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Hagoj Reikalauja Pinigu
Rusijai Reikalinga Pinigai — Paskui su Jais Bus 

Galima Kalbėtis apie Kitus Reikalus. Bet apie 
Paskolą Haga Manė Užsimint Paskiausia.

CHINIJOJ CIVILE KARE PLEČIASI - 
L1AI IŠSKERDĖ APIE 5,000 ŽMONIŲ.

Nužudyta Vokietijos Mi- 
nisteris Rathenau

Berlinas. — Birželio 24 d. nu- 
SUKILE- šauta Vokietijoj užrubežio rei

kalų ministeris Dr. Rathenau, 
(vienas iš žymiausių Vokietijos 

.. Jį nušo- 
|vė gryžtant jam namon užpuo-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

su

jo 
su

Gelžkeliečių balsavimai strei
kuoti prieš numušimą visiems 
gelžkelių darbininkams algų ,su- 
•eina į' vyriausią gelžkelių unijų 
raštinę ir iš visų išrodo jog nu
tarimas streikuot bus 98 nuo
šimčių didumo.

Streikas tikrai įvyks, sako 
gelžkelių darbininkų unijų vir
šininkai, liepos 15 d., jeigu pa
sirodys kad fiuo liepos 1 d. algos 
numušta. Apie 400,000 gelžke
lių dirbtuvių darbininkų pasiry
žę streikuoti liepos 1 d.

■Sulaikymui streiko, darbinin
kų vadai praneša kompanijoms, 
kompanijos turi ignoruoti Suv. 
Valstijų gelžkelių darbo tarybos 
pavelijimą numušti $50,000,000 
išviso iš dirbtuvių darbininkų 
algų metuose, atgrąžinti neku
rtas darbo taisyklas kurias ta
ryba panaikino, ir panaikinti 
sistemą sųlyg kurios tūli gelž- 
keliai išduoda savo, darbus ant 
kontraktų kitiems, o savo dirb
tuvės laiko uždarytas.

Užbaigimui angliakasių strei
ko, angliakasių 'unijos preziden
tas Lewis lankėsi Washingtone 
pas prezidentą ir darbo sekreto
rių 'ir turėjo konferencijas 
kitais valdininkais.

Lewis pasakė jog jis ir 
draugai sutiks visada sueiti
kasyklų operatoriais į tarybas 
jeigu iš operatorių pusės bus 
atstovaujama užtektina diduma 
kasyklų.

Suv. Valstijų administracija 
susirūpino streikų klausimu ka
da gręsia tuoj dasidėti streikan 
ir 'gelžkelių darbininkai — 'su
stotų dvi svarbiausios šioje šaly
je industrijos?

Dalis Pennsylvanijos kasyklų 
savininkų siūlo pradėti tarybas 
su darbininkų unijų distriktais 
liepos 6 d. ir norima užbaigti 
streiką.

Elizabeth, Pa., minia anglia
kasių maršuodama po streiklau
žių dirbamas kasyklas privertė 
uždaryti keturias kasyklas ir 
grasino skebams. Kur skebai 
atsisakė paklausyti juos strei
keriai tempė ir vaikė 
kasyklų, taipgi nuėję į 
mus įsakė jų moterims 
sti savo vyrams dirbti 
nori kad kas ištiktų.

St. Clairsville, O.,- vežant į 
darbą streiklaužius, streikuojan
ti angliakasiai užpuolė automo
bilius ir užmušė vieną skebą, 
sužeisdami porą kitų. Niekas 
nesurasta kaltas, nors šerifai il
gą laiką varė tyrinėjimus.

Clarksburg, W. Va., streiko 
srityje streikeriai užpuolė tram
vajų kuriame buvo vežama ske- 
bai jikasyklą. Užmušta du vy
rai — abu streikeriai, kurie 
sulaikę tramvajų su daugeliu 
kitų veržėsi į vidų mušti ske- 
bų.

Charles Town, W. Va., atras
ta kaltu Kun. Wilbur už nušo
vimą šerifo pereitą rudenį ang
liakasių riaušėse. Jį apkaltin
ta antro laipsnio žudystėje.

Darbų esą gana visiems. Be
darbių dienos šioje šalyje pra
ėjo, kiekvienas kuris norį 'gau
ti darbą gali gauti, — skelbia 
Suv. Valstijų darbų biuro vedė
jas Washingtone. Industrijos 
visur jąu įsiveikė ir taipgi yra 
dideli reikalavimai darbininkų į 
laukus.

Laivų darbininkai rengiasi į 
streiką. Buffalo, N. Y. — Ei
na balsavimas apie 15,000 Di
džiųjų Ežerų laivų darbininkų 
del streikavimo kadangi algos ‘ 
jiems.Mikčiai nukapota.

■ Viennoj. Austrijoj, sustreika-1 
vo gelžkelių telegrafo ir telefo-l 
no darbininkai.

lauk iš 
jų na- 

uždraų- 
jei ne-

Rusai Pirmiausia Non | ekonominių ekspertų.
Gaut Sau Pinigų

Haga. — Rusų delegatai pri- likai patikę automobilyje, po nu
buvo į Hagą daug pirmiau negu 
jiems duota konferencijos už- 
kvietimas. Tarp delegatų yra’ 
Litvinov, Krassin ir Rakovsky, 
tie ką dalyvavo Genooj.

Birželio 26 d., Rusams inėjus 
į konferencijos tarybas, Litvi
nov pareiškia .jog pirm negu ki
ta kas bus imama svarstyt Ru
sijai reikalinga gauti paskolų. ] 
Kiti klausimai, sako, bus gali- jeigu butų bandyta kokių -jun- 
ma aptarti laikui bėgant. T. 
sos Europos atstovai tuo nusi
stebėjo. Visų buvo sutarta pa- Holandijos 
skolų-kreditų klausimą p-l.J.l.----—------T
su, Rusais paskiausia, kada bus gryžti Vokietij 
prieita prie kokio nors susitari-) Suimta balota 
mo kaslink privatinės nuosavy
bės ir Rusijos skolų. Francu- 
zija ir Belgija, bus pirmutinės 
pasipriešinimui prieš Rusus, ir 
jei kokios jodvi pasitrauks iš 
konferencijos.

Kadangi svarbiausi Rusų de
legatai yra trįs, jie ir jiori lai
kytis sykiu, neišsidalinti į pa
skiras komisijas, ir jeigu ineis 
į komisijas tai turi būti visi sy
kiu.

Holandijos ’komunistai pasi
tikdami 'Rusijos atstovus išleido 
pareiškimą Hagoj jog konferen
cija neturės pasekmių jeigu no
rės priversti Rusiją atgrąžinti 
privatinę nuosavybę svetimtau
čiams Rusijoje arba atiduoti se
nas Rusijos karės skolas.

šovimo pabėgo. Dvi kulkos per
ėjo jam per krutinę, viena per 

buvus jo sesuogalvą. Bu juo 
[liko sveika.

Berline tuoj 
stovis, bijotasi 
monarchists! ir 
bartinę valdžią, 
išleido į darbininkus manifestą 
raginantį darbininkus nesileisti

apšaukta karės 
kad nesukiltų 
nenuverstų da- 
Amatų unijos

Vi- kerių padaryti sukilimą;
Pasklido net žinios kad gali iš 

pabėgti numestas 
pakelti | nuo sosto buvęs kaizeris ir 'su

joti;
Suimta keletas nužiūrėtų žmo

nių ir 'tardoma sąryšyje su ta 
žudyste.

Chini.ioj Išskersta 5,000 
Gyventojų

l šanghai. — Numestas pieti
nės Chinijos prezidentas Sun 
sudaręs kariumenę vėl stumiasi 
ant Kantono,' ir jo kariumenė 
perviršija skaičiumi joj priešo 
čen činug Mingo.

Nanchange sukilo Wu Pei Fu 
kariumenė ir prasidėjo skerdy
nės ir žudynės. Keletas miestų 
apiplėšta ir išžudyta apie 5,000 
gyventojų.

1 Chinija 1912 metais nuvertė 
Mančžu dinastijos valdžią ir įs
teigė respubliką. Po to pasida
lino šalis į dvi dali — pietinę 
su Kantonu kaipo sostine, ir 
šiaurinę su sena sostine Pekinu.

Kelis metus buvus ramiau, 
dabar vėl prasideda sukilimai 
ir varžytinės tarp įvairių vadų.

■ Nužudyta Anglijos Feld
maršalas Wilson

Londonas. — Birželio 22 d. 
liko nušautas Feld maršalas Sir 
Henry (Hughes Wilson, buvęs 

, vyriausia galva generalio Ang
lijos štabo ir vėliau militaris 
Ulsterio 'valdžios patarėjas. Jį 
užpuolikai patiko prie jo durų 
Londone ir paleidę keletą kulkų 
bėgo. Policija tuoj juos leidosi 
vytis ir sugavo. Vienas bandė 
nusižudyti. Jų ,vardai paduota 
Airiški. Menama jog jie yra 
nariai Airių respublikos kariu
menės. Paskiau (kaip policija 
susekė esą daug didžių Anglijos 
valdininkų nuskirta nužudymui.

Anglijos kolonijų sekretorius, 
premjeras ir kiti valdininkai da
bar gauna (grasinančius laiškus 
kad paleistų tuodu suimtu vy
ru, nesą jiems patiems busią pa
daryta galas jeigu juos nubaus 
pakorimu'.

Ulsterio valdžia kaltina Airius 
respublikonus už tokią žmogžu
dystę.

Buvęs Airių respublikos pre
zidentas De Valera išleido pra
nešimą kame tikrina neturėjęs ' 
nieko bendro ir nežinąs visai 
apie tai kas Wilsona nužudė. 1

gaus:

suriš- 
keliu

KLERIKALŲ DORA — NEATSIŽVELGIMAS I 
TAISYKLES - IR KELIŲ SURADIMAS

Kun. Kemėšio rupfesniu liko 
nuo savo vietos prašalintas iš 
Atstovybės raštininkas Pr. Rim
kus, kaip tikrinama ne del sto
kos prityrimo savo užimtoj vie
toj, bet už “bedievybę”. Kitas 
iš eilės turėsiąs- kaipo “bedie
vis” savo vietą Atstovybėje ap
leisti tai Atstovybės Sekretorius 
Vinikas.

Butų indomu žinoti kaip Fa
bijonas su pastaruoju apsieis, 
kokį metodą pavartos. Iki šio
lei Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministerija, 'kaip turinis žemiau 
paduotų perėdymų liudija, dar 
nėra išdirbusi tam atatinkamos 
sistemos kuri apsergėtų samdy
tą tarnautoją, žemiau seka nuo
rašai Užsienio Reikalų ministe
rijos parėdymų:

NUORAŠAS
April 14, 1922 

Užsienio Reikalų Ministerija 
Kaunas, Lithuania.

Del įntikusių streikų reika
linga padidinimo etatų vienu 
raštininku. Prašau leidimo.

Čarneckis, 29.
Ir kas gali sakyt kad tai ne. 

mandžiai pafiksyta? Jeigu taip 
butų pasielgęs koks “bedievis”

nio Reikalų Ministerija rado 
kad beveik visose atstovybėse 
tarnautojai skiriama ir atlei
džiama be Centro žinios. Kai 
kuriose atstovybėse tarnautojų 
skaičius žymiai prašoka etatus. 
Tas visai neleistina.

Be to, neapturėjęs iš atstovy
bių nuorašu tu parėdymų bei

tai butų visai kas kita: toks pa
sielgimas butų klerikalų apkrik
štyta žulikišku arba gal ir dar 
riebiau. Klerikalams viskas va
lia, viskas atleistina, nes, anot 
Lojolos: Tikslas pateisina įran
kį. Kazys Pilėnas.

Atstovo minimas streikas yra 
angliakasių, delei ko sako daug 
gryžta 'Lietuvon. Red.

šiuo įsakoma visoms

Meksikoj Vėl Sukilimai
Washington. — 40 S. Val

stijų piliečių, sykiu su .jų nuo
savybę verties $250,000, laiko
ma užstatais netoli Tampico, 
Meksikoj, sukilėlio generolo 
Gorozabo žinioj. Iš jų reika
laujama 15,000 pesų apmokė
jimo. Washington© valdžia 
.pareikalavo savo piliečių pa- 
liuosavimo.

Iš Meksikos sostinės ateina ži
nių/ jog Puebloj prasidėjo nauji 
sukilimai ir kad kitose dalyse 
pasirodė nauji būriai sukilėlių. 
Pereitą savaitę buvę susprog
dinta trūkis ėjęs tarp Merida ir 
Progreso. Sukilėlius vadovauja 
Gen. Salvador.

Vienas'sukilėlių vadas jau už-j 
mušta mūšyje ’su valdžios ka
reiviais.

Gompers Išrinkta 41-mu 
sykiu Prezidentu

Cincinnati, O. — Amerikos 
Darbo Federacijos 42-ra konven
cija išrinko S. Gompersą 41-mai 
tasnystei tai organizacijai pre
zidentu.

Konvencijoj buvo pakelta su
manymas už pripažinimą sovie
tų Rusijos. Gompers stovėda
mas prieš tai savo pusėje lai
mėjo. Buvo pasiūlyta rezoliuci
ja kuria Federacija užgina ir 
reikalauja kad Amerikos valdžia 
pripažintų (Sovietų valdžią.

Konvencija nutarė reikalauti 
kad Suv. Valstijų konstitucija 
uždraustų mažų vaikų darbą; 
antra, kad teismai' nei kitokios 
Įstaigos neturėtų teisės drausti 
darbininkams organizuotis', ben
drai veikti, streikuoti arba boi
kotuoti; .ir kitus tarimus savo 
organizacijos labui padarė.

Dublinas. — Birž. 28 d. at
sibuvo šaudymai tarp Airių 
Tsnublikos armijos ir Laisvos 
Valstijos kariumenės.

BAISI ANGLIAKASIŲ 
KOVA SU SKEBAIS
Herrin, Ill.l—’Pereitą savai

tę, seredoj ir ketverge, čia buvo 
kruvina angliakasių kovos sce
na kame 21 žm. Užmušta ir apie 
30 sužeista. Kova kilo tarp uni- 
jistų angliakasių l ir skebų atė
jusių užimti streikerių vietas.

žuvusių lavonai buvo išmėty
ta po laukus penkiolikos mylių 
plote, nekurie sušaudyti kulko
mis, kiti užmušti! į smertį, kiti 
pakarti kabojo ant medžių.

Surinkus negyvuosius ir su- 
nešus į vieną vietą, pro lavo
nus vaikščiodami miesto žmonės 
žiurėjo su neapikanta ir pasi
piktinimu kam jie atvyko užim
ti streikuojančių vietas.

Ant kelio netoli kasyklos kur 
kilo kova rasta šeši vyrai suriš
ti'. į krūvą ir sužeisti kulkomis 
ir pagaliais, ir visi gulėjo ant 
degančios saulės, prašydami pro 
šalį einančių Igerti. -Bet iš jų 
visi juokėsi ir tyčiojosi.

Vienas vyras, sŲ kruvinu vei
du ir su nušautu .pečiu, matėsi 
jau visai arti mirties. Prašė 
vaikų paduoti gerti. Iš kitų 
pasigirdo tik pašaipos juokas) 
niekas negelbėjo) 'Laikraščio 
korespondentas nubėgo į vieną 
artimą namą, atnešė vandens, 
bet sugryžęs rado prie sužeisto 
stovinčius vyrus su kardu ir su 
atkištais šautuvais kurie liepė 
jam neprisiartint prie sužeis
tojo. Dar labiau jam prašant 
vandens, viena moteris su vaiku 
ant rankų priėjus paspyrė jį ko
ja ir pasakė: “Pirmiau pekloj 
aš tave matysiu negu tu 
vandens.”

Tie žmonės matyt buvo 
ti ir velkami akmenuotu
paskui automobilį. Jų drapanos 
buvo suplėšytos ir į jų mėsas 
buvo įsigraužę akmenai ir grum
stai.

Vienam korespondentui pribu
vus į kovos vietą ir užklausus 
streikerių kiek ( užmušta, atsa
kyta jog nei vieno neužmušta. 
Iš kur tie lavonai po laukus jei 
nieko neužmušta? klausia ko
respondentas. Atsakyta: Jie iš 
baimės krito negyvi kada paju
to jog mes juos apsupome. .

Iš užmuštų yra keleto tautų 
žmonių atgabentų iš kitur už
imti streikerių vietas, taipgi 
yra ir Amerikonų.

Dalykas prasidėjo sekančiai. 
Į Southern Illinois Coal Compa
ny kasyklą buvo atgabenta apie 
pusšimtis streiklaužių. Jiems 
buvo persergėta kad gali būti 
negerovė jeigu jie dirbs streiko 
srityje. Po to du unijistai ang
liakasiai inėjo į kasyklą apžiū
rėti ar nedirba kas daugiau iš 
jų žmonių. Inėjus tenai, kasyk
los užvaizdą pradėjo ginčytis su 
jais ir pagaliaus nušovė vieną 
iš tų dviejų unijistų. Iš to pra
sidėjo visa betvarkė. Tuoj pra
nešta tas atsitikimas streike- 
riams, ir tūkstančiai darbinin
kų apsupo kasyklą, pirmiausia 
nužudydami patį kasyklos užvai
zdą, paskui paimdami nelaisvėn 
visus darbininkus. Prasidėjo iš 
abiejų pusių kova, žuvo dau
giausia skebai, unijistų tik du 
užmušta.

Valstijos tyrinėtojai šitos ne
laimės 'kaltę numeta ant nužu
dyto kompanijos viršininko.

Buvo apšaukta mobilizacija 
valstijos kareivių siuntimui į 
mūšio sritį, bet dalykui apri
mus sulaikyta. Jeigu kasyklų 
kompanijos nesiims varyti dar
bo su skebais daugiau tokių ne
gerovių neįvyks. Net valdžia 
sako "kad tos kasyklos savinin
kai neprivalo 'statyti, žmones tai
symui susprogdintų ir sudaužy
tų kasyklos mašinerijų ir kitų 
prietaisų jei ■norima išvengti to
lesnio nesmagumo.

Daugelis čia žuvusių streik
laužių taip ir dings be žinios jų 
giminių ir niekas daugiau jų ne
minės. Atvežti iš kitų miestų

Trįs žuvo audroj, Winnipeg, 
Kanada. — Praėjus baisiai au
drai pro Manitoba trįs žmonės 

■ užmušta, daugelis sužeista ir 
padaryta didelių nuostolių.

26 žuvo Berline. Nelaimėj ant 
gelžkelio prie pat Berlino užmuš
ta 26 žmonės, 30 kitų sužeista. Į pasiautai, čia ir žuvo be vardų.

NUORAŠAS
Užsienio Reikalų Ministerija, 

No. 11972
Kaunas, 1921 m.

Rugsėjo mėn. 17 d.
Lietuvos Atstovybei 

Amerikoje.
Užsienio. Reikalų Ministerija 

šiuo prašo Atstovybės suteikti 
žinių apie jos bendradarbių su
dėti nurodant kiekvieno vardą 
ir pavardę, ’užimamąją vietą, o 
taipgi nuo kurio laiko darbuoja
si Atstovybėje.

Be to prašoma Ministerijai 
pranešti apie 'atmainas kurios 
įvyks bendradarbių personale.

(Pasirašo) J. Vaitiekūnas 
Bendrojo Dep. Direktorius.

įsakymų kuriais tarnautojai bu
vo priimta arba atleista iš tar
nybos, Ministerija negali parem
ti išlaidoms pateisinamųjų do- 
kumentų-algų lapų.

Todėl
Lietuvos Atstovybėms bei Kon
sulatams užsieniuose visus eta
tinių tarnautojų priėmimus ir 
atleidimus ateityje pravesti per 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
įsakymus, apie priimtus gi tar
nautojus neatidėliojant suteik
ti žinių einant pridedamos an
ketos klausimais.

(Pasirašo) P. Klimas
Užs. Reik. Vįce-Min.

(Pasirašo) Pr. Dailydė
Bendrojo Dept. Direkt.

Nusižudė 96 m. senis.
Orleans, La. — Mirtis 

įbuvo jį užmiršus. Tu'las ™ m. 
I amžiaus senis paėmęs revolverį 
nusišovė.

New 
turbut 
96 m.

NUORAŠAS
Užsienio Reikalų Ministerija 

No. 4264
Kaunas, 1922 d. Vas.

Lietuvos Atstovybei
Amerikoje.

Peržiurėjus musų atstovybių
užsieniuose apyskaitas, Užsie-j

15d.

Kaip turinis ' parėdymų liudi
ja, yra tai tikras Rusų laikų 
įsakymas, nieko bendra su’ civi
lizuotų’šalių priimtu diplomati
nės korespondencijos stilium ne
turįs. Visas raštas absoliutiz
mu kvepia. Musų Lietuvos At
stovas vienok nei kiek tokio ru
sto įsakymo neatboja. Čarnec
kis su Mostowskiu susieina, vie
nas kitam akia mirktelėja, ir 
atliktas dalykas.

Kuomet Kun, Kemėšis užsi
manė Atstovybėje vietos juk 
pagal etatus jokios vakansijos 
nebuvo, bet susiėjus čarneckiui, 
Mostowskiui ir Fabijonui tuojau 
buvo būdas sugalvota ir išpildy
ta. Sekantis kablegramas pats 
už save kalba:

Tarry- 
d. mirė 
m. am-

Mirė W. Rockefeller, 
town, N. Y. — Birž. 24 
William Rockefeller, 81 
žiaus, brolis turtingiausio pa
saulyje Amerikono Jono Rocke- 
fellerio. Mirusis irgi buvo mi
lijonierius, tik jo 'vyresnis bro
lis, dar esantis gyvas, jį užtem
dė savo garsesniu vardu ir apie 
antrąjį mažai kas kada minėda
vo. Jis mirė nuo persišaldymo.

Mirė gubernatoriaus žmona. 
Kankakee, Bl. >— Apkaltinto už 
išaikvojimą valstijos pinigų Illi
nois valstijos gubernatoriaus 
pati, likus jam išteisintu, nuo 
apopleksijos mirė. Ji buvo su 
savo vyru visuose jo tardymuo
se, ir 'kada išgirdo išteisinimo 
žodžius ji nualpo. Po to sugry- 
žus namon staigu apopleksijos 
užgauta mirė. *

• Visais reikalais rašydami adresuokite
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Neužmirškit Saviškių Lietuvoje

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje — užrašykit Laikraščių

JUS čia perpilnai turėdami laikraščių ir neįsivaizdinat 
kaip jų trokšta jūsų gimines ir draugai Lietuvoje. Sa

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

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ” ir “DIR
VĄ” — už $4.25 metuose pralinksminsit visą-kaimą.

Ilgi laiškai ateina nuo “ARTOJO” ir “DIRVOS” skai
tytojų Lietuvoje kurie vieni gauna nuo saviškių užrašy
tus iš čia, kiti tik iš pašalies matę, — visi neatsigereja ir 
be paliovos laukia kada tie laikraščiai ateis.

“ARTOJAS” (mėnesinis) užsiima grynai moksliškų 
raštų platinimu, kas labai patinka Lietuvos jaunuomenei 
ir seniams. Prieš juos atsidengia pasaulio paslaptįs, mok
slo galybė ir gamtos garbingumas — ko niekados nesiti
kėjo esant. Viskas tas atvaizdinama aiškia, lengvai su
prantama musų liaudžiai kalba.

. Prie “ARTOJO” pridėkit savaitinį laikraštį “DIRVĄ” 
su daugeliu įvairių žinių,, gražių juokų, puikių vaizdelių 
iš gyvenimo ir gerų moksliškų raštų.

Laikraščiai į Lietuvą nueina bėgyje 15—20 dienų. • 
“DIRVOS” kaina metams $3.00.
“ARTOJO” kaina metams $1.25.

Išrašyti savo giminėms tuos du laikraščiu labai lengva. 
Prisiųskit prenumeratą pinigais registruotame laiške ar
ba money orderiu. Pridėkit aiškų adresą kur ir kam lai
kraščiai turi būti siunčiama ir per kiek laiko. Prie to pa
rašykit savo adresą ant kurio jums bus pasiųsta prenu
meratos priėmimo paliudymas. Tai ir viskas.

Pusei metų $1.50 
Pusei metų 65c

DIRVA” arba
7907 Superior Ave.

“ARTOJAS’ 
Cleveland, O.



Iš Lietuvių Gyvenimo jį
PHILADELPHIA, PA. i
Apsilankymas Lietuvos Stei- i 

giamojo Seimo narių, Kapt. Nat
kevičiaus ir B. žygelio. Birže
lio 3 ir 4 d. musų mieste lan- j 
kėši gerbiami svečiai iš Lietu- . 
vos ir laikė pranešimus klausi- . 
muose kas dabar Lietuvai la- . 
biausia reikalinga ir kokia, šiuo 
laikų ten “tvarka” viešpatauja.

Kaip'visuomet, ir dabar Lie- j 
tuvos labo reikalams Philadel- 
phijos Richmondo dalyj paren
gė svečiams prakalbas Lietuvių 
Muz. Salės Bendrovė savo lėšo- | 
mis. Todėl už tokį darbą Liet. 
Muz. Sal'ės nariams priguli gar- . 
bė. Pietų miesto dalyje irgi 
yra Lietuviška salė, net su la
bai gražiu vardu — Lietuvių 
Tautinė Svetainė. Bet deja, to
ji “tautinė” salė valdoma veik 
kotnunistų ir todėl nors vardas 
labai gražus, bet darbai' tos sa
lės labai žeminanti Philadelphi
jos -Lietuvių vardą, ries ten be 
lėrmų nelabai kada apsieinama; 
jau kelis .kartūs komunistai su 
A. Abromavičium priešakyje toj 
salėj prakalbas išardė. Vienok 
dabar A. Abromavičiui prasiša
linus iš Philadelphijos į Wilkes 

‘Barre,- prie klerikalų laikraštu
ko'“Tėvynės Balso” neva už re
daktorių, jr toj salėj bolševikai 
trukšmo nekelia, mat lyderiui 
prasišalinus prie klerikalų li
kusieji taip žvėriškai elgtis ne
pataiko.

Gerbiami -svečiai Philadelphi- 
joj paliko labai malonaus įspū
džio. Jų prakalbos labai susi
rinkusiems patiko, nors pieti
nėj dalyj nedaug -susirinko, nes 
tą vakarą buvo labai didelis lie
tus kad net baugu buvo iš na
mų išeiti. Na o ant rytojaus 
Richmonde buvo labai šilta, tat 
ir ten nedaugiaūsia žmonių su
sirinko. Vienok jau žmonės yra 
atkutę, jau supranta kur au
kauti ir kokią partiją remti. 
Kaip va ir. per šias prakalbas— 
nors klausytojų, susirinko ne
daug,’bet'aukų Lietuvos demo
kratinimui svečiai /surinko su- 
virš $300. Apart to, labai daug 
užrašyta į Lietuvą giminėms 
bei pažįstamiems ‘‘Lietuvos Ūki
ninko” ir “Varpo”, daugybė Še
rų parduota “Varpo” Bendro
vės. žmonės eina ir aukauja 
pinigu's Lietuvos demokratini
mui beveik be jokio raginimo, 
nės jau suprato ir pažino kaip 
Lietuvą valdo klerikalai ir kur 
jie taip bevaldydami Lietuvos 
liaudį nuves. Štai koki atbal
siai pasirodo: Paprastas darbi
ninkas žmogelis, jau gan pagy
venę^, prieina prie svečių su 
šimtu dolarių rankoj, su bliz
gančiom akim ir rimta išvąiąda, 
ir sako: “Sveiki karžygiai už' 
Lietuvos liuosybę! štai šimti
nė Amerikoniškų dolarių! Im
kit ją; muškit su ja tuos Lietu
vos neprietelius; išdavikus, tuos 
juodyarnius-kunigus, nes jeigu] 
rųęs jų nemušim tai jie Lįetuvą 
arba pasmaugs arba Lenkams 
parduos, tie šmugelninkai!’,’ — 
Tiek pasakęs, įndavė šimtą do
larių ir ramiai sau nuėjo.

Ęeikia^pažymėti kąd minėtas 
žmogus, dar visai nesenai,-bu
vo geras katalikas, nesigailėda
vo nei “afierų”, bet ačiū kleri
kalų nachališkumui šiandien jau 
visai kitaip mąno ir yra tikras 
Lietuvis, ne fanatikas.

šiuom kart nemažai pasidar
bavo. ir prigelbėjo svešiams Dr. 
Stankus, kuris pašventę neiria- 
ža savo laiko pavežiodamas sve
čius savo automobiliu po biznie
rius parinkimui aukų Lietuvos 
demokratinimui ir užrašinėjimui 
laikraščių Lietuvoje esantiems 
giminėms ir pažįstamiems. Ko- 
žnas kuris tiktai aukauja pini
gus bei užrašo laikraščius vis 
pareiškia kad reikalinga šviesti 
Lietuvos liaudį idant atsikratyt 
nuo klerikalų ir kunigų valdžios, 
kad išvyt kunigų sauvalę iš mo
kyklų, išvyt kunigus iš minis
terijų, nes jie .ten sėdi tik todėl 
kad kuodaugiausia Lietuvai blė- 
dies padaryti.

Philadelphijos Lietuviai labai 
dėkingi smičiams už’ atsilanky
mą, o dar labiau dėkingi toms 
partijoms kurios susiprato to
kius rimtus ir gerus1 žmones 
Amerikon pasiųsti, tik nekurie 
išsireiškia apgailavimo kad taip

DIRVA
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S GERB.
PRAGILO KAMPELI

kos^šaulių naudai tam (tikrų pa- [Eigoms L. M. D. suteikia dykai, 
siųstų 'kolektorių nuo vietos ku- [Jaunimas tąrėtų dėtis prie cho- 
ųigų, taipgi buvo renkama Šau- Ero, ir per vasarą gerai, pasilavi- 
liarns aukos ‘klerikalų prakalbo- Įnus rudenį {bus galima keletą 
se. Mes aukaudami manėm kad [gražių koncertų parengti. ' 
tie pinigai tikrai eis Lietuvos f B. Choro Reporteris.
Šaulių naudai. Bet dabar pa-1 
matėm atskaitas Lietuvos Šau-1 
lių išleistoj knygutėj kurios ro-fl 
do kad.iš Philadelphijos tik tau-l
trilinkų surinktos aukos, papkei-Sielio apvaikščiojimo ant liepos 
bta, o klerikalų nei cento nėra. B d. Toj dienoj rengiama di- 
Taigi, ponai klerikalai, pasaky-lūžiausia paroda, pakviesta vi
lkit kur tuos pinigus padėjote? sų čia gyvenančių tautysčių or-

Karvelis. ganizacijos parodoje dalyvauti, 
ilr i dalyvaujantiems paskirta do- 

J '^H'TCJRTTRr^PA '>T’anos kurie geriausia atsižymės, 
i ri i ioduku, rn. Sukruto rengtis ir musų Lie
ti Birželio 18 d. Birutės Choras tuviai prie dalyvavimo toje pa-_ __ — ...

t
.nt dviejų arklių kartu joti ne- 
egalima. Kiti sako jog todėl 
ublikos Į prakalbas riesusirin- 
|o kad kunigai užbombardavo, 
škeikė, liepė žmonėms neiti į

I sietuvos šaulių atstovo prakal-J 
tas. Kaip ten nebūtų, prakali 

(>os visai neįvyko Ir nei cejjtd 
rietuves šaulių naudai nesurin-1 
kta, nors tautinėse salėse visuo-J 
[met tautos labui būdavo pini-i 
gai tik pilasi.
J Dar žodelis' kaslįnk. Philadęl-1 
bhijoš kunigėli^ Lietuvos Ša/iJ 
lių reikale. Mačiatf kadaise Bd- 

. stono “Darik e”.-rodės tas ''did
vyris” redaktorius -<viešai ■< už
klausė per savo laikraštį įrody
mo kas yra Lietuvos šaulių prie
šai. Bet čionai nėra ko dang-Į turėjo išvažiavimą Ehvin Par-Įrodoje ir nori laimėti pirmą do- 
I tytis ir nėra ko slėptis, neš kuo Re. Nors išryto oras [ nebuvo vaną. Dovanos yra tokios: Pir- 
‘ plyn tuo aikštyn tie Lietuvos j gražus, antra subatoj labai pri- m a — $200; antra — $100; tre- 

—•— s_ ]jjOj |jeį p0 pjeįų išsipagadijuš čia — $50, ketvirta— $25;“pen- 
zfnonių prisirinko į (puspenkto kta — $16. Linkėtina kad Lie- 

| šimto todėl Birutiečiams ir pel- tuviai gautų pirmą dovaną.
Tas aiškiai pa- Nuo birželio 17 iki 19 d. čia

ilgai progresiviškoji liaudis ne
susiprato Amerikos tokius sve
čius atsiųsti. Klerikalai gi jau 
nuo daugelio mėtų:, žvejoja iš 
Amerikos' Lietuyių pinigus, ir 
labai daug jau prižvejojo apka
limui Lietuvos Romos ir Len
kų vergijos pančiais,. - Nors vė
lai susiprasta bet 'gal bus dar 
nepervėlu. Geistina Jcad šiems 
svečiams išvažiavus atvažiuotų 
kiti. ■
——-r-: ■’Philadetpfuet is.

Apsilankymas Lietuvos šau
lių atstovę, A. Žmuidzinavičiaus, 
dirželio 11 d. Rhiladelphijoj lan- 
I :ėsi A. Žpfiuidžjnavičius, kuriam 
urėjo būti; surengta net ketve- 
ios prakalbos musą (mieste —1 . .
Ivejos prie parapijų,--ir dvejos jnerengs, nes jie šauliams prie- 
rietuvių1 salė&ė. Berods Lietu-Įšingi. Kuomet buvo parengta 
du šalėsfe ‘buvo rengiama pra-s prakalbos tautinėse salėse, jie 
:albos, pietų, miesto‘dalyj 7 v.I atakavo kad žmonės neitų j pra-

■ akare, o Richmonde 2 vai. po 
lietų. Richmond#, dar-susirin- 
] o apie ■ 30 žmonių, o pietų da- 
' /j beveik 'niekas neatėjo. Gir- 
lisi žnLbnes' 'kalbant kad ‘‘be 
>artiviškumūv bgsidangstant i 
tlerikalai, stiprinama, reik estįj 
>uti ar Vienoj pusėj ar 1
r—--------------

LAWRENCE, MASS, 
šis miestas rengiasi prie di-

S aulių priešai priešakiu eina ir 
į iešai pasirodo. Philadelphijos 
Kunigai aiškiai pasakė kad jie 
Lietuvos šaulių naudai prakalbų no liko į $125.

„oc iio fianiiomc ijpdo kad žmonės IJirutiečiams|siautė baisi vėtra, lietus lijos

< ess j 
k it o j .1,

kalbas ir pinigų neaukautų. Ką 
tas reiškia? Ar ne priešų dar
bas? Dabar tegul Bostono “D- 
ko”. redaktorius parašo savo lai
kraštyje kad Philadelphijos ku
nigai Lietuvos Šaulių priešai.

Negalima praleisti nepažymė
jus kad čia buvo renkama au-

dieną ir naktį, žaibai ir perkūni
ja siautė. Daug nuostolių pri
daryta, elektros- ir telefonų vie
los sutraukyta — net baisu da
rėsi matant įvairius audros ir 
lietaus vaizdus, ir ėmė baimė ar 
neužeis kitas tvanas, nes kaip 
atrodė jau ant žemės gero nė-

'ątjaučia ir remia. Nors nekurie 
tter klerikalų organus šmeižia 
Birutės Chorą ir visokias mela
gystės apie jį -rašo, bet niekas 
negelbsti — mažai kas mela
giams ir tiki, neš žmonės sayo 
akim mato ką Birutiečiai per
stata ir kurlink‘eina. Šitomis _ .
/pasekmėmis choras gėlės lavin-|ra ir perdaug dedasi visokių 
tis ir" per vasarą, nes vedėjui Iniekšyščių. 
užlaikyti lėšų išteks. Salę su-| Lawrencietis.

tdu. Mane prie jų nei pyra
gu nepriprašytum.

I — Tave nieks negali pri- 
prašyt ten kur gerai. Nie
kas nupriprašė lankyt mo
kyklas' kad buože nepasto
tum; niekas nepriprašo prie 
Susivienijimo kad laike li
gos ir negalėjimo dirbt ne- 

I gautum pašalpos, arba tavo 
giminės pomirtinės tau nu- 

‘ mirus.
— Kai aš numirsiu tegul 

mane nors į laužą kuria ar
ba j ežerą meta — man vis- 
tiek. O kam aš paliksiu gi
minėms pinigus, tęgul jie 
patįs užsidirba.

— Paika tavo kalba, Mar
tynai. Juk tu gyveni, sa
kaisi, del kitų gerovės. Ne- 
prigulėdamas prie pašalpi- 
nės organizacijos visuome
nę apsunkini.

— Klysti, drauge, aš yi-
• suomenei nieko nedarau ir 
‘ jos neapsunkinu.

— Aišku kad apsunkinu.
• ir štai kaip: Jeigu dabar, 
i neprigulėdamas prie pašai

pūnės organizacijos susirg
tam, kas tave žiūrės?

— Aš turiu biskelį- savo 
pinigų, aš nieko nebijau.

— Turi biskelį, aš ir žinau 
kad daug neturi. Bet jeigu 
pasirgsi mėnesį-kitą, tavo 
turimų pinigėlių neliks, ta
da reiks šauktis prie gimi
nių ir prašyt pagalbos — ir 
pamatysi kad negali apsieit 
be giminių, nors bijai kad 
jiems kas neliktų jei prigu
lėdamas prie pašalpinės or
ganizacijos mirtum ir butų 
jiems išmokėta pomirtinė.

— Aš priešingai, draugė, 
kam kiti iš manęs turi pa
sinaudot. \

— Protingas dalykas yra 
prigulėti prie pašalpos or
ganizacijų nes tai yra tik sa
vęs apsirūpinimas ir neuž- 
krovimas ,’kitiems naštos.

— Koks čią apsirūpinimas 
kad reikia visur mokėt pi
nigus — ar tai ne išnaudo
jimas?

— Mokėjimas į draugiją, 
yra kaip dėjimas pinigų to
kiai dienai kurioje negalėsi 
dirbti ir busi visų apleistas. 
Draugija tada žmogų apžiū
ri. Žmogus pats sau suside
da ten iš kur negali paimt 
ir praleist sveikas būdamas.

— Gal ir tavo tiesa, drau
ge. Ale aš nematau reika
lo prigulėt prie Tėvynės My
lėtojų.

— Jei prigulėtum pama
tytum. Nieko nematai jei
gu kur nedalyvauji. Tėvy
nės Mylėtojų Draugija heša 
apšvietą duodama savo na
riams didelius moksliškus 
raštus irgi už mažus pini
gus už kuriuos vienos geros 
knygos nenusipirktam. Gal 
tau ir ^nesvarbu, nes bijai 
mokslo, ir sakaisi viską ži
nai.

— Tokias knygas ir aš ga- 
1 liu parašyt, kam man jų rei

kia. Paima kas ką prira- 
rašo, o kiti mokėkit už tai 
pinigus ir skaitykit. Kad 
aš parašyčiau knygą tai bu
tų kas skaityt.

' — Gal but kad ir butų — 
■ nei didžiausi profesoriai ne- 
1 suprastų kas tavo knygoj 

parašyta, nekalbant jau apie 
paprastus žmones.

— Matai, drauge, nereik 
but mokytam, įtik turėt ge
rą galvą, ir viską gali žinot.

— Gaila su tavim laiko 
gaišuot; jei nors kiek dau
giau žinotum, šitaip nekal
bėtum, ir bent kiek pasimo
kinęs nors tiek sužinotum 
kad dar nieko nežinai. Gal 
ir išeitų iš tavęs koks nau
dingas žmogus kada pama
tytum mokslo svarbą. Ki
taip gi kad ir daugiausia 
smegenų galvoj turėsi jie 
ir bus košė.

— A 
parpuolę 
širdį, Tu 
ne atved 
ją meilę! 
tęs, ir d 
leisk žūt 
lėčiau gi 
žmonių j 
draugės,

Tani 
kimą.

— E 
ti?I — k 
iki šiam 
jau graž

Petį 
miegoda 
kartą ka 
tarnaitės 
šiojo kai 
mos ir v

Ken 
tydavo 
džiūvo j 
Magdutė

Viei 
gauna k 
sikalbėti 
(lėtiniai 
link atsi 
vo pada 
prieš su

— C 
inėjes pi

— I 
Aš tami 
reikalu.

— g 
sėsdama

— 1 
su Mag 
apielink 
siu. To 
tamistai 
kiai, tai 
kiame, i 
žmogus! 
darbą, t 

rė .rami; 
ar ne, ■: 
gerb. ku 
išpažin't 
sakai kt 
žmonės 
kiate ir 
gum. J 
myną. 
kine; o 
tai tas ] 
dedu, vi 
slėpdam

r

vai mer 
sirakinę 
čiavos 1 
vaikščio 
ne pasiį 
myną..

I 

nįge, kc 
kuris sa 
tras. — 
kui būvi 
no kelia 
nei vien 
galėjęs 
rasti ui 
širdį ir 
kojau. 
damas i 
širdies 
musų pi 
mistai i

MARTYNAS IR GERB. J 
SPRAGILAS APIE 1 

SEIMUS
— Mano pavožonė, drau- ] 

ge, turiu už garbę tave su- 1 
sitikti. ■ '• ' i

— Labą vakarą,- Marty
nai, linksma sutikti, nes se- i 
nai jau matėmės. Bet iš kur ; 
tau užėjo Į galvą taip gar
bingai mane pasveikint — : 
rodos smerki Visus kas taip : 
buržujiškai elgiasi.

— Je, drauge, aje ta bu
vai Detroite, užtai.
’ — Detroite but ir vėl par
važiuot gali bile kas — ne
jaugi tenai koks karališkas 
miestas kad tik buožės, angt 
tavęs, ten gali lankytis, o 
kada sugryžta tai- juos rei
kia garbint?

— Ne tame dalykas, drau
ge. Tu buvai seime, užtai 
aš skaitau tave dideliu žmo
gum. Gal dar ir už prezi
dentą tave išrinko.

— Seimai buvo net trįs, 
— Susivienijimo, Tėvynės 
Mylėtojų ir Politinio Iždo. 
Aš visuose po biskelį daly
vavau. Bet tame nieko gar
bingo. Daug buvo ir kitų 
delegatų iš visų kraštų su
važiavusių, ir taipgi keletas 
buvo iš musų miesto —- ne
jaugi tu visus susitikęs pa- 
vožones reikši?

— Kitų vietinių delegatų 
kurie ten buvo nuvažiavę aš 
nepažystu, tik tave, vieną, 
ir kaip tu visada su augš- 
tais žmonėmis maišaisi ir 
patenki į tokias /vietas tai 
aš tau turiu nusižemint, *ba 
ta prieš maife nosį rieti.

—, Klaidingai įsivaizdini, 
Martynai, jei taip sakai. Aš 
niekad prieš tave ir nei prieš 
jokį \ kitą žmogų nosies ne- 
riečiu. Tokis pasielgimas 
žmogų daugiau paiku paro
do, o ne-augštu, lygiai kaip 
ir tave dabar tavo pasielgi
mas parodo kad tavo galvoj 
lyra 'Diskelis vėjo.

— Drauge, neįžeidinėk tu 
manęs, ba aš ant pečių ne 
kopūstą nešioju, o tokią gal
vą kaip ir tavo; Ii’ mano 
pakaušis pilnas (smegenų, iir 
nevadyk manęs durnu.

— Aš dar nei, neprasita
riau nieko apie tai, o tuoj 
tu pats išdėstai 'koks esi. Jei 
kas daug apie savo smege-> 
nis šneka tai turbut jų ma
žai turi, kaip merga kuri 
nuolat apie vyrus ir ženat- 
ves šneka, o nei vieno nei ki
to nesusilaukia.

— Nemislyk kad mano 
galvoj tik košė ir aš. nesu
prantu ką kalbu. Aš labai 
gerai viską išmanau jr ži
nau.

— Kas daug žino tai nesi
giria, 6 visi vištiek žino jog 
jis žino. Taigi jeigu tu su
tikai mane sugryžusi iš De
troito užtai nėra reikalo čia 
tau pasakotis kad viską ži
nai. Gali pasakyt ką pas
kiausia girdėjai arba ką ki
to. Jei kas žingeidu iš sei
mų gali paklaust, papasako
siu. •

— Man nesvarbu tavo sei
mai ir tos organizacijos. Jos 
žmones tik išnaudoja, ba jas 
sudaro tik buožės daugiau 
niekas.

— Ot čia ir pasirodai kad 
nieko nežinai: kas matė kad 
galima smerkt tokias orga
nizacijas kaip S. L. A. arba 
T. M. D. Juk tai prakilniau
sios ir svarbiausios Ameri
kos Lietuvių organizacijos.

— Nieko aš už jas neduo-Į

Greičiausia ir Tikriausia
Jūsų Pinigai Pasieks Gimines Lietuvoje

Siųskit Kolei Kursas Dar Žemas

DIRVOS” AGENTŪRA

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTOJAMS IR ABELNAI LIETUVIŲ 
VISUOMENEI ŠIOJE SUV. VALSTIJŲ DALYJE PERSIUNTIME PINI
GŲ I LIETUVĄ “DIRVA” ĮVEDA SAVO OFISE PINIGŲ PERSIUNTI
MO SKYRIŲ - FOREIGN EXCHANGE.

PER

“Dirvos” Agentūrą

“DIRVA” siunčią pinigus į Lietuvą žemiausiu prieinamu kursu ir greičiau
siais budais. Persiuntimas atliekama Orderiais, Draftais, Kabeliu.’

PER “DIRVOS” Ofisą galima siųsti pinigus Lietuvosr Auksinais, Amerikos. 
Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Mark&nis. ‘

PINIGAI BUNA IŠMOKAMI priėmėjui artimiausiame prie jo esančiame
- mieste ar miestelyje per pačtą arba bankiniuose skyriuose.

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

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

ui-iuT | SIŲSTI GALI VIETINIAI ypatiškai atsilankydami, ir taipgi iš kitų kolonijų • 
Lietuviai — prisiunčiant savo pinigus kiek norima išsiųsti į Lietuvą, o 
tuoj pinigai buna paleidžiama ir siuntėjui prisiunčiama paliudymai ir 
kyitos kuriąs reik nusiųsti į Lietuvą ir ant kurių pinigai išmokama.1

NORĖDAMI pasiųsti pinigus saviškiams Lietuvoje kreipkitės i “DIRVOS” 
AGENTŪRĄ klausdami kairių. Bet kad kursas kasdien mainosi, ko
lei laiškai suvaikščios vėl kursas pasikeis, geriausia apsispręsti kiek 
norit pasiųsti Dolarių, ..ir tuoj bus išsiųsta tiek Auksinų kiek tos dienos 
kursu išpuls.

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

SIUNČIANT MUMS pinigus geriausia siųsti Money Orderiais arbę regis
truotuose laiškuose, neš taip išduodami jums kvitai apsaugos pinigus 

, nuo pražuvimo, kas kartais pasitaiko paštuose ar kitur.
* VISOKIAS INFORMACIJAS suteikime laiškais kiekvienam pareikalavus.

GERBIAMI “DIRVOS” SKAITYTOJAI
Siųsdami pinigus į Lietuvą per “DIRVOS” AGENTŪRĄ galit pilniausia 
pasitikėti, nes žmonės kurie tuo darbu užsiima yra nuo senai patyrę pinigų 
siuntime ir laivakorčių pardavime, tik po karės betvarkių ir neužtikrintų su 
Lietuva susinėsimų nesiėmė siuntinėli iš ko kartais butų buvę nesmagumų.

PINIGŲ PERSIUNTIMO REIKALU KRE1PDAM1ES RAŠYKIT ŠITAIP:

7907 Superior Ave Cleveland, Ohio
REIKALINGA DARBININKAI 

Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie: 

Lietuvių Politinis Iždas
■ 3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.
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PASMERKTASIS
Rašo A. Vaičiūnas.

(Tąsa, iš pereito num.)

— Viešpatie! — melsdavos nekartą 
parpuolęs ant kelių, — juk Tu matai manoj 
širdį, Tu paskyrei man tokį kelią kuris ma
ne atvedė iki tos vietos kur pažinau tikrą
ją meilę! Dovanok, Augščiausis, mano kal
tes, ir del mano meilės prie Tavęs, neda- 
leisk žūti musų meilei be kurios aš nega
lėčiau gyventi!.... Viešpatie.... apšviesk 
žmonių protą kad jie neterštų mano širdies 
draugės, mano mieliausios!....

Tankiai verkdavo ir keikdavo savo li
kimą.

, — Delko aš taip turiu visą amžių kęs
ti? ! — klausdavo jis keturių sienų. — Juk 
iki šiam pavasariui savo gyvenime neturė
jau gražios dienelės!....

Petras mažai valgydavo, dar mažiau 
miegodavo ir kalbėdavo.... Sužinojo jis 
kartą kad Magdutei atėjus pas 'jį, viešbučio I 
tarnaitės klausydavo už durų, paskui' išne
šiojo kalbas po visą miestą, daug pridėda
mos ir viską perstatydamos kuotamsiausia.

Kentė ir ilgėjos dvi sielos. Kas pama
tydavo Petrą, i nusigąsdavo; sunyko, su
džiūvo jis, akis indubo, veidai inpuolė..... 
Magdutė taip pat.

Vieną dieną, Petrui sugryžus iš laukų, 
gauna laiškelį kad vienuoliai kviečia jį pa
sikalbėti. Petras manė kad vienuolyno per- 
dėtiniai kviečia jį, informacijų delei, kas- 

. link atsiskyrimo su žmona, nes prašymą bu
vo padavęs tuojau kaip pati jį išginė, dar 
prieš susipažinimą su Magdute.
; — Garbė Jėzui Kristui, — sako Petras
inėjęs pas vienuolį.

— Per amžius, — atsakė vienuolis. — 
Aš tamištą kviečiau pasikalbėti Magdutės 
reikalu.

dirva 5

su žmona. Ar gali žmogus kęsti tokį gyve
nimą?!.... Mano gyvenimą lydėjo juo-- • ..... —.— J V

Į kai, keiksmai. Aplinkui vien griuvėsiai... 
Mano siela troško ir tikėjo kad kuomet 
nors suras tą draugę širdį. Ir jieškojo vi
suomet ir visur.... Kada truko paskuti-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

O
nis gyvenimo siūlas — turėjau išsiskirti SKIRTINGI MERGELIŲ
su žmona, tuomet nusprendžiau nusižudy
ti, ir tik ačiū tai persekiojamai, išjuokia-, 

Į mai ir šiandien pasmerktai mergaitei, ku
ri apglėbdama mano sielą savo meilės ug- Tikrai karstai myli 
nimi sušildė ją, surišo su kvepiančiais žie- kuriam atsiduoda, 
dais, žalumynais, dangaus saule ir gražybe Į Širdį paaukoja, 
begalinių erdvių platybių, šiandien aš gy
venu ir trokštu gyventi. Šiandien, tėve, 
aš jaučiu kad tos mergins krutinėję yra gi
mininga širdis mano širdžiai....

— Bet 'tai prieštaraują visokioms tai-į 
syklėms!.... — tarė kunigas. — O tamis- 
tos meilė už metų išgaruos ir tamista už
mirši ją kaip ir visa kita gyvenime.

— Nesu mažas vaikas — pienburnis,— 
ramiai tarė Petras, — žinau ką ir su kuo 
kalbu, taigi prašau, dvasiškas tėve, pasa
kyti Jai ir jos motinai kad aš Magdutę my
liu ir mylėsiu nepaisant kaip kam atrodys. 
Ar nuodėmė yra, dvasiškas tėve, mylėti?! 
Jeigu ne tai kam tuomet tie persekiojimai? 
Galų gale, kunige ir manęs nesuprasi. Juk 
kunigui nežinoma meilės jausmas.... ne 
artimo bet šimtą kartų didesnis, paremtas 
visomis sielos, širdies ir proto galėmis.

— Nusiramink, sūneli, — švelniai ta
rė kunigas. — Pagyvensi, pamatysi. Bet 
dabar prižadėki man jog su ja nesusitiksi 
— vengsi jos.

BUDAI
Viena kaip lelija 

aukso širdį rodo,

(Nuo Red.: šiuomi užsibaigia vi
sas rankraštis kiek buvo prisiųsta; 
dar turės būti daugiau, bet nežino
me 'ar spės sekančiam numeriui at
eiti, o gal užsitęs pertrauka ilges
niam laikui.)

GUŽYNĖS

nori but mylėta
Vieno — tiktai vieno — 

kuriam skiria vietą.
Prieš kitus kai uola 

tvirta, paslaptinga,
Nes tiktai su vienu 

tiki but laiminga.
Kita -kaip ta rožė — 

žėdno akį veria,
Visus privilioja, 

kožnam džiaugsmą tveria.
Akįs meilę siūlo,

širdį juok’s kutena,
Taip lengvai prigauna 

jaunuolį ir seną.
Jos meilė kaip vėjas — 

visom’s pusėm’s siaučia,
Rodos ji kiekvieną 

girdi ir prijaučia.
Bet bandantis skinti 

pirštus susibado,
Žiaurmą gražuolės 

stiebelyj pamato.
Trečia kai aguona 

ant laibo stiebelio —
Kur tik vėjas pučia 

ten lenkia galvelę.
Kurs meiliai pakalbin’, 

dailiai apkabina,
Tą savo mieliausiu 

tuojau pavadina.
Jai jaunas ar senas

be jokio skirtumo:
Bile tiktai vyras — 

nepaiso gražumo.
Teisybė kad (vyrai 

daugiau tokių žino,
Todėl vieno budo 

visas ir vadina.

M. A. Karbonskienė

Yra sakoma: Laikas išgydo 
meilės ligas, — bet laikas pa
rodo žmogui ir jo praeities dar
bų (ir eilių) silpnybę ir blogu
mą, nors tas tuo laiku kada da
rė (ar rašė) 
kamiausiu.

išrodė esant tin-

ir tam panašius

Biruta.
štai atlik- 
darbas —

derina vieną žmonijos pusę su 
trimis gamtos gėlėmis — lelija, 
pasižymėjusia tyrumu ir pasto
vumu ; rože — turinčia viliojanti 
gražumą, bet duria kada nori 
ją skinti; ir aguona — augan
čia ant plono ilgo stiebelio siu-į 
buojančio su Vėju. Nieko gra
žesnio ir teisingesnio jokis poe
tas ar poetė apie moterų-mer- 
ginų budus negalės pasakyt ne
sulygindamas jų su tomis tri
mis mums taip labai žinomomis 
gėlėmis. Ir niekaip kitaip aiš
kiau neapsakys mergelių budo 
kaip tik sulyginant su gyveni
mu .tų trijų gėlių musų garbin
goje gamtoje. .

Todėl gerb. Biruta laimi gar
saus istoriko-filosofo Voltairo 
knygą ’“Kandidas”, verstą Ka
rolio Vairo; 170 pusi, didumo.

Apie šituos 
dalykus jau mes seniau čia esam 
minėję. Naudingas ir tikras 

j daiktas išsykio nors išrodo ne
įtinkamu bet su laiku jis išau
ga geresniu, ir lieka geresniu. 
Taip yra su veikalais garsių se
nų laikų poetų. Bet prastas o 
dideliu skaitomas dalykas da
bar kada jį darai su laiku pasi
rodo savo tikroje vertybėje — 
priešingai' gerajai.

Pamąsčius apie musų Atsto
vybę Washingtone prisimena se
nų Romos laikų gadynė ir Romą 
valdęs triumviratas — Cezaris, 

■ Brutus ir Antonius/ Musų At
stovybės triumviratą sudaro: 
Fabijonas, Čarneckis ir Mos tow
ski. Gerb. Fabijoną dedam pir
miau, nes jis ištiesų yra vyres
nis už patį atstovą (nes, anot 
“Dar-ko”, užėmė dženitoriauš 
vietą).

Bet galime pranašauti kad ir 
tas triumviratas suirs kaip anas 
garsus Romėnų suiro, ir kleri- 
kališka imperija žus taip kaip 
žuvo Romos.

nių, ligų apstotų ir sielvartau
jančiu”, nes nei vienas jų ne
mirs ir galės kankintis ir siel- 
vartautis per amžių-amžių am
žius. Amen.

Dar biskelį apie poetus kal
bant, priminsime štai ką. Mes 
paprastai sunaikiname netinka
mus raštiis — sykiu ir eiles — 
tų kurie neprašo grąžinti. Bet 
vieno poeto visą pundą eilių, ne
tikusių spaudai, atradome stal
čiuje užsilikusių nuo poros me
tų. Vietoj numesti, dabar grą
žinome pačiam autoriui. Visai 
netikėtai, gavome nuo jo padė
kos laišką.

Padėka buvo ne už’sugrąžini
mą eilių, bet už netalpinimą jų. 
Sako: “Gerai kad netalpinot, 
dabar aš pamačiau koks iš ma
nęs buvo prastas poetas.”

Linksminkitės visi žaizduoti 
ir kitokias kančias kenčiantieji. 
— Pereitame "Dirvos” num. vie
tinėse žiniose mes skaitėme bib
lijos studentų pranešimą.: “Mi
lijonai dabar gyvenančių nebe- 
mirs — šis išguldymas palinks
mino daugel karės sužeistų žmo-

Vieną kart gužynės plynės’ prasidėjo, 
šliužas muzikantas kamputyj sėdėjo.
Štai stygas ant smuiko su pirštu užgavo, 
Su štrikiu išvieno kai malkas pielavo.
Užpečkyj merginos tik krykščia,, tik klega,

— Meldžiu, klausau, — ištarė Petras j Vaikinai sustoję į randą sau šneka; 
sėsdamas ant suolo kurį .vienuolis parodė,

— Ne paslaptis kad visi žino judviejų 
su Magdute santikius. Visas miestas ir 
apielinkė kalba ir piktinas tamistos eiga- 
siu. Tokį elgesį galima tik smerkti, ir aš 
tamistai turiu pasakyti kad mes, dvasiš
kiai, tamistos elgesį su Magdute pasmer
kiame, ir tamista musų akyse labai žemas 
žmogus! Žmogus kuris padarė niekšingą, 
darbą, tuo labiau, papiktinęs žmones.

— Atsiprašau, gerb. kunigai, — išta
rė .ramiai Petras. — Ar mane kas smerkia 
ar ne, man yra nesvarbu, bet prašyčiau 
gerb. kunigo kalbėti su manim taip kaip per 
išpažintį. Didelis yra mano nusidėjimas,

- sakai kunige, — gali 'būti. Suprantu delko 
žmonės ir jus, kunigai, tokį elgesį pasmer
kiate ir mane skaitote niekšu, žemų žmo
gum. Pirmiausia, aš esu vedęs, turiu šei
myną. Antra, aš mokytojas — jinai mo
kinė; o trečia — ir gal but svarbiausia — 
tai tas kad aš nemanydamas jog tuo nusi
dedu, viską dariau viešai, nuo nieko nesi
slėpdamas.

— Tamista turbut užmiršai jog bučia-
‘ vai mergaitę pas save kambaryj ir dar už
sirakinęs. Ar tai ne niekšyštė! — Karš
čiavos kunigas. — Paskui, tamista su ja 
vaikščiodavai vakarais po laukus, — ar tai 
ne pasipiktinimas? Juk tamista turi šei
myną...:;. » '

— Taip, neužginsiu to, bet žinok, ku
nige, kad Magdutė — vienintelis žmogus 
kuris savo siela artimas man, — tarė Pe
tras. — Turėjau baisią kūdikystę. Aplin
kui buvo svetimi, nors artimi žmonės. Ma
no keliai su jų keliais skyrėsi. Neturėjau 
nei vieno žmogaus pasaulyj kuriam bučiau 
galėjęs išpasakoti savo širdies paslaptis ir 
rasti užuojautą, rasti širdį-draugę, tokią 
širdį ir sielą kaip mano!.... Veltui jieš- 
kojau. Kelis kartus buvau apsirikęs. Ves
damas moterį maniau jog jinai bus mano 
širdies draugė, kokia pasirodė iš pradžių i 
musų pasipažinimo; bet.... neradau. Ta- . 
mistai turbut žinomi yra mano santikiai

1 O senis šeimynink’s už stalo sėdėjo, . 
Su savo kaimynu lošt kortom’s pradėjo.
Kad štai \ ir degtinės bonka atsirado, 
Senoji močiutė stikliuką surado;
Ir gėrė susėdę aplinkui už stalo 
Kol galvos apsvaigo ir akįs pabalo.
Mat seniai jaunuosius dabot susirinko 
Kad mergos su vyrais sukantis aplinkui 
Viens kitam bešokant koją nepakištų, 
Arba kur į kampą tamsų nesulystų.
Kad štai ‘begurkšnojant ir bešnekučiuojant, 
Pajuto senukė jai ranką bučiuojant.
Mat Biesuks prie josios gražiai prisitaikė, 
O' ji jį už savo žentuką palaikė.
Sėskis, Dominykai! Išgersim čierkelę, 
Neužmiršk pašokint tu mano dukrelę: 
Bil gražiai tik viskas tai nieko nekenkia, 
Juk jauniems pajuokaut kaip kada ir reikia. 
Velniukas mandagiai ranką pabučiavo, 
O boba tarytum jį apipačiavo.
Ir akies mirksnyje nuo jos jis pranyko, 
Besėdint už stalo jis ten juos paliko. 
Pasivertė save į katiną juodą, 
Užlipo ant pečiaus, gulė palei puodą. 
Tėmijo k.aš dėsis, šitoje gužynėj, 
Ar nekils tarp vyrų už mergas muštynė.
Kad seniai už stalo sau girti dainavo, 
O šliužas ant smuiko kamputyj Smėliavo, 
Vieni kavalieriai po aslą trepsėjo, 
O kiti užpečkyj su mergom’s gulėjo.
O biesas-ant pečiaus iš džiaugsmo tik raitos. 
Bet išnaktos vėlu — ir minutos skaitos.
Štai gaidys ant laktos su sparnais suplumsį, 
Velniukas pribėgęs vėl bobą pa'kumši.
“Žiūrėki, mamyte, kas užpečkyj daros! 
“Jau čia ne gužynės, bet tikras pragaras?’ 
Kai gaidys tuom tarpu ant laktos pragydo, 
Boba priešai save jau velnio n’išvydo.
Kaip velnias nuo bobos namon nupleškėjo, 
Tuo tarpu ji viską aiškiai paregėjo.
Suprato kad velnias čion rolę atlaikė, 
Ant to ir gužynės dabar pasibaigė. .

čia-Suks.

Nuo Juokų Red.: 
ta musų didžiausias 
išrinkimas laimėjusio šių metų 
Juokų Skyriaus kontestą. Gerb. 
Biruta,1 kuri pernai yra laimė
jus sykiu su gerb. Audra kny
gą “Trimitas”, šįmet viena lai
mi naują “Dirvos” leidinį “Kan
didas”.

Prieš kontestą mes žingeidą- 
vomės: nejaugi ir šįmet tik mo
teriška lytis laimės? Nors (bi
jojom tikrinti, bet matot išsi
pildė. Gerb. Biruta yra M. A. 
Karbonskienė iš Brooklyn, N. 
Y., seniau daugiau savo eilėmis 
pasirodžiusi, šįmet jau tik koh- 
tentan pasistengė — ir lyg ty
čia laimėjo.

Ji siųsdama savo eiles šitaip 
rašo:

čionai siunčiu eilutes,
Tik nežinau kur jos tiks: 
Ar į Juokų Skyrių, 
Ar gurban nuvyks....

Visada, mat, poetų darbui 
yra tik dvi vietos — ir jas abi 
čia įgerb. Biruta sumini.

Bet nesakome kad musų kitų 
poetų trusui teko viena liūdno
ji paskutinėji vieta — ne. Dau
gelis čia siuntė, daugeliui no
rėjome skirti dovanas, bėt tik 
vieną tegalėjome ,skirti. Kitų 
eilės irgi tilps savu laiku ir jie 
matys kad jie rašė ne į gurbą 
bet į laikrašti talpinti.

Dar norime priminti jog gerb. 
Biruta trečiu kartu musų kon- 
teste laimi — ir antru kartu 
po pirmą dovaną.

Užtai tas mus ir stebina: ne
jau negims naujų poetų kurie 
laurų vainiką ir užsidės sau? 
Ar tik tos pačios ir ateityje da
linsis tarp save visa ta garbe 
be paliovos?

X
¥

Laivakortes Atpigo
Į Klaipėdą ir Licpojų $107.00
I Piliavą-Karaliaučių $106.50

War Tax $5.00.
Pinigu siuntimas Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York
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COLGATES 
TALC POWDER
Vartojamas at
sargių moterų 
kad joms pasi
rengus būtų pa
togu.
Jo naudojimas 
karštame ore 
suteiks jums 
vešų ir gaivi
nanti jausmą. 
Moters randa jog 
Colgate’s Tale 
Florient (Tolimų 
Rytų Gėlės) yra 
maloniu prie ren
gimosi; vyrai gi 
mėgsta jo rami
nanti efektą po 
skutimosi. Jis yra 
maloniai perfu- 
muotas.
Vardas “Colgate” ant 

toiletinių dalykų 
garantuoja 

Teisingumų, Tyrumų 
ir Rūšies gerumą, 

įsteigta 1806.

®©®@®@@@©@©©©©@@©@@@©@@@@©@@©@@@©©@@©©©® 
© 
© 
© 
©

© 
©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Vadovaujama Gabių Biznierių
The Municipal Savings & Loan Company įsteigta Spalio mėnesyj 1913 metais 
per Mr. S. Peskind, dabartinį Kompanijos hekretorių. Jis suprato jog viena
tinis būdas subudavoti saugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausių Tautymo ir Paskolos Kompanijų Clevelande, yra tai parenkant gru
pę tikrų biznio žmonių pagelbėjimui jam tos Kompanijos vedime.

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

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

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

Gerb. Biruta pati abejojo ar 
jos eilės net į šį skyrių tiks — 
kada nors — nepasitikėjo jtj 
pilnu gerumu. Taip buvo ir su 
kitais. Nei vienas šį sykį nepa
sididžiavo savo eilėmis. Kož- 
nas tik bandė ką nors apipiešti. 
Atėjo nuo įvairių autorių įvairių 
eilių'—’■ ir net po kelias nuo kož- 
no. Kiekvienas palietė įvairius 
klausimus, vieni juokus krės
dami, kiti šiaip ką apsakydami, 
kiti jausmais 
kitaip. Gerb. 
se pasistengė 
dėlę teisybę.
šis skyrius yra tik liuošiems 
pasišaipymams, ’šios eilės su-

dainuodami, kiti 
Biruta savo eilė- 
išvesti vieną di- 
Nemanykit kad
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CARL FALLER -
OTTO FELLINGER - - 
HERMAN H. FINKLE - 
EDWARD K. FISCHER -

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

JAMES J. HEIDLER

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

A. KELLER -
A. S. KLEIN
SAMUEL MILLER
PETER MULIOLIS

ELI N. NEWBURY
H. A. PERRIS - - - -
DR. SAMUEL PESKIND 
S. PESKIND - - - - -
CHARLES RENZ - - - 
E. RICKERSBERG - - 
THOS. W. ROBERTS - - 
OTTO F. SCHMIDT - - 
S. J. SCHWENGER - -
H. STRASSHOĘER - 
JOHN M. SULZMANN 
M. A. VINSON - - -

MYRON H. WILSON -

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

Hanna Bldg.
Pres.. The Knickerbocker Storage Co., 7724 Detroit Ave. — ir 

Manageris, The Leisy Company.
Sekretorius-Iždininkas. The Birck-Fellinger Dry Cleaning Co. 
Advokatas ir Miesto Councilmanas, 509 Ulmer Bldg.

#Ved. West Side Skyriaus The Municipal Savings & Loan Co., 
—ir— Direktorius, The Municipal Mortgage Co.

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

2333 Scranton Rd.
Ved. Miles Avenue Skyriaus The Municapal Savings & L'oan Co. 

12301 Miles Ave.
Prez. led., The Jaffa Co., Išdirbėjai dažų.
Manufaktorius
Vice Prez:, The Representative Realty Company —■ ir —

Ižd., The Representative Mortgage Company
Ižd., The Kėller-Kohn Co;, Drapanų Mfg., 2230 Superior Avė.
Prez., The Cleveland Electric & Machine Mfg.. Co. — ir — 

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

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

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

Direktorius, The Representative Construction Co.
Pardavimų Ved., The Representative Realty Co. —i 

torius, The Municipal Mortgage Co.
Gydytojas, East 55th St. Hospital, 2429 E. 55th St.
Advokatas, Peskind, Perris, Lėddon & Ettinger, 2ros grindys, 
Hanna Bldg. —ir—Prez. ir Mgr. The Representative Realty Co. 
Vice Prez., The Standard Brewing Co., 5801 Train Ave.
Prez., The Rickersberg Brass Co., 3700 Perkins Ave;
Real Estate ir Investments
Prez., Standard Knitting Mills, 2202 Superior Ave.
Prez., Schwenger-Klein Co., 511 Woodland Ave. —ir—

Prez., The Municipal Mortgage Co.
Prez., The Universal Dry Cleaning Co., 1218 E. 71st Street.
Cigarų Iždirbėjas ir Miesto Councilmanas, 6802 Superior Aev.
Vedėjas Sueprior-79th St. Skyriaus —ir—

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

Wilson Co., Schoefield Bldg.

Direk-

Didysis Ofisas The Municipal Savings & Loan Company užima netoli 
ketvirtdailus viso antro augšto Hanna Buildinge.

Taipgi yra keturi Skyrių Ofisai, randasi siose vietose: 
WEST SIDE SKYRIAUS OFISAS ----- 2820 WEST 25TH STREET 
SUPERIOR-79TH SKYRIAUS OFISAS - - - - 7909 SUPERIOR AVENUE 
ST. CLAIR ^SKYRIAUS OFISAS ------ 2006 ST. CLAIR AVENUE 
MILES AVENUE SKYRIAUS OFISAS 12801 MILES AVENUE

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

ši įstaiga moka 5% už padėtus Taupymui .pinigus.

tris
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Kąndidas — Garsaus Francuzo filosofo ir istoriko ' 
Voltaire veikalas, su jo paveikslu. Vaizdine Kan- 
dido benkartišką kilimą, jo meilę, keliones po pa
sauli, bėdas, vargus ir laimes ir vėl fnelaimes.- Ver- z 
tė Karolis Vairas. Labai žingeidi knyga. 170 p. ..$1.00" 
Apdaryta audimo viršeliais . .'. .* ......... $1.75

. « . P'.-l r •Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų, kaip'‘Egipto pira
mides, Babilono murai, Dievo Zeuso - Stabas, Die- 
vės Dianos maldnamis, Karaliaus Mausalio ka-, 
pas, Rhodes salos stovyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvajzdina anų .amžių istori-

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

Ta pati audimo viršeliais ... . $1.75

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikes. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą .................v........ 1.00 
Su audimo apdarais ........................ $1.50

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir ^aiškinama 
jvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis.

.75
.1.25

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............ ................. $1.2b 
Gražiais tvirtais apdarais . .......... .... $2.00

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

. .50 
$1.00

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty

ra. Parašė Jul. Baniulis. 107" pūsi..............

Patriotiškumo, meilės, ir mokslo 
Tame ineina daugelis ’atskirų ap- 

žingeidųs ir , pamokinanti,' astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 

su paveikslais ............... ....

.50

.35

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Attiloa Siaubimas. Lietuvių Kraštais. Svarbūs isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 20o p./, '1.00 
Drūtais audimo apdarais .................... 1.50

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

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

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri,, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi.. , . ......................... ’ ............

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

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšių? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemų šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K..S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ....................."

Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys?-? Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gręžia žalia spalva. 80 puslapių.:..,..............

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 

. vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ........
Veidmainystė ir Meilė. Garsi, klasiška 5-kių aktų tra

gi drama. Parašė Schiller. Liuošai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pilsi. 182 •?-.. ....

.35

.25

.10

25c

.50

.35

.35

.50

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktą,komedija su dah 
nomis ir šokiais. Paraše F. Krawcowicz. Verte Z. 
Bagdžiuniutė. Pūsi. 50 ...... i

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, ką žmonija nuo seniausių amžių j galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gjrveno, nors jau jie guli 
kapuose. Pusi. 55. Kaina 1

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų,., roman
tiškų ir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at
spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai..................‘i'.’i.v.... '50c

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama-
. cijų knygelė. Telpa joje keleto auįbhų — vyrų 

ir mėrginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ,50e .

-Ta-^ tos Vainikas “ĮįlKnyga antra. Eilės Įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios > eilės; gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 . . .. .50

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių- atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .....................25

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

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Molierė, perstato turtingo kaimiečio 

"" bėdas apsivedus' su panaite Visai tinka'Lietuvių
Scenai. Lošia 3 moterįs ir 4 vyrai. 54 pūsi. ... ,35c

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

Pinigus už Įmygąs ir laikraštį siuskite Money orderiais 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresą."DIRVA”

.25

.25

.25

7907 Superior Ave. Cleveland, O,

vienai šeimynai, ir labai reta
me atsitikime — keliems gyven
tojams. Užtai mažas skaičius 
Amerikiečių (tesiunčia Lietuvon 
literatūrą.

Kadangi toks dalykų sto.viš 
yra nebepakenčiamas -toliau, 
šiandien ir noriu tarti žodį šiuo 
reikalu. Tie Amerikos Lietuviai 
kurie nesiunčia Lietuvon lite
ratūros arba ,mano nebesiųsti 
del viršminėtų priežasčių, be 
abejo klysta. Visas keblumas 
kurį sutinkame siųsdami pavie
niams asmenims literatūrą pra
šalinamą labai lengvu ir papra
stu budu. Atminkime kad neuž-1 ®SC 
tenka būti pačiam apsišvietus,' 
reikia ir kitus šviesti jeigu no
rime žmonišką gyvenimą turė
ti. Pavyzdžiui paimkime nors 
Lietuvos sodžių. Kas yra ten 
gyvenęs tas gerai žino kad blo- | 
gesnio gyvenimo niekur ir negą-fgBH 

• Ii būti kaip sodžiuje kuriame 
randasi nors keletas tamsių, 

■ prietaringų ir ištvirkusių žmo- 
i nių. Aiškinimo delei paimkime 

dar vieną pavyzdį- iš .šeimyni
nio gyvenimo. Kas nežino ‘kaip 
blogai gyvenasi vedusiam pa- 

. čia nelygią sau iš» ihtelektualio 
atžvilgio, arba ištekėjusiai už 
tam panašaus vyro.

Kad padarius savo numylė
tiems asmenims Lietuvoj e-, gyve
nimą įvairiu ir maloniu, remki
me viešuosius liaudies knygynus 
ir skaityklas. Ten skaito raš
tus jauni, suaugę ir seni. Ten 
raštai saugiai užlaikoma. Pa
aukotas vienas-kitas 'centas at
neša naudą ne vienam, dviem, 
arba keliems asmenims bet vi
sai apielinkei musų gimtinio 
kampelio. Sugryžus kai kurią 
dieną tTėvynėn bus "ir mums 
tiem's smagu gyventi tarp 
šviestųjų žmonių.

Knygynai ir skaityklis ką 
pradėjo tvertis Lietuvoje; skai
tytojų skaičius didinasi kiekvie
ną dieną. Taigi kas turi atlie
kamų knygų bei kitokių raštų 
tesiunčia Lietuvon minėtoms įs
taigoms. Kas išgali paaukoti I "h 
keletą centų apšvietos reikalams ® 
teišrašo jiems laikraščių arba ® 
knygų. Kas neišgali- užprenu- ®2S 
meruoti laikraštį metams teuž- 
rašo pusmečiui arba trims mė- g | 
nesiams. Aš tikiuos kad laik- ® ® 
raščių leidėjai ir knygynų už- 
laikytojai nejieškos sau asme
ninio pelno, ir leis kuopigiausia 
užprenumeruojant laikraštį kul
tūros bei apšvietos įstaigoms 
Lietuvoje arba išrašant joms 
knygų. Prie kiekvidno laikifeš- 
čio yrą knygynas; galima laik
raštis ir knygos išrašyti sykiu, 
bus ,mažiau vargo su pinigų 
siuntinėjimu., 4

“Žemaitijos” L. V. Komitetas 
yra pasiryžęs suteikti Jums'ge- 
riausį patarnavimą persiuntime I 
Lietuvon literatures. Turint rei
kalą kreipkitės į Komiteto kny
gių šiuo adrėsu: J. J; Mosger.is, 
3108 -So. Halsted St., Chicago, Į 
Ill. L. Apolis, Sekr, I

į IŠ PILIEČIŲ SĄJUN
GOS SEIMO

Įspūdžiai iš Liet. Piliečių Są
jungos suvažiavimo. Laukiant 
Liet. Piliečių Sąjungos suvažia
vimo buvo visokių minčių ir svi- 
ravimų pas nekurtuos Lietuvius 
kurie dar vis sviruoja nežinoda
mi kur šlietis, ar prie Romos

su vardą niekint; dirbt iki ne
liks Lietuvoj Žyd-bernių, Lenk- 
bernių ir sykiu nekuriu -kunigų 
kurie mums nori Romos vergi-' 
jos. Taigi traukitės iš kelio vi- I 
si tokie niekadėjai ir nedryskit 
mus daugiau šmeižti. Kad mu
sų broliai Lietuviai atgavo val
stybę tai mes pasistengsim pi- 

. _ , , I liečius palaikyti. Tokis buvointernacionalo ar prie Rusų, bet L • . .. , . ,. . T . .T. , . . . tvirtas prižadas treciojo Liet,geriems Lietuviams jau nerei-1 
kia sviruoti, jie žino kad jie-gi
mė Lietuvoj ir yra Lietuviai ir 
Lietuvos -'•piliečiai-;1 jie džiaugias 
ir didžiiiojaiP savė' 'Vardu’ ir '/savo 
kraštu1 kurį atvadavo riūblRu-j 
sų^visai bevėik jų" Sumintą-, ir 
dii'bd ’ir aukavo kad tik Vėl nę- 
pakliut kam nors. Taip esant, 
pagaliaus gavom pirmutinį Lie
tuvos Atstovą Amerikai, Joną 
Vileišį, kuris ir buvo tas drąsuo
lis kuris pradėjo tverti Lietuvių 
Piliečių Sąjungą susispietimui 
visų (Lietuvos piliečių į krūvą. 
Darbas ėjo labai pasekmingai — 
ir kur gi neis taip gražiai: Lie
tuvos pilietis jau dabar gali ne
paliečiamas žengt, kuris tiek 
metų buvo visų stumdomas.

Bet kaip ir prie visų gerų dar
bų tuoj randas ir blogų, taip ir 
prie šios prakilnios Piliečių Są
jungos rados — tuoj atsirado 
priešų ir šmeižikų.. To rodos 
tarp Lietuvių neturėjo būti, -bet 
mat esama, ir kas įstabiausia 
kad musų kunigai tapo didžiau
si priešai Lietuvos piliečio ir jo 
vardo niekintojai. Tas gaila pri
siminti bet reikia, nes per jų pa
stangas tapo pirmutinis Atsto
vas atšaukta ir atsiųsta kitas 
tokis kokis kunigėliams patiko." 

Na ir prisiėjo mums, Ameri
kos Lietuviams, dar daugiau ko
voti už savo vardą. Gaila tas 
sakyti, bet taip yra. Bandėm 
visokiais budais prirodyti kad 
dabartinis atstovas labai klysta 
nenorėdamas pripažintis Ameri
kos Lietuvių Lietuvos piliečiais, 
bet viskas veltui — jis gieda 
savo. Šaukėm konferenciją 1921 
metis- gruodžio 1 d. kad pasitart, 
susitaikint, bet veltui. Susirin
ko daugiau (Liublino Unijistų, 
ir mus Lietuvius nušvilpė, nu- 
kaukė gyvulių balsais rėkdami, 
ir turėjom skirtis su didžiausiu 
širdies skausmu.

Galiaus atsipeikėjus, paėmii-s 
drąsos, Piliečių Sąjungos valdy
ba sušaukė birželio 17 d. New 
Yorke susirinkimą; dalyvavo 
beveik visų skyrių atstovai; ku
rie negalėjo dalyvauti raštu pa
reiškė savo mintį, kame rodėsi 
didžiausias upas ir pasiryžimas 
kovoti prieš visokius musų prie
šus kurie drysta inusų vardą že
minti, ir visi kaip vienas pasa
kė jog dirbt ir aukaus tik tiems 
kurie dirba Lietuvos valstybei, 
o ne partijai, ir -kiek galėdami 
prirašys narių prie Piliečių Są
jungos.

Kaip jau buvo pasklidę po lai
kraščius kad Pjliečių Sąjungos 
Statutas reik pertaisyti, po ilgų 
pasikalbėjimų suvažiavime, ne
rasta reikalo pertaisyt ir .palik- : 
ta viskas tas pat, tik jždą nu
tarta pasiimti savo žinion iš da
bartinės Atstovybės su ta min- 
čia kad musų atstovas nepripa
žįsta mus Lietuvos piliečiais. 

Pinigų ižde rodos yra virš 
tūkstančio dolarių. Penkis šim
tus dolarių iš tų pinigų suvažia- 

Įvimas paskyrė šauliams, o ki
tus pasiims valdyba, kurią iš
rinkta iš devynių narių. Inei- 
na valdybom sekantieji: J. O. 
Sirvydas', Adv. Bagočius, Mika
lauskas, O. Bubnienė, K. širvy- 
dienė, Ivaškevičius, kitų gi ne
pamenu.

Prisiminus apie 'Auksd-sidab- 
ro fondo vajų, buvo visokių ta
me klausime minčių ir pareiški
mų, bet suvažiavimo nutarta tą 
prakilnų darbą remti kiek ga
lint. Bet suvažiavimas pareiš
kė nepasitikėjimo dabartiniam 
Atstovui ir finansinei misijai, 
Bielskiui ir Mastauskui, su ■ to
kia mintimi kad jie nepripažįs
ta Lietuvos piliečių, ir tas su
kelia Lietuvių nuožvalgą prieš 
juos.

Daugis delegatų pareiškė bai- 
. mes ar kartais auksas nepateks 

‘Mautos fondui” kuris nieko 
duoda Lietuvos valstybei, 
savo partijai kuri nori mus 
liečius ^smaugti.

'Suvažiavimą užbaigėm gera
me up,e ir su žadėjimais darbuo
tis tol kol nebus visai čystai iš
šluota Lietuvos žemė nuo viso
kių niekšų kurių dabar labai 
daug randas ii- kurie drysta mu-
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Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems ‘'Dirvą’’

Kur seniausia.
Ten geriausia. ■
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Piliečių Sąjungos suvažiavimo.
Taigi visi-, ir visos,- stokim prie 

valstybės darbo ir taiokinkimes 
jį .gerai suprasti, tik tada mums 
bus gerai ir nereikės pykt -ant 
tų kurie daro šmugelius — jie; 
caip tai . kad nesupranta savo 
garbės ir. valstybės gerovės. Mo
kinkis. es iš jų klaidų, ir kuomet 
mums reiks stoti valstybės ke
lią vesti kad mes to nepadary
tume. -

TURĖJIMUI geros svei
katos reik turėt ge

rus dantis. Vartokit 
COLGATE’S del Gerų 
Dantų ir Geros Sveika
tos.

Pirk triubelę šiandien
DIDELĖS MIEROS 25c
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Sena Mergelė.

Lietuvos Našlaičiams 
Aukų Atskaita

Chicagbs Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti (po globa 
Lietuvai Gelbėti Draugijos) su
sitveręs‘balandžio 1 d. 1921 m., 
paskelbia Isavo metinę atskaitę 
nuo balandžio 1 d. 1921 
balandžio 1 d. šių mėtų.

Pajamos
Narių metinė mokestis 
Nuo koncerto lapk/27 
Aukų prisiuntė 
J. Uktveris 
Br. Janulis 
“Naujienos” pridavė
A. Grėbelis, nuo Roselando

Scenos Mylėtojų Ratelio 8.01 
M. Ambrozaitei (Kauno

našlaitei).
Pajamos rankdarbių 

vas. 12, 1922
Viso pajamų

m., iki

$44.00
535.37

40.00
14.85
28.00

11.00 
bazaro 

250.05 
$931.28

Liet. Mote-

$550.00
11.00

Pasiųsta Kaunan 
rų Globos Komitetui per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių: 
Lapkričio 30 d. 1921 
M. Ambrozaitei
Telegramas į Lietuvą vas. 

22 d. 1922
“Naujienoms” nuo kon

certo užsilikus bila
Knygos užrašams 
Teatralės knygutės 
Krasos ženk.,,laiškai, etc. I 
Lietuvos Raudonajam Kry

žiui išmokėti. L. 
•komitetui Kaune

Viso išmokėta

M.

5.00

7.00
4.05
5.70

10.77

GI.
325.00

$918.52
Inplaukų 
Išėmus 
Lieka

ir

$931.28
918.52
$12.76 

aukoAiis 
Lietuvos

v Visiems darbu 
prisidėjusiem’s varde
Našlaičių tariame širdingą ačiū. 
Tikimės kad ir ateityje visi ge
ros širdies žmonės parems mu
šu darbus ir pasiryžimą remti, 
auklėti Lietuvos našlaičius.

Su gilia padėka —
Chicagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelpti.
Pirm. K. Katkevičienė, 
Sekr. M. Zolpienė 
Ižd. P. Balickienę.

Mėnesinis žmonių sveikatos 
žurnalas. Mokina kaip apsi
saugoti nuo visokių ligų. 
Prenumerata Metams , $1.00 

“GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted St., Chicago, Ill.
PLAUKAI

Plaukų šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, žilimas, retumas 
ir tt. Sašai, ekzema ir kitos visos 
ligos plaukų pasekmingai išgydo
ma Ir sutaisoma. Klauskite infor
macijų ir dėkite už 2c štampą.

WESTERN CHEMICAL CO. 
Box 336 Wilkes Barre, Pa.

UriiMimTnTTTrrrnrm 

! Gydytojas ir Chirurgas > 
: DR. ADOMAS SZCZyTKOWSKI = 
: 982 E. 79 St., Cleveland, O. . į
" — Telefonai — "
" Rosedale 5758, Princeton 431 J

“ Valandos: tik vakarais nuo 7
C • iki 9 vai.
r Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al
oxxxxzxxixxxxxzzzxxxxxr
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Nutrinkite savo 
skausmus

Reumatiškus, 
Neuralgiją, 
Šlubumų, 

Nikstcrėjimų, 
Ištampytus 
Muskulus.

Dantų 
Skaudėjimų, 

Galvos 
Skaudėjimų, 
Peršalimų.

Tėmykite, kad 
butų

INKARO
VAISBAŽEN- 

KLIS.

. “ŽEMAITIJOS” 
REIKALU

Kultūros Draugijos “Žemai
tija” L. V. Komitetas Chicago j 
gavo muo Viekšnių viešojo kny
gyno komisijos sekančio turinio 
laišką:

“Gerbiamieji! 1921 m. pa
baigoje Viekšniuose įsisteigė 
prie vartotojų bendrovės “Ąžuo
las” Viešasis knygynas. Tas 
knygynas vedamas prisilaikant 
visiško bepartivumo principo, 
knygos' ir' laikraščiai duodama 
žmonėms skaityti veltui; veda 
jį susirinkimo, išrinktoji septy
nių žmonių komisija.

“Skaitytojų 'tas knygynas da
bar turi 168. Butų ir daug dau
giau, b,et stingame -knygų, žur
nalų, ir tt., taip pat pinigų jų 
įsigijimui, žodžiu, nebeįstengia
me savo jiegomiš knygyno -pra
plėsti, padaryti jį tikrai rimtu 
ir dideliu Viekšnių ir apielinkėš 
kultūros žiburiu.

“Taigi labai nudžiugome per
skaitę laikraščiuose pranešimą 
kad Chicagoj susitvėrė draugija 
"Žemaitija”, kuri u-žsibvėžė sau 
tikslą šelpti knygomis Lietuvos 
knygynus; teikiame Tamistoms 
savo adresą ir prašome labai 
maloniai mums ipadėti. Visus 
raštus malonėkite Siųsti šiuo 
adresu: Viekšniai, Mažeikių ap., 
“Ąžuolo” knygynui.

Be to, pranešame* kad tam 
knygynui įsisteigti' yra padėjęs 
Viekšniečių Klubas Chicagoje, 
kuris prisiuntė pradžiai pinigų 
ir siuntinėja ‘Draugą’ ir ‘Nau
jienas’.
“V. V. K. Komisija” (parašai).

Pagirtinas daiktas yra užra
šinėti Lietuvon pamiškiams- 
draugams bei giminėms po laik
raštį, siuntinėti jiems knygų, 
žurnalų, ir tt. Butų gana pui
kų jei bent dauguma Amerikos 
Lietuvių galėtų .tą padaryti. Bet 
deja, gyvenime mes matome vi
sai ką kitą. Beveik kiekvienas 
Amerikietis turi (Lietuvoje dau
gybę arba dors keletą asmenų 
kurie jam lygiai brangus. Teik
damas kokią nors dovaną vie
nam asmeniui, tą 
daryti ir kitam, 
v'anoms prisieina 
dešimtįs ddlarių. 
męs sutinkame ir jdaug kliūčių, 
būtent, Lietuvos žmonėms labai 
sunku yra parinkti laikraščiai ir 
knygos kurie juos užinteresuotų 
ir patenkintų. Daugel atvejų 
Lietuvos gyventojas bent kiek 
skaitęs arba visai nečiupinėjęs 
gautą iš Amerikos laikraštį ar 
knygą numeta šalin arba sude
gina. Ir štai tavo sunkiai už
dirbtas centas nueina ant nieko, 
arba atneša šiokią .tokią naudą 
vienam žmogui, daugiausia —

patį turi ,pa- 
Tokioms do- 

išleisti kelios 
Apart to, čia

ra
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O Columbia Rekordų 
’U ir Grafofonų JA 
f i Krautuvė i
M Mgi REKORDAI ATPIGO!P 
tt 
■
N 
p tt 
g

Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c 
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafoųo- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.
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Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

k n s
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
ninio.

Pinigus.! Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino 'ant visų 
šalių pinigų.
SSL’?' 

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
.Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.
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KAUNO
KRAUTUVĖ

’’VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius : 
tus, volizukas žinias 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........

0
Pirkite * ’Vienybes 
droves sūrus. Dii 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Ll O S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti vi

sokiu knygų.

raš-
.B

4.50

Ben-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukjte musu piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Ta
rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

LITH’JflNIflN 
VIENYBE FUBL.60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

'B Kur vienybė, 
Ten galybė.
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PASISKUBINKIT
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje’’ apie šiuos dalykus: 1) Stei
giamojo Seimo darbuotė. 2) -Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kabineto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministerial? .4) Kaip -greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie
tuva turės savo pinigus ? Ir tt. ir tt. .

Tiems klausimams nušviesti Kap.' Natkevičius turi labai daug 
medegos kuri jokiapie laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa? 
siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei mėtų $1.25. 
Pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.

LAIVAKORTES j,
I LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP- 
RUPINAM PRADEDANT Iš-

I GAVIMU PASPORTO IKI PA-
I SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS I MUS.

LITHUANIAIf TRAVIL BUREAU (SS" ) 
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES IS LIETU
VOS. NOTARIALISKA KAN
CELIARIJA.

'l LIETUVĄ IR 'IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. A gen'tura uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G; Kunašauskąs
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y. .
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DIRVA

Nuo Redakcijos
MELUOJA BET NESUSITARĘ

ŠALIS

kėjo esąs likimo skirtas būti

Amerikoje Metams $1.

ARTOJAS” 7907 Superior Ave.

pačią tragiškiausią istorijų vi
sų šalių abiejose Amerikose”,

Už $3 nušviesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus"— už- 
rašykit. saviškiams “Dirvą”

Aš tikiu kad 
niekindami ma- 
atštovybės, bet 
partijos nusta-

Neprieidami prie Tėvyn'ės My
lėtojų Draugijos jie susitvėrė 
savo, ir lai juos dievai laimina, 
daugiau jau musų nebevargina 
TMD. darbuose.

mų pinigų. Partivišku bu-

Raudonieji ir S. L. A.
Musų kairieji užsimanė Susi

vienijimą Lietuvių Amerikoje 
žut-bū't-užvaldyti. Palengva jie 
prie įto varosi. Dabartiniu lai
ku nerasdami kitokių priemonių I partija pasislėpti. Vietomis tau- 
— kolei galės neturi — šaukia, [tininkai jau ir užsileido. Bet 
lermuoja prieš visus dabartinius bolševikai vienaip kalba, kitaip

mas — vis po "bėpartivisku- 
mu”. Klausimas keblus. Tau
tininkams laikas pradėti kovoti 

I už savo tiesas. Kolei socialistai 
nematė galės Susivienijimą už
valdyti jie nekalbėjo apie jo be
partivumą bet ruošė planus su
daryti savo tam panašią organi
zaciją. Nukreivėjus daugesniui 
socialistų, prie to didesniam bd- 
riui prisirašius kairiųjų prie da
bartinio Susivienijimo jie užmir
šo dple saVo 'tokią organizaciją, 
bet neužmiršo' kad jiems reikia 
Susivienijimą turėti savo pa
kraipos ir tikslų įinagiu.

Tuoj pradings' Susivienijimo 
bepartivumas kada jie . prikiš 
prie j'o savo pirštus. Bet kolei 
laikas, mes turime parodyti kad 

■ . ... Susivienijimas jiėms yra karš-
!lr tada jie iltis Susivienijimo tas.

Raudonieji dabar visur prieš 
tautininkus skelbiasi jog komu
nizmo jie SLA. organizacijoje 
nerodo, tą jie laiko “tik savo 
krūtinėse”, nes tokia partija ne
gali Amerikoje gyvuoti, ir to
dėl ragina tautininkus su savo

A/T USŲ klerikalų pusėj ki- 
Jvllo vienas pažymus apsi
reiškimas:- jie meluoja bet 
nesusitarę meluoja. Kada 
Atstovas Čarneckis visai be 
jokių pYiežascių prašalino iš 
Atstovybės raštinės Rimkų, 
kadangi Kun. Kemešiui rei
kėjo vietos, tą mums paste- ,, _. , ..
bėjus klerikalu spauda grie-l®^' V11'šininkuis ir OI gano re- daro. Jie vartoja savo gudry
bė ginčyt ir žeminti Rimkų 1 dakciJQ kad reikia būti “bepar- bes. Jie visame spraudžiasi su 
buk'jis tik dženitoriu (namo I taškais”, SLA. nėra politiška | savo, neatsižiuri į bepartivumą. 
užžiurėtoju) buvo. Bet štai organizacija, tik pašalinė, prie.
Šiame pušlapvie turime pa- Hos *r Pri8:u^ visokių pažiu- nariams parodys kada užims 
ties Kun.. Kemėšio laišką ir rų žmonės> ir tL virš^- kada ».gaus gaIės iš pa*
jis pasako kad Rimkus ture- Tas tiesa- Bet istori^ rodo mat« pakelstl SLA' k<»ns.tituci- 
jo tokią vietą kurią tik Ke-'k3 kit^- Susivienijimas seniau 
mėšis gali užpildyk |skil° 'tik deI to kad prie pri‘

Kun. Kemėšis daro pasi. I gulėjo visų-pakraipų - vis dau, 
aiškinimu kodėl jisinėjoAt- °
sfovybėn-dirbti - vesiąs In- k!erika ai. “huliavę 
formacijų Biurą. Bet Biu- b^ft^iskumu norėjo Susi
mi vesti‘jau senai yra šli- vie"1Jlmą “žgroJt1' ^ltaiP tada 
kas. Kodėl ne Šliką Čarnec- nebuvo gallma to padaryth . 
kis pašalino, o Rimkų ? Tat Į-----------------------------------
Kun Kemėšis užėmė vietą. KARIŲ IR MOTERŲ 
Rimkaus, kaipo bedievio Ų 
bet Šilko darbą, kaipo dievo-1 
baimingo, dirbs kad jį palai
kius toj vietoj ir rųpkėjus 
jam riebią algą.

Jei reikėjo išgelbėt Atsto
vą iš jums patiems kenks
mingo miego reikėjo paleist 
Šliką, kaipo užimantį vietą 
virš jo kompeticijos, ir sė
dus jo suolan drožt laikraš
čiams Atstovo vardu straip-Į 
snius.

Jei Kun. Kemėšis norėjo 
mokytis galėjo mokslą siek
ti ar laikydamas parapiją — 
dabar, bedievybei taip pla
tinantis, reikalinga gerų ku
nigų, nes jau avelės klysta. 
Bet štai pats 'geriausias ga
nytojas pasitraukia iš ave- 

’ lių tarpo ir nueina Lietuvos 
Atstovybėn, nes, mat, ten pi-1 
nigais aprūpintas. Taigi jo p 
inėjhnas i Rimkaus vietą I 
nepateisina džiaugsmo gale- ;

TZ RAŠTAS kurio gyventojai 
t buvo beveik išnaikinti, bet 
kuriems pasekmingai pavyko 
“sugryžti”; kur moterįs skai
čiumi perviršija vyrus keliolika 
sykių; kur galvijai ganosi visus 
metus <aplinkui po paimu me
džiais ; ir kur barzdoti karvega- 
niai dėvi moteriško pavidalo ke
linėmis — taip šių dienų Para- 
guajų atvaizdina mums prisiųs
tas buletinas iš Washington, D. 
C., National Geographic -Society 
raštinės. Tasai buletinas išleis
ta po pasklidimo žinių pranešan
čių jog' iškilo revoliucija toje 
mažoje Pietų Amerikos respu
blikoje.

“Paraguajus, kuris atsisakė 
priimti pagalbą svetimų -šalių 
diplomatų sutaikymui ir paskel
bė jog jo armija pati apsidirbs 
su savo šalies paskiausia revo- 

—■ jimo “Lietuvai patarnauti”. I liucrja panaudojant šautuvus ir 
Jei nepasitraukė nuo alto- kanuoles, gyvena sulyg savo mi-Jei nepasitraukė nuo alto-!1—-—. °-.—° — • - —- 

riaus, ar negeriau jam butu Htarių ‘tradicijų kurios sudarė 
buvę Lietuviškas aveles ga- x -1------ - —
nąnt mokytis, ir katalikams. . -
butų buvę daugiau garbės, sako tas buletinas.
kad jų pinigais auklėjamai “Antra prie mažiausios fes- 
augštesnių_snokslų žmonės. I publikos Pietų Amerikoj, su plo- 

| tu beveik -tokio didumo kaip 
Wyoming valstija, Paraguajus 
1865 metais turėjo gyventojų 
skaičių beveik tokį kaip didelė 
Argentina ir milžipiška Brazili
ja, ir ačiū militarėms ambici
joms šalies diktatoriaus, Fran-

Dabar gi Kun. Kemėšis'at
sisėdo ant musų — visų — 
sudėtų pinigų. Juk ir sąži
nė turėtų graužti, ir tas mo
kslas turėtų išrodyti nebu
siąs tikras.

Sandariečių yra sąžinės
nusistatymas prieš taip aik-!clsco Lopez’o, galingiausią ar- 
vojimą neva Lietuvai renka- Pietų Amerikoj. Lopez ti- 

■’ — Partivišku bu- kėjo esąs likimo skirtas būti
tų’jei patsKun Kemėšis bu- Vakarinio Pusiaužemio Nepoleo- 
tų atstovu ir jj atakuotume^ nu> ir 1865 metais ■ su pasitikė-

Toliau dar Kun. Kemėšis savo mažos šalies ar-
įrodo kad archivaras vesti prieš sudėtinas spėkas Bra
bus paimta kitas — reiškia! !-
dar vienam klerikalui “tau
tos fondo” našlaičiui vietos 
yra.

Dalis Lietuvių publicistų 
laiko ir energijos pašvenčia 
ne neproduktiviąm darbui 
kokį Kun. Kemėšis mato iš 

-išrodymo Atstovybės pinigų 
. aikvojftno ir varymo siaurų 

partiviškumų, nes musų pa-i 
kėlimas balso užkirs kelią 
jūsų sauvaliavimui. Nusi
statę esą viskas, jus, kleri
kalai? laikotės nepaliečiami

• 5r manot kadeprieš-jus nie
kas negali jau kalbėti. Ką 
jus darėt — ir visai žemais 
budais — kada čia Vileišis 
buvo? Ar tada jbuvo pro-j

• zilijos, Argentinos, ir Uragua- 
| jaus.

“Penkių metų konfliktas bu-, 
vo toks kruvinas ir Paragujie- 
čiai liko taip žymiai sumušti 
kad tarpe dviejų ‘trečdalių ir 
penkių šeštadalių jų gyventojų 
išnaikinta. Iš gyventojų kurie 
beveik viršijo milijoną, tik apie 
200,000 moterų ir mažiau negu 
30,000 vyrų — daugiausia senių 
ir jaunų vaikų — teliko. Nuos
toliai jų buvo didesni negu pa
nešė kokia kita tauta moderni
niuose laikuose. Net šiandien 
Paragųąjųs yra didumoj moterų, 
žemė, vyrų tėra visai menka 
mažuma .

“Paraguajaus istorija buvo 
užpildyta konfliktais, žiaurumu 

duktivis darbas?' Tas net ir ir nepaprastu padėjimu iš pat 
po šiai dienai jums atsilie-[ pirmų dienų. Pradedant apie 
pia — niekas nei :bonu ne- tai reikia pasakyti jog tenai bu- 
perka, nei kitokių Lietuvai Į vo mažiausia primaišyta Euro- 
naudingų darbų neremia. Ipinio kraujo negu kurioje kito- 

Pačiam gi Kemešiui taslje Pietų Amerikos šalyj, ir kar- 
darbas buvo produktivis —jštumas seno Indijonų kraujo 'iš- 
jiš* įsiskverbė Į Atstovybę. silaikė. Nedidelis buris Ispanų 

Baisu jums kad reikia SU i nuplaukė aukštyn Plata ir Pa- 
Voltaire’o gimine skaitytis, | raguajaus upėm 1536 metais ir 
ir jį vis platėja. Platėja del j pačiame viduryj Pietų Amerikos 
_tokių jūsų dai'bų. Atmena įsteigė savo koloniją. Jie ėmė 
visi senieji Amerikos Lietu- Indijoneš moteris. Jie’.ir jų ai-i 
viai kaip pirmiau tik naujy-1 niai liko' valdančioji galybė, ir 
be buvo matyt 'kokį bedievį, jie ten įsteigė didelius dvarus 
Kiek dabar jų matot ir ko- ant kurių Indijonai dirbo, 
del? Niekam nebūtų taip i “Misijonieriai kurie vyko į tas 
ant naudos kaip jums jei I sritis 16n9' metais suvadino In- 
mes tylėsime. Lietuvai rnu-|dijonus krūvon į .'kaimus ir iš- 
SU tylėjimas O jūsų kalbėji- mokino juos vesti agrikultųrą 
mas eina ant pražūties. ! savo naudai. Tam pradėjo prie-

KADA MES IS NUMIRGSIU PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN ’ - Vertė A. A/TULYS

(Dainuoja, džiaugsmingai)
Ąš laisva! Aš laisva! Aš laisva!

■jij Nebus daugiau kalėjimo man !
1 • Aš laisva, kaip paukštis! Aš laisva!

Nes manau jos ir dš pabudau.
^Ęrof, R ū b e k : — Beveik taip ir atro-

ją, ir pakeis ją taip jog išmes 
visus tautinius SLA. siekinius, 
aiškindami jog tai yra “pašal- 
pin'ė organizacija, visų srovių 
žmonėms", ,o jeigu tautininkai 
ant to nusileis nejučiomis pama
tys kad tuose punktuose kur 
stovėjo tautystė rasis komųniz-

MELAMS SUGRIAUTI
Kun. F. Kemėšis, apsibuvęs 

Lietuvos Atstovybėje Washing
tone, prisiuntė šitokį pareiški
mą:

Nesmagu užimti skaitytojų 
donię ir laikraščių vietą savo as
meniniams reikalams. Tečiau 
verčiamas esu tai daryti del ne
siliaujamų sistematinių puolimų 
amt manęs iš pusės 'kai kurių 
Amer. Lietuvių laikraščių-. Ne
sitikiu tų laikraščių redakcijų 
nutildpti. Tik noriu kad tomis 
nepaliaujamomis insinuacijomis 

geros valios 
Jų domę norėčiau at-

šintis maišyto kraujo gyvento
jai ir tenaitinis padėjimas buvo 
toliau įvesta į keblumus atvy
kus kitiems misijonieriams ku
rie sunaikino ankstivesnius kai
mus. Pirmieji atėjūnai apgin- 
kĮavo Indijonus, išvijo /Ispaniš
ką gubernatorių^ ir vėlesnius at
ėjūnus, ir taip parašė antrą ne
paprastą punktą Paraguajaus 
istorijoj. Per suvirš 100 metų 

|jie užlaikė lyg kokią ‘bažnyčią-1 nesusiklaidintų 
valstybę’. Vėliaus Ispanijos gu- žmonės.
bernatorir.i, kurie (žiauriai pri- kreipti į šiuos faktus: 
slėgė žmones, 
savo valdžia.

“Po atgavimo nepriklausomy
bės nuo Ispanijos 1810 metais 
Paraguajus inėjo į diktatorystės 
periodą ir patapo vienuolė vai-, 
stybė vakaruose. Prekyba su 
išlaukinėmis žemėmis ir apsi
gyvenimas svetimtaučių buvo 
griežtai uždrausta ir šalis pali
ko visai savivertė vienutė. Per 
daugelį metų išbuvo įsteigtas 
savotiškas koihunizmas, dalis 
žemės buvo apdirbama valsty
bei, nauda buvo apverčiama gy
ventojų reikalams. De Fran- 
chia, pirmasis ir mielaširdin- 

’giausis iš diktatorių, buvo visiš
kas despotas toje šalyje per 25 
metus. Jam mirus buv° trum
pąs periodas mušiu ir subruz
dimų .iš kurių Carlos Lopez iš
kilo kaipo diktatorius. Po . jo 
liko jo sunkus, Francisco", po 
kuriuo gyventojai panešė savo 
^didžiausius nuostolius.

“Dalis didžiausių,Paraguajaus 
bėdų paėjo nuo ‘cherchez . labėdų paėjo ___ _ ____ _
femme’. Francisco Lopez, ku
ris ėjo mokslus Europoje, gryž- 
dąmas parsigabeno sau moterį 
kuri liko Du Barry Pietų Ame
rikos. ]Lopez buvo visiškai po 
jos kontrole, ir per jį ji valdė 
kietai ir prispaudingai.

“Šių dienų Paraguajus yrą pa
našiai kaip butų tarpžeminė Flo
rida šu derlinga žeme, vienodu 
klimatu, ir su perteklium vai
siu ir maisto produktų. Po der
lingą žolę ganosi milžiniškos 
bandos 'galvijų per visus metus 
po medžių šešėliais prižiūrimos 
karveganiais kurie, vietoj kai
liu apsiūtų kelinių Amerikos 
vakarų ganyklose nešiojamų ga- 
nėjų, dėvi liuosas, plačias keli
nes: Tiktai Argentina su savo 
daug 'didesniais plotais pervir
šija Paraguajų kaipo galvijų ša
lį. Pastaruose laikuose dauge
lis .skerdyklų^ liko tenai įsteigta 
tūlų šiaurinės Amerikos intere
sų,

“Paraguay Upė išneša dau
giau vandens negu Mississippi, 
ir Asuncion,. Paraguajaus sosti
nė, nors yra beveik pora tūks
tančių mylių tolumo nuo jūrių,- 
yr# veiklus uostas prekyboj su 
išlaukiniu pasauliu.

“Paraguajus turėjo savo ‘po
karinę problemą’ daug pirmiau 
negu tokis dalykas užklupo ir, 
ant viso pasaulio; ir ta mažoji 
.respublika beveik jau savo' iš
rišo. Reikalinga buvo moterims 
išlikusioms iš 1865 metų karės 
atgrąžinri šalį į gerovės laips
nį, ir jų pažymus veiklumas tą 
padarė.' šiandien toj respubli
koj matosi žynius gerovės paki
limas .lyginant jį su dauguma 
kitų valstybių. Vienok ir dabar 
tenai eina revoliucijos. Dabar
tinė yra septinta nuo 1907 me-; 
tu.”

užėmė viską po j i) Lietuvos Atstovo pakvies
tas į darbą prie Inf. Biuro skai-'

■ čiau sau už garbę ir priedermę
■ pakvietimą priimti, juo labiau 

kad 'tai davė man progos ir ga
limybės siekti augštesnio mok
slo. Džiaugiaus' galįs šiuo-tuo 
Lietuvai patarnauti, ir to džiau
gsmo nesumažina' sistematinis 
manęs ujimas? 
jie tai daro ne 
no' darbą prie 
pildydami savo 
tytą taktiką. >

2) Mokslo metu-dirbdavau at
stovybėje pusę dienos, 'gi vasa
rą — visą dieną. Mokslo me
tu ėmiau algos $100 į mėnesį, 
vasaros 'atostogų laiku gaunu 
$202.50 į mėnesį. Sa$o mokslo 
šaką universitete tik'pradėjau. 
Nuo rudens vėl pradėsiu, lanky
ti'mokyklą. "

3) Buvau pakviestas! ne į Rim
kaus vietą bet prie Informacijos 
Biuro, prie kurio ir dirbu nuo 
kovo m&ri. pradžios iši šiai die
nai. Rimkui buvo .pavesta tvar
kyti ir vesti arkivąs. Bet ka
dangi tasai darbas buvo virš jo 
kompetencijos, ką. atkartotinai 
g. atstovui Carneckiui yra nuro- 
dinėjęs (Atstovybės sekretorius 
p. Vinikas; todėl Atstovas p. 
Rimkų ir paleido. Nuo rudens 
bus jieškoma naujo arkivari- 
jaus, gi kol kas laikinai, lieka
mu laiku nuo darbo prie Inf. 
Biuro, man pavesta dirbti ir

- prie arkivo ^įvedant naujus jo 
1 skyrius ir pertvarkant senuo

sius.
4) Noriu dar paaiškinti, kam, 

tai neaišku,' jog pasitraukimas 
iš klebono vietos nėra dar pabė
gimas nuo altoriaus, taip lygiai 
kaip vaišės p. Rimkaus pas “Va
nago” redaktorių nėra dar jo 
bėgimas prie altoriaus. Kas 
norėtų patenkinti savo žingei- • 
durną del mano santikių su ai-’ 
toriumi prašau atsilankyti bįle 
rytą 7 valandą į Katalikų Uni
versiteto Koplyčią, Washington, 
D. C.'

Galop neiškenčiu neišsireiš- 
kęs. apgailestavimo kad dalis 
Lietuvių publicistų tiek daug sa
vo laiko, ir energijos pašvenčia 
visai neproduktiviams darbams, 
iš kurių niekam jokios naudos 
nėra. Nepelnys nei1 jų partijos, 
nes ir partijų darbai tik tuomet 
tėra vaisingi-kai daroma prisi
laikant) etikos dėsnių.

Voltaire’o giminė plati. Bet 
kaip butų gera jei Voltaire’inirt-* 
kų širdyse neapiįahtos vietą 
užimtų rimtesnis ir teisingesnis 
nusistatymas. Kam ne kam, o 
Lietuvai tai tikrai butų daug 
sveikiau. \

.‘Kun. F. Kemėšis.

(Tąsa iš pereito num.)
į

Prof. Rubek (minkštai, užsispyrusiai)’1
— Ar gailėsis' ateina dabar kada pervėlai?

Ireną (neatsako, sėdi tylėdama vąjąnr 
dęlę, paskui rodo Į kąlnonę): — Žiūrėk ten, 
Arnoldai, tenai saulėJeidžiasi už sketerų?: ___
Žiūrėk koki spinduli^' liepsna apliejd šilo ■

*<U'Ką j a (giliai atsikvepia): — O kaip tai 
dieviškai jautiesi pabudęs!

Prof. Rubek: — Labanakt, Frau Ma
ja? ir geros laimės....
5 U I f h ei m (šaukia, Įsikišdamas): — Ty
lėk, tylėk! Velniams mums reikia tokių 
didėlių linkėjimų. Ar tu nematai kad mes 
keliaujame šaudyti....

Prof. Rubek: — Ką man parneši na- 
Imon iš medžioklės, Maja?

Maja: — Tu gausi draskantį paukštį 
sau del modelio. Aš numušiu vieną del ta
vęs?

Prof. Rubek (juokiasi, pašiepiančiai, 
įtarčiai): — Taip, numušinėti dalykus visai 
nežinant ką darai — senai jau buvo tavo 
papročių.

■ .Maja (krato galvą): — O, palik man 
pačiai rūpintis apie save ateityje, ir aš lin
kių tau (linguoja ir juokiasi vili'ojančįąi) 

1^7 .sudiev ir geros, ramios vasaros nakties 
ant šios kalnonės!
Prof. Rubek (juokaujančiai): — Ačiū! 
ir.-yisų nelaimių pasaulyje tau ir tavo me
džioklėj !

U1 f h e i m (šaukia su juoku): — Ot, 
dabar, tokis linkėjimas tai, yra ko vertas!

Maja (juokiasi): — Ačiū, ačiū, ačiū, 
profesoriau!

(Jiedu abudu pereina matomą kal-
- nonės dalį ir eina per krumus po 

dešinei.)
’ 'Prof. Rubek (po trumpos pauzos): — 
Vasaros naktį ant kalnonės! .Taip, tas tai 
butų buvę gyvenimas! .

Irena (veikia, su laukiamom akiui): — 
Ai’ tu praleisi vasaros naktį ant kalnonės 
su manimi?

Prof. Rubek (plačiai rankas išsklei
džia): — Taip, taip, eikš!

Irena: — Mano garbinamas Viešpa- 
;tid"ir pone! ■

Prof. Rubek: — O, Irena!
Irena (kimiai, šypsosi ir spaudo savo 

krutinę): — Tykiai! Nesidairyk aplink, 
Arnoldai!

Prof,! Rubek (taipgi žemu balsu): — 
Kas yra? •'

Irena: <—*Matau veidą kuris tėmija į 
mane. į

Profl t,R u b e k (atsisuka nenorėdamas):
— Kur?; (supratęs) Ak...

(Maloningos Sesers galva matosi
f tarp krūmų po kairei. Jos akįs ne
judinamai '^nustatyta ant Irenos.)

Irę riįia (atsistoja’ ir minkštai taria): — 
Turiu p'ęVsiskirti. Ne, tu sėdėk. Ar girdi? 
Tu neik su manim. (Pasilenkia prie jo ir 
pašnabžda.) Iki pasimatymo, šią naktį ant/ 
kalnonės.. •

Profį-JR u bėk: — Ir tu'ateisi, Irena?

kalvas čionai?1” ' ■ >
Prof. R u'b e k : (žiuri kur ji rodo,}

Tai jau ilgas laikas kaip mačiau kalnuose! 
saulę leidžiantis.

Irena : — O saulę tekant?
Prof. Rubek : — Tekant saulę aš ne

manau ar esu kuomet matęs.
Irena (šypsosi lyg butų paskendus Į 

athinimus): — Syki aš mačiau stebėtinai 
puikų saulės tekėjimą.

Prof. Rubek: — Matei? Kur taip?
Irena: — Augštai, augštai ant svaigi

nančios'kalno viršūnės.. Tu užkerėjai ma
ne tvirtindamas buk aš pamatysiu visą pa
saulio prakilnumą jei tik ašx... (greitai 
susilaiko.)

Prof. Rubek: — Jei tik tu?.... Na?
Irena: — Aš padariau kaip tu pian 

liepei — išėjau su tavim i augštumas. Ir 
ten aš puolus ant kelių garbinau tave iri 
tau tarnavau. (Ant valandėlės tyla, paskui 
taria minkštai.) Tuomet aš mačiau saulę 
tekant. >

Prof. Rubek (pakeičia kalbą): — Ar 
nenorėtum eiti su manimi gyventi tenai vi
loje?

Irena (žiuri jin su paniekos šypsą): — 
Su tavim ir ta antra moteria?

Prof. Rubek (užsispyrusiai): — Su 
manim, kaip kad musų kūrybos dienose. 
Tu galėtum atidaryti visa tai kas yra už
daryta manyje. Ar negali to atrasti savo 
širdyje, Irena?

Irena (purto galvą): — Jau aš nebe
turiu rakto į tave, Arnoldai.

Prof. Rubek: — Tu turi jj! Tu — ir 
tik tu viena jį valdai! (Prašančiai) Pa
gelbėk man kad aš galėčiau vėl ‘gyvėntršač 
vo gyvenimą!

Ireną (nepasijudindama, kaip ir pir
ma) : — Tušti sapnai! Tušti, mirę sapnai; 
nes gyvenimui kurį mudu vedėme prisikė
limo nėra.

Prof. Rubek (trumpai nutraukia): — . 
Taigi imkime žaisti toliau. , -j

Irena: — Taip, žaisti, žaisti, .tiktai ■ 
žaisti! (Jiedu skiną lapus ir žiedus ir mę? 
tą ant upelio, kur jie nuplaukia tolyn.) 

(Ant lygumos po kairei, užpakaly
je; ateina Ulfheim ir Maja, medžio
klės rūbuose. Paskui juodu' eina 
tarnas su šunimis parištais, ant sai
tų, su kuriais jis eina ,po dešinei.) 

Prof. Rubek (pastebi juos): — 
Tenai mažutė Maja, eina su lokiamušiu?

Irena; — Tavo moteris, 'taip.
Prof; Rubek: — Arba anojo.
Maja (dairosi, eidama per kalnonę pa

stebi du prie upelio sėdinčiu ir šaukia): <44 
Labandkt, profesoriau! Sapnuok apie ma
ne. Aš keliauju pasivandravoti!

Prof. Rubek (šaukia į ją): — Kokia 
tai bus vandravonė?

Maja (prisiartindama): — Aš duosiu 
gyvenimui užimti vietą vietoje visko kitol 

Prof. Rubek (tyčiojančiai): — Aa! 
Reiškia ir tu panašiai darysi, mažute Ma- 
ja! . • '/ 7

Maja:'.— Taip. Ir aš jau supbsmavau 
eiles apje tai, ir štai kaip jos skamba

n
i

1C

(Dar bus)

1465. U ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 

puslj- 171 ...............i.i.......... .........
Akyvi Apsiriškimai Sviete......................p. 79

Pagal
grovą A. de Mūn, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa.:................................................. ...........................
Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

Reikalaukit “Dirvos”? Knygynai

1145

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje.

1269
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DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie senkančio rnentesio “ARTOJĄ”, 
nes jis visada išeina pirmą;mėnesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas mėnuo sau po 
numeri prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar-ne: būtinai jums bus prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių; skaitymų, eilių ir juokų.

Lietuvon $1.25

Cleveland, Ohio.

75c 
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10c

75
50
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Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.
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gerb. svečių?1 Aišku, todėl jogl =š 
šiedu vyrai drąsiai skelbia tei-1 
sybę, suteikia Amerikos Lietu- =

1.00

3212
49

$10.00
$11.00

50

50
75

šis Iždas 
j Lietu- 
naudoja- 
ir švieti-

B I B V A
jų spaudą bei bažnyčiose iš sa
kyklų. Jie meluoja!

Meškučių Vaikas.

MUSŲ KLERIKALŲ |no iš musų Amerikiečio Lietu- 
1NTUŽ1MAS Ivio Paretaa yra remti Lietuvių 

(Politinį Iždą ir tuomi stiprinti, 
Amerikos Lietuviai klerikalai j auklėti susipratimą tarpe musų

Lietuviškai-Angliškae ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam j

3 ’ •'•1

4

Musu Kaimynai Dausose
(Tąsa iš pereito num.)

Jensen yra tos nuomonės kad Aries gal Į 
but buvo pirmiausia priimta i Babilonėnų 
zodiaką kuomet t<js konsteliacijos žvaigž
dės pradėjo- pažymėti pavasarinį susilygini- 
mą dienos su naktimi. Plunket iš kitos 
pusės tikrina jog tos konsteliacijos parin
kimas Kunigaikščiu ir Vadovu visų saulės 
kelio stočių — zodiako vietų — buvo ne 
kada tos žvaigždės žymėjo pavasarinį susi- 
lyginimą, bet kuomet jos buvo toj vietoj 
kur saulė pasiekia tolimiausi punktą pie
tuose — žieminėj saulės stotyj. Sulyg šios 
pažiūros, Aries, Cancer, Libra ir Capri
cornus pažymėjo keturis metlaikius ir kar- 
dinales saulės kelio kertes 6000 metais prieš 
Kristų.

i Rig Vedoje, pirmutinė mėnulio stotis 
Indiškoje stočių serijoje yra vadinama “As- 
vini”. Dvi toje stotyje svarbiausios žvaig
ždės yra dvi iš Aries konsteliacijos žvaigž
džių — Arietis. Linksmus himnai buvo 
giedama tiem dvynam, Asvinam, kas tin
kamiau galėtų būti vadinama Naujų Metų 
himnais, sudėtais garbei šių žvaigždžių ku
rių pasirodymas pirm saulėtekio nešė ži
nią ateinančios didžiausios iškilmės — In
dų Naujų Metų. Sekančios po Agni ir So
ma, dvynadievystės Asvins yra vienos iš žy
miausių Rig Vedoje. Jos yra pagarbinta 
daugiau negu penkiasdešimtyj didelių him
nų, šalip to jų vardai yra suminima įvai
riose vietose daugiau keturių šimtų sykių. 
Šie du Indų mitologijos karžygiai panašau
ja garsingiems Grekų mitologijoje dvy
nam — Castor ir Pollux.

Arabai, kurių pirmoji manzil arba mė
nulio stotis buvo pažymėta tom dviem žvai
gždėm, vadino jas kaipo “dvi dovanėles”, 
taip sakant prasidedančio meto. Jie Aries 
konsteliaciją vadino “Al-Hamal”, Avis, gi 
ankstyvieji Indai vadino ją “Aja”, ir “Mė
sa”. -

Žydai tą konsteliaciją vadino “Teli”, ir 
ją žymėjo savo zodiake vardan Simeono ar 
Gado. Dr. Seiss, 'pasekdamas Kaessių, lai
kė Aries simbolizuojantį Avinėlį Dievo.

Aries, ’balandžio" mėnesio ženklas, su-i 
lyg Hagaro, Peru žemėj. Pietų Amerikoj, 
buvo žinomas kaipo “Turgaus Mėnuo”. 
Šiuo meto laiku ankstyvieji lauko augiai 
buvo renkama ir ant llamų pečių sukrauti 
gabenamą į kluonus. Tos apeigos buvo“ va
dinama “Airi huai” arba, kirtimo iškilmė, 
rugiapjūtė pas mus, subendrinta su der
liaus rinkimu. Šitokis Aries konsteliacijos 

'persistatymas visai nesutinka su Rytų su
pratimu apie ją.

Syrai Aries vadino “Amru” ar “Em'ru”, 
gi Turkiškas tai konsteliacijai vardas buvo 
“Kuzi”.

Romėnai abelnai tą konsteliaciją vadi
no “Aries”, bet Gvidas pavadino ją “Phri- 
xea O vis” ir “Cornus”. Kiti Latinų varčiai 
Jai yra ‘^Vernus Portitor”, Pavasario Ne
šėjas, ir “Arcanus”.

Kaipo vienas iš dvylikos Chiniečių zo
diako ženklų, Aries buvo pirmiausia žino
mas kaipo “Šuo”, o vėliau kaipo “Baltoji 
Avis”. Laikuose kuomet buvo stengiama
si pertvarkyti konsteliacijas pagal Bibliš- 
kos tvarkos, Aries buvo parinkta perstaty
mui Abraomo avino sugauto krūmuose, ar
ba Šv. Petro.

Anglo-Normanų 12-me šimtmetyje ta 
konsteliacija buvo vadinama “Multuns”, 
o ir Poetas Dante apie ją mani kaipo “Mon- 
tone”.

Italijoje, Francuzijoje ir Vokietijoje 
Aries paeiliui ir vadinama “Ariete”, “Bė- 
lier” ii* “Widder”. Konsteliacijos papras
tas vartojamas simbolis panašus didejai 
raidei Y, su dešiniuoju augštutiniu ragu 
nuriestu, ir turbut perstato 'galvą ir ragus 
to gyvulio. Šioje srityje dangaus 1012 me
tais buvo pasirodžius skaisti taikina žvaig
ždė.

Astrologiškai imant, Aries yra Marso 
linksmybės namas, ir reiškia sausą sudėji
mą žmogaus, ilgo veido ir kaklo, Storų pe
čių, tamsaus gymio, ir su karštu, greitu 
upu. Ši konsteliacija valdo galvą ir veidą, 
ir visas tų dalių ligas. Ji turi galybę ant 
Francuzijos, Anglijos, Vokietijos, Šveica
rijos, Danijos, Syrijos, Neapolio, Kapuos, 
Veronos, ir tt. Tai yra vyriškas ženklas, 
ir laikomas laimingu toje konsteliacijoje 
gimusiems.

Sulyg Eleonoros Kirk, kuri yra didele

I žinove tų dalykų, žmonės gimę po Aries in
taką, tai yra tarpe kovo 20 ir balandžio 19 
dienų, yra paprastai labai veiklus, darbš
tus ir apsisprendę. Jie yra vadovai, ir val
do visus apie juos esančius. Jie yra pra
kilnus, širdingi, progresingi, ir turi ©kulti
nę galybę. Jie yra geri mokiniai, gyvus, 
gabus ir šposingi.

Aries laikotarpio gimtakjnenis arba 
'■j žemčiūgas yra kraujinis, geros laimės sim- 

• Įbolis; gimtagėlė yrą fiolka; metalas — ge
ležis. v '

Arabai pirmąją Alpha Arietis vadino 
“Hamal” arba “Hemai”, kas reiškė avis, I 
ir taipgi “Al Nath” vardas galima yra už
tikti ant nekuriu senų Arabiškų braižinių.

Tarp Grekų ankstyvuose laikuose Ha
mal turėjo svarbią pareigą ka-'po saulėte
kio pareiškėjas, pavasarinio susilyginimo 
laiku. Ptolemio surašė ji yra apipiešiama 
“kaipo viršūnė galvos tojo avino”,, taip as
trologai ją žymėjo kaipo pavojinga ir blo
go reiškiančią, perstatančią kųništtąs žaiz
das.

Brown tiki jog žvaigždinis Avinas bu
vo visų pirm tiktai žvaigždė Hamal, kon
steliacija aplink ją suformuota tik pas
kiau. Chaucer apie- ją kalba kaipo “Al- 
nath”, tai yra “ragais stūmimas”, kuris tai 
vardas yra daugiau subendrinta’ šu žvaigž
de gale siaurinio rago Buliaus, žinomos 
žvaigždės Tauro ir Auriga konsteliacijoms.

Kiti Eufratiški šiai žvaigždei vardai 
buvo “Lu-lim” ar “Lu-nit”, avino akis, ir 
“Simai”, Rago žvaigždė. Ji taipgi buvo 
vadinama “Avun” ir “Ku”, kas reiškia Ku
nigaikštis arba Vadovaujantis, avinas kurs 
vadovauja dangišką kaimenę.

Mažiausia astuoni Grekiški maldna- 
miai, įvairiose vietose ir skirtingais nuo 
1580 iki 360 prieš Kristų metais buvo pa
statyta ir pašvęsta šiai žvaigždei, ir tai 
yra vienatinė žvaigždė kuriai Milton yra 
rašęs paskirą apibudinimą.

Hamal yra daug naudojama navigaci
joje ir sąryšyje su mėnulio tėmijimais; ji 
pasiekia augščiausio danguje laipsnio 9 va
landą vakare gruodžio 11 d. Ji artinasi 
prie musų saulinės sistemos su greitumu 9 
mylių į sekundą. Sulyg Miss Clarke, Ka
mai nuo musų yra atstu keturiasdešimts 
šviesos mėtų.

Žvaigždė Beta Arietis Arabams buvo 
žinoma kaipo “šaratan”, reiškia “ženklas”, 
ir ta žvaigždė pažymėjo pavasarinį susily- 
ginimą Hipparcho dienose.

Gamma Arietis buvo vadinama “Pir
moji iš Aries žvaigždė” kadangi vienu tai
ku ji yra buvus arčiausia prie susilygini
mo punkto. Ji yra puiki dvilypė žvaigždė, 
lengvai matoma ir mažu teleskopu, ir 1664 
metis D-ro Hooke išrasta jog yra dvilypė. 
Ši žvaigždė Arabams buvo žinoma kaipo. 
“Mesarthim”, kas reiškia “du pritarnau- 
tojai”, kas palietė Beta ir Gamma Arietis, 
o tos dvi žvaigždės 'buvo taikoma patarnau
tojais prie Hamal. (Persai tas žvaigždes 
vadino “Sargybinė Pora”.

Menkai įžiūrimos žvaigždės į rytus nuo 
Hamalo ant Avino kupros sudaro mažutę 
grupelę, žinomą kaipo “Musca Borealis”, 
Šiaurinė Musė.1 Tas pavidalas yra persta
toma Burritt’o Atlase. Sulyg Allen’o, šios 
žvaigždžių grupelės atradėjo nėra žinoma. 
Musca taipgi buvo perstatoma kaipo “šir
šė” ir “Bitė”. Ta grupelė užeina meridia
ną gruodžio 17 d. 9 vai. vakare.

(Bus daugiau)

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

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų, didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 166 puslapiai..

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

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas .............. p. 219

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Suv. Valstijų kariškam lai
vynui užlaikyti šiems metams 
paskirta $294,235,000.

(kunigai) nužengė iki žemiausio 
laipsnio niekinime sau nepatin
kamų žmonių. Jie sako: Kas 
ųe su mumis,* tas musų priešas, 
tas priešas Lietuvių tautos —

I lyg jie butų visa 'tauta.
Nesenai pribuvus iš Lietuvos 

į Ameriką svečiams Kapt. L.
• Natkevičiui ir Mokytojui B. Žy-
■ geliui, ir dar nepratarus nei žo- 
. džio į Amerikos Lietuvių visuo

menę, jau musų klerąi per savo 
jėzuitišką spaudą pradėjo šlyk
ščią agitaciją prieš šiuos du pra-

' kilnius vyrus, daug pasidarba-
■ vusius 'Lietuvos valstybės nau-
■ dai bei Lietuvos liaudžiai. Kle

rikalai paskelbė visose savo baž
nyčiose ir savo spaudoj buk tai 
šie du vyrai yra didžiausi prie
šai krikščionybės ir Lietuvių 
tautos.

Prasidėjus šių musų svečių 
prakalbų maršrutui po Lietuvių 
kolonijas musų klerikalai grie
bėsi visokių įmonių kaip nors 
pakenkti jų prakalboms; nega
lėdami nieko bjauresnio pada- lios suvedžiotojų-šmeižikų, 
ryti įskundžia policijai buk jie-Įrikalų skleidžiamų paskalų per1 
du esą bolševikai, ir tt. Bet 
Amerikos valdžiai yra žinoma 
tikslas atvykimo Natkevičiaus 
ir žygelio į šią šalį, ir yra žino
ma Amerikos valdžiai kad -šie 
vyrai nėra bolševikai iš Rusi
jos, tik atstovai Lietuvos val
stiečių, darbo žmonių draugai, 
atvykę pas savo brolius Lietu
vius Amerikiečius su tikslu duo
ti pranešimų iš Lietuvos vals
tybės gyvavimo ir jos politinės, 
ekonominės padėties, taipgi ge
riau susipažinti su Amerikos 
mokslo įstaigomis ir kitomis 
valstybinio pobūdžio instituci
jomis, kad sugryžus į Lietuvą 
butų galima ten užvesti pana
šią sistemą vidaus Lietuvos val
stybės vedime.

Musų klerikalai visai ką kitą 
bažnyčiose iš sakyklų, ir susirin
kimuose bei savo spaudoje aiš
kina tamsiems savo parapijo- 
nams. Jie' sako kad šių vyrų 
misija tarp Amerikos Lietuvių 
yra šmeižti kunigus ir Lietuvos 
valdžią, griauti bažnyčias,, ir 
tam panašiai, ir antgalo paskel
bia buk jiedu.kaipo Seimo nariai 
pabėgę iš Lietuvos kaipo šalies 
priešai-išdavikai. Kas gi galė
tų šlykštdsnę melagystę^provo- 
kacijas Amerikos valdžios aky
se daryti jei ne musų kunigija? 
Nieks tb nei sumanyti negalėtų, 
o musų klerikalai nesigėdina 
žmonėms skelbti. Ar gi tai ne 
judošiškas darbas?! Kas musų 
kunigus pralenks tokiame šlyk
ščiame darbe? Niekas, o nie
kas! (Kunigai tai neapikantos 
skleidėjai.

Kodėl gi musų kunigai taip 
elgiasi ir lieja .savo tulžį ant

liaudies kuriam tikslui 
yra. Surinkti pinigai 
vių Politinį Iždą bus 
mi agitacijai, kultūros 
mo reikalų pakėlimui, ypatingai 
Lietuvoje. Broliai, mes tą pri
valome patįs darbo žmonės per 
savo ištikimų draugų vadova
vimą padaryti, t. y. pakelti ap
švietę, susipratimą musų liau- 
dyj, nes musų kunigijai tas ne
rupi. Kunigija geidžia kad liau
dis butų tamsi, nes tada jiems 
daug geriau sekasi dievo-kro- 
melio prekybą vesti. Mes Lietu
viai jau per šimtmečius klauso
me dvasiškijos pamokslų, bet 
tie jų pamokslai mus nieko ge
ro neišmokino, nes juose nieko 
gero nėra ir nebus.

Taigi remkime gerb. svečių 
— Natkevičiaus ir Žygelio — 
misiją per Liet. Politinį Iždą, o 
jie atliks didelį, garbingą ir 
naudingą darbo žmonėms dar
bą. 'Lai jie vadovauja musų 
liaudį. Neklausykim blogos va-

kle-

AR JŪSŲ KŪDIKIS 
MIEGA GERAI

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gali-

duodatemas daiktas, kad valgis, kurį jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis.
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK}

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą su
brendimą.

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą i Borden Company, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip jį vartoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

KiK^Tfeiiiiiiiiiiiniiitsj^Miiiiniiiini^iomiiHiiiHS^

žindyti,

KiekJusu Dolaris Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO*

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų Šerų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% iki 8^, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

' viams tikras žinias iš “šventos” 
Lietuvos 'kuniginės valdžios ne
gražių papildytų darbų. Drą
siai ir atvirai jie pasako 'ką Lie
tuvos klerikalai daro žmonių 
nenaudai.... štai, kodėl musų | 
“dukauni asabos” šmeižia ir i 
purvais drebia ant šių jiems 
priešingos srovės ^svečių.

Susipratę Amerikos Lietuviai, 
kaip pažangiečiai 'taip ir katali
kai, gerėjasi jų apsilankymu 
kiekvienoj Lietuvių -kolonijoj; 
daugybės lankosi jų prakalbo
se ir remia jų misiją bei Politi
nį Iždą finansiškai pagal savo 
išgalę, ir tuom pat sykiu pikti
nasi klerikalų nedorybėmis ir 
skleidžiama melagyste, kursty
mu Lietuvių vieno prieš kitą. 
Kažin ką jie padarytų sau ne
patinkamiems žmonėms jeigu 
jie turėtų galę teisti savus po
litinius priešus: .'turbut gyvus 
ant laužo sudegintų kaip vidur
amžių inkvizicijos laikais dary
ta. Tai, broliai Lietuviai, kiek • 
dorybės yra .musų klerikalizmo 
apaštaluose! O visgi randasi 
dalelė musų brolių Lietuvių ku- • 
rie šventai tiki tiems inkvizito
riams.

Lietuviai Amerikiečiai, be jo
kio skirtumo savų dvasinių įsi
tikinimų, pažinkime kąs tie per 
žmonės klerikalai ir prie ko jie 
mus veda, ko jie mus mokina 
bei ką mes gero 'turime klausy
dami tų keiksmų ir neapikantos 
pamokslų. Aš manau kad kiek
vieno pareiga kreiptis daugiau 
domės pažinimui tų klero-nacha- 
lų darbų padarytų musų liau
dies nenaudai. Taipgi, kiekvie-

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

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius, Dirvos” leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius, sekretorius; S. Batoševičius, sekr. 
pagelb.; V. Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir paside- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui.

Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, neš kitur reikia mokėti po $1 15 ir $125.

Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
CJIštraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais.
flj Dividendas pirmais metais bus išmokėta už visas akci
jas, arba dalį sumokėtų už jas pinigų, nuo 7 iki 8 nuoš. 
Ištraukiamas akcijas narys gali išsitraukti kada jam pri
reikia pinigų, nors nebūtų pilnai sumokėta,’ ir gaus jam 
pripuolamą nuošimtį nuo dienos įmokėjimo iki išėmimo. 
Už kiekvieną įmokėtą narystės mokestį akcijonierius gau
na paliudymą, ir taipgi Šerų certifikatą už pilnai sumo
kėtus Šerus; už mokamus Šerus gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) šėrus ištraukiant negrąžinama.

APIE DEPOZITUS—PASIDEJIMĄ PINIGŲ
^JUž padedamus čia taupymui .pinigus mokama'5 %, ar
ba kelis sykius daugiau negu nekuriuose bankuose kįtose 
valstijose. Kam daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo dienai.

Pas įdėjimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jūsų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę.

Prireikus pinigų, tik parašot laišką,ir pareikalauja! da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitaųt ir išpučiamą nuošimtį.
<ĮJ Pasinaudokit šia proga duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos. Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems kada jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25%. ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di
desnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku
rtose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kitą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland. Ohio
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ŽINIOS IS LIETUVOS
rei- 
to- 
pa- 
nuo

bet apie tai kodėl vyskupas sū 
1 Kun. Bučiu yra be valdžios ži- 
I nios pasižadėję papai Lietuvos 
lėšomis intaisyti net tris kata
likiškus fakultetus; kam jie sve
timais pinigais, nori verstis ? 3) 
Nebijokite, liaudininkai jau bu
vo valdžioje, ir kunigai laisvai 
ir laiškus ir laikraščius rašinėjo;

(daugiau pasakysime: valdžioje 
per tris ir pusę metų tik liaudi
ninkai vieni ir buvo M. Kabine
tų pirmininkais, nes Voldema
ras su Dovydaičiu-Stulginsku 
tik, 75 dienas teviešpatavo; 4) 
liaudininkai su valstiečiais tiky
bos negriauja, tik jie nenori kad 
kunigai-farizejai, tikyba prisi
dengdami, pavergtų Lietuvos 
mokyklas ir visą gyvenimą 
(konstituciją) savo luomo nau
dai, kaip jie yra aprūpinę klioš- 
torius.”

Be to, reikia atkreipti į tai 
akį kad jeigu kunigai viešpatau
tų tai mes tik Rymo reikalus, t; 
y. kunigų luomo, aprūpintume, ] 
bet ne Lietuvos žmonių. O iš to 
butų didžiausia Lietuvos žmo- komisijai, 
nėms skriauda. (“L. U.”) pas Apski

tų Seime sėdint tik rankas pa
kelt ir nubalsuot. -Bet jeigu 
nori vieni visur saviškai valdyti 
tai ir patįs lai suka galvas. ’

ANTRA LIUBLINO UNIJA

Naujiems Seimo Rinki
mams Besiartinant

Už dviejų-trijų mėnesių Stei
giamasis Seimas baigs savo dar
bus ir bus paskelbta rinkimai į 
paprastąjį Seimą. Todėl vals
tiečiai ūkininkai, mažažemiai ir 
bežemiai jau iš anksto turi su
sidomėti, ateinančiais rinkimais 
kad nepralaimėjus jų, kad žem
dirbiai (teisingiau žemvaldžiai, 
tai yra, tie patįs dvarininkai) 
su kunigų pagalba neapgautų 
žmonių žadėdami dangiškų mig
dolų. Kaip anuomet taip ir at
einančiais rinkimais į Seimą 
sienos ir tvords bus nuklijuota, 
išmarginta įvairiais (skelbimais, 
atsišaukimais ir plakatais. Baž
nyčios virs mitingų salėmis kur 
kunigai šauką, kad nebalsuotų 
už “bedievius”, tai yra valstie
čius; gąsdindami visokiomis pe- 
klomiš lies ašaras 'kad tik pri
kalbintų balsuoti už kuniginę 
partiją. Pridirbs ant vieno kur
palio daugybę partijų, federaci
jų, pristatys visur žabangų kad 
į jas įsipainiotų kuodaugiausia 
nesusipratėlių-. Krikščionįs de
mokratai girdamies: savo nuopel
nais, dar daugiau visa ko priža
dėdami, lies ant valstiečių kibi
rus šmeižtui 

žemdirbiai norėdami 
nors bent vieną savo 
Seime irgi nesigailės ] 
krūvos gerybių. Visos 
jau judinas iš vietos, 
ti turi ir valstiečiai-ukininkai, 
mažažemiai ir bežemiai 
kui atėjus galėtų stoti 
petį, ir 'butų pasirengę 
iš anksto žinodami kad 
biai, krikšč.-dem. ir .] 
partijos yra darbo žmonių prie
šai! Patekę Seiman,,jie užmirš 
kas jiems atidarė duris ineiti, 
t. y. valstiečiui, ir pradės rūpin
tis savo reikalais.

Renkant žmogų Seiman neuž-1 kalbėti kad Socialistai, vienon i matydami kad jų darbas lieka 
tenka kad jis butų labai partial- dudon pūsdami su žydais, išva- Į bergždžias, kr.' dem. viską ap- 
dus. Juk Seimas ne maldos na
mai. . Ten sprendžiama gyviau
si valstybės ir piliečių reikalai: krikščionišką neteisybę: 1)' Yra ma dar tuo neatsisakydami da- 
tVirtinama 'sutartįs su kitomis Valstiečių Sąjunga, bet ne So- lyvauti įstatymų svarstyme. Del 

’Valstybėmis, nustatopia mokes
niam ir leidžiama įstatymai ku
riais tvarkoma visas gyvenimas.

Tiems klausimams spręsti 
kalinga žmonės nusimaną 
kiuose reikaluose ir tvirtai 
siryžę ginti darbo žmones
skriaudimo ir išnaudojimo. Tam 
netinka ir “bepartiviai”, nes tai 
tokie žmonės kurie arba patįs 
nežino ko jie nori, ką jie darys, 
arba bijosi pasisakyti kas jie 
tokie, žinodami kad jų tuomet 
.niekas nerinks. Jie yra ir “jū
sų”- ir -f'mųsų”.

Taigi valstiečiams ūkininkams, 
mažažemiams ir bežemiams tvir
tai reikia laikytis Liet. Valstie
čių Sąjungos, kurios atstovai 
iki šiolei Steigiamajame Seime 
sąžiningai gynė darbo žmonių 
reikalus. Į paprastąjį Seimą, 
reikia pasiųsti kuodaugiausia L. 
Valst.- Sąjungos atstovų. Tuo
met galėsime laukti kad turėsi
me kam apginti nuo skriaudų ir 
išnaudojimo, o valstybės reika
lai bus apsaugota nuo šmugel- 
ninkų ir spekuliantų.
(“L. U.”) Valstietis.

i turėti 
atstovu 

pažadėti 
partijos 
Sukrus-

kad lai- 
i petis į 
balsuoti 
žemdir- 

panašios

Patįs Muša, Patįs Rėkia 
“Laisvė” (Kauno) bara- soc. 

liaudininkus ir Valstiečių Sąjun
gą kam jų atstovai išėję iš St. 
Seimo komisijų prezidijumų ir 
atsisakę daryti svarstomųjų įs- 

nigai veda politiką ne Lietuvos I tatymų pranešimus. Soc.-liaud. 
žmonių naudai, bet Rymo. “L. ir Valst. Sąjungiečiai visą laiką] 
žinios” pranešė kad Kun. Bu- aktiviai '(.veikliai) dirbo komisi- 
čys susirašinėjo su Rymu uni- jose dargi ipasitrau-kus jos at- 
versiteto reikalu ir pažadėjo stovui iš Ministerių Kabineto. 
Rymui Lietuvos lėšomis intai- Bet pastaruoju laiku, kai jau 
syti katalikišką universitetą ku- Seimo darbai eina prie galo, kr. 
ris varytų papos vedamą poli- demokratai, turbut (tikėdamiesi 

Itiką. Tuomet kunigai baisiai ir savo pa j iegomis šiaip-taip už- 
inpykę užsipuolė “Vienybėje” ir baigti tuos darbus, pradėjo visai 
išmistais ir neteisybe norėjo in- nesiskaityti su soc.-liaud. ir V. 
pusti žmonėms smėlių į akis. Sąjungos -atstovų .nusistatymu, 

“L. Žinios” atsakydamos rašo: ir jų siūlymus atmeta stengdą? 
“... .Toliau tąsai laikraštis miesi visur pravesti siaurai kr.- 

išveda kad jei toki ponai (su- demokratišką nusistatymą. Pav. 
pras'k, liaudininkai) paklius Sei-1 taip j atsitiko svarstant konsti- 
man ir valdžion tai jie uždrau- tucijos 89 paragrafą kur kalba- 
šią (kunigams ir laiškus ir laik-ima apie sąžinės laisvę mokyklo- 
raščius rašinėti, ką jau, girdi, se. Soc. liaud. ir Valst. Sąj.

Kunigams Rupi tik Savo 
Luomo Gerove

Rašoma* nuolat 'kad musų ku-

rysią tikybą iš mokyklų. įverčia saviškai, atsisakė toliau
“Turime pataisyti kunigiškai aktiviai dirbti komisijose, žino-

to kr-, demokratai ir barasi. Ma-cialistai Valstiečiai; 2) Jie klau
sė Ministerių Kabineto ųe apip tyt jie norėtų kad kas jiems pa- 
vyskupo susirašinėjimą su papa, ruoštų įstatymus, 6 jiems belik-

DAUGAILIAI, Utenos- apsk.
Viršaitis — traktierių užta

rytojas. Daugailių miestelyje 
yra vienintelis Onos Sinįcienės 
traktierius-parazitas. Daugai
lių valsčiaus seniūnai ir Tary
ba yra nutarusi 1922 m. trak
tieriui leidimo nebeduoti. Savo 
nutarimą posėdin pakviestai 
traiktirninkei pareiškė. Bet Dau- 
gailiečių nelaimė kad yra musų 

I viršaičiu Dom. Mieželis, didelis 
degtinės mėgėjas, kuris Tarybos 
nutarimo nepaiso ir slaptai iš
davė Onai Siniciertei leidimą ir 
toliau traktierių laikyti.

Taryba sužinojusi kad vėl 
traktierius gyvuoja, užklausė 
viršaitį keno leidimu traktie
rius atgijo, bet viršaitis sakęs 
nežinąs, ir drauge su visa Tary
ba išnešė traktieriui protestą, 
o -tą 'bylą vesti pavedė švietimo 

Komisija kreipėsi 
pas Apskrities viršininką su pa
klausimu ir gavo, raštu atsaky
mą kad traktieriui patentas iš
duota teisingai, nes traktiernin- 
kė pristačius visus' iš Valsčiaus 
reikalingus liudymus. Taryba 
iš viršaičio pareikalavo pasiaiš
kinimo; pastarasis sakė kad jis 
leidimą išdavęs bijodamas iš 
Akčyžės pabaudos 5.000 auks., 
nes akčyžninkas jam rodęs ko
ki tai aplinkraštį, ir tt. Bet šis 
pasiaiškniimas Tarybą nepaten
kino ir Taryba jausdamos! įžei
sta tokiu viršaičio elgesiu nuta
rė D. Mažeikį prašalinti nuo vir
šaičio pareigų.

T ’ ” 
SUDARGAS, Šakių apsk.

Katalikų kunigėlis Velykų 
kfyje sakydamas pamokslą 
šmeižė nepriderančiais bažny
čioje žodžiais kitatikius: žydus, 
Prusus (prūsokais čia vadina 
ILietuvius evang. tikybos). Pa
sibaigus pamaldoms,- kunigėlis 
buvo pakviestas pas Lenką ūki
ninką; iš kur gerokai įsitraukęs 
linksmas parėjo namon.

• Matydami tokius apsireiški
mus žmonės pagalvoja gal ir iš- 
tikrųjų Mažosios Lietuvos Lie-| 
tuviai musų priešai, o Lenkai —. 
draugai ..-..

na- 
iš-

Rengia Didžiausią Ekskursiją Lietuvon
Vytauto Bendrovės Pirmininkas ir Seniausias 

Lietuviškas Laivakorčiy Agentas Geo. Bartašius.
GREIČIAUSIU WHITE STAR LINIJOS LAIVU

OLYMPIC
5 dieną

io-Aug

MOKYKLOS IR KLEBONIJOS
Pilviškiuose yra vidurinė ke-1 

turiu klasių mokykla sugrusta į 
Žydo namo niekam netikusius 
kambarius, 
butas irgi 
bet tik ne 
mokykloms 
neįstengia pastatyti', bet 
nui klebonijas net1 dviejų 
tų pastatė. Ką klebonas 
vienas vikaras į tas klebonijas 
dės? Ar ne geriau butų buvę 
jei parapija butų pasirūpinusi 
vieton klebonijų vidurinei mo
kyklai namus pastatyti?

Kaą žmonėms rupi? Mokes
čiais' ir rekvizicijomis ąkųstis, 
degtinę Pilviškiuose sriaubti ir 
už ją pinigų nesigailėti, ir žy
dams namus statyti, nes už su
neštus pinigus baigia 
siems traktierininkams 
sius namus statydinti, 
vaikams mokyklos dar 
nos nepastatė.

(“Liet. Ukin.”)

Pradinės mokyklos 
nežinau kam tinka, 
mokyklai, 
namų jokiu

žmonės 
budu 

klebo- 
augš- 
ir dar

-jau Vi- 
geriau- 

i 6 savo 
nei vie-

ir

IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ PER 9 DIENAS
Keliauninkus. iš New Yorko iki Katino palydės Vytauto Bendro

ves palydovas plačiai žinomas visiems Lietuviams Amerikoje, Kiln. 
N. J. PETKUS iš Brooklyn, N. Y.

Iš Piliavos iki Kauno keliauninkams bus parengta specialiai trau
kiniai.

KAINOS: Trečia Klesa _ $106.50
Antra Klesa • _ _ _ . _ _. $152.50

Norintieji, keliauti Lietuvon ant laivo OLYMPIC ir turėt greitą
smagią vasaros kelionę tuojau visais keliones reikalais atsišaukite 
pas seną ir prityrusį laivakorčių AGENTĄ GEO. J. BARTAŠIUS.

Ant laivo- OLYMPIC bus gaminama tikras Lietuviškas valgis.
Bus traukiama keliauninkų paveikslai.

- Nakvynes ^keleiviai atvykę į New Yorką gaus už žemas kainas.
Kitų miestų keleiviai bus patikta ant stočių New Yorke ir palydė

ta ant laivo.
Turint ryšius su Lietuvos Ūkio Banku išduodam 'draftus ant per

laidų dolariais.
Kviečiam visus kreiptis per laiškus ar ypatiškai po adresu:

Geo. J. Bartašius
498 WASHINGTON ST. NEW YORK, N. Y.

OFISO VALANDOS: NUO 8 V. RYTE IKI 9 V. VAKARE.
NEDALIOMIS NUO 10 V. RYTE IKI 3 V. PO PIETŲ.

s&lirai!

cunardXX m O
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandenine kelionė. 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu j kitų' laivų Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigų, Piliavų, Klaipėdų ir Liepo- 
jų vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
trečios klesos pąsažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
•MAURETANIA ' / AQUITANIA 

BERENGARIA
.Taipgi per Liverpool ir Glasgow- 

LACONIA - - - - Liepos 6
CARMANIA •- - - Liepos 13
ALGERIA - - - - Liepos 15

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
VWWWVWWVVWVVVVWVVW

Visi

‘‘Lietuvos Ūkininkas’
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Užrašydami vieną savo giminei 
Lietuvoje kitą sau Amerikon 
gaunat per metus tik už $2.50.

Visi užsirašanti gauna “Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui
P. Mikoląinis

Hudson A v. Brooklyn, N. Y.

1 “VARPO” B-VES NA
RIAMS AMERIKOJE

Gruodžio 4 d. 1921 m. Stei
giamasis akcininkų susirinkimas 
išrinko j Akcinės "Varpo” Ben-

(Žemaitijoj ganiau kiaules. Tik
rai yra bjaurių chlopų, kurie 
man ir dabar sapnuojasi kaip

(gavau -nuo jų piemenų šert per I drevės valdybą išiuos -žmones:
I nugarą vytiniais -vien tik ūž tai 
kad nekalbėjau Lietuviškai-chlo- 
piškai, nes mokėjau >■ bet tyčia 
nekalbėjau kadangi chlopų • kal
ba neunaringa. Tie Lietuviškų 
chlopų piemenįs 'kalbėdavo Lie- seikai į Vilnių iš kandidatų in- 
tuviškai, o aš i— po Lęnkiškie- 
mu, už tai mušdavomės; paskui

_ į Ameriką išvažiavau, ir čia, su- „nkimo nutarimus.
. organizavę Lenkiškų draugų bū

relį pradėjome leisti Lenkų kal
ba dienraštį “Kuryer Codzien
ny” kaipo įrankį prieš Litvoma- 
nus-piemenis kurie mane mušda
vo už panską kalbą- Žemaitijoj, 
taipgi abelnai .prieš visus Lietu- 
viško-chlopiško kraujo (gaivalus 
kurie ypatingai šiandien mirti-

inai kovoja prieš .ponišką. Lenkų 
tautą.

Tėvo Maikis; 'Panie, velnias 
parautų jeigu mes dęl tok'io ma
žo nieko bijotume atnaujint an
trą Liublino Uniją mą-np name! 

[Juk žinai, Prošepane, kad Ame
rikoj miklus liežuvis- ir melagin
ga spauda tveria žmogui; kuris 
nebijo pasinaudot, rfukširiį gy
venimą. Juk musų Liėtuviams-

tos į kįtr spaustevę keltis ta’s | į“™
kad permainyt iš seno į naują 
gyvenimą laikraštį, už pigesnę 
kainą gauti namą spaustuvei 
įrengti, ir, gerai pasidarbavus, 
gaut laikraščiui daugiau skaity
tojų. Viduryje miesto juk Len
kų tamsuomenė negyvena,_o iri- 

(teligentija laikraštį išlaikyt ne- 
pajiegia. Tai del to mes kelia
mės į naują yietą leisti “Kuryėr 
Codzienny”.'

Tėvo Maikis: Panie, ne visai 
supratote ką aš norėjau pasa
kyti. Mano tikslas-kurio delei 
[atėjau pas tamistą, Prošepaną, 
pasikalbėti, yra tas kad sutver
ti, kaip viršuj minėjau, stipriais, 
nesutraukomais ir amžinais ry
šiais Lietuvių-Lenkų antrą Liu
blino Uniją po kurios vėliava 
susispietų visi Lietuviai ir Len
kai. Kad unijai, principą padėt 

Ivisų pirmą turim pradėt drau-j 
Įgi'šką gyvenimą nuo kurio pra- 
Įsid'ės šitų dviejų tautų, tai yra, 
ipanie, Lietuvių ir Lenkų, amži- 
inas susivienijimas. Reikia ži- 
| noti jog ne tik kad nuveiksim 
' milžinišką darbą Lietuvių-Len- 
Įkų proletarų masei, bet liksim 
amžinais didvyriais — mokslo 
žmonėmis, ir už tai per amžius 
mus minės-garbins musų ainiai."

Prošepanas: Malonu girdėt, 
panie, auksinę tamistos kalbą 
(Prošepanas iš džiaugsmo tri
na delnus). Dabar supratau ką 
tamista kalbi. Tegul stojasi, 
panie, žodis kunu ir .gyvena tar
pe musų. Tegul Dievas padeda 
jums ir mums šitame darbe — 
sutverti Lietuvių-Lenkų antrą 
Liublino Uniją po kurios Vėlia
va visi Lietuviai ir Lenkai sta
tytų gyvenimą. Kaip pradėsim?

Tėvo •"Maikis: šito musų dar
bo pradžia' labai lengva — vie
no žodžio ištarimu gali pasi
reikšt musų unija.- Dabar jus 
rengiatės perkelt' savo spaustu
vę į naują vietą nežiūrint kur, 
bile tik bus vieta apgyventa 
Lenkų tamsuomene ir Lietuvių 
chlopais. Tokia kolonija tirštai 
apgyventa šitų dviejų tautų ma-| 
sėmis So. Bpstone, apie Broad
way strytą, kur mano- namas 
randasi. Jeigu jūsų ir musų, 
kaipo giminingo kraujo, bro
liams atgimsta! meilės, brolybės 
idealas, jeigu einame prie ben
dro tikslo — sutverti 
Lenkų antrą Liublino Uniją ir 
susirišti amžinais sądraugingu- 
mo ryšiais, tai kad ir šiandien, 
panie, kraustykis į mano namą, 
jokių sąlygų, kurios priešingos 
musų antjros unijos principams, 
nestatau. *

Prošepanas: Panie dobradzie- 
ju, ir teisybę sakai?

Tėvo Maikis: Panie, aš neda
rau ir nekalbu piktų tikslų siek
damas, bet sakaul teisybę kuo
met ištikrųjų musų sądraugin- 
gumo valanda atėjo. 
. Prošepanas: Garbingai pri
imu išpildyt tamistos norą, troš
kimus. Aš apie tai pranešiu sa
vo štabui ir tuomet tikrai pra
dėsim Lietuvių-Lenkų antrai 
Liublino Unijai principą ir krau
stysimos į jūsų namą. Bus vis
kas gerai, tik nežinia ką pasa
kys, panie, jūsų Litvomaniški- 
chlopai. Aš juos pažįstu dar 
nuo tų laikų kuomet Lietuvos

(Tėvo Maikio su Prošepanu 
Pasikalbėjimas)

Tėvo Maikis: Girdėjau žmo- 
' nes kalbant jog rengiatės “Kur- 
■ jer Codzienny” spaustuvę, ad

ministraciją ir redakciją krau
styt iš mieste nusibankrutijusio 
banko namo. Nepaprastas ir 
svarbus atsitikimas kurie palie
čia socialistinio gaivalo Lietu
vius. Tuo reikalu aš kaipo Lie
tuvių- socialistų lyderis labai:su- 
sirupinau, todėl atėjau paą ta-l 
mistą, i Prošepaną, pasikalbėti, 
link musų — .tai yra Lietuvių 
socialistų ir (Lenkų, su Prošepa
nu priešakyje —-kaipo giminin
go- kraujo žmonių apie atgai
vinimą- pirmos Liublino Lietu- 
vių-Lenkų Unijos, apie sutvėri
mą antros Lietuvių-Lenkų Liub
lino Unijos stipriais, nesutrau-| 
komais ir amžinais ‘ryšiais.

Prošepanas: Man neaišku iš 
tamistos įkalbos ką -nori- paša-1 
kyt remdamas savo kalbą mu
sų kėlimosi iš vietos į vietą 
spaustuvės principu? Juk taį 
ne pirmas atsitikimas jog kelia-1 
ma spaustuvė iš vienur į kitur. 
Nejaugi privalome būtinai -su 
Lietuviais,’ panie, jungtis į uni
ja? Musu tikslas iš šitos vie-

skaito drukuotą laikraštį; kaip 
sakysi, kaip rašysi tiipt'jie ti
kės, tik reikia gudriai meluot. 
Gi aš ne stebuklais prasigyve-’ 
nau.

Lietuvių-

M. Sleževičių, F. Bortkevičienę, 
Dr. J. Staugaitį, Joną Vileišį ir 
Dr. D. Alseiką. Kandidatais: 
Agr. J. Briščiuną ir Kapt. Ladą 
Natkevičių. Išvažiavus Dr. Al-

ėjo valdybon Agr. J. Kriščiūnas. 
Valdyba stengėsi pildyti susi- 

Iš valdžios 
' gauta leidimas padidinti pama

tinį kapitalą nuo 1 milijono iki 
3 milijonų auksinų. Buvo su
rasta piečius namams pastaty
ti prie Laisvės Alėjos No. 3, 
kertė Vytauto Prospekto. Pie
čius ‘gražus, lygus, didžio 3138 
ketv. metrų; turi du frontu: 
nuo Laisvės Alėjos ir nuo Vy
tauto Prosp. Namams pienas 
užsakyta Lietuviams architek
tams: Inž. Dubinieckiui ir Ver- 
bickiui. Buvo kreiptasi prie sta
tybos firmų savųjų ir Vokiečių 
kad jos suteiktų savo pasiūly
mus. Priimtinų pasiūlymų dar 
nėra. Mums norisi išnaudoti 
visas galimybes kad namai bu
tų patogus; racionaliai išnaudo
ti ir atsieitų nebrangiai.

“Liet. Ūkininkas” eina neblo
gai—tiražas išaugo šiais metais 
ant 50 nuoš. sulyginus su per
nykščiais metais. Biznis plečia
si, prisieina daugiau žmonių iną- 
_ Nuolat dirba apie 60 žmoniųKuomet pradėjome leist Nuolat dirba apie 60 žmonių 

laikraštį, neturėjom kuo spaus- sykiu su spaustuve. SpahstA- 
dint, o šiandien, dėkui Dievui, v^s apįvarta įrgj didyn eina, j,
nors ir aplūžusias turime ma
šinas ir namą šimto tūkstančių 

, dolarių vertės, nors dar ne visas 
| savas. Kas visą tai. davė? Už[ 
Ikeno auksą«tie turtai gauta, pa-Į 
sakytum, Prošepane? Tubs tur
tus įgijau iš Lietuvių- chlopų ku- Į 
rie yra tamsesni -.už asilą kuris I 
neša jungą.... Teisybė," kuo
met pradėjau biznį buvo kitokį 
laikai, daugiau 'atvažiuodavo 
chlopų grinorių, bet visgi rei
kia nepaprasto.- gudrumo -kad iš- 
viliot tiek turto! Aš tai suge

rbiau pasitaręs su vienu-kitu 
draugais ir ėmėmės, darbo Lie
tuviškų chlopų tarpe.-- -Pirmiau
sia apsimetėm karštais/socialis
tais, pradėjom skelbt klesų ko
vą; niekint kunigus; tautininkus, 
kapitalistus, ir kitus kurie ne 
musų 'bizniui pritaria. Musų 
laikraštis pilnas įvairių“ raštų 

' prieš ne mušu biznio žmones.
Didžiausias simpatijas rašome 
u z socializmą, naujo svieto tvė
rimą, -kuriame visi buk tiek 
skurdžius, tiek ponas laimingai 
gyvens. Musų biznio .pradžios, 
principas tuomet buvo pasek
mingas, nes socialistiškas upas 
labai buvo pakilęs; ir darbo ma
sės nesigailėjo "dųote'didžiausius 
pinigus tiem's kurie kalbėdavo 
ir rašydavo už •' jų idealą-. Mes 
šitą progą Išnaudojome pusėti
nai, bet visgi ne tiek kiekbuvo- 
me 
mą 
syt

suplanavę. Manęm už na- 
skolas baigt mokėtįgpa-įaįtj 

. spaustuvę, ir parduot, visa 
tai, o gyvenimą ’daryti'įš'"turto 
nuošimčių. Musų, planas su
smuko . Susmuko ne del to 
■kad nemokėjom pildyt,^pirmes
nių musų tikslų bet^dėpto kad 
masėse apsireiškė, .kitas senti
mentas, kurį jokiu-budu-negalė
jom prisiimt atstovau-t, nes bū
tume turėję atiduot ‘pirma įgy
tą turtą. Juk. klerikalų,, tauti
ninkų artimesnieji gaivalai ga
lutinai prisišliejo prie savo sro
vių, gi kraštutiniai, elementai 
matė išganymą komunizme. Tai
gi nies likome generolai-be ka
reivių, nors dar gyvenimą taiso
me iš visų po biskį. graibydami, 
bet sunki padėtis!

žaibąs Pirmasis.
(Pabaiga bus kitame num.)

‘Slegia mus tik bendros sąly- 
Lj | gos: Markės kritimas ir brange

nybė labai skaudžiai jaučiasi ir 
stabdo Bendrovės veikimo išsi- 

Į plėtojimą, šiais metais darbi- 
Įninkams jau mokame 75 nuoš.
daugiau, o popiera ant 500 nuo
šimčių brangesnė, ir nepatyri 

'galo kainų kilimui. Ypač rei
kia užsimąstyti del popieros. 
Valdyba, nejaučiasi vienok fi
nansiniai tiek stipri kad imtis 
popieros fabriko statymo, kuris 
reikalauja desfėtkų, o gal ir šim
tų, milijonų auksinų. Anks- , 
čiau reikia turėti savo pastogę. 
Taigi artimesnis tuo tarpu mu
sų siekis — namų pastatymas.

Spaustuvė padengė musų laik
raščių deficitus ir Bendrovės iš
laidas. Pirmiems metams re
zultatai neblogi materialiai, o 
tuo labiau moraliai, nes be spau
stuvės butų' jau abu laikraščiai 
nustoję gyvavę. To gi ištroškę 
laukia, 'bet nesulaukia ir nesu
lauks, musų priešai krikščionįs 
demokratai. Ypač nerimsta mu
sų kunigai kad musų laikraščiai 
įgyja vis didesnio ir didesnio 
pasisekmio. Jei taip didės “L. 
Ūkininkas” kaip šįmet didėja 
tai greitai turbut ir laikraščiai 
pradės duoti-, kad ir nedidelį, pel
ną. Tik Jus, .Broliai, paremki
te savo patarimais, platinkite 
musų laikraščius, pirkite musų 
Šėrus. Stengkitės buri su mu
mis kontakte. »Jei mainote gy
venimo vietą siųskite mums tuoj 
savo antrašus. Norėtume kad ■ 
“Yarpo” Bendrovės nariai butų 
kaip vienos šeimynos nariai ir 
kad užmegsti tarp musų ryšiai 
eitų stipryn ir gilyn.

Valdyba.

Nauji Muzikos Kurmiai
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO 

Vienam balsui prie fortepiano
1. Bernužčl, Nevesk Pačios__ _ 50c
2. O Pažvelgki, Mieloji___ '__ 50c

Dviem balsam prie fortepiano: 
Skrenda, Lekia Musų Mintis_ 75c

Trisdešimts Lengvų 
(a capella) Duetų___

Mišram Komi:
Pirmyn i Kovą už Tėvynę_ 50c

50c

3.
4.

1.50

5.
5- Giesmė į šv. Kazimierą____
7. Keturiolika Dainų (viename 

sąsiuvinyj) ________________ 1.00*

Jus čia turit neti perdaug kny- j Reikalaukit Dirvoj 
.• 7907 guperįor Avenue

Cleveland, O.
gų — nusiųskit jas saviškiams į 
Lietuvą. Arba išrašykit jiems 
naujų iš “Dirvos” Katalogo.

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

BAMBINO
Vnišbalę□ kils Reg. S. V. Pat. Blare

- greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 

'' Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.
Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.
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/■WAV/AW.V.VA'.'.W.'.WA’.VAW.Wa das — globėjais (abu iš Brook- pirmininkas Dr. K. Drangelis iš 
lyn, N. Y.). Chicagos, vice-pirmininkai S. E.

J. Šuolis — knygium (iš Chi-1 Vitaitis iš New Yorko, ir V. 
cago, IH.). i M. Čekanauskas iš Worcesterio,

Apšvietos Komisija: sekretorius K. S. Karpavičius iš
V. K. Račkauskas iš New Yor- Clevelando, ir Sandaros prezi- ko, I
V. Sirvydas iš Brooklyno,
S. E. Vitaitis iš New Yorko. I 

I Organu liko senasis — “San-| 
dara”.

Draugijoms aukavusioms pi
nigus išleidimui šerno raštų ir 
palaikymui to musų senelio ra
šytojo, nutarta duųti bile ku- | 
riais kitais raštais, senais ar 
naujais, tų pinigų vertės, kadan
gi šerno raštams dabar leisti 
nėra galimybės.

Knygiui alga numažinta 
$150 iki $100 metams.

Organo redaktorium bus 
nas iš Apšvietos Komisijos 
rių.

ŽINELĖS IŠ MUSU 
SEIMU

(Telegramas)
Wilkes Barre, Pa. — 

Liet. Rymo-Katalikų Seime se
noji valdyba ko ne visa liko iš- 

J. Vasiliaus- 
Ika'd prisidėti prie didžiosios eik- kas, buvęs prezidentu, ir Tuma- 

sonis, ^sekretorius, liko išmesti. 
Laimėjo rinkimus taip vadinami 
“vanaginiai”. Prezidentu išrin
kta Milius iš Pittsburgo; rašti
ninku Kižas iš Pittstono. Se
kantis Seimas nutarta laikyti 
Shenandoah, (Pa.

as Girdėt Clevelande-Apiellnkese j: mS į LlOIUViįr
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 J | Jau laikas užsisakyti laivu-

j kortes Lietuvių įstaigoje
BALTIC STATES BANK

Susiv.

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTO
JAMS ‘DIRVA’ ĮSTEIGĖ AGENTŪRĄ 
PINIGU SIUNTIMUI. (Žiur. pusi. 2) 

Siųsdami pinigus į Lietuvą kreipkitės pas mus.

Ohio valstijos darbų peržyal- 294 Eighth Av., NeW York, NY. mesta nuo vietų.
ii nnsirndn iš npi’pifn.c! vai f as . _ .     . . i > •

Rengiamasi jau ant rudens. _  _____ __
Sandaros 18 kuopa rengia pa- tvirko, ar ką kad pereitą nedėl- jbu. 
statyti scenon veikalą “Dvi Se- 
serįs”, kurį buvo įsusimokinęs 
Teatrališkas Choras bet nelošė i 
nes jam buvo kunigo užginta.

Sandariečiai tą veikalą ruo
šiasi lošti kaip tik pasibaigs iš- negerai _tai aišku iš šitų atsiti- 
žaviavimai į laukus — pirmose 
rudens dienose.

|goj pasirodo iš pereitos savaitės Į 
jog plieno industrija dirba su , ..... . .
'apie 75 nuoš. normalio. skursijos į Lietuvą didžiausiu ir
I Youngstowne nuo pradžios j gražiausiu laivu MAJESTIC 
angliakasių streiko dar atidary
ta šešios liejyklos. Tas parodo 
jog anglies stoka dar negąsdina

dentas V. K. Račkauskas iš New 
Yorko.

Aptarta daug svarbių ir nau
dingų Amerikos ir Lietuvos Lie
tuviams dalykų.

Teatrališkas Choras ar jau iš-

dienį bažnyčioj per pamaldas 'bu- j Kaip yra žinių, geležinės turi 
vo užduota sukalbėti poterius anglies užtektinai iki rugpjūčio.

.už tą chorą kad Dievas duotų
jam dvasią šventą.
' Kad kas nors su tuo choru

Aukso-sidabro fondo kampa- 
panija Clevelande eina visai lė
tai. Pereitos savaitės ketverge 
Lietuvių salėje atsibuvo prakal
bos supažindinimui vietos Lie
tuvių su tuo klausimu ir reika
lingumu aukso-sidabro Lietuvai 
norint uždėti savo valiutą. Nuo 
katalikų kalbėjo Kun. Vilkutai- 
tis ir Dr. J. T. Vitkus. Jš tau
tininkų pusės niekas nebuvo už
kviesta, net ir pats darbas su
rengta be tautininkų žinios, tik 
galiaus pranešta kad štai va vis
kas prirengta, ateikit, prisidė
kit.

Subatoj ir ned'ėlioj buvo do
vanų -nešimo dienos. Kiek su
nešta tikrai nežinia, bet nesu- 
nešta perdaug kad butų galima 
pasigirti;

Viskas pirmiau Clevelande ėjo 
organizativiai, dėlto ir pasek
mės buvo. Dabar vienai pusei 
užsimanius pasirodyt “ką gali” 
neįstengiama nieko nuveikti.

Jeigu abelnojo darbo, Lietuvos 
labui, sumanytojai patįs viską 
atliktų tai nieko, bet kada rei
kia atsidėt ant visuomenės ta
da pasirodo kad visuomenė nė
ra su jais, kaip pasitiki 
imantis.

darbo

Per-

kimų.. Pavasarį jis buvo susi-1 
mokinęs lošt vieną didelį veika
lą (“Dvi Seserįs”), na ir tas vei
kalas pasirodė “nepadorus” — 
iš bažnyčios uždrausta chorui tą 
veikalą perstatyt. Nors choris
tai sutiko ir numetė išsimokytą 
veikalą, bet ir tas jiems dvasios 
šventos neinputė. Prieita iki to 
kad viešai iš bažnyčios prisaky
ta visiems žmoneliams poterius 
už Teatrališko Choro nustotą 
dvasią 'kalbėti.

Dabar mes prieinam prie vie
nos pasakos kurią rudenį bandė 
musų katalikiškų draugijų sąry
šis išvesti. Sąryšio tada buvo 
nutarta ir paskelbta kad laisva
manių rengiami vakarai “yra 
paleistuvingi” ir dėlto niekas ne
turi jų remti. Bet kas pirmiau
sia pasižynfėjo ir kam pirmiau
sia pritruko “dvasios šventos", 
ar ne to paties sąryšio nariui—I 
Teatrališkam Chorui, kurio at
stovai su atsidavimu rašė ir po 
“laisvamanių” šmeižjmo dekre
tu pasirašė?

Bet netikiu kad Teatrališkas 
Choras yra blogas; jis iki šiolei 
tvarkiai veikė, daug kuo pasižy
mėjo, ir ateityje darbuosis be 
niekeno loskos. Čia. tik pasirodė 
keno nors negraži politika. Jau 
senai eina pastangos panaikint 
Clevelande visus (Lietuviškus 
chorus ir sudaryt vieną didelį 
bažnytinį chorą. Teatrališkas 
Choras nori sau gyvuot, todėl ir 
nesutikdamas prie kitų dėtis li
ko apšauktas netekęs doros ir 
'šventos dvasios. Solo.

Stoka vietomis lavintų darbi
ninkų;

' Gurno darbai Akrone veikia 
labai pažymiai. Jei tik apie ru-l 
denį kiek susilpnės.

Wellsville, O., eksplodavus ni
troglicerinui vežamam automo
bilyje, suardyta į šmotelius au-tranko pasiuntinis 
----- -  .... .- ........... į p RAPOLAS KRUČAS 

iš pat New Yorko į Piliavą, Ei t
kūnus ir Kauną, visu keliu tvar
kydamas ir aprūpindamas visus 
■keleivių reikalus. Svetimų ša
lių konsulų vizų nereikės. Len
kų Koridorius bus aplenkta. Nuo 
keleivių p. Kručas nuims krutan
čiu spąveikslus (Moving pictu
res);;

Šalin jūrių liga!! Laivas MA
JESTIC yra taip didelis (956 
pėdų ilgio ir 100 pėdų pločio), 
kad vilnįs nepajiegia jo pasup
ti. Keleiviai jaučiasi kaip gra
žiame miesto hotelyje.

Visa trečioji klasė išdalinta į 
atskirus kambarius po 2, 4 ir 
6 lovas.

Kelionė iš New Yorko į Kati
ną užims tik 9 dienas.

Laivakortė į Piliavą $106.50, 
į Kauną $107.50.’ War Tax $5.

Reikalaukite pasportų ir lai
vakorčių per

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue

New York, N. Y,

LIEPOS (July) 29 d„ 1922 m. 
Keleivius lydės Baltic States

tomobilis, du žmonės į šmotus 
išnešiota, trįs sužeista, ir su
ardyta netoli buvęs namas.

Straw Plains, Tenn., akmenų 
skaldykloj nuo eksplozijos už- , 
mušta 8 darbininkai, 10 kitų su
žeista.

PINIGAI Į LIETUVĄ
Siunčiam pinigus į Lietuvą kuopi- 

giausiu kursu — 1,000 
S3.50. Siųsk tuoj pakol 
sas nepakilo.
CLEVELAND REALTY 

BUREAU
1419 E. 21 Street Cleveland, O.

auksinų už 
pinigą kur-

PUIKUS NAMAS parsiduoda, dvie
jų šeimynų, viso 12 kambarių, ga- 

ražius 1 automobiliui, name visi in- 
taisai pagal naujausios mados. Kai
na $11,300. 6805 Edna A v. (26)

ANT RENDOS 6 kambarių stuba, 
šalę “Dirvos”; su visokiais naujau

siais intaisymais, gražioj vietoj. At- 
sišaukit “Dirvos” krautuvėj.

Del Naujalio koncerto, 
eitame “Dirvos” numeryje Nau
jalio koncerto rengimo komisija 
bando išvedžioti kad Naujalio 
koncertas, rengtas po vadovys
te vyčių, buvo vistiek pasekmin- 
gesnis už Petrausko koncertą 
kurį rengė pereitą žiemą tauti
ninkai, nors Petrauskui iš kon
certo liko suvirs 100 dolarių, o 
Naujal.iui reikėjo dar rengėjams 
pridėti.

Rašanti kritiką komisija iš- 
vedžioja jog užtai Naujalio kon
certas nedavė naudos kad salė 
■buvo brangi. Tas tiesa, reikia 
pripažinti. Bet gi imant bran
gią salę pasitikėjot kad ji bus 
pilna. Kuomet į Lietuvių salę 
telpa 350 žmonių, ji pilna at
neša rengėjams naudos. Bet į 
Engineers’ Auditoriją telpa su
virs 1,100 žmonių — ir ji pilna 
rengėjams atneša naudos. Im
dami tą salę tikėjot kad ji bus 
pilna, iikš daug pelno, ir gausit 
garbės už savo atliktą darbą. 
Bet taip nepasisekė. Dabar rei
kia tik sulyginimus daryti su 
salėmis.

Dar kada vyčiai nebuvo su- mitingai atsibuna.
manę Naujaliui koncertą reng- Tarp Akrono Lietuvių didelis 
ti, pora tautininkų -buvo teira-, džiaugsmas išgirdus 'gerą žinią 
vęsi apie Engineers’ Auditoriją, ‘kad J. Vasiliauskas daugiau ne- 
ir jiems buvo žadėta daug pi
giau ją užleisti. Kada užgirsta 
jog kiti imasi koncerto rengi
mu, ir visai niekur nesikreipia, 
palikta jiems. Ir štai jus pra- 
laimėjot. v

Reikia atmint vieno-savo ge
ro vadovo-kunigo pasakymą:— 
“Pas 'socialistus gerkl’ės, pas ka
talikus masės, pas tautininkus 
protas’’. Leisdami tautininkų 
protui jums kelią vadovauti vi
sada laimėsit. Saliamonas.

AKRON, OHIO
Birželio 26-27 d. 'atsibuvo tei

smai S. Rodavičiaus prie Lietu
vių Amerikos Pramonės Bendro
vė neteisėtai -pagrobtą turtą Ro- 
Vasiliauskas iš Baltimorės, var
du L. A. P. B-vės du metai atgal 
Rodavičiui sergant ir nesant na
mie pervaręs -teisiną savųjų -nau
dai. Rodavičiui sugryžus Akro- 
nan, apeliavus, -teismas išnešė 
nuosprendį kad L. A. P. Bendro
vė nteisotai paglemžtą turtą Ro
davičiui grąžintų ir apmokėtų 
visas -teismo lėšas.

J. Vasi-liąuskas labai nusimi
nė išgirdęs teismo nuosprendį. 

I Dabar kaip musomirių apsival- 
gęs po Akroną slankioja. Eina 
kalbos buk Vasiliauskas daili
nąs! -prie kokios bolševikės mo
terėlės, kuomet jis būna Akrd- 
ne visada pas ją užeina ir pas 
ją visi (Bendrovės iaptarimai ir

bebus prezidentu Susivienijimo 
Liet. R.-Katalikų Amerikoje ir 
savo agentėliams už palaikymą 
jo karjeros daugiau pinigų nebe
pils. Sako J. Vasiliauskas ga
vęs “kiką”.

J. Vasiliauskas pralošęs bylą 
sų Rodavičium, atidėjo teismą 
ir prieš kitą žmogų. Sako ga
vęs kinkų drebėjimą.

Darbai Akrone žymiai pasi
taisė. Kai kuriose dirbtuvėse 
trūksta darbininkų.

Akronietis.

Vietine Naujiena
Pranešam savo pažįstamiems ir vi
siems Clevelando 
laikom krautuvę 
aiskrymo, cigarų, 
rimų ir groserio. 
ti pas mus.

ST. ir J. MAZALAUSKAI 
1066 ANSEL RD.

Lietuviams jog už- 
visokių saldainių, 

cigaretų, šaltų gė- 
Prašom atsilanky- 

(26)

EKSTRA KELINES DYKAI
VIENAS ŠVARKAS
VIENA KAMZOLĖ
VIENOS KELINĖS
Vienos Ekstra Kelinės 
Tiktai už kainą kaip 
reguliario SIUTO. ,

Kožnas siutas padaroma tik ant užsakymo.
Užsiganedinimas garantuojama arba 

.grąžinama pinigai.
Pamatykit Vėliausius 

VASARINIUS AUDIMUS
Aušros Pilko
Brunzos Spalvos
Saulės Gelsvo
Plonais Bryzeliais

Languoto

Banjo Bryžių 
škotiško Mišinio

Šiaip Bryžių
Šilko Mišinio

Audinio
VEIK ŠIANDIEN! Šis pažymus Pigus Pasiū
lymas geras tik trumpam laikui iki Liepos 15.

J. RASYS
1005 East 74th Street Cleveland1, Ohio

Vietinis pardavėjas iš

H. M. Marks & Company
Seniausių Gyvuojančių Siuvėjų

CHICAGO ILLINOIS

SLA. 14 kuopos piknikas at
sibus utarninke, liepos 4 d,, nuo 
9:30 vai. ryte. Chestnut Grove 
darže, prie State Road, važiuo
jant už Brooklyn karų stoties'.

Bus įvairių žaislų ir pamar- 
ginimų, už ką skiriama dovanos. 
.Vena dovana paskirta Kudirkos 
rąštaj.

iSLA. 14 kuopos susirinkimas 
buą ketvergo vakare, liepos 6 d., 
Lietuvių salėj. Nariai malonės 
susirinkti. V. P. B.

SLA. 136 kuopos susirinki
mas įvyks liepos 5 d., seredoj, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salė
je, 6835 Superior avė. Malonės 
visi nariai atsilankyti, nes tai 
yra pusmetinis teusirinkimas. 
šiame susirinkime bus išduota 
pusmetinė atskaita ir praneši
mas kuopos atstovo iš SLA.'Sei
mo. - J. J. žiils, fįn. rast.

LIGONIAI KURIE
SERGATE

Reumatizmu, Dusuliu (Asthma), Ner
vų liga, širdies liga, nuomariu, vene- 
riškomis ligomis, Ir tt. Visų ligų ne
miniu, bet bile ligą turi, ar kas kitas 
tavo 
ligos 
rašą, 
kai. 
raša.
me laike jus pats save namie pagydy- 
sit. Bandykit naminio gydymo—pats 
sau. Čia turit proga su gvaranta- 
vimu, bile tik jus tą darysit—pasvei- 
ksit.

šeimynoje turi, nuo didžiausios 
iki mažiausiai, galite duoti ant- 
o gausit rodąs ir receptus dy- 
Indėk už 2c štampą ir gerą ant- 

Dabar geras laikas, tiktai šia-

Rašykit pas:
ALEX R. SALVIS

P. O. Box 96 Dallas, Pa.
PARSIDUODA NAMAS; 6 kamba

riai žemai, 5 viršuj, gerai intaisy- 
tas; daržas su vynuogėmis ir kito
kiais vaismedžiais bei šiaip medžiais. 
Stuba su visokiais rakandais ir įran
kiais prie visokio jlarbo. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Ateikit ir pamatykit: 1541 
E 31 St. V. J. Genutis. (27)

***% Pakirpti plaukai ir pleiskanos nyra ma- 
znl qui kombinacija. įTos nešvarios baltos 

Iri pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelią 
k;u-tus pauaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

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

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

104-114 So. 4th 5t. Brooklyn, N. Y.

Atidaryta gamtos muzejus. 
Pereito.) subatoj Clevelande ati
daryta gamtos istorijos muze
jus. Vienuolika šimtų įvairių 
paskirų dalykų, kaip vietinių ir 
užrubežinių paukščių, peteliškių, 
vabalų, padargų laukinių tautų, 
priešistoriškų ir modemiškų gy- 
vynų kaulų, lukštųtir kitokių da
lyku jau surinkta.

Mužejus randasi 2717 Euclid 
avė. Publikai atdaras kasdien 
nuo 10 iki 5. Nddėldieniais nuo 
2:30 iki 5:30 po pietų,

IŠVAŽIUODAMAS Į 
LIETUVA 

parduodu: Hammond -laiš
kų rašymui Mašinėles, 4 
fotografijų ėmimui apara
tus, Motorcyklį su prieša- 
liu, 
ką;

smuikų, knygas ir vis- 
Pasiskubinkite pirkti.

NAUNČIKAS
8835 St. Clair Ave.

Cleveland, Ohio.
H

k

Detroit, ''Mich. — Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj Seimas 
pasibaigė pėtnyčioj, birželio 23 
d., 7:30 vai. vakare, užtvirtinus 
valdybą ir nutarus sekantį Sei-

• mą laikyti Wilkes Barre, Pa.
1 Buvo kilę lermo del valdybos 

užtvirtinimo. Nors buvo pada
ryta įnešimas užtvirtint visą sy
kiu, bet paskui sumanyta tvirti- 

I nimus daryt paskirai, ir prie to 
einant buvo iškelta įvairių už
metimų tai vienam, tai kitam 
Centro Valdybos nariui. Galiams 
visgi pasiekta tvarkos ir valdy
ba užtvirtinta kaip išrinkta.

Jei valdybos Seimas butų ne
užtvirtinęs butų prisiėję Seifną 
uždaryti nebaigus; ko ir buvo 
tikėtasi visu laiku, nes kairiojo 
elemento buvo daugiau.

Del sekančio Seimo ėjo var
žytinės tarp Chicagos ir rytų. 1 
Tik vienu balsu viršijo Wilkes 
Barre, taigi tenai ir bus laiko
ma Seimas 1924 metais.

Bolševi'kėliai keliais atvejais 
darė užmteimų “Tėvynės” re
daktoriui už partiviškumus, no
rėjo kad organo pakraipa butų 
“bepartiviška”.

Dėt musų bolševikuose irgi 
apsireiškė suirutė. Kadangi jie 
skaitosi (tik “.darbininkais” 
savo tarpe neturi nei vieno 

, kamo žmogaus. Smarkiau-sis 
■ vo iš jų tai Dundulis, 'kuris 
j iškalbos neturi, nei jo mintįs 
| nesiriša, nei žodžiai su žodžiais 
I nesutinka. Visu Seimu Dundu- 
I lis bijojo ir slėpė savo komuniz- 
I' mą krūtinėj. Už tokį jo ir ke

lių jo draugučių užsigynimą
I J. V. Liutkauskas gerokai juos 
papirino. Antgalo Liutkauskas 
dar Dundulį bigaru papirko, kas 
visus Dundulio šalininkus sukir
šino. Bolševikėliai delegatai tik 
kuždėjosi: “Matai, čia šneka, 
agituoja, mus gundo, o patįs 
vadai su anais sėbraujasi.”

Didesnę dalį Seimo užėmė ra
portai, svarstymai nekuriu įne
šimų, lit tučti ginčai.

Susivienijimo Seimas neišrodė 
suvažiavimas delegatų pasitarti 
apie organizacijos gerovę, bet 
į suvažiavimą dviejų griežtų pu
sių viena su kita pasikivirčyti.

Seimas abelnai buvo negyvas, 
ihtemptas, be tikro ūpo, tik su 
užsigudimu prieš vieną ar kitą 
pusę.

nuo

vie- 
na-

Lietuvių 
kuriame 
M. Ra- 
Dalyva-

Koncertas.
Seredoj, birž. 21 d., 

Salėj buvo koncertas 
žymiausią vietą užėmė 
kauskaitė iš Chicagos.
vo taipgi vietinės artistės — M. 
širvaitienė ir O. Dobilienė; prie 
visų pianu akompanavo Elena 
Astrauskaitė ir Jonas Bijaus- 
kas, kuris taipgi užėmė ir dalį 
programe.

Koncertas pasisekė- gražiai, 
tik publikos buvo neperdaugiau- 
sia. Po programo buvo balius.

L. P. ■ Iždo Konferencija
Birž. 20 d/per pietus atsibu

vo Lietuvių Politinio Iždo val
dybos konferencija. Dalyvavo

tai 
tin- 
bu- 
nei

TMD. Seimas
TMD. sesija trečia buvo utar- 

ninko vakare, birželio 20 d., gi 
paskutinė sesija laikyta subatoj, 
birž. 24 d.

I Persvarsčius įnešimus ir ki
tas smulkmenes, galiaus prieita 

'prie rinkimo valdybos ir orga
no. Nors anas Seimas buvo nu
taręs kad TMD. valdybą renka 
nariai visuotinu balsavimu, bet 
kad iš konstitucijos dar nebuvo 
išmesta senas paragrafas kur 
aiškinama jog Seimas valdybą 
renka, taigi šiame Seime ir. li
ko valdyba išrinkta sekančiai:

K. S. Karpavičius — -pirmi
ninku (iš Cleveland, Ohio).

P. A. Dėdynas — vice-pirm., 
(iš Worcester, Mass.).

•J. Sekys — sekretoriumi (iš Į 
Lawrence, Mass.).

A. B. Strimaitis.— iždininku 
(iš New Yorko).

A. M. Augunas ir P. Narvy-1

Prospect 2420 Central 1766 ■

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

kuojam, išleidžiam ' ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. Į į

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6-101 Superior Avenue Princeton 466

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

Koresp.
| DR. J. SEMOLIUNAS 

Akių Gydytojas
Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedeliomis 
nuo 10 iki 12

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

| LOUIS EISENBERG J 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių,? 
į Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, J 
į Lieja ir Stogams dangalų < 
S 1169 East 79th St. N. E. į 
į . Princeton 1337-K į 
WAWAWAWAWAWAW

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekus

Kampas Superior Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
IS! DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

NAMAS PARSIDUODA. Bus priim-
ta prieinamas pasiūlymas. Trijų 

kambarių namelis ant dviejų lotų su 
tvartu, taipgi daug vynuogių, vištų 
ir žąsų. Kreipkitės prie savininko 
4383 W. 52nd St., netoli Woburn A v., 
Brooklyn. (27)

Rum Degtinė Borovicska
Kimmel Slivovitz Torkoly

Stebėtinas kvapsnis ir skonis kuris padarė 
senovinius gėralus taip populiariais dabar 
padirbama šiuo MUTUAL Budu.

Siuskit savo užsakymų DABAR ir gauk t 
GERIAUSI ir TYRIAUSI Skonio Mišinį.
1—Bonka užtektinai del 2 galionų $1.35
—Bonkos bile norimo skonio.........  5.50
1—Bonka bile norimo skonio .. 10.50 J 
Apdraudimas už pakelį 15 centų ekstra. X

Jei norima pašiunčiam C.O.D. ir priėmėjas f 
gavęs užsmoka. Siųskit pinigus money or- T 
deriu paiįto arba Ekspreso, į Į

MUTUAL FLAVOR COMPANY ?
P. O. BOX 997 DEPT. D. V. X

PITTSBURGH, PENNA. 4
M-M-
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V

E
M

i

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas' tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda! Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavinio. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Sėope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati- 

” dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate . nuo užnuodijamo 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

1197
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 -iki 5

pat padarau Paveikslus visokių grupių 
ir pavįėnių, bei vaikų.

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

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip

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

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

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

Aš turiu įrengęs savą pilniausią Laboratoriją kur mano pacientai gauna vaistus be 'ėjimo į vais
tines. Aš noriu kad jus žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 
egzaminavimas atsargiausias ir pertikrniantis jus jog aš suprasiu jūsų ligų.
, Aš nieko nerokuosiĮi už egzaminavimą, pasitarimą ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 
mane gydysitčs. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo bėdas savoje kalboje ir 
aš parodysiu, ką galiu padaryt jums, kaip padariau tūkstančiams ktų žmonių. Aš esu gatavas su
teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainų kokių jus galit mokėti. Mes kalbam Lietuviškai.

DR. BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. :; Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų.

5511 EUCLID AVE._________ Netoli E. 55th St. ROOM 222, Antros Grindjs
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