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Valdžia Paėmė Gelžkelius
Savo Kontrolei!

TARPVALST1J1NE KOMERCIJOS KOMISIJA 
TVARKYS GELŽKELIŲ VEIKIMĄ IR 

DUOS JUOS KAM LABIAUSIA REIKIA.

Angliakasy kloms Valstijos Pristato Kariumenę 
Varymui Darbo su Streiklaužiais.DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Streikeriai nepasiduos. New 
Yorke būdamas, angliakasių uni
jos prezidentas Lewis pareiškė: 
""Amerikos kasyklų darbininkai 
nebus priverstinai nuvaryti at
gal į darbų už badavimo algas 
po ne-unijinėmis aplinkybėmis 
kokiu nors išpustu militariu pa
grūmojimu”. Jis tų kalbų taikė 
prieš išleistų Prezidento Hardin- 
go planų atsidaryti kasyklas po 
militare apsauga, kuri, tikriilo 
jis, vistiek neįstengė padidint 
anglies produkcijos.

"Angliakasiai nori užbaigti 
streikų ir pradėti darbų”, sako 
toliau Lewis. "Mes esam gatavi 
susieti ir pradėti tarybas su ope- 
ratotriais kaip tik bus parodyta 
iš kasyklų kompanijų pusės rei
kalingas išrodymas atsakingu
mo kokią' tarybose buvo per pra
ėjusių ketvirtų dalį šimto metų. 
Joki paskirų distriktų susitari
mai ir konferencijos nebus pri- 

i pažinta visos angliakasių orga
nizacijos.” \

Mat, kompanijos nori paskirai 
savo srityse sudaryti tarybas ir 
susitaikyti, -tokiu j. budu suskal
dant unijų.

Pennsylvanijos kasyklos sten
giasi importuoti iš kitų valstijų 
streiklaužius kada joms užtik
rinta kariumenės apsauga.

Keturių Valstijų distrikto an
gliakasių ir kasyklų savininkų 
konferencija šiose dienose šau
kiama Clevelande, pranešė Ohio 
valstijos distrikto unijos pirmi
ninkas. Pirm to ant greitųjų 
unijos prezidentas Lewis pasi
šaukė Ohio valstijos distrikto 
pirmininkų į pasitarimų Phila- 
delphijon.

Dabar viso streikuoja 610,000 
angliakasių.

Cadiz apskritin (Ohio) atsiun
tus valstijinę kariumenę, pame
tė darbus Belmonto apskrities 
kasyklų užžiurėtojai, vandens 
pumpuotojai, kurie saugojo ka
syklas nuo* sugedimo streikui tę- 
siantis. Darbininkai pareiškė 
nedirbsiu po militariška užžiu- 
ra. Darbininkai tikėjo jog ka- 
riumenė atsiųsta pradėjimui ka
syklos darbų po prievarta. Po 
pasiaiškinimo, unijos viršininkas 
atprašė atgal juos darban, nes 
užleistoms kasykloms gręsia už
tvinimas arba gaisras.

Gelžkelių dirbtuvių darbininkų 
keturių savaičių streikas prasi
deda labiau jaustis. Nieko gero 
’nesimato ateityje, valdžios gelž
kelių darbo taryba visai atsisa
kė toliau dėti pastangas streikų 
užbaigti.

Kadangi daugelyj .vietų gelž
kelių kompanijos išduoda savo 
taisymo darbus.į svetimas dirb
tuves, pradėjo grųsint streikavi- 
mu ir ke)ių užžiurėtojai.
. šiose dienose pradėjo grųsin- 

ti streiku’ 10,000 stočių agentų. 
Taipgi spėjama sustreikuos f8į- 
000 patarnautojų ir šiaip gelž
kelių darbiriinkų.

Gelžkelių darbininkų unijos 
sumanė darbuotis už panaikini-, 
mų gelžkelių darbo tarybos, ku
ri pasitarnauja kompanijoms, o 
darbininkų reikalus slopina.

Suvirš 300,000 mylių gelžkelių 
važinėjimo streiko pasekmėj ne
veikia, ir mažiausia 300 trukių 
ištraukta iš tarnystės.

Wellsburg, W. Va. — Po ko
vos Clifton kasykloje, septynetas

dalyse. Delei to mušio/80 dar-l 
bininkų suimta tardymams. Iš 
tarpo žuvusių yra ir šerifas.

Valdžia Tvarkys Gelžke- 
lių Veikimą

Washington, liepos 25 d. — 
Tarpvalstijinė komercijos komi
sija paskelbė jog transportaci- 
ja yra po jos kontrole. Išleista 
du įsakymai aprūpinimui padė
ties apsireiškusios ir gelžkelių 
ir angliakasių streikų.

Visiems šalyje gelžkeliams pa
liepta atlikinėti vežiojimų visais 
galimais budais, išvežiot reik
menis ir niekur neužlaikyt suga
bentų daiktų. Visiems gelžke
liams į rytus nuo Mississippi įsa
kyta pirmiausia apžiūrėti išve-

Čili Respublika Pripa
žino Lietuvą

Washington, liepos 25 d. 
(Elta). — Iš Kauno “El
tos” gauta kablegramas 
pranešantis kad Chile (Či
li), Pietų Amerikos res
publika pripažino Lietuvą 
de jure.

Hagos Konferencijos Ne
vyko Pratęsti

Haga. — Po antro karto ban
dymo pradėti tarybas Rusų su 
kitų šalių atstovais, konferenci
ja vėl negalėjo išsivystyt ir už
sibaigė gana keistu budu; So
vietų atstovui Litvinovųi reko
mendavus paduoti Maskvos val
džiai persvarstyti pripažinimų 
caro skolų ir sutikimų ant at
lyginimo svetimšaliams už jų 

žiojima maisto, galvijų, nyks- j nuosavybę bolševikų užgrobtų, 
tančių produktų ir kuro.

Kasykloms kurios dirba laike 
streiko bus duodama vagonai 
išvežiojimui anglies į reikalin
gas vietas, kurias komisija ras 
reikalingomis.

šitas staigus žygis, primenan

Klaudija net ir tapo

AIRIAI RESPUBLIKO
NAI NUGALIMI

Limerick, Airija. — Nuo per
eitų keliolikos dienų Limerick 
buvo Airių respublikonų kariu- 
menės rankose. Prasidęjus mū
šiams su Laisvos Valstijos ka
reiviais pastarieji laimėjo, nors 
jų buvo apie 700, o respublikonų 
apie 1,000. Visame miesto cen
tre ėjo šaudymai. Visos savai
tės mūšiai susidėjo iš šaudymo 
karabinais ir bombų mėtymaisi, 
beveik ištisos gatvės buvo pa
versta Į vienų ir kitų tvirtoves. 
Respublikonai pagaliau^ pasiju
to apsupami, ir nenorėdami pa
siduoti pasitraukė iš savo pozi- 
ciju, padegdami savo barakus.

Netoli Ulsterio parubežio res
publikonai kareiviai susprogdi
no tris vežimus su Valstijos ka- 
riumene. Ant kelių buvo užtai
syta minos.

Nekurtose vietose respubliko
nų nereguliarėn armijon verčia
ma stoti visi vyrai nuo 14 m. 
amžiaus.

Metinė Prenumerata:
Suvienytose Valstijose .......................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje ......... $2.50
Lietuvoje ir kitur ...............................$3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito- 
. j,---- ...-siraiymo, ne nuo Naujų

nų kainų klauskit laišku.
I R V A ”
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LIETUVOS NAŠLAIČIAMS REIKALINGA 
PAŠALPOS

Vytautas šalavejus, 15 metų 
amžiaus, gyvenus žemutiniuose 
Šancuose, pas Kaunu, atrašė 
Amerikos Moterų Globos Lietu
vos Našlaičiams šelpti Komite- 
tan laiškų prašydamas pagalbos, 
sekančiai:

“Mes gryžome iš Rusijos. Tė
velis numirė ir paliko mus vie
nus vargti ant svieto.
ri 8 metus, Marytė 10 metų, ir 
aš, vyriausias, Vytautas, 15 me
tų (apie motinų nieko nerųšo). 
Prašome neatsakyti pagalbos 
nors vienų kartų, pinigais ar ru
bais, kadir senais. Bučiuodami 
jūsų rankas su dėkavone, lieka
me Visi Keturi.”

PASTABĖLES
"Vienybė” vienu tarpu pasa

kė kad Kun. Kemėšis ir dykai 
Atstovybėj dirbdamas sukeltų 
prieš save žmones, vien tik del to 
kad jis yra Kemėšis ir pasižy
mėjęs savo blėdingais darbais.

Bet turiu pasakyti: Kun. Ke- 
Irena tu-1 mėšis visai nebūtų į Atstovybę 

nuėjęs jeigu nebūtų jautęs rie
bios algos. Jis visur graibštėsi 
kur tik nujautė geresnį užmo- 
kesnį: ir redaktoriavo, ir kuni
gavo iki antgalo tik Atstovybėj 
pasirodė geriausia.

tūli kitų šalių delegatai laikinai 
manė ir sakė jog iš Rusų pusės 
rodosi žymės nusileidimo.
• Tam, sakė Litvinov, reikės 
užtęsti septynias dienas iki iš 
Maskvos ateis atsakymas.

Vėliau, svarstant kitų šalių
tis karės laikų, reguliacijas, pa- Į{omjsjjaj 'Litvinovo pasiūlymų, 
daryta pasirodžius stokai anglies | pr jei ta prie nuosprendžio kad ne
daugelyje miestų. reikia tų pasiūlymų duoti paski

rai įvairioms valdžios persvar
styti ir atsisakyta laukti septy
nias dienas kolei Maskva dalykų 
perkratys. Tame susirinkime 
priimta rezoliucija, kurių niekas 
be delegatų, ir tai gal ne visi, su
prato kų ji mini.

Po to kitų šalių delegatai nu
tarė laikyti ant rytojaus galuti
nų konferencijų išklausymui ko
misijų raportų ir uždaryti kon- 

I ferencijų:
Sužinoję tokį delegatų nusi- 

sprendimų, Rusų attsovai parei
škė (jog jų pasiūlymas automa
tiškai išsitraukia ir kad Rusai 
dabar jaučiasi laisvi daryti su
tartis su paskiromis šalimis.

Pagalinus Rusai pareiškė jog 
Rusija daugiau nedalyvaus jo
kiose konferencijose. Genoa ir 
Haga jiems buvo pakankamai.

Lenkai' Kankina Žydus | 
Silezijoje

Berlinas. — Prasidėjo vėl Len
kų užpuldinėjimai ir kankinimai 
žydų Augš. Silezijoj, kuri teko 
Lenkijai po varžytinių su Vo
kietija. Kattowitze gatve vaik
ščiojančius žydus Lenkai užpul
dinėja, muša, ir daugelyj atsi
tikimų užpuolę nupjausto jiems, 
barzdas ir sunkiai sužeidžia. Iš 
traukinių taipgi žydai išmėto
ma traukiniams smarkiai yažiuo-’ 
jant. Tame padeda gelžkelių 
tarnautojai Lenkai.

Apie Lenkų žvėriškumus su 
žydais Vilnijoj iš Lenkų išei
nančios žinios skelbia jog tų da
rų Lietuviai, vienok per .Vokie- I 
tijų ateina tikros žinios apie I 
Lenkų žvėriškumus.

Berlinas Apimtas Plėši
kų ir Kriminalistų

Berlinas. — Baisiai prasipla
tinus Berline įvairiems krimina
listams,' policija ir detektivai 
ėmėsi viduramžių apsiginklavi
mo būdų žmonių apsaugojimui. 
Jieškant ar gaudant prasižengė
lius policija bus apsidengus ge
ležiniais šarvais. Pavojingose 
miesto dalyse policija ir detek
tivai bus panašiai apšarvuoti. 
Peršaut ar peiliu perduot tų šar
vų negalima.

Pilsudskis Pasitraukė 
nuo Prezidentystės

Varšava. — Lenkijos prezi
dentas Pilsudski paskelbė savo 
rezignacijų, po pasitarimo su 
nauju Lenkų premjeru Korfan- 
tu, vadovavusiu sukilėlius Len
kus Silezijoj.

Čili ir Peru Susitaikė
Washington. — čia tūlas lai

kas tęsėsi taikos derybos tarįi 
čili ir Peru — dviejų kaimyniš
kų Pietų Amerikos valstybių 
Pacifiko pakraštyje — už Tac- 
na-Arica teritorijų. Galiaus lie
pos 21 d. abiejų šalių atstovai 
ant sutarties pasirašė. Užbai
gimo ceremonijos atsibuvo Ame
rikos unijos salėje, akivaizdoje 
daugybės narių svetimų šalių di
plomatiškų korpusų ir augštųjų| 
Suv. Valstijų valdininkų.

Tarp tų dviejų rėspublikų iš 
pereito šimtmečio dar ėjo*nesu- 
sipratihiai už paminėtų terito
rijų.

ATSIRADO NAUJA 
“CARIĖNE”

Maskva. — Iš Penzos guberni
jos atėjo žingeidi, pasaka buk 
atsiradus caro impėrialės šeimy
nos nariai, trįs ypatos, kurių dvi 
yra moterįs sakųsį viena esanti 
carienė su savo jauniai šia duk- 
tere ir vaikas, caro sosto inpėdi- 
nis. Jie visi trįs buk slapstęsi 
po įvairius vienuolynus per pra
ėjusius tris metus, po ištrūkimo 
nuo- žmogžudžių kurie nužudė 
patį carą.

Pasaka prasideda su pribuvi
mu 1919 metais į Ųspensko vie
nuolynų moteries kuri pasivadi
no Klaudija P,olykarpovič. Jos 
išdidi išvaizda, gražus apsiėji 
mas, ir virš visko, didelis pana
šumas į carienę tuoj suklė žmo
nėse kalbas jog carienė ištiesų 
stebuklingai išliko j nuo bolševi
kų nužudymo.

Tuoj viertuolynuį turtingesni 
žmonės pradėjo siųsti įvairias 
dovanas.
viršesne už kitas vienuoles, ku
rioms ji įkalbėjo ne tik esanti 
caro žmona, bet kad sosto inpė- 
dinis Aleksėj ir jo jauniausia 
sesuo taipgi esu išlikę gyvi ir 
tuoj pas jų pribus.

Ir ištiesų, už mėnesio vėliau 
pribuvo į vienuolynų gražus vai
kas, kurių “imperatorienė” pri
ėmė su motiniškais jausmais. 
Išbėgimui viršininkų nuožiūros, 
jis buvo aprengta mergaitės ru
bais ir priimta vienuolynan kai
po naujokė.

Tas viskas galiaus pasiekė au
sis valdininkų, kurie tuojau su
ėmė tuos tris žymius užsislėpu
sius pabėgėlius - i® nugabeno į 
Penzų teismui. S

Pasaka apie carienės išlikimų 
taip plačiai ir labai buvo intikė- 
ta kad (kalėjimo užvaizdos pa
taikavimu jiems vėl pasisekė pa
bėgti ir per tris metus nebuvo 
žinoma kur jie randasi.

Pagaliaus, šiais metais gegu
žio mėnesyje, “carukas” atras
ta viename kaime, kur jis buvo 
užslėptas moteriškuose rūbuose. 
Jį areštavus pasisekė sugauti ir 
vadinama motina su duktere.

Tardymai parodė jog “impe
ratorienė” buvo duktė mokyto
jo iš Vilniaus srities. “Carukas’’ 
buvo Saša Prudientov, kaimo ku
nigo vaikas. Mergaitė, vargu 
Pelagija Klimova, buvo duktė 
paprasto kaimiečio.

Tie trįs svarbiausi asmenįs 
nuteista mirtin, bet paskui per
keista bauąmč ant septynių me
tų kalėjimo. Apie pusė vienuo
lių ir kaimiečių nubausta nuo 
dviejų mėnesių iki dviejų metų 
kalėjiman. Kiti išteisinta.

Kad šitie našlaičiai yra varge 
pilnai kalima tikėt, bet siųsti 
jiems stačiai pinigų ar rūbų ne
patartina, nes Lietuvoje vis at
siranda visokių gudruolių kurie 
atsišaukia pas Amerikiečius vi
sokių pagalbų prašydami, ir ne
sant centralizuotos tvarkos jie 
ti'k išnaudoja. geraširdžius žmo
nes, kaip ana Barkauskaitė Ka
raliaučiuje; Florijonas Valan
čius žemaičių Kalvarijoje (ku
ris rašė Amerikiečiams vis dvi
linkus laiškus sulyg partivumo) 
ir kiti. Visokia pašalpa turi 
būti centralizuota ir duodama 
pagal reikalų, nes be centraliza
cijos vienas gauna šio ar to 
perdaug, kada' kitas, labiau rei
kalingas, negauna nieko.

Viršuje minėtiems valkams 
nešiotus rubus — bet dar gali
mus nešioti, kitus sumažinus 
(bet visi rubai turi būti čysti; 
išskalbti), tai sulopius, aš apsi
imu pritinti, supakuoti ir nesiųs
ti Kauno Lietuvių Moterų Ko
mitetui, kuris priduos tiems vai* 
kams drapanų pagal reikalingu
mų, o perviršį sunaudos kur bus 
reikalingiausia.

Taigi kas norėtumėte tiems 
vaikeliams (ir kitiems našlai
čiams) kokių drapanų, tiktai 
čystų (nečystos nebus priima
ma) padovanoti, galite atsiųsti 
žemiau paduotu adresu. Siun
tiniai turi 'būti pilnai apmokėta

lėmis. Sale jų buvusio kūdikio 
verksmas atkreipė į tai žmo
nių domę. Prie negyvųjų ne
rasta jokio žudymo įrankio. 
Tyrinėjant spėta jog vyras pir-' 
miausia moterį nužudė, paskui 
pats sau galą padarė.

Vileišis pats dirbo ir savo per- 
dideliu veiklumu sukėlė prieš 
save kitas sroves. Čarneckis 
nieko neįstengęs dirbti, pasikvie
tęs į pagalbų Kemešį irgi prieš 
save sukėlė kitas sroves. Pasi
rodo kad niekad nieko niekuom 
negalima patenkint. Kokie pai
ki tie smertelni žmoneliai, — no
riu pasakyti.

Nori Amerikos Valsty
bių Sąjungos

Montevideo, Uruguay. — Se
kančiais metais; įvykstant Pan- 
Amerikos konferencijai čili val
stybėje, Utuguay rengiantis! 
paduoti sumanymų sutverti Sų- 
jungų Amerikos valstybių.

Yra noro suvesti į vienų šiau
rinės 'ir pietinės Amerikos vals
tybes, kurios rūpintųsi bendrais 
savo gerovės* reikalais.

šlikas vedė Atstovybės infor
macijų biurų, kuris Čarneckį in
formavo kų apie j j spauda rašo. 
Bet kad musų laikraščiai veik 
nieko apie Čarneckį nerašė, At
stovas užsikvietė pas save Ke
mešį rašyti laikraščiams straip
snius apie Atstovų kad šlikas tu
pėtų kų čarneckiui parodyt.

Nelaimės ir jų Aukos
Buffalo, N. Y. — Važiuojant 

traukiniui per- gelžkelio rėleS; 
netoli Bridgeburg, Ont., Kana
doj, užlėkęs ant jo trūkis užmu
šė šišis automobilyje buvusius 
ir vienų sunkiai sužeidė.

Springfield, Mo. — Ekspresi
nis trūkis užlėkė stotyje ant ki
to trūkio buvusio pilno žmonių, 
ir tame susikulime septyni žmo
nės užmušta, suvirž 40 sužeista.

Williamsport, Pa. — Upelyje 
atrasta lavonai negyvų vyro iri

davatkų 
redakci- 
vaikiško

Sutinka Laikinai Paliuo- 
suot Vokietiją nuo 

Mokesnių
Paryžius. — Vokietija forma

liai sutiko ant santarvės reika
laujamų garantijų kuriomis bu
tų suteikta Vokietija morato- 
ratorium kuriuomi Vokietija 
laikinai pasiliuosuotų nuo mo
kesnių santarvei, kitokiais bu
dais atlyginėdama vietoj pini
gais, iki prasigyvens.

T. Sąjunga Ruošia Nusi
ginklavimo Planus

Geneva. — Rugsėjo mėnesyje 
įvyksiant Tautų Sųjungos susi
rinkimui rengiamasi paduoti ra
portus iš T. Sųjungos komisijos 
gaminamus 'kaslink pasaulinio 
nusiginklavimo.' Visi tyrinėji
mai šiame klausime daroma nuo 
1913 metų buvusio apsiginklavi
mo pamato. Jautų Sųjungos vi
suotinam susirinkimui įvykus, 
raportai ir planai bus perstaty
ta visų valstybių nariams ir .po 
to bus pavesta užtvirtinimui ar 
pataisymui to plano. Taipgi vi
soms valstybėms bus išsiuntinė
ta tam tikra klausimų blanka 
surašyti savo atsakymams.

Susprogdino bažnyčių. Galli
polis, O. — Wyoma, W. Va., baž
nyčia liko susprogdinta po to 
kaip jų apleido kunigas kuriam 
irgi buvo grųsinama nužudymu. 
Dabar parapija gavo kitų kuni? 
gų, kuris rengiasi bažnyčių at
statyti.

Skaičiau So. Bostono 
organe “Dar-ke” neva 
jos straipsnį — gana 

' turinio — kuriame (gal but pats 
Kemėšis) stengiasi pažemint M. 
Petrauskų už tai kad jis Rimkų 
(kurio vietų dabar Atstovybėj 
Kemėšis užėmė) pastūmėjo prie 
dainavimo. Ir tas pats straips
nis paaugština Kemešį už tai 

Ikad jis So. Bostono Lietuvių 
vaikučius plėšikais ir ištvirkė- 

I liais padarė, o mergaites į palei
stuves pavertė.

Tai vis klerikališkas paprotis: 
sau ir už blogus darbus atsižy- 
mėjimo nolius rašyti, o kitiems 
už naudingus darbus garbę nu
plėšti. , ' Incog,

dar vis pridėkite po 12 centų už „ • . , x , o ,. . . . ... ’ Pasirinko sušaudymų. Saltsvarų nusiuntimui j Kauną. ' a utah _ Tulag jr_ 
Uz Am. Mot. GI. Kom. Liet. . . . ,__« .v. miau ;buvęs teisėjas, atrastasNašlaičiams Šelpti, I. \ .

t i . ’ - kaltu už nužudymą savo žmonos Mrs. J. Mikolainiene. . , . . .7 . .
. o .. . -d .. v lr sudeginimą gos lavono, nuteis-1304 Sutter Av., Brooklyn, N.Y. , . . r . x _J ’ tas mirtin, pasinnko sušaudymą.

įJam buvo-duoda: būti pakartu 
Popiežius atsišaukė į Visas 8UŠaudytu. Kaip tyrinėjimai 

vyskupijos ragindamas jas sten- .. x. . ,__ _gtis dudti pagalbos Rusijos ba- rode- J,s pačių nužudė kad gavus 
daujantiems. jos gyvasties apdraudų, $1,600.

Pan Paderewski, nusigrajinęs 
diplomatas ir prašpiliavęs Pols- 
kų, dabar vėl pasiryžo gryžti 
prie, piano ir važinėti su koncer

nus vmiun Kuayiuujc, sepuyneiaa tais, nors jau buvo prisiekęs iki 
užmuštų surasta įvairiose kalnų | gyvos galvos negrajyti. Visi po- 
dalyse. Delei to mūšio, 80 dar- nai taip savo žodžius maino, 
bininkų suimta tardymams. Iš Paderewski, po suirutės Len- 
tarpo žuvusių yra ir šerifas. , . IJx: • .x... . ~----- ; — ™“(kų valdžioj, išsidanginęs iš Var- bolševikų valdžia nutarė parda- 

New Yorke sustreikavo 50,000 Savos sugryžo į savo namų Kali-! vinėti vėl vodkų, kaip buvo prieš 
siuvėjų privertimui kompanijų fornjj0j. Dabar jis vyksta i I barę- Pirm karės ji. buvo 48 
panaikinti išdavimų darbo į na- » >__ __________ -*•'------------------------------------- J-’—mus ir pasirašyti su unija su- Sveicanjų, iš -ktfr pasileis su kon- 
tartis, F ’’ “*
dirbtuvių.

Iš Maskvos ateina žinia kad

Pirm karės ji. buvo 48 
laipsnių stiprumo, dabar bus tik 

o a- . . . „ , ,. 138 laipsniu. Išdirbimas vėl bus
Streikas paliečia 2,800 ceriais 1 Kanadų ir Suv,. Valsti- valstybės monopolija. — Mat 

Jas- . visame sovietai eina caro pėdom.

Syrija ir Palestina po 
Anglijos Mandatu

Londonas. — Tautų Sųjungos 
taryba suteikė galutinų užtvir
tinimų Anglijos mandato ant 
Syrijos ir Palestinos. Lieka dar 
nekurie punktai sutaikymui tarp 
Anglijos su Italija ir Francuzija.

Palestinoj ir Jordano srityje 
prasidėjo Arabų bruzdėjimas ir 
protestai prieš Anglijos įkanda
te išdėstytas taisykles tos šalies 
užžiurėjime. Bijoma didesnių 
sumišimų.

Redaktoriaus ir Guber
natoriaus Peštynės

Emporia, Kansas. — Kansas 
valstija turi įstatymų drau
džiantį darbininkams streikuoti 
ir jiems pritarti. Bet štai Em
poria Gazette laikraščio redak
torius White savo redakcijos 
lange išdėjo iškabų skelbiančių 
jog jo laikraštis užjaučia strei
kuojantiems gelžkelio darbinin
kams. Valstijos gubernatorius 
Allen po daug grųsinimų arešta
vo jį už streikeriams prijauti
mų. Svarbiausia tas kad guber
natorius ir redaktorius yra geri 
draugai iš pat jaunystės, ir vi
su laiku veikę išvien politikoje.

Vienas New Yorko laikraštis 
surinko statistikas kiek atsieina 
Suv. Valstijoms Kongreso užlai
kymas. Taip, įsako keistoj for
moj, kiekvienas kongrese atsto
vo pratartas žodis visuomenei 
atsieina po 50 centų. Kongre
sas, išvedžioja tas laikraštis, į 
metus prakalba 18,000,000 žo
džių, o kaštai kongresų užlaiky
ti atsieina $9,000,000 metuose.

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų

Antano Kvedaro > Marės Karužiutės 
Brooklyno Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik
P°,.

75c
Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGU 
“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

į

Ž
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EMniiminiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiniiiiiuunaintiiiiiiiiiiuuiiinimiinmiiutmiiiUHU  iDĖL LIET. PILIEČIU
REGISTRAVIMO

Į Buvo puikus ir naudingas su
manymas pirmutinio Lietuvos 
Atstovo Amerikoje, gerb. J. Vi
leišio,’ suorganizuoti Amerikoje 

įgyvenančius Lietuvius į taip va
dinamą (Lietuvių -Piliečių Sąjun
gą. Jo užmanymas buvo įvyk- 
dintas: susitvėrė Lietuvių Pilie
čių Sąjunga Amerikoje, su įvai- 

' riais skyriais po visas didesnes
Lietuvių kolonijas.

Kaip kiekvienas geras darbas 
bei užmanymaą turi įvairių keb
lumų, turėjo ii; iLetuvių Pilie
čių Sąjunga. Radosi būrelis iš 
-Lietuvių visuomenės šluogsn-io 
kuris ne tik kad nerėmė šios j 
prakilnios organizacijos, bet J
bandė visuomet ją peikti, kenk
ti ir ardyti, skelbdami jog ji Į 
esanti nereikalinga. Norš- buvo | 
daug trukdymų, vienok Lietuvių GERB. SPRAGILAS KUNI- 
Pili-ečių Sąjunga padarė ‘daugi - ■* GŲ SEIME
gero del 'Lietuvos. Tiktai išva-Į’ i- ... , ., ... . .._ į. Kur tik. koks seimas,ziavus gerb; Vileišiui sjs prade- ... , , t.. . .’ ., , tik koks suvažiavimas ir kurtas darbas buvo laikinai apsi- ,, • ,. . tik susirenka daugiau negu
S - , . , vienas žmogus tenai yra ir

Pereitą rudeni buvo New Yor- slaptos Spragilu' Sąjungos 
ke sušaukta dabartinio Atstovo o . ..
V. Čarneckio Lietuvių visuome
nės veikėjų suvažiavimas per
organizuoti Liet. Piliečių Sąjun
gą. Mat, Čarneckis buvo pasi
davęs klikai kuri Piliečių Sąjun
gą buvo radus nereikalinga. Bet 
iš to jo' sumanymo niekas neiš
ėjo. Sąjunga liko. Tiesa, tapo 
patiekta planai kokiai ten “Lie
tuvos Rėmėljų” < 
bet tie planai ir .liko ant popie
riaus, gyveniman neįvykinti’.

Dabar, birželio 17 d., buvo tik
ras Liet. Piliečių-Sąjungos suva
žiavimas, vėl New Yorke, kur 
suvažiavo ne “rėmėjai”, bet tik
ri piliečiai, ir tapo šį Sąjunga 
galutinai sutvirtinta ir sutvar
kyta, atskirta nuo Lietuvos At
stovybės, kuri nedavė savo “pri
pažinimo”. Čarneckis atsisakė 
su Sąjunga skaitytis.

Kad -Lietuvos piliečių regis
travimas Amerikoje buvo neis- 
vengtjnu ir buvo ir yra reikalin
gu geresniam Lietuvos reikalų 
tvarkymui, aiškiai galima su
prasti ir, iš to fakto kuris šiose 
dienose -pakilo aikštėn — jog 
Lietuvos valdžia jau užtvirtino 
įstatymą piliečių registravimui, 
kurį ir Lietuvos Atstovybė pra- i 
šė visuomenei sekančiai:

“Birželio 9 d., šių 1922 4ne- : 
tų, Lietuvoje buvo paskelbta . 
įstatymas reikalaujantis kad 
visi Lietuvos piliečiai, gyve
nantieji svetur, užsiregistruo- ' 
tų ir išsiimtų pasus savo kra
što Atstovybės — ne vėliau ' 
kaip iki gruodžio 9 d., 1922 1 

j niętą-” •-. ;• j

Kaip turėtų būti Piliečių Regis- - 
t ra v imas tvarkoma.

šis darbas turėtų būti paski- , 
irai vedamas, kaip buvo iki šio
lei Liet. Piliečių Sąjungoje. Rei- ] 
škia, tufetų būti kokia nors (s@- ; 
nu pavyzdžiu) Lietuvos ‘Pilie- j 
čių Sąjunga; kuri turėtų savo iž- ; 
dą atskirai nuo Atstovybės ir | 
savo Cėntralinš valdybą atskirą, j 
tik po Lietuvos Atstovybės Ame- j 
rikoje priežiūra; Mokestis, pri- j 
einamiausia (reikia taikintas į 
prie Amerikiečių padėties) gale- < 
tų būti $2 ar $3 į metus, kurio 
penkiasdešimtas nuošimtis eitų | 
Lietuvos reikalams, antra pusė j 
centro ir skyrių reikalams.

Ta organizacija turėtų būti i 
jau grynai bepartiviška — ne ; 
po klerikališkos Atstovybės vai- | 
džia, bet po’ (Amerikos Lietuvių * 
vadovybe, ir demokratiška o ne ] 
tokia kaip jau nekurie laikraš
čiai pasiūlo, kad esą užregistruo
jami piliečiai turės -mokėti po ' 
$3 į metus kaipo pabaudą: čia 
yra demokratiška šalis ir apie 
jokias pabaudas kalbėti negali
ma — iš to nebūtų naudos, ir 
Amerikos Lietuvių visuomenė į kunigai parapijomis įšnau- 
tą -pažiūrėtų kaipo į kokį -prie- doja, ale seimo raportai pa
vartos darbą. Piliečių sutrauki- rodė kad žmonės kunigus iš- 
mo organizacija turėtų būti to-1 naudoja. Vienas raportavo 
ki kad prie -jos galėtų prigulėti ’ ’ “ v J-------1 —:
kiekvienas: ir čia gimęs, ir at
eivis, t. y. Amerikos pilietis ir 
Lietuvos plietis, be skirturpų pa- 
žvalgų ir tikybos — tokia orga
nizacija -kuri jungtų visą Lietu
vos išeiviją Amerikoje.

Taip Lietvos išeivija susijun
gus Į tvirtą'organizaciją galėtų 
sulaikyti savo jaunimą nuo iš- 
tautėjimo, sutvarkydama įvai
rius skyrius prie Piliečių Sąjun
gos prisitaikant prie čia gimusio 
ir augusio jaunimo psichologi-' pačiam nusipirkt naujus ap
jos. J- šemoliunas. [dangalus, už ką gerb; gas-

torius-Administratorius K. J. 
Paulauskas. ' Jisai,' turėdamas 
slmtus faktą, darodė,-bjaurius 
klerikalų veiksnius ne tik Lie
tuvos .žmonių tarpe bet, tiems 
svečiams kolonijose sakant pra
kalbas, klerikalai persekiojo'juos 
čia, Amerikoje. ' Jeigu klerika
lai kenkia musų darbuotojams 
tai sykiu ir mums daro skriaus 
dą. Todėl mes, Sandariečiai, pa
sišventę idealui, nepasiduosim.

I Atsisveikindami mums mielus 
svečius, sako, liekame pasiryžę 
su didesne energija, stipresne 
dvasia, dirbti! Musų priešai 
bus paguldyti!

Ketvirtas kalbėjo senas San- 
darietis Pratapas, kuris trum
pai, bet aiškiai,'pasakė jog daug 
vargų pergyvenome mes, Sanda
riečiai. Pagalios atėjo valanda 
kada musų priešai krinta...', 
mes einam pirmyn.

Kamarauskas, Korsinas, ■ Vi
nys ir Dr. Devejis (šis iš-Water- 

_ . . , J-.’lburio) gražiai sveikinę-svečius. Lai apie . šiuos užrnetinejimuš 1. ki)nus ju darbus/.Lfe .lai-, 
pagalvoja; -t^kam reikia (ming(JS

. nuo is. j f.- karštai Sandariečius Hirbti.
| Buvo pakviesta Kapt. Natke- 
vičius kalbėti. Kapt. Natkevi
čius daug pasakė, ypatingai iš 
kelionės, po Amerikos Lietuvių

| kolonijas. “Mes nesitikėjom jog 
; Amerikos Lietuviai pasitiks mus 
taip garbingai. Kur sakėme

I prakalbas, tūkstančiai Lietuvių 
I domėjosi, musų prakalbų klau- 
sė, gausiai aukavo Lietuvių Po
litiniam Iždui pinigų. Tai ma
tydami mes pasidrąs.inom —

I energingiau aiškinom Lietuvos 
Į padėtį abelnai.” Paskui Kapt. 
Natkevičius pareiškė jog jisai 

' nemanė tiek daug iš Amerikos 
i Lietuvių širdingumo, Lietuvos 
meilės, duosnumo gaut. . Anot 
jo, Amerikos Lietuviai ypatin- 

burelis ®-a*" rem*a visa kuo brolius Lie- 
. Baigiant kalbą jis, re

gis, iš širdies Sandariečius svei
kino ■— linkėjo kovoj pergalės, 

. . įkunyt idealą. i
“Sandaros” redaktorius Vin- < 

cas Šliakys^ sveikindamas sve- | 
čius už ypatingus barbus Lie- j 

Jisai pla- fuvjamS) .pareiškė jogei mažai i 
7” .**■ ”*,"31 yra tokių Lietuvių Amerikoje j

Iš Lietuvių Gyvenimo i L. P. IŽDAS

DETROIT, MICH.
Aukso-Sidabro vajaus pasek

mės. Pradedant birželio 24 d. 
ir baigiant liepos 17 d., šioj ko
lonijoj veikė Auso-Sidabro fondo 
kėlime trįs punktai. Neturint 
žinių apie pasekmes iš kitų pun
ktų, čia tik paduodu vieno (di
džiausio) punkto:

Sudėta auksu dolariajs
Auksu Rusų rubliais
Auksu daiktais 

Viso auksu vertės 
Sidabru dolariais 
Sidabru Rusų rubliais 
Sidabru daiktais ' ' 

Viso sidabru Vertės 
Sykiu auksu ir sidabru $92.17 I

(Pastaba: Iš dviejų Rusiškų 
rublių 'Skaitoma vienas dolaris.) 
. Stambesnes aukas davė;

F. Ą. Drukteinis
J. Statkęvičia
J. čepelionis
Po $5: V. Kazlauskas, Kun. 

J. Čižauskas, V. Štulgaitis, P.

IBalkus, J. šiurkus ir R. Kun- 
Idrotas. :. »n,'

Mažesnių aukų nuo* $3 iki $1 
i yra aukavę apie pora tuzinų ypa- 
Įtų.

Daleidžiantkadkjti .du punk-
I tai butų po tiek pat surinkę tai | 
I tokia didžiulė kolonija nebūtų 
nei $300 sudėjusi. Kiek pame- 

317 50 nu’ ^ar v*e*’aa koloųi- 
Itf OO vaJus nebuvo taip;nublankęs 

kaip šis Aukšo-Sidabrę vajus... 
$3150 Kodėl taip? PasikĮąusius kalbų, 

55 50 daugiausia’ atsisakoma' aukot de- 
^’„5 lei nepasitenki'riiino Lietuvos 
2 00 valdžia ir,,represijomis ir nepa- 

60671 įtikėjimo. -Lietuvos Finansine
I Misija New Y.ojkę^s;-Kiti, sako 
kad sū auksiniais ir’ sidabriniais , 

| daiktais bus- kaip nebus, bęt do-
lariai ir Misijos neištrukšią

■ $15.00
12.00
10.00

COLGATE’S
TALC POWDER
Per Vakaciju 
Laiką
Colgate’s Talc* 
atims nuo jūsų 
karšto oro pra
kaitavimo lipšnu
mą, bus palengvi
nimu laike apsi
rengimo ir daug 
patogiau, apšvel- 
nins s k i r d i m ą 
odos.
Kuomet važiuo
jat ant vakacijų 
neužmirškit pasi
imti su savim ble- 
kinę Collgate’s 
Talc. ■

Vardas
, “Colgate” ant 

. * toiletinių daly
kų garantuoja 

Tesingumų, 
•Tyrumą ir 

, Rūšies gerumą 
Įsteigta 1806.

SO. BOSTON, MASS.
Mok. B.

vakarienė.
progresivės 
m as svetys, 
Profesinės Sąjungos pirmininkas i 
Bolys Žygelis,, kuris maršrutavo I 
Lietuvių kolonijose, aiškino po-1 
litinę, ekohominę Lietuvos pa
dėtį, pranešinėjo žinių apie Lie
tuvos žmonių, gyvenimą ir tt., 
ja važiuoja . į Lietuvą. Kelio
nės pradžia-, iš Bostono, todėl lie
pos 12 d.? Lietuvių Salėj, vietos 
Sandariečiai “įrėngė atsisveiki-l 
nimo su' gerb. žj'geliu išleistu-Į 
vių vakarienę. Vakarienėj, ša
lip gerb.-svečių,, žygelio ir Nat-| 
kėvičiaus, skaitlingas —,.
dalyvavo ne tik Bostoniečių bet j VV°'?5’. 
įr iš apielihkinių miestelių atva
žiavo.

Programas buvo ilgas, įvai-l 
irus:

Pirmiausia kalbėjo pfogramo 
I vedėjas pil. Rastenis. <*’ 
čiai aiškino kiek naudas mums Į 
davė LiętuVos yalstiečių ir Mo-, ]mrįę.' nors ir pulkelis metų šitoj 
ky(ojų Profesinės Sąjungos at-1 §aiyj gyvena, butų užmiršę Lie- 

, stovai, įcąpt. Natkevičius ir Mo-ituvą. Diduma Amerikoje gyve- 
kytojas žygelis atsilankę Ąine-1 nangjų Lietuvių mano gryžti į 
rikoje. Ne tik kad išaiškino Tėvynę.' Anot jo, daugelis yra 
mums Lietuvos klerikalų piktus I Lietuvių Amerikoje kurie dvide- 

I darbus Lietuvai, abelnai nušvie-1 §imts ar daugiau metų apleido 
tė Lietuvos žmonių^ gyvenimą, I gimtinę šalelę — ir tie bengiasi 
bet daugiau sustiprino Amerikos į Lietuvą. Ir visi važiuosim te- 
Lietuvių dvasią,-energiją kovoj nai _ j gavo Tėvynę, — sako, 
prieš Romos internacionalą, ku- Todėl remkime musų brolius te- 
ris kiekvienoj ■ valandoj suka, naj — tegul buna pergalė! Te- 
teisybę ' sakant, Lietuvius per p0 vjSų sunkenybių, vargų 
Romą į. Varšuvą. Progręsivė blls Laisva Lietuva!' 
Lietuvių tautos liaudis nesiduos jį Petrauskas pasakė trum- 
prigaut—kovos iki galui prieš pmkalbėlę. Jisai, bęšališkai, 
nevidonus ! , nedaug politikavo. ■ Paskui svei-

Antras kalbėjo -gabus ir ener- kino svečius. Jo nuomone, Lie- 
gingas darbuotojas Sandariečių tuva ir Lietuviai bus laisvi; tik 
tarpe,' pil. Mockus.- Jis pareiškė 
jogei Sandariečiai žymiai susti
prėjo 
kymo 
Visur 
tu ves 
sakė 
ačiū.

Trečias kalbėjo Amerikos Lie- tuvių kurie, jausdami Lietuvos 
tuvių Tautinės Sandaros Sekre- j nelaimes, kovą už laisvę, gau-

žygelio išleistuvių I 
. Amerikos Lietuvių j 
visuomenės gerbia- 
Lietuvos Mokytojų

jeikia daugiau darbo.
Paskutiniausiai kalbėj’o Mok. 

B. žygelis. Kalbą pradėjo kar
štai, ypatingai drožė tiems ku
rie pamiršę Lietuvos reikalus 
keikė, niekino gerb. darbuoto- 

atsisveikinimo jus. žygelis pareiškė jog nie
kuomet neužmirš "Amerikos Lie-

laike gerb, svečių atsilan- 
Amerikos Lietuvių tarpe, 
regis judėjimas prieš Lie- 
nevidonus. Pagavos pa- 
svečiams

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll//^

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje
JUS čia perpilnai gurėdami 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 paganėdinti. Už dolarį-kitą galima 
papenėti juos dvasiškai per visus metus.

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ” ir “DIR
VĄ”— už $4.25 metuose pralinksminsit visą kaimą.
“DIRVOS” kaina metams $3.00.
“ARTOJO“ kaina metams $1.25.
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.
“DIRVA” arba

7907 Superior Ave.

Pusei metų $1.50 
Pusei metų 65c

“ARTOJAS 
Cleveland, O..

= “Neužmirškit Saviškių Lietuvoje — užrašykit Laikraščių1
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L. P. Iždo Komitetas ma
loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso ihoriey orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome, kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

šiai aukavo,, prisidėjo prie "Lie
tuvos palaikymo.

Kalbą baigdamas, gerb.' žyge
lis sveikino Sandariečius, ypa
tingai Bostoniečius, kurie pirmi, 
priėmė juos, kurie pirmi sudėjo 
atiką ir kurie** paskutiniai atsi
sveikina svečius į Lietuvą. Di
delis darbas padaryta.

Prakalbų pertraukose daina
vo Lietuvaitės: Navikaitė, Na
vikienė, Saukaitė (ji iš Montel
lo, Mass.). Akompanavo M. Pe
trauskas. Dainininkių nepapra
stas išsilavinimas žavėte žavėjo 
susirinkusius svečius.

Pil. Bačiulis dainavo “Kur 
Bakūže Samanotą”. Turbut M. 
Petrausko mokinis — dainavo 
labai gražiai. "Minkštos” šir
dies . žmonėms spaudžia ašaras 
iš akių. Ne vien gražus žodžiai 
šios dainelės — muzikos simb'o- 
las pasiekta..

Pil. 'Simanavičius sudainavo 
“Temsta Dienelė”. Jisai taip 
gražiai dainavo jog buvo trank- 
smingais publikos aplodismen
tais antru kartu iššauktas dai
nuoti. Lengvai ir gražiai valdo 
balsą dainuodamas.

Jonas Butėnas dainavo, “Ger
sim, Broliai”. Butėnas dainavo 
storu' baso balsu, kurio tonas; 
teisybę sakant, nepaprastai ge
ras. . Ne vien kad augštas, leng
vas — muzikos pilnas — balsas 
išlaikoma artistiškai. Tokį dai
nininką girdėt dainuojant Lie
tuviams garbė.

Komp. M. Petrauskas užraši-- 
nėjo Lietuvos beturčių mokslei
vių šelpimo draugijai “žiburė
liui” naujų narių, kurių narinė 
mokestis $2 metams. Regis už
rašė kelioli'ką “žiburėliui” nau
jų šelpėjų, nes surinko apie $50 
pinigais.

Saridarietis Mockus pranešė 
jogei Bostono 'Lietuviai, kurie; 
-pasitiko ir .atsisveikino su sve
čiais — žygeliu ir Natkevičium 

■—-aukų sudėjo Lietuvių Politi
niam Iždui daugiau penkiolikos 
šimtų dolarių, reiškia nei viena 
Amerikos Lietuvių kolonija ne- 
viršina Bostoniečių Lietuyių au
kos Liet. Pol. Iždui. , Bostono 
Sandariečių didelis darbo rezul
tatas buvo .prisidėjimu St. Moc
kaus ir kitų Sandariečių, ką 
pareiškė ir gerb. žygelis.

Apie vakarienę reikja pasaky
ti jog buvo gerai pagaminta ir 
gardi, žinoma> ypatingai nuo 
to priklausė jog darbščios ir mo-, 
kančios gaminti valgius gaspa^ 
dir.ės buvo. ' •

Taip Bostono. Lietuviai Sanda
riečiai iškdmingai atsisveikino 
su Lietuvos darbuotoju B. žy
geliu. Jisai išvažiavo į Lietu
vą. Kapt. Natkevičius pasiliko 
■tūlam laikui Amerikoje. Jisai 
pabuvęs čia kiek laiko taipgi iš
važiuos Tėvynėn.

Progręsivė Amerikos Lietuvių 
visuomenė netenka darbščių vy
rų savo tarpe. Netenka ginklo 
prieš Lietuvos nevidonus! Da
bar, Lietuvos 'Laisvės gynėjai, 
mums lieka surikus darbai, su 
jų sustiprinta dvasia. Mes, su 
milžiniška drąsa, energija,’ stip
ria dvasia ir pasišventimu pri
valom dirbti dar daugiau, dar 
atkakliau! žemės žymė.

CHICAGIEČIŲ DQMEI

“DIRVOS” 
AGENTAS 

pas kurį Chi- 
giečiai gali už- 
siprenumeruot, 
arba atnaujint 
‘Dirvą’ ir gaut 
pavieniai^ 
meriais.

nu-

'V. PUšINSKAS
1715 So. Canal St. Chicago, lŪ.

GERB.
^OPRAGILO KAMPELIO^
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Spragilaičių po diktatūra 
vyriausios Sąjungos galvos 
gerb. Spragilo. O kur bu
na didesni, seimai tenai pri- 
buna ir gerb. Spragilas.

Rengia seimą Eselą — ten 
nudundėja gerb. Spragilas. 
Rengia šeimą kunigai — ten 
ir gerb. Spragilas važiuoja. 
Ba 'tokie svarbus svarstymai. ... VV*»*V UIUAMUU UTU1UVJ111U1

organizacijai, ggjj^į įurj nega[j
Lrn anr nnnio. » .btfti be .gerb. Spragilo ži

nios. . . ’
Atėjus liepinio 17 dienai, 

išvakarei kunigų slapto sei
mo, gerb. Spragilas nueina j 
stotį Klevlande ir prašo ti- 
kieto j miestą kur Vilkus 
Bara, ba ten rytąj prasidės 
seimas. Paduoda ilgą tikie- 
tą, užmoki grynais pinigais 
iš Slaptos Spragilų Sąjun
gos kasos, sėdi į vagoną ir 
dundi per naktį į rytus, o 
kitą rytą jau atsiduri kuni
gų seimo mieste.

Susijieškai seimo vietą — 
Redingtono hotelį, ir tenai 
nueini • į salę kur susirinkę 
kunigai.. Mat, Vilkų Bari
mo klebono klebonijoj sei
mo kunigas nepavelino lai
kyt kad kiti nepamatytų jo 
gražios gaspadinės ir kad 
koks jaunesnis tėvelis po vis
ko, “prisiseimavojęs”, jos 
neišsivežtų sau. Ba kaip iš 
seimo raportų paaiškėjo, ne 
visi kunigai turi gražias 
gaspadinės, ba kitur klebo
nijos perarti prie pąrapijo- 
nų esti tai jie tankiai pake
lia lermus už pergražią gas- 
padinę ar dvi, na ir nabagui 
kunigėliui reikia arba kokią 
senę, ar nigerką laikytis.

Iš kitų raportų paaiškėjo 
kad ne visi gali gaut gra
žias ba ne visi ir jie yra 
gražus, o kiti turi labai ma
žas parapijas ir neįstengia 
gražioms algų išmokėt ir 
pripirkt šilkų ir deimantų, 
ir automobilių be kurių šią 
gadynę nei vienas negali tu
rėt me tik mergelės bet ir 
gaspadinės.

Praėjo kelios valandos,'iš
sibaigė raportai ir sukako 
pirma sesija.

Pirmoj sesijoj mandatus 
pridavė apie tuzinas ypatų 
su paliudymais, ir manda
tus pertikrinus pasirodė jog 
visi suvažiavę ištikro yra 
kunigai.

Antroj sesijoj buvo pakel
ta klausimas kodėl nedaug 
kunigų į seimą suvažiuoja — 
vienu žodžiu kodėl ne visi 
suvažiuoja ir kokios tam 
priežastįs.

Nors žmonės mano kad

kad jis, besirengdamas į sei
mą (.iš tolimesnės kolonijos), 
kuriame turi daug skundų 
prieš kitus ir nori politikų 
pavarinėt, per tris savaites 
beveik silke, duona ir vande
niu mito taupydamas tikie- 
tui pinigus. Kitas kelis mė
nesius, raportavo, apsiėjo 
nenupirkęs savo gaspadinei 
naujų šilainių pančiakų ir 
kitų vasarai pasipuošimų ba 
į seimą važiuojant reikėjo

padinė nemažai jam velnių 
sukrovė sakydama kibą tu 
prieš kitą kokią strajiniesi, 
o jau mane nenori. —

Laike velykinės, tėvai sa
vo žentus ir marčias pri
skaito prie vienos velykinės 
mokestięs, kada iš tos šei
mynos kunigėlis galėtų gau
ti kokias keturias velykines. 
Kitos gaspadinės savo bur- 
dingįerius prie sayo korte
lių priskaito ir tuomi apma- 
žina velykinės. Ir vienas de
legatas ' pasiūlė sumanymą 
įvest pilnamečių žmonių mo
kėjimą savo mokesčių paski
rai nuo tėvų ir gaspadinių 
nuo- burdingierių. Tas liko- 

Isi nutarta, ir atėjo galas ra- 
kur pdrtų,’ ir sukako antra sesi- 

ja.
1 Trečioj sesijoj buvo rapor

tuojama kaip gerb. Fabijo-
1 nas labai tingi mišių laikyt 
ir nuolat bažnyčia rūpintis,

1 o avelių ganymas visai jam 
neapeina, ir kiek pastangų 
kunigų vienybė padėjo iki 
Fabijoną įstūmė į atstovybę , 
dvasišku vadovu visos atsto
vybės. Del to kilo didelis 
lermas, ba kiti kunigai vi
sai to nežinojo,' ir neprita
rė, ba buvo tokių kurių pa
rapijos irgi ant vištos kojos 
stovi ir reikia jieškot geres
nio lizdelio; tokie visi tikė
jo patįs patekti į atstovybę 
Ale gerb. Fabijonas visus 
tokius nuramino sakydamas 
kdd atstovybėj vietų bus vi
siems^ dabai' naują tvarką 
jam tenai užvedus, ba dar 
yra keldtas bedievių, kurių 
jis niekaip neįstengia per
versti į gerus katalikus, nors 
kasdien, vietoj pamokslo pa- 
rapijonams tik sykį savaitėj, 
jis jiems apie tikėjimą pa- 
moksluoja, neturėdamas ka
da nei informacijų biuro ve
sti (P. S. — jis dar daugiau 
prirašytų negu dabar,, jeigu 
ne tie pamokslai bedieviams 
atstovybės' darbininkams).
. Prie to, pranešė gerb. Fa

bijonas, dabar Lietuvoj nu
tarta registruot visus Lietu
vius piliečius Amerikoj t^i 
prie atstovybės atsidaro ko
kis, pustuzinis naujų vietų, 
į kurias paims visus jam iš
tikimiausius.

Paskui sekė surašąs visų 
kenksmingiausių elementų 
kunigijai— pačių kunigų ir 
kitų bedievių. Vienu balsu 
nutartą juos ekskomunikuo
tų ir taip padaryta.

Kun. Šnapskus, kuris aną 
seimą, raportavo geriausia 
mokąs naminę padaryti, da
bar skaitė raportus iš savo 
išrastų naujų gėrimų, už ką 
visa venybė nutarė/jam pa
dovanoti Šv. Mateušo meda- / 
liką.

Kun. Pagironis raportavo 
kad bėgyje metų jis septynis 
sykius buvo ■ areštuotas už 
pasigėrimą ir už susimuši
mą su Žydų rabinu.

Ant galb nutarta paskirt 
iš iždo $75 dar vienam nu
meriui “Vanago” išleisti, ir 
atėjo galas svarstymų ir su
kako trečia sesija.

Ketvirtoj sesijoj kalbėta 
apie privisimą Lietuvių tar- 
be bedievių ir visokių bedie- . 
viškų raštų, už tai paduota 
sumanymas apsvarstyt kur 
reikia Lietuvą dėti, ir vienu 
balsu nutarta privienyti ją 
Lenkams, ba po Lenkų glo
ba ir neapikanta Lietuviš
kumo visi Lietuviški raštai 
bus sudeginta, ir tada pra
dės Lietuviams jie leisti tik 
Polskas maldaknyges; ir at
gims -visame krašte atsida
vimas vierhi, pranyks bedie
vybė ir užžydės jų galybė.

Paskui nutartą išreikšt 
gerb. Spragilui padėka už 
jo malonę atsilankyti į sei
mą, ir atėjo svarstymų ga
las ir sukako ketyirtą sesija, 
po kurios ir seimas pasibai
gė ir gerb. Spragilas išva
žiavo namon.

Šiame seime gerb. Spragi
las šonkaulio nejieškojo, ba 
norėjo but vieno stono su 
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uo Redakcijos
ATSTOVYBES PARTIVUMAS IR TO VAISIAI
T/AIP pranešimai pasiekia 
* mus, klerik’ališkos' at
stovybės arit greitųjų suruo
štas aukso-sidabro vajus ne
nusisekė kaip jų: buvo tikė
tasi. Sumanyta vėl kuriuo 
kitu laiku apšaukti tokį va
jų ir daugiau parinkti dova
nų.

Bet gi galima spėti ateity-1 
je tai darant jau.bus musų! 
žmonėms “senu dalyku” ir 
nei tokių pasekmių neduos 
kaip dabar.

Kodėl taip dėjosi? Nagi 
ačiū klerikališkos atstovybės 
štabo partiviškumui. Ji ne
atsižvelgė į plą'čiąją Lietuvių ’ 
visuomenę, bet įsitikrinus 

~ jog visi Lietuviai čia yra 1 
“praktikuojanti katalikai”, ■ 
tik su jais ir skaitėsi. Bet.1 
tie “praktikuojanti” tikyba 1 
mažai praktikuoja patriotiz-11 
mų. Kitų srovių žmonės ne
galėjo prie darbo prieiti, nes 
viską tūlose kolonijose apsi-. .
žergė klerikalai, ,o kur buvo tarpe. n’eil®s jvydinimui.j 
kitu srovių darbuotoju. su I nePaslsek®- to j
tais Atstovybė, per klenka-1įį3™'?„aJ.P 
lu organus “ištolo” pareiš- *“ • " '7 7™ """". • ° i ■ i Z te* I rionin namiAkimus leisdama (savo in
formacijų biuro” vedėjais) 
‘davė kitiems suprasti jog jų 
darbas nepageidaujamas, tą 
jie patįs attiksią.

Ir “atliko”.
Dabar jau kaltina sąlygų 

blogumą, b ne save.
Kad musų Atstovybė yra 

klerikališka ir grynai parti- 
viškumo laikosi liudija šis 
faktas/ Neva “informacijų 
biuras”, vedamas Kemėšio, 
kuris privalėtų visiems ži
nias ‘sykiu lišsiųsti, klerika- 
liškai spaudai išsiuntinėja.

■ pirmiau, o kitiems kada 
atlieka laiko.

Pranešimai iš tojo biuro 
“Dirvai” ateina sykiu su tais . -■
klerikališkų laikraščių nu- PINIGŲ PASEKME 

i męriais kuriuose tie praneši
mai jau ritspausdinta. *

Jei taip Atstovybės (Ke
mėšio) “informacijų biuras” ir šventą patroną keliaujančių 
toliau darys, jokie iš jo at-j pirklių!
einą raštai “Dirvoj” neras [ Tai yra/ naujos rolės priskir- 

1 vietos. (Šitą lai Šlikas Čar-ltos tam garsiaipi turtingiausiam 
neckiui parodo, mėlynai api- Į senovės pasaulio žmogui buleti-

|ne mums prisiųstame iš Wash
ington, D. C., National Geogra
phic Society raštinės.

“Atradimas trisdešimties au
kso pinigų iš Krezo pinigų dir- 
byklos, kurie buvo dalis pirmų
jų serijų aukso pinigų kokie ka

Ginklų Šventinimas
Geresniam Dievo patikimui, 

šiose dienose Varšavoj katalikų 
pralotas šventino pirmus Len'kų 
šalyj išdirbtus ginklus. Ką tas 
reiškia skaitytojai .lai sau įvai
rias išvadas daro. Mums viena 
kas iššoka mintyj, jog šių die- 

|nų religija panaudojama ne kam 
• kitam kaip tik politikos vary
mui. Nors tikėjimas Kristui irjSŲ. 
Dievui visų Krikščioniškų šalių 
yra vienodas, bet .politika ir mi- 
Įitąrizmas ima viršų ant visko. 
Kristūs sakė: Mylėk artimą sa
vo. Dievas duodamas savo de- 
sėtką įsakymų tarp kitų indėjo 
ir: Neužmušk. Ir tas turėtų va
dovauti visų tautų žmones. Bet 
kunigija pirmutinė išeina su to
kiu niekšišku darbu kaip šven
tinimas ginklų ir laiminimas ka- 
rėn išeinančių prieš tokio pat ti
kėjimo žmones. ■

I Bažnyčia buvo planuota- pa
saulinių internacionalu žmonijos 

__ .. Bet 
| nepasisekė. Vietoj to ji liko

[ Kares Sukaktuves*
Su šio “Dirvos" numerio iš

ėjimu sukanka lygiai aštuoni 
metai nuo užsižiebimo pirmuti- 

[ nės kibirkšties pasaulinės karės 
kuri neva užsibaigė lapkričio 11 

, d., 1918 m.
Tas viskas dėjosi rodos va

kar, lyg sapnė, bet baisioj tik
renybėj apsireiškęs, ir paliktos 
pasekmės dar bus jaučiama ir 
tų žmonių kurie gyvens po mų-

Kuomet su Vokietija buvo pa
daryta karės pertrauka visi ma
nė jog pasaulis užmirš kares ir 
imsis tikro, demokratinio gyve
nimo. Vienok visa to nesimato. 
Vieton atsistatymo, .vis dar ei
na trūnijimas senų pamatų, o 
kokios iš to pasekmės bus sun
ku ir baisu spėti.

Pasaulis inpuolė didesnėn des- 
peracijon negu buvo karės die 
nose. Užsidegimas kariaut i: 
noras laimėjimo buvo vienati 
niu tada žmonių mintyse. Be 
ant rytojaus — po tos baisio, 
audros — pasirodė kas liko: til 
griuvėsiai, skurdas, badas, vai 
gai, nedateklius — vienu žodži 
baisi tuštuma į kurią dabar vis 
ką pilant negalima užpildyti.

ši buvusi karė yra didžiausi' ' 
pralaimėjimų civilizacijai. Nei 
laimėjo joje niekas — nei nugai L 
lėti nei pergalėtojiai. Neš" nors f

mi. Karžygiai kurie gavo me
dalius ir .kitus garbės ■ ženklus 
dabar badauja ir žudosi netu
rėdami kuo gyventi.

Visas pasaulis dabar guli po 
anos buvusios audros pasekmė
mis. Vienos šalįs dar kovoja 
tarp savęs, kitos namuose ne
užgyveną ramumo, kitos vėl pa
sirengę šokti į ugnį — taip ka
rė 'liko paprastu dalyku.

Kuomet.mdš skaitome apie di
deles karionės.senovės amžiuos, 
se laikome tai didžiu, garbingu 
dalyku. Bet, reikia įsivaizdinti 
jog ir tada žmonės lygiai kentė, 
lygiai ar dar labiau vargo-kaip 
dabar, ir už tai pasaulis nega
lėjo pažingėti daugiau kultūroje, 
nes vieni ką statė kiti griovė.!

Senovės lamžių civilizacijos ar 
kultūros buvimas randama po 
griuvėsiais vien tik del to kad 
tų laikų gyvenimas rėmėsi ant 
karių. Negalėjo išlikti jokia tau
ta su savo darbais, nes ji pati ■ 
kariavo, ir jas kiti užkariavo.

KADA MES IS NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN ’ • ’ -J.. ’ ’ Vertė A. A. TULYS

(Tąsa iš pereito num.)
Irena (įsispyrus jin žiuri): — Jis bu

vo taikomas del tavęs, Arnoldai.
Prof; R u b e k : — Del manęs?
Irena : — Kuomet mudu sėdėjom prie 

Taunitz ežero praeitą vakarą....
Prof. Rubek: — Prie.... ežero...-/..

.Irena: — Prie kaimiečio bakūžės ir 
žaidėm su gulbėmis ir vandenų lelijomis;..

Prof. Rubek-: —Kas, taigi, kas?
Irena: — .... ir kuomet aš išgirdau 

tave sakant su tokiu apmirusiu ir ledinių 
šaltumu, kad aš buvau niekas apart epizo
do tavo gyvenime.:..

Prof. Rubek: — Tai - tu (taip sakei, 
Irena, o ne aš.

Irena (baigia): — ... .tuomet aš iš-
įįįįįa Saukiau savo peilį. Aš norėjau juomi dur-

tarp valstybių taip ir tarp savų 
pačių srovių namie.

y Komunizmas, kuris irgi kalba 
apie įv'ykinimą “visuotinos bro
lybės”, tik tiek telaimės kiek 
Krikščionybė, o po jo atsiras 
kas nors kito, kas vėl-virš žmo-1 aliantai laimėjo, jie dabar yr 
nių minčių apsireikš ’kaipo tei- didžiausiame prislėgime, lygi: 
singas, tikras kėlias prie visuo- kaip ir pralaimėjusieji: žmon ! 
tinos brolybės; kurios, vienok, ją kuri buvo liudininke tų bs - 
žrfionija pasiekt vargu galės.

Visgi Babelio bokšto pasaka
ir kalbų Sumaišymas labiau įsi- kojo garbės užkariavimuose di ■ 
gyveno žmonėąe negu religija, bar arba jau palaidoti ar ištri 
žmonija visada tarp save karia- mime laukia sau galo. Turtuc 
vo už žemes, už savo kalbos vir-1 liąi kurie iš karių pelną sau gr® 
šenybę, ir tik neturėdama ką ki-! bė dabar dreba prieš minias |f 
to veikti kovojo už religijas. ( [neturi užtikrinimo sayo rytoj®

buvo liudininke tų bt 
sybių, dabar liko nešėja jų p 
sėkmių. Didžiūnai kurie jiei

ti! Mumyse abiejuose ir apie mus gyveni
mas kjla ir plakasi taip aštriai kaip visa
dos!

Irena (šypsosi ir krato galvą): — Jau
ną tavo “Prisikėlimo Dienos” moteris mato 
■visą gyvenimą gulintį grabe.

Prof. Rubek (apkabina ją): — Tai 
lai du mirusieji — mudu — gyvena gyve
nimą linksmiausį iki pat jo galo, pirm negu 
vėl nueisime į savo kapus!

Irena (su riksmu): — Arnoldai!
Prof. Rubek : — Bet ne čia, toj pusiau 

tamsoj! Ne čionai su ta bjauria, drėgna 
danga pliauškančia apie mus./.

Irena (užkerta): — Ne, ne, tenai, švie
soj, ir visoj tviskančioje prakilnybėje! Ant 
Pažadėjimo Čiukuro.

Prof. Rubek : — Tenai mes turėsime 
savo vestuvių puotą, Irena, o, mano myli
moji! .

Irena (linksmai): — Galės saulė lais
vai i mus žiūrėti, Arnoldai.

Prof. Rubek: — Visos šviesos spėkos 
galės laisvai ant musų žiūrėti, taipgi ir vi
sos tamsos galybės! (Paima jos ranką.) 
Ar eisi su manimi, mano laimių, duotoja, 
mano jaunoji?!

Irena (lyg permainyta išvaizda): —< 
Eisiu su tavimi laisvai ir linksmai, mano 
valdytojau ir pone!

Prof. Rubek (vedasi su savimi): — 
Pirmiausia mes turime pereiti per miglas, 
Irena, o jau paskui.

Irę na : — Taip, per miglas, o paskui 
tiesiai į čiukuro viršūnę, kuri žėri saulės 
spinduliuose.*

(Miglos suslenka ant scenos. Prof; R u - 
bėk ir Irena ranka rankon eina per 
sniegų plotą po dešine ir veikiai pranyksta 
tarp žemesnių debesų. Baisios audros sro
vės kriokia ir švilpia ore.

(Maloningoji Sesuo apsireiškia 
ant akmens skeveldros po. kairei. Ji susto
ja ir jieškančiai, tylėdama, aplink dairosi.

(Toli žemai girdisi kaip Ma j a triumfuo
jančiai dainuoja.

Maja: —
Aš laisva! Aš laisvą! Ąš laisva!
Nebėr jau/inan kalėjimo!
Aš laisva, kaip paukštis, aš laisva!

(Staigu pasigirsta kaip perkūno balsas 
nuo sniego ploto, kuris slinksta ir ritasi 
žemyn su kulvarčių .greitumu. Profeso
rius ir Irena galima neaiškiai įmatyti kaip 
jiedu voliojasi sykiu su sniego masėmis ir 
tampą sniego užversti.*

Malon.ingoji Sesuo (surinka, iš
tiesia rankas jų linkui ir šaukia): — Irena!

.(Valandėlę štovi tylėdama,.paskui ore 
prieš save padaro kryžiaus ženklą ir taria): 
— Pax yobiscum!

(Majos triumfuojantį daina skamba dar 
iši toliau žemai.)

ti tau į nugarą.
Prof. Rubek (neaiškiai): — 0 kam gi 

tu sulaikei savo ranką? ■
Irena : — Nes staigu man puolė baisi 

I mintis jog tu jau esi miręs, senai.
Prof. Rubek : — Miręs?
.Irena : — Miręs. Miręs tu lygiai kaip 

ir aš. Mes sėdėjome ten prie Taunitz eže
ro, mudu du šalti molio kūnai, ir žaidėm*: 
vienas su kitu.

Prof. Rubek: — Aš tąi nelaikau už 
mirusius.- Bet tu nesupranti manęs.
' Irena: — Tai kur gi tas tavo degantią 
geismas linkui manęs prieš kurį tu koveis 
ir kovojai kuomet aš laisvai stojaus priešai 
tave kaipo moteris prisikėlusjš numirusių?

Prof. Rubek : — Musų meilė tikrai ne
mirus, Ireną.

Irena : — Meilė kuri priklauso žemės 
gyvenimui, • gražiam, stebuklingam žemės 
gyvenimui, — neišreiškiamam žemės gyve
nimui. — ta yra mirus mumyse abiejuose.

Prof. Rubek (karštai): — O ar tu ži
nai jog tikrai ta meilė dega ir kunkuliuoja 
taip karštai kaip niekad kitados nebuvo?

Irena : — O aš? Ar tu užmiršai kas ryt • 1 ’, I
aš dabar esu?

Prof. Rubek: — Buk kuo ar kas sau 
nori, aš nepaisau! Del manęs tu esi mote
ris kurią aš matau savo, sapnuose.

Irena.: -i- Aš nuoga stovėjau ant su
kamo skulptoriaus stalo ir rodžiausi dauge
liui šimtų vyrų, po tavimi.

Prof. Rubek: — Tai aš užtraukiau ta
ve ant to stalo — aklas kaip aš tuolaik bu
vau, — aš kuris uždėjo mirusio molio pa
vidalą arit gyvenimo linksmybių, ant mei
lės.

Irena (žiuri žemyn): — Pervėlai, per- 
vėlai! ’

Prof. Rubek: — Nei per plauką, visa 
tai kas praslinko nepažemino tavęs mano 
akyse.

Irena (su pakelta galvą): — Nei gi ma
no pačios akyse!

Prof. Rubek':.—- Na, ko dar daugiau! 
Dabar mes esame laisvi ir dabar mums yra 
laiko gyventi, Irena. x

Irena (liūdnai į jį žiuri.): —■ Geismas 
gyventi jau miręs manyje, Arnoldai. Da
bar aš prisikėliau. Ir jieškojau tavęs. Ir 
atradau tave. Ir aš matau kad tu ir gyve
nimas, gulite numirę, kaip ąš gulėjau.;

Prof. Rubek : — O, kaip labai tu klys-

Užpuolimas ant Šaulių
. Juoninių naktį iš birželio 23 
į 24 dieną, Šaulių šventę rengė 
.susidėję Kauno, Aleksoto ir A. 
Panemunės burių Šauliai; Ta 
šviesi šventė pasibaigė su baisia 
nelaime.

• Jau nuo seno Kauno priemies
čių atmatos, susivienijusios su 

įbolševikuojančiais, Lenkų provo
katorių kurstomos, stengiasi kel
ti maišatį ir kliudyti tvarkai. 
Aišku kad panašus gaivalai turi 

I neapkęsti tikrųjų patriotų ir ge
rų piliečių, ypatingai organizuo- 

' tų, kaip Šąuliai.
Taip išties irx buvo. Ypatin

gai santikiai pasidarė aštrus 
paskutiniu klaiku kada vietos 
šauliai, nepaklausę Lenkiškų- 
bolševistinių provokatorių, nu
tarė nedalyvauti priešvalstybi
niame gelžkelininkų streike. Peo- 

i viakų agentai sumanė pasinau- 
' doti tuo pikčių ii’ su pirma pro

ga padaryti vietos šaulių žudy
nes. Gera proga atsitiko per 

i šaulių šventę. Nieko neintar- 
į darni, vietos minėtų burių šau

liai apsirinko- savo šventei gra- 
I žų Pajėsės pijekalnį (Napoleono 
į kalną), netoli nelemto Alekso- 
I to, nejausdami blogo, šventės 
i programas vystėSi švelniai, gra

žiai. Nors šaulių buvo nedaug, 
i išviso apie šimtinė, bet publikos 
buvo prisirinkę tiek kiek dar nei 
viena gegužinė. Kaune nėra su
traukusi. Buvo mažiausia ten 
ąpie 3,000 žmonių.

Bufetas btivo -be lašo alkoho- 
llinių gėralų, šaulių viena gran
dinė atliko paradą. Buvo.atlikta 
keli sporto numeriai, griežė gra
žiai Kauno būrio dūdų orkestras, 
ugnies laužai ir rakietos švietė 
linksmiems žaislams....

•Keista buvo kad nei iš šio nei 
iš to pradėjo pribūti kokios tai 
paniūros Lenkiškai- ir Rusiškai 
kalbančios vyrų minios, kurių 
tarpe dauguma buvo girtų. Jų 
tarpe buyo ir kareivių rūbuose. 
Šauliams norint girtus -pašalinti, 
įvyko pora incidentų. Poi dvyli-*; 
kos nakties staiga viskas,suju
do. Atvykėliai^ gavę provokato
lių signalą, puolė; plėšti Šaulių 
ženklus ir mušli. Pasigirdo ko
mandos Lenkų ir 'Rusų kalba: 
“Apsupti Šaulius! Nemunan 
juos!” Krito šūviai. Didelė plė
šikų dalis puolė į tą vietą kur 
buvo sustatyta šaulių šautuvai 
ir vėliava. Nors šauliai’ buvo 
išsisklaidę publikoje, bet rikių 
dalis tuo’ tarpu suskubo susi
burti į eilę ir pagavo šautuvus, 
vienok atsilaikyti negalėjo, ka
dangi jiems parodui atlikti ne
buvo išduota šovinių, ir rikių 
buvo tik kelios dešimtis. Tuo 
tarpu puolikų, kiek galima spė
ti nakties tamsoje, buvo yirš 
tūkstančio.
i. Įvyko susirėmimas/ Šauliams

dos ne tik prekybos žmonės bei 
| ir keliauninkai ir geografai tul 
ri būti dikčiai Krezui dėkingi. I

“Modernis žmogus vargu galu 
persistatyt, be padėjimo dides
nių pastangų įsivaizdinimui 
koks didėlis dalykas buvo seno 
vės žmonėms šeštojo šimtmeču ‘ 
prieš Kristų tik apsilankyti ki
tame mieste. Tai buvo laika 
Bųddos ir Konfucijaus, SolonJ 
ir Kyro, kaip lygiai ir Krezo,'oi 
visgi bile augštesnėš mokykloj 
musų dienų vaikai daugiau žinJ 
apie tai kas dėjosi anais laikais 
pasaulyje negu bent kuris tada 
gyvenęs galėjo žinoti.

“Netikėtų keliauninkų nebuvo 
žinoma. ‘Atėjūnų’ visada būvi 
bijoma ir jo gyvastis buvo pa ; 
vojuje. Prekiautojai su kars 
vankis, jūreiviai su savo preke 
mis, hugštieji valdininkai su' iš ; 
didžiais palydovais, keletas ube 
g.ų ir religinių pilgrimų — ti 
tai buvo vienatiniai kellaūnii 
kai tuose laikuose.

“Nežiūrint šitų pažymių laij | , 
tų linkui kultūros, Lydija pas’ į 
liko tik liepsnos šoktelėjimas' ii ■ ; 
tęrijos skarvadoį’e. Iki. tyrinę■ ; 
tojai pastarais laikais nepradėj; 1 
kasinėtis po dulkes ir žemę tol 
šalyj ’kuri dabar yra po Grekl i 

i mandatu Aigajos jūrės pakrass | 
tyje Mažojoj Azijoj, beveik vis j 
kas ką meš žinojome apie Lyda j 
ją tai švaisčią bet spalvuota < 
Herodoto pasaką. Ir dalis to k a ] 
riies .žinojome; dabar paaiškėja^ • 
buvo klaidinga. Pasaką apie tai ( 
kaip ISolonas, kuomet jo Krezas ] 
užklausė kas yra laimingiausias ] 
pasaulyje žmogus,- neatsakė 'jos i 
tai,yra Krezas; kaip to monarl | 
chas tikėjosi, bet paminėjo vieS ( 
loj to kokį paprastą bet veiklų:

'Atėnų pilietį, gali laikytis kaipo! pavyko neleisti savęs apsupti, ir 
moralia pamokinimas, bet iš is-.
torijos liko, išbraukta.

Į “Lydijos. turtai manoma paį’ 
ėjo iš įvairių jos mineralų ir la
biausia ’nuo prekybos. Jos sos
tinė, Ęardis, buvo pastatyta ant 
kalno kurios liekanos net dabar 
ruuŲ uuvuaiu savu uiuyuę. Vie
ta ta dabar randas šešiasdešimts 
mylių šiaurrytin nuo Smyrnos, 
kuri irgi, dienose Sardžių didy
bės, buvo Lydiškas miestas?’
' (Nuo Red.: Plačiau Lydija ir 

jos turtingiausias senojo pasau
lio karalius .Krezas aprašoma ; 

,J. O. Sirvydo knygelėj “Lietu- 
mui ir įvairiais margumynais pradėjo keliauti su ‘istorijos irlvių Prabočiai Lydai”, “Dirvos” 
nudabindavo sayo kūną ir veidą, tyrinėjimo’ tikslais. Taigi ro- Išleistoj.)

braukdamas.)

HOTELIAI — KREZO

ERST ATOME Krezą — krik
štatėvį moderninio hotelio

Šių Dienų Religiški 
Fanatikai

Rods jau praėjo amžiai kada 
žmogus apsimetęs religiška ma- da buvo mušti, primena vieną 
nija -atsidavė badavimams ir iš daugybės palikimų kurias ci- 
kankinimams savo kūno su tik-1 vilizacija gavo dabar užversta- 
slu “-‘patikti Dievui”. Bent taip j me Sardis mieste”, sako buleti- 
buvo civilizuotose šalyse. Bet nas. 
atsiranda ’tokių nuotikių ir da
bar. štai Amerikoje, Kentucky 

( valstijoj, kainuose atsidavęs: 
badavimui tūlas kunigas, pavar-1 
de Rice, ir jau apie tiįs įpėne- 
siai kankinasi. Negali jau neil 
kalbėt, nei vaikščiot, nei pasi-j 
judint, ir gal but tuoj jo neliks, 
kada jo paties kūnas sunaudos 
visas gyvybės sultis dar .jame 
esančias.
, Keli šimtai metų atgal buvo 
tūkstančiai tokių kaip jis, tikė
ję patiksią savo Dievui save nu- 
sikankindami. Kiti net nesi
prausė ir nesimaudė manydami : 
jog .purvinus Dievas labiau my- : 
lės. žingeidu butų pačiam šiam 
•kunigui sužinoti ką jo Sutver- 
tojas mano apie jį, mažą vabalė- 
lį-žmogelį, ant visiškai mažutės r L.....__________
erdvių begalybėj žemės, badau-(jie buvo tik rytiečių geraširdih- 
jąhtį ir norintį patėnkinti savo ! gurno žęnklas, Įsteigti punktuose 
Augščiausįjį. kur nuolatiniai reikalavimai už-

Bet ne visos žmonijos dalįs bovijimo keleivių gyventojams; 
Vienaip išreiškia dievams atsi-Į dasiėdė, ir buvo palaikomi kaip 
davimą. Laukiniai žmonės vie-ikokie kooperativiai svečių kam- 
toj kankintis dievams patikimui!bariai, arba moderninės muriici- 
surengia šokius ir di.’žiusią už-1 palės nakvynėms vietos.
mą, ir tuo laiku geria visokius i “Dabar sekė to'kiau taip jog 
kvaišinančius skįstimus, pačių | žmogui keliaujant ’butų užtik- 
darytus, kurie apsuka jų men-trinta patogi pastogė, ir kada jis 
kus smegenis iki paskui sukrin- galėjo atlikti kokį nors preky- rodo buvusią savo didybę.

"šitie naujai atrasti pinigai 
•ir kiti šmotai jau pirmiau atsi- 
i durę muzejuose parędo Lydijos 
| permatymą aukso pamato pa
saulinei prekybai. — pa’dargo 
kuris tepi tarptautinę komerci
ją iki šių dienų.

“Viešbutis, arba paprasta už
eiga buvusi jo pranokėja, nebu
vo galima užlaikyti iki nebuvo 
nustatytas ir priimtas tam tik
ras apsikeitimo būdas. Todėl ir 
nestebėtina kad istorikai abelnai 
sutinka jog pirmosios užeigos, 
kur valgį ir kambarį buvo gali
ma gauti ;už apmokėjimą tam 
tikro mokesnio, buvo įsteigta 
Lydijoje.. . •

"Pirma tų laikų buVo žinomi 
taip vadinami karavaneerai. Bet

(Uždanga) 
, GALAS.

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

-.24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25
3002 Aritmetika ............•........ . į. 104 40
5126 .Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus ■ ... .. p. 255 1.25

Ta pati drūtais apdarais ...;. 2.00
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25

Reikalaukit “Dirvoje’

A IkT T A C ŠTAI K^YGA KURIOS IX rA \1 B J ! I J /A a J visr Nekantriai XX X 1. JL 1 1-X X JLx X X UZ LAUKS — ŠTAI JI!!!

ta ant žemės pusgyviai.1 Bet vis [ bos aktą turėdamas pilną kiše-. 
iŠ 'linksmybės, o ne iš metavo-'nių aukso vietoj bandos galvijų' 
nių; .varymosi, prekybos radiuš štai-.

Gal but kad ir dabar bažny- ga prasiplėtė senajame pasauly- 
čiose vartojamas gėrimas ir iš- je. žmonės pradėjo keliauti pa
sipuošimai paeina iš’ laukinių i sidairymams po įvairius kraštus 

įpročio, kurie gerdavo gėrimus lybiai kaip ir biznio reikalais, 
ir . Sukaudavo dievams patiki- ir’kaip patirta Grekai tuojau

prasimušus per puolikų minias 
jiems, pavyko laimingai, išnešti 
šaulių^ėliavd1. Susirėmime nu
kentėjusių iš abiejų pusių skai
čiaus nesusekta. Yra keletas 
sužeistų. Bet žinios dingę du 
šauliai, kurių likimas iki šiol 
nėra išaiškinta.

Ar šiaip ar taip, mušu prieši
ninkai dirba išsijuosę besisteng
dami del šio Įvykio skubiai ap
šmeižti šaulius, išrodyti buk jie 
patįs nei iš šio nei iš to pirmi 
puolė ant nekaltos tukstąntinės 
minios; kuri buvo atvykusi sve- 
čiuosna nežinia ko; lyg ir staiga 
užsidegusi iki šiol nebūta šaulių. 
pieile. (“Trimitas”)

/^ARSAUS filosofo-istoriko Voltaire vei- 
kalas (Lietuvių kalbon vertė Karolis 

Vairas), žjngeidžiausia knyga kdkios dar 
nesat skaitę. Dalykas apima jaunė Kandi- 
do benkartišką pakilimą garsaus grafo pa- 
lociuose, apie jo meilę prie grafo, dukters, 
už tai išvarymą iš palocių, dalyvavimą ka
rėse, keliavimą po Amerikos,aukso‘žemę, 
kova su kunigais-jezuitais, atradimą savo 
mylimosios, netekimą jos, paskui vėl sura
dimą, kelionę po kitas šalis sugryžus iš 
Amerikos. Knyga pilna neapsakomo įvai
rumo, gražumo, patraukiamumo, ir kiek
vienas puslapis traukia tolyn skaityti no
rint sužinoti kas toliau su Kąndidu dėsis. ■

Knyga turi 170 puslapių Kaina tik $1. 
(Drūtuose apdaruose $1.75.)

Užsakymus siųsdami siųskit ir pinigus:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

C Tąsa iš pereito num.)
Astronomai da/bartiniu laiku visą svar

bą šiame žvaigždyne sudėję į garsiąją ne- 
bulą, arba ugnies debesį, iš kokių, sulyg ty
rinėjimų ir prirodymų teorijų, gali tvertis 
nauji pasauliai, iš kokios susitvėrusi ir mu
sų saulinė sistema, musų žemė ir planetos, 
ši nebula — Andromedos nebula — žinoma 
senai, nuo 905 metų po Kristaus. • Tai tik 
vienintelė nuoga akia įžiūrima nebula, ir, 
sulyg Mariaus, ji panėši išsiplėtojusiai žva
kės šviesai, žiūrint į žvakę per skylutę. Ser- 
viss rašo jog ši nebula išrodo į sniego sūku
rį kuomet vėjai po laukus dūksta. Toji ne
bula yra nepaprastai didelė, manomai iki 
1,890,000,000 mylių ilgio. -

Herschel tikrino jog ta nebula išsisklai
džius į paskirtas žvaigždes, bet jo telesko
pas to neparodė. Po kiek laiko kitais teles
kopais jo nuomonė patikrinta.

1848 m. astronomai, betyrinėdami ją, 
surado kad joje, šalip gazų ir meteorų-dul- 
kių, yra dar apie 1,500 atskirų žvaigždžių. 
Su spektroskopu patirta jog ji duoda aiškų 
nuolatinį spektrą ir tai galinti būti susidė
jus iš artimai susispietusių žvaigždžių, kaip 
pav. Pąukščių Kelias, Herkulio klusteris, ir 
kt. Šios nebulos tolis nuo žemės, sulyg as
tronomų nuskaitliavimo, yra apie 19 švie
sos metų (apie 100,700,000,000,000 mylių!).

Didžiausi Andromedos grupės žvaigždė 
yra Alpha Andromeda, arba Alperatz. Ji 
prieina meridiano lapkričio 10 d., 9 vai. va
kare.

Prof. Russell patyrė kad ’Alpheratz tu
ri užgęsusį palydovą (planetą) apeinantį 
apink ją kas 100 dienų.

Trįs ketvirto didžio ir viena penkto di
džio Andromedos žvaigždės sudaro nedide
lį Y-pavidalą, vadinamą “Frederiko Garbė”, 
taip pavadintą 1787 m. pagarbai mirusio 
Prūsijos karaliaus Frederiko II.

PERSĖJUS ARBA ŠV.JURG1S 
pASAKOJE apie karalaitę Andromedą 
. Persėjus minima kaipo karžygis išgel

bėjęs ją nuo jūrių smako prarijimo, ir taigi 
randame tas konsteliacijas visas viena gre
ta kitos, kaip tos nelaimingos mergaitės, 
to karžygio, smako ir paskui jos tėvų.

Niekados gal nebus galima persitik- 
rint ar tos konsteliacijos davė mintį sutver
ti tokiai plačiai legendai, ar legenda kon
steliacijoms. Gali būti, kaip vienas žinovas 
išrodo, kad legenda' gavo pradžią iš to fak
to jog Persejaus konsteliacija, kįlanti ry
tuose pirm Andromedos, rodos lyg išgelbsti 
ją iš nakties, kuri galima butų persistatyt 
siaubunu, tokiu kaip pasirodo esanti kon
steliacija Cetus.

Rodosi, vienok, kad toje pasakoje kurią 
žvaigždės atvaizdina buvo kokia nors giles
nė reikšmė, gal but konfliktas tarp žmogaus 
ir žvėries, kame žmogaus gyvastis — jr vi
sos žmonijos gyvastis — buvo pavojuje," pa- 

> gailaus užsibaigęs su žmogaus pergale.
Tarp dangiškų vaizdų randame daug 

tokių kbhfliktų atvaizdinama, ir jokiame 
atsitikime neužeiname kad butų buvę nu? 
galėta žmogus koKioje tik jis kovoje daly
vavo.

Herkulis ir Ophiucius vienas po kitam 
matoma mindo po kojų arba laiko kaip ki
taip nugalėję milžiniškus rėplius. Saidoki- 
ninkas beveik jau žudo Vėžį, ir Orionas što- 
vi drąsiai prieš užeinantį Bulių. Persėjus, 
skrendąs iš pergalės ant baisiosios Medu- 
sOs, nužudo jūrių siaubūną ir išgelbsti gra
žiąją Andromedą.

Ši visuotina žmonijos pergalė ant gy
vulių pasaulio atvaizdinama konsteliacijo
mis yra viena iš svarbiausių apsireiškimų 
tose laiko pergyventose žvaigždžių rinkti
nėse, ir tas taipgi aiškiai rodo jog senovės 
žvaigždžių grupės yra produktas pažymė
jimo ko nors, o ne pasirinkimo taip sau.

Persėjus, delei savo narsumo, yra mi-l 
tologijoje žinomas kaipo “Vytis Pasiunti- 
riis”. Tas karžygis buvo sūnūs Jupiterio ii* 
Danaes, vienos to dievo mylimųjų. Jo pa
sekmingas pergalėjimas Medusos padarė jo 
vardą nemirtinu, ir laike jo mirties, sako
ma; jis tapo perkeltas į žvaigždėtas erdves, 
kur jis randasi su iškeltu kardu, laikąs nu
kirstą Medusos galvą žmonijos akivaizdoj, 
ant visados. '

Plunkett yra tos nuomonės jog ši kon- 
'steliacija buvo išrasta apie 1433 m. prieš 
Kristų, kadangi tuo laiku žvaigždė .Algol, 
gerai žinoma keitinėjimu savo šviesos ir

viena žingeidžiausių žvaigždių toje konste
liacijoje, kaip tik pažymėjo meridianą nak
ties ir dienos susilyginimo laiku.

“Šiaurinė skersųma 40 laipsnių yra tin-: 
i kanti įsivaizdinimui tokios konsteliacijos, ir 

vardas ‘Persėjus’ lyg rodo”, sako Plunkett, 
į tai kad gal but to pavidalo išradėjais buvo 
Iranu astronomai.” »

Aratos, paminėdamas .savo eilėse Per
sėjų, atvaizdina jį kaipo “maišantį danguje 
dulkes”, taip jis skubinasi išgelbėt Andro
medą. Buvo išrodinėjama jog tos dulkės 
galėjo būti tai Paukščių Kelias, kurio daly
je ir ši konsteliacija randasi.

Be jokios abejonės, pasaka apie Persė
jų buvo gerai žinoma Grekijoje jau ir prieš 
penktą šimtmetį pirm Kristaus, kadangi 
Euripidas ir Sofoklis vienas po kitam yra 
parašę po dramą paremtą ant Andromedos 
istorijos.

Arabai tą konsteliaciją vadino “Demo
no Galvos Laikytojas”, kuri perstatoma vie
na trečio didumo žvaigžde žinoma daugiau
sia kaipo “Algol”. Persėjus taipgi buvo va
dinama “Išgelbėtojas” ir “Sunaikintojas”. 
Dr. Seiss laikė tą pavidalą simbolizuojančiu 
žmonijos Išganytoją, dar kiti ją sakė esant 
Dovydu su Galijoto galva, ir Apaštalu Po
vilu su kardu ir knyga.

Ta konsteliacija yra 28 laipsniai ilgu
mo, viena iš labiausia prasitęsusių danguo
se. Jos svarbiausios žvaigždės sudaro iš
lenktą lanką turintį vardą “Persejaus Da
lis”, ir ta dalis užima 'beveik tiek daug vie
tos dausose kaip Didysis Pegaso Keturkam
pis.

Žingeidžiausia iš visų tos konsteliaci
jos žvaigždžių yra įvairiuojanti savo šviesa 
žvaigždė “Algol”, vadinama “Demonu žvai
gžde” ir “Mirksinčiu Demonu”.

Šios žvaigždės šviesos įvairiavimasi bu
vo pirmu kartu moksliškai patėmyta Mon- 
tanario 1670 metais, vienok daleistinai aiš
ku jog šie šviesos įvairiavimai buvo matyta 
daug pirmiau jo dienų. Gali būti kad tos 
žvaigždės mirksėjimas, taip sakant, pain- 
tekmėjo tuos kurie ją krikštino, taip kad 
jie prilygino ją. prie akies kokio nors siaubū
no tėmijančio žemyn per erdves jieškant 
sau aukos.

Goodricke, 1782 m., buvo pirmutinis iš
statęs aptemimo teoriją kaipo priežastį tos 
žvaigždės šviesos keitinėjimosi, ir nuo tų 
laikų, ji‘buvo po atidžiais tėmijim'ais išla
vintų astronomų.

1880 m. Pickering patvirtino užtemdy
mo teoriją, ir Vogei tuojau prirodė tą teo
riją esant neabejotinai teisinga panaudoda
mas tyrinėjimuose taip svarbų ir dabar 
daug reiškiantį instrumentą spektroskopą..

Per pustrečios dienos Algai esti nuola- 
tai 2.3 didumo žvaigždė. Paskui ji pradeda 
mažėti skaistume, išsykio palengva, o vė
liau su didesniu greitumu iki pasiekia 3.5 
didumą, ir tokia buna per apie devynias va
landas laiko.

Sąryšyje su aptemimo teorija ir iš ko 
paeina Algol šviesos keitimaisi, liko priro- . 
dyta jog su šia žvaigžde yra didelė tamsi 1 
satelite, didumo kaip musų saulė, kuri tam Į 
tikrais protarpiais praeina tarp musų ir ; 
Algolio, užkirsdama dalį jo šviesos nuo že
mės. Algol sakoma esanti milijono mylių 
diametre, gi jo satelitės diametras paduo
dama 800,000 mylių. Tolis tarp tų milži
niškų kūnų yra trįs milijonai mylių. Abi 
tos žvaigždės turbut yra apsuptos stora at
mosfera ir jų sudėtina masė apskaitliuoja
ma esant kaip du trečdaliai musų saulės 
masės.

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliška- ir Angliikai-LietuviJka.

ŽODYNAS
Didžiausias ‘turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo ‘ nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Angliją, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

Kun. Dembakis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai.- 1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

LIETUVOS PILIETYBE.
Dar visai nesenai diduma Lie-i mokėti savo prideramus mokėsi 

tuvių nežinojo prie kokios tautos i nius; pildyti karės tarnybą, da- 
jie priklauso. Namie paklausti lyvauti savivaldybių darbuose; 
kas esi ? atsakydavo tik: Kata- rūpintis sulyg išgalės viso kraš- 
likas. Išvažiavę svetur pasiduo- to kultūriniu, ekonominiu n- go
davo tai Paliokais, tai Rusais, i daliu kilimu ir plėtojimui; ir pa-

Per 4-ris šimtus metų (1386- *aliaus kiekvieno didelį, pavo- 
1795) besibroliaudami negudriai Jaus valandoje eiti su visomis 
su Lenkais, vėliau per šimtą šul^0. PaJ>ėgoims ir turtu valsty- 
viršum metų (1795-1915) ken-!bei Į PaSa,bą.
tėję po Rusų meškos letena — Lietuvos pilietybė tat mums 
mes buvome ir primiršę kad esą- Lietuviams yra ne kas kita kaip 
me sūnus ir dukterįs didžios ir savo vardo atgavimas, savo tei- 
garbingos Lietuvių Tautos. Bet si“ atkovojimas, savo laisvės už-
nelemta buvo mums mirti. At- 
budome iš amžių miego ir su
pratome kad negudru ir nedoru 
yra svetimiems vergauti. , Ir 
Lenkų globoje, ir po Rusų val
džia, ir po Vokiečių okupacija, 
Lietuva nepatyrė nieko gera; 
priešingai, ji neteko visų savo 
didžių turtų; Kaimynai paver
žė mums laisvę ir padarė mus 
savo baudžiauninkais, atėmė iš 
musu žemę, kėsinosi net išplėš- 
f ’ • ‘ — - i'
liaus patį musų vardą norėjo | 
mums atimti. Atbudę suprato-1 
me kad galime, kad turime tei
sę ir pareigą išplėštus turtus Į 
sau grąžinti ir būti sau tauta, Į 
sau žmonės.

Bet tauta negali tinkamai gy-1 
vuoti be savo valstybės. Tauta 
— tai didelė šeimyna, žymi žmo- 
nijos dalis turinti savo kalbą, is- Bl 
toriją, papročius. Reikia kad j [Į 
musų pačių šeimynoje — Lietu- 
vių tautoje — butų tvarka, su-1 te 
siklausymas, kiekvieno laisvės | ĮĮ 
ir teisių pagerbimas; reikia kad I

ti musų kalbą ir religiją, paga- jvos piliečiu.

I tikrinimas, yra tai savo garbin
gu pąreigų atsiminimas ir jų 
pildymo pasiryžimas. Lietuvos 
pilietybė tai Lietuvių kultūrinė 
lygybė su kitomis laisvomis ir 
pažangiomis .pasaulio tautomis; 
yra ta galutinas atsikratymas 
vergijos liekanų ir savito gyve
nimo pradžia. Musų tauta tik 
tada galės būti laiminga kada vi
si jos piliečiai supras kaip gar
binga yra Lietuviui būti Lietu- 

L. I. B.

“DIRVA” siunčia pinigūs į 
Lietuvą pigiausiu kursu — 

naudokitės proga.

ir teisių pageroimas; rei'Kia xau 
ir -kitos tautos, mūsų kaimynės, §
pripažintų ir pagerbtų musų ša
lį, musų rubežius ir musų teisę 
tvarkytis savo krašte kaip mes 
norime. Prie visa to negalime 
prieiti be savo valstybės.

Vasario 16 d., 1918 metais, 
Lietuvių tauta lupom savo rink
tinių sūnų pareiškė visam pasau
liui kad ji numeta pančius uždė
tus Rusijos ir pasiskelbia esanti 

’ laisva, nepriklausoma Valstybė.
- Nuo to atsitikimo prabėgo dar
- vos tik keturi suviršum metai, o 

jau musų valstybė susilaukė pri
pažinimo beveik viso pasaulio. 
Per tuos kelis metus mes įrodė
me pasauliui savo protingumą, 
savo mokėjimą tvarkytis; savo

• ištvermę.
Nelengvai tas atsiėjo. Paskel

btoji laisvė prisiėjo apginti nuo 
užpuolikų priešų. Daugelis mu
sų tautos karžygių savo galvas 
turėjo paguldyti už savo tėvų 
žemęs laisvę. Dar ir dabar ko
va už laisvę neužbaigta, nes prie
šininkas sėdi musų žemėje ir 
ir valdo musų sostinę. Tas truk
do ir piliečių teisių pilną įvyki- 
nimą. Bet, didumą savo žemių 
atvadavusi, Lietuva, nors ir su 
gręsiančiu pašonėje priešininku, , 
gali savo krašte tvarkytis kaip 
ji pati nori.-

Lietuvos Respublikos ateitis i 
dabar remsis ne svetimųjų ma-| 
lonėmis ar užgaidomis, bet ’ jo-1 
sios piliečių valia. Lietuviai įku-1 
rė savo 'Respubliką demokrati-l 
jos-žmonių valdžios pamatais. 
Ten negali vienas diktuoti mili
jonams. Ten net viena kokia 
atskira žmonių klesa negali pri-I 
mesti savo valios visai tautai. 
Ten kiekvieno lygus balsas, ly
gios teisės; teisės prie visų lais
vių: žodžio, rašto, tikybos, sąži
nės, susidraugavimų, susirinki
mų ; teisės prie savo nuosavybės; 
teisės prie apšvietos; neliečiamy
bės asmens, buto, koresponden
cijos, ir tt. Tauta įkūrė savo 
valstybę kad su jos pagalba ir 
po jos sparnais kiekvienas jos 
narys galėtų lengviau siekti sa
vo tikslo; plėtoti savo pajiegas, 
eiti prie gerbūvio ir ramybės. 
Valstybė buvo įkurta tam kad 
jos piliečių teisės butų ginama 
ir nuo svetimų užpuolikų ir nuo 
savų prasižengėlių. Greta mu
sų tautos~narių musų krašte gy
vena dar ir ‘kitų tautybių žmo
nes: žydai, Lenkui, Rusai, Vo
kiečiai, ir kiti. Ir jie gali ir tu
ri būti Lietuvos valstybės išti
kimais piliečiais ir naudotis pi- 
piliečių teisėmis. Valstybė ir jų ' 
teises turės gerbti ir saugoti. 
Bet pilietybė uždeda ir pareigas.

Kad kitų (tautų priešininkai, 
ar savos valstybės kiti piliečiai, < 
nesikėsintų ant musų teisių, kad 
valstybė musų teises gintų, rei
kia kad ji butų stipri. Todėl 
m’s turime remti savo valsty- , 
bę, dalyvauti protingai visuose | 
rinkimuose ir balsavimuose, pa- S 
sinaudojant savo balso teise; j

: Draugysčių Domei : 
“Gydytojas”- platina svei
katos dėsnius ne tik spau
sdintu žodžiu bet jau pa
sirengęs skleisti sveikatos 
principus gyvu Įžodžiu — 
Paskaitomis - Prelekcijo
mis.
Draugystės norinčios to
kių paskaitų malonėkite 
krejptiš “Gydytojo” admi- 
nistracijon:

GYDYTOJAS
3310 S. Halsted SU Chicago, III.

"ARTOJAS” mylimiausias 
Lietuvos jaunimo žurnalas. 
Užrašykit jį. $1.25 met.

PLAUKAI
Plaukų šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, žilimas, retumas 
ir tt. šašai, 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.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTK0WSK1

982 E. 79 St, Cleveland. O.
— Telefonai -— ' 

Rosedale 5758, ■ Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 U 
■ iki 9 vai. H

Nedėldioniais nuo 3 iki 4 v.al H
iKirrimmmmnmi

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Valabaienklls Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau I 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
to rijos.

F. A D. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Kiek Jusi) 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 serų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

yHE A. B. SAVINGS AND, LOAN COMPANY yra su
organizuota plačiai Clevelande ir visoje Amerikoje 

ąinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse įstaigose.

58-nių Dienų Gyvavimo Pasekmės — nuo Atidary
mo dienos, Gegužio 2, iki Birželio 30 d., tokios:

TURTAS:
Pinigų ant rankų -
Paskolos ant Morgičių užstatų

Viso - ’- -

$18,366.04 
23,500.00. 
41,666.04

ATSAKOMYBE IR KAPITALAS
23,280.34 
15,000.00 

1,695,40 
1,270.98 

34.65 
584.67 

41,866.04

Depozitai ant knygelių- 
Neužbaigtų Budinkų sąskaitos 
Stovintis Stock - 
Bėgantis Stock ir Dividendai 
Rezervo fondas - .- - - ' - 
Nepadalintas pelnas - 

Viso - - -

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 arid Loan Kompanijos taip ir pąside- 
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, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
ĮJPastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
<JIštraukiamos (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.
ę 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 nuošinjtį 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) Šerus ištraukiant negrąžinama.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito num.)

VII
DAIGĖSI vestuvių puota, svečiai į 

kraštus kaip sakalai išskriejo. 
Dabar Jonui Našlaičiui prasidėjo lai

mės dienelės, užtekėjo linksmybės saulutė. 
Kasdien buvo laimingas ir su savo pačiute 

-po dvarą ir sodną vaikštinėjo. Vieną va-| 
karą, kuomet saulutė rengėsi pasislėpti už 
tamsiųjų girelių, už augštų-kalnelių, išėjo 
jis su savo pačiute už dvaro į lygius lauke
lius, į žaliuojančias pieveles, tyresniu oru 
pakvėpuoti, slepiančiosios saulės spinduliais 
pasigerėti. Dabar tik jam prisiminė pra
bėgusieji vargai, nelaimės, ir pradėjo gal
voti:

— Šventą teisybę kalbėjo senelis-vie- 
nuolis: tikrai tas skambantis varpas šaukė 
mane prie šios didžios laimės. Laimingas 
esu paklausęs to balso. — Ir su meile, su 
linksma šypsena pažvelgė į savo numylėtą 
Onutę, kuri stovėjo šalę jo kaip dangiškas 
angeles.... Neišsilaikė, priglaudė ją prie 
savo plakančios širdies ir pasigirdo saldus- 
■saldus nekaltas bučiavimas.

Po kiek laiko saulutė nusileido, prisi
artino naktis. Vėjas nustojo pūtęs, vaka
ruose dangus raudonavo nuo nusileidusios 
saulės spindulių. Ir netikėtai išgirdo Jo
nas kaip kur toli, toli per mėlynas miglas 
tamsių miškų, kur dangus jungėsi su žeme, 
slaptingai skambantį varpo balsą. Sudre
bėjo jįs ir pradėjo klausyti. Nušvito jo vei
dai ir jis viską užsimiršo — ir savąją Onu
tę ir visą įgytąją laimę — jo mintįs skrie
jo ten toli, toli kur buvo girdėt varpo Skam
bantis balsas, jo laimės kelrodis.

— Viešpatie! — krūptelėdamas pagal-j 
- vojp., Jonas. — Ką tai visa reiškia? Prie 

kokios dabar laimės mane vadina tas toli
mas paslaptingas balsas? Juk jau aš lai
mę suradau, esu laimingas.... daugiau ne
benoriu. ...

Tamsi naktis pridengė pasaulį juodu 
uždangalu; užgeso paskutinieji saulutės 
spinduliai, dangus pasipuošė milijonais 
šviesių žiburėlių, žmonės pradėjo sapnuoti 
paslaptingus, žavinančius sapnus. Visur 
ramybė užviešpatavo, tik tolimas varpas be 
perstojimo gaudė, prie savęs vadinte vadi
no.

savo

— Ką, mano mylimasai Joneli, užsisva
jojai, kas paveikė 'tavo jautrią širdelę? — 
glausdamosi Onutė užklausė: — Ar ko pa
būgai, ar ką?. \ .. 0 gal ant manęs, teisin
gos sa"vo žmonos, pyksti?,

— Nekalbėk, brangioji, tų graudinan
čių žodelių, — atsakė Jonas: — Nei aš ko 
pabūgau, nei ant tavęs nepykstu....

, Ir papasakojo jis jai kaip jis dar nuo 
vaikystės dienelių girdi vakarais skamban
tį varpo balsą; ir kaip jis paskui ėjo laimės 
jieškoti, ir kaip čia ją atrado.

— Nebesuprantu prie kokios laimės da
bar tas varpas mane šaukia, vadina. Ir del 
ko mano širdis nerimsta, beit lekia ten toli 
kur tas varpas mane kviečia. Eisiu, sku
bėsiu prie naujos laimės ir tave gal amžinai 
turėsiu apleisti.... O tu, 'brangioji, ar ne
girdi to skambančio varpo?....

Ji Jono žodžių paklausė ir atkreipus 
savo ausį j tamsius miškus pradėjo klau
syti. Išgirdo.... išgirdo ramų, aiškų, pa
slaptingą skambantį varpo balsą....

dosi iššoktų iš kūno ir skubėtų tenai kur 
buvo girdėti skambančio varpo šauksimas, 
meilingas vadinimas.

— Žinai ką, — tarė Ona Gražutė, — 
paklauskim savo tėvo apie šį paslaptingą 
varpą, apie jo nuolatinį skambėjimą. Tė
vas senas žmogus, protingas, gal ką ir ge
ro apie jį pasakys.

Paklausė.... ._get jr genjejj dar pagalvoja;
—Nieko nesuprantu, .— kalbėjo seniui Del jos poetai vainikus pina, 

Jonas: — Nesuprantu prie kokios laimės Į Gražiais žodeliais meilę dabina, 
tas varpas mane šaukia, vadina.... O gal L net karžygiui kardas iškrinta 
dabar Onytę šaukia, gal jai nori suteikti ko- Kai prieš jį akįs gražios sušvinta, 
kią laimę ? Bet gi nesuprantu kas mane Bet kančių meilės kai paragauna 
taip traukte traukia ten eiti, naujos kelio- Ka> priešo kardas jįjį užgauna, 
nės žygius daryti; prieš tą paslaptingą bal- Tol ir poetas vis rašinėja,

Meilės saldybes apsakinėja, 
. Kol meilės dygiai širdies neliačia 
. Ir tik svajonės tenlink jį kviečia.

Meilė, o, meilė daugel ji gali, 
, Kas ją patyręs jau vengt negali.

Niekad nuo meilės nepasislėpsi, 
Kartą paliestas jau neišbėgsi!
Iš nagų meilės jau neištruksi, 
Baisioj jįegoj josi greičiau 

pražūsi. *
Meilė savyje yra Varginga, 
Bet kaip pritraukti ji yr’ galinga.

Kalnus ji verčia, žmones marina, 
Ašarų jurėj daug paskandina; 
Daugel pražudė meilė jaunuolių, 
Jinai nelenkia jokių drąsuolių.

Svajonė.
Nuo Juokų Red.: štai irgi ei

lės siųstos kontestui, ir vertos 
butų dovanos, nes pajudina di- 
džiausį 'klausimą kokis žmonijoj 
nuo svieto pradžios maišosi ir 
kurio nei gudrus Saliamonas ne
galėjo išrišti. Gerb. Svajonė, 
musų poetas iš Lietuvos (pasa
kome teisybę: poetas o ne poe
tė, nors jo pseudas moteriškai 

. skamba) paliečia tą klausimą ir 

. kėsinasi išrišti. Ištikro jis kėsi
nasi, kaip senovėj Grekai rišo 
Gordijaus Mazgą, kurio nei vie- 

’ nas negalėjo atrišti iki Aleksan
dras Makedonietis kardu jį per- ' 
kirto. Meilės mazgas nepasi
duoda ir gerb. Svajonei išrišti. 
Pirmoj eilutėj jis pats savęs už
klausia: “Kas yra meilė?” pas- 1 
kui įrodinėja tik pasekmes ir ! 
galybę meilės, bet ne kas ji yra.

Tas klausimas liekasi neišriš
tas, ir mes lauksime šiame sky
riuje jo išrišant. r Visi kurie 
jit eiliuoti rašykit eilėmis, 
rie tos dovanos neturit nors 
prastais žodeliais kalbėkit 
bandykit Meilės Mazgą išrišti, 
ir ištiesų, prisiekiame, tokį ar 
tokią šio skyriaus bendradarbi 
apšauksime skersai ir išilgai že
mės. Ką meilė padarė, žinome 
(bent iš apibudinimų eilėmis šia
me skyriuje). *Bet kas ji yra 
dar mums niekas1 neapsakė.

Keistos meilės ypatybės apsi
reiškia aplink mus visada ir vi
saip.

'kam netikus, praliudėjus visą 
savo amželį netikėdama vyro 
gauti, galiaus sulaukia džiaugs
mo — gauna jauną, gražų vai
kiną. šleivas, kreivas, raišas ir 
kuprotas, aklas, kurčias ir ne- 
bilis s— ir tie savimeilę randa, 
ir gražus myli negražias, gražios 
negražius, sveikos ligonius, ir 
sveiki ligones, ir nebuvo dar 
svįete tokio ar tokios kurie sau 
meilės neturėjo (kurie norėjo).

są jiegų pritrūksta priešintis.
Senis užsimąstė ir ilgai-ilgai tylėjo, ga

lų gale jo veidas nušvito kokiu linksmumu 
ir tarė:

— Taip, yra toks varpas kuris nuolat 
visus prie savęs šaukia, tik deja ne visi jį 
girdi. Tu jį girdi, mano mylimas sunau/ 
esi labai laimingas; per tave ir Ona turėjo 

I progos išgirsti — esate abu laimingu. Ei
kite ten kur jus tas varpas šaukia, o busit 
dar laimingesnių.... Laiminu jus.... Tei
sybė, bus sunkus ir nuobodus kelias, pilnas 
vargų ir visokių nelaimių. Geriaus butų 
ausis užsikimšti, negirdėti viliojamo balso 
ir ramiai sau gyventi, ne kaip eiti tais erš
kėčių takais laimės jieškoti; tečiau nenusi
minkite, nenusigąskite ir tuojau keliaukite 
jei tik jus noras tenai traukia; o atrasite 
laimę ne tik sau bet ir šio krašto tautai. Ir 
aš laimingai leistausi į tą kelionę, tik gaila 
kad per visą savo ilgąjį amželį nesu to bal
so girdėjęs.

Ir palamino juos prieš taip ilgą ir sun
kią kelionę. Nors juos ir palaimino, bęt 
taip greit jie į kelionę nesiskubino — pirma 
dildė savo širdies meilę viens 'prie kito, dil
dė turtingą ir linksmą gyvenimą, linksmas 
'gyvenimo dieneles.

Kuomet prabėgo linksmosios dienos, 
linksmos valandėlės, Jonas Našlaitis ir Ona 
Gražutė atsisveikino savo tėvelį žilabarzdį, 
atsisveikino savo rumus, dvarelį, ir visų ap
linkinių gyventojų laiminami išsirengė 
tolimą kelionę — laimės jieškoti.

(Bus daugiau)

ILGĖSIS TĖVYNĖS
Didis skausmas širdį veria — 
Akįs ašarom’s paplūdę.
Juk šalyj šioj būti gera, 
Ko gi siela ilgsti-liudi?

Lyg koks gailestis slogina, 
Kam apleidau gimtą šalį;
Mano širdies čion nežino, 
Nei suprasti nieks negali.

Paukščių norėčiau nuskristi 
Į tą šalį širdžiai mielą, 
Tas kalvas, slėnius išvysti 
Kur skrajoja mano siela.

Norėčiau išgirst varpelį 
Ką ganant bandoj skambėjo;
Ten tai yra ta pievelė
Kur jaunos dienos praėjo.

Norėčiau kaimą matyti 
Ir peržengt slenkstį kiekvieną — 
Pažįstamus aplankyti — 
Visus draugus jaunų dienų.

Bet veltui man širdį skauda, 
Reikia kelt likimo naštą, 
Veltui' siela 'tyliai rauda' — 
Nebmatysiu aš to krašto.

Eleonora.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

MEILĖ
Kas yra meilė — jauni svajoja, 

t ir senieji dar pagalvoja;

ga- 
ku- 
pa-

Štai rodos mergina nie-

Gerb. Vėjas atsiuntė sekan
čias eilutes:

mano pati statytų kandidatūrą vojo už tiesas, kuris klausimas 
ir bėgtų ant kokio miesto virši- jau irgi liko istorija.
mirko aš bėgčiau į ežerą pflsi- 
skandint". Gal but ir geriau to
kiems galvočiams butų ežere ne
gu maišytis tarp žmonių ir da
bartiniame anyžiuje skelbti kad 
žemė yra blynas, o saulė, mėnuo 
ir žvaigždės tik prisegiota prie 
dangaus.

Net ir senmergių skyriai ne
būtų naujybė, tik apie tai dabar 
neturime vietos istoriškų faktų 
sutalpinti.

Jei kas neužmirš musų apie 
tai paklausi ateityje, gal išdės- 
tysime plačiau (ir sykiu ištirsi- 
me ar daug yra žingeiduolių).

kode! visi neužsidaro savo bur
nelių ir neduoda liežuviams pa
silsėti!

VIII
^JUO to laiko, visuomet, kuomet tik sau- 

1 lutė pasislepia už tamsių miškų, prisi
artina ramus vakarai, visi žmonės nusikan- 
kinę nuo sunkių dienos darbelių ilsisi, mie
ga, jie abu išeina iš turtingų rūmų, už ža
liuojančio sodno ir klauso stdbėklingo var
po skambėjimo. Ir juo ilgiau klausydavo 
tuo jiem darydavosi linksmiau ir širdis ro-

VISŲ RELIGIJŲ VIENYTOJAS
Baha Ullah, gera velijantis entuziastas, 

planavo suvienyti visas religijas į vieną. 
Jis nepermatė kad ir iki šių laikų žmogaus 
maloniausias pasitenkinimas yra kariavi
mai. Suvienijus visus juos po viena tiky
ba užsibaigtų didelė daugybė neramumo.

Ullah mirė, ir nuęjo,. taip jam linkėki
me, į suvienytą dangų, kurį visų religijų 
skelbėjai pripažįsta. Jo kūnas randasi Ac- 
ca mieste palaidotas. Jo pasekėjai ir ainiai 
kovoja tarp savęs ?už pasisavinimą to gar
bingo savo žmogaus kapo.

Dideli sumišimai jau pakilo del to ir 
Palestinos valdžia buvo priversta įsimaišy
ti į tai ir užimti savo globon kapą kad ne
kiltų kraujo praliejimo.

Kode! Aš Neženotas 
šią gadynę žmonės kalba 
Kaip senovėj linksma buvo, 
Kuomet šįirdjs susilieję, 
Į poreles susišilęję

Tiktai džiaugsmu, laime mainės.
Bet dabar kuo viskas virto: 
Senas, jaunas taip ištvirko, 
Mergos plaukus apsikarpė, 
Andarokus nusikarpė,

Virto kaip tikros beždžionės!
ir pridėjo prię jų šitokį prie
rašą: “Jeigu šios mano eilės ne
bus patalpinta juokų skyriuje 
aš šį dalyką pavesiu savo advo
katui”.- Nenorėdami po teismus 
tampytis čia jo “eiles” indeda- 
me. Ramybė nors karti geres
nė už tąsynes.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — 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 KARIUMENe” 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.

B. Petraitis visad nešiojasi du 
laikrodėliu, ir nuolat jam galvą, 
laužo katras iš jų teisingai lai
ką rodo.

Pranašas Voliva, Zion City, 
III., valdytojau, kuris 'tiki jog 
žemė turi blyno formą, sako kad 
jeigu moterįs užims valdžioj vie
tas pekla jums mokės. “Jeigu

Mes girdėjome vieną moterį 
kalbant kad ji norėtų būti vy
ru : Kaip butų smagu, sako, vy
ru esant: nereiktų nei vaikais 
rūpintis, nei namais, viską tau 
pati apžiūri, sutvarko, parėjęs 
iš darbo pasilsi kiek nori, randi 
valgį gatavą ir viską.

Paskui mes kitur girdėjome 
vyrą aimanuojant, kaip butų 
puiku jei jis butų buvęs mer
gina: sau linksmai gyveni, ap- 
sivedi, vyras viską aprūpina, ne
reikia dirbt, tik pasirėdžius vai
kščiok ir džiaugkis.

Kiek tėmijome, nebuvo sviete' 
pagarsinta dar tokios svarbios 
žinos: “Liepos 49 dieną lankėsi 
‘Dirvos’ redakcijoj ‘Dirvos’ re
daktorius ponas tokie ir tokis.” 
(Čia "Dirvą” imam tik kaipo 
pavyzdį; 
laikraštis 
se žiniose

bet nei vienas kitas 
nėra to savo vietinė- 
pagarsinęs.)

šauksmas — geras ar

P-lė Paplauskaitė (iš Wilkes 
Barre, Pa.) klausia kodėl mes 
nebekalbame daugiau apie fata
lizmą, transmigraciją ir inkar
naciją.

Nežinome kodėl ji fatalizmą 
čia prideda, 'bet transmigracija 
ir inkarnacija gal jai dar duotų 
vilties (daugiau apie tai įsikal
bėjus) nors kitu savo atėjimu 
ant žemės gauti vaikiną.

(Mes nežinome kame dalykas 
su ja, tik taip spėjame. Gal- ji 
labai užsižingeidavus tais dviem 
filosofijos klausimais; tik mums 
pirmutinė mintis pasiekė gal jai 
šiame buvime tarp gyvųjų, jau 
visos. viltįs pradingo.)

m

Pereitame num. mes skaitėme 
gerb. Apolio straipsnį “Žemaiti
jos” reikale, kuriame įkergta ir 
Lietuvos Mokytojų Sąjungos tei- 
škas prašantis knygų Lietu
viams šviesti.' Prie to laiško 
galo pasakyta: Pasirašo (para
šų neperskaitom).

Ištiesų, skubėkime, Amerikie- 
-čiai, siųsti Lietuvos Mokytojams 

Į (ir valdžios tarnautojams, kaip 
jų laiškas prašo) knygų, gal jie 
išmoks ko, gal išmoks pasira
šyt taip kad kas nors galėtų 
perskaityti. (Patartume siųsti 
“Kaip Išmokti Rašyti”.)

“Moterų Skyriai” musų laik
raščiuose buvo jau istorijos — 
tolimos (praeities i— dalykas ir 
manėme tas' liks tik atminimu 
pradžios dvidešimto šimtmečio, 

Bet, sakoma, nieko nenusiduo- 
da naujo po saule: kas dabar 
dedasi yra nusidavę pirma mu
sų. Taip ir su skyriais. Jau 
“Vienybė" įvedė moterų skyrių. 
Tuoj pradės kiti įvesti, ir vėl 
pasikartos musų laikraštijoj tas 
kas. yri nusidavę senuose am
žiuose prieš Pasaulinės Karės 
gadynę, kuomet dar moterįs ko

Kožnas
piktas ■— turi savo aidą. Kleri
kalų spauda sušuko: “Rimkus 
tik dženitorius (šlavikas) atsto
vybėj buvo!!!”

Iš visų pusių aidai atsiliepė: 
“Kun. Kemėšis dženitoriaus vie
tą atstovybėj užėmė!”

Jei klerikalai butų buvę gud
resni butų pasistengę Rimkų iš- 
augštint — ir jų garbingas Fa
bijonas nebūtų šlaviko vietoj at
sidūręs.

Gerb. Vikartas (iš Brdoklyno), 
mėgstantis visur dalyvauti ir 
kalbėti, susirūpinęs klausia: Ką 
reikia daryti kada kalba nu
truksią ir žmogus sėdėdamas su 
būreliu kitų neturi iš kur pra
dėt naują kalbą ir gana.

Bet ištiesų, kada kalba pasi
baigia reikia tik džiaugtis. Kal
bėjimas yra visų amžių blogu
mo davėjas. Nes tik kada tik
rai protingi žmonės yra krūvo
je tarp jų viešpatauja palaimin
ta, graži tyla. Ištiesų, ištiesų

Darbininko Draugas

XXPAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau- 

1 stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<]T‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
ITT Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
ulkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Valzbaionklis uireg. S. V. Pat. Ofiso.

Ganąs per daugiau kaip 
50 metą.

Ttayk Įkaro (Anchor) Yaizbaženkl’
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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 subudavotiųaugią įstaigą, ir tokią kuri augs ir pataps viena iš žy
miausių Tautymo ir Paskolos Kompanijų Clevelandė, 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. ĘAUEREEIN - - - 
WILLIAM BAUER - - - 
AUGUST BECKER - - - 
FRED BERG .......................
ADRIAN ETTINGER - -

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. perriš - - į- - 

DR. SAMUEL PESKIND 
S. PESKIND.......................

© 
©

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 Leiey' 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, Jekiq 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 & Loan Co. 

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

ltd.. The Representative Mortgage Company
ltd., The Keller-Kohn Co., Drapanų Mfg., 2230 Superior Ave.
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
Genera] Insurance Agency, 459 Leader-News Bldg. —ir— 

Direktorius, The .Representative Construction Co.
Pardavimų Ved., The Representative Realty Co. —ir— Direk

torius, The Municipal Mortgage Co.
Gydytojas, East 55th St. Hospital. 2429 E. 55th St.
Advokatas, Pąskind, Perris, Leddon & 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., Schwengcr-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 Co. —ir— Vice Prez., Fertel Dangler 

Wilson Co., Schoefield Bldg.
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CHARLES RENZ - 
E. RICKERSBERG 
THOS. W. ROBERTS 
OTTO F. SCHMIDT 
S. J. SCHWENGER

H. STRASSHOFER - 
JOHN M. SULZMANN 
M. A. VINSON - - '-

MYRON H. WILSON -

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

Taipgi yra ketun 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....................... 12301 MILES AVENUE

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

Ši įstaiga itaoka 5% už padėtus Taupymui pinigus.
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IŠ LIET. PILIEČIŲ SĄJ. 
SUVAŽIAVIMO

dabartinio esamojo orga-nizaci- Lietuvių pilietybės tam tikroje 
jos vardo pridėti statutan prie- musų spaudos dalyje, bet dar ty- 
dą, būtent žodį “Amerikos”, taip. įėjimu pritaria, kaip tas atsiti- 
kad vardas skambėtų sekančiai: Į'ko gruodžio 1 d., 1921 m., veikė- 
“Amerikos Lietuvių Piliečių Są
junga”. Siūlytojai aiškino jog 
tuomi - bus duota plačios galimy
bės liuosai darbuotis ir Amer-i- 

tyti del ateityje tame klausime I kos Lietuviams piliečiams. Ki- 
orientavimosi.) Iti įneša pataisymą kad palikti

(Nuo Red;: — Nors šis pra
nešimas yra labai suvėluotas, 
bet kadangi dabar 'Lietu-vos vai- jj 
džia įvedė įstatymą registravi
mui Lietuvos piliečių užrube- 
žiuose, jis bus naudinga paskai

New Yorkas. — Birželio 17d.'vards> kaiP Y™ statute; jie aiš- ją:

■jų konferencijoje New Yorke, 
kuomet Atstovo akivaizdoje bu
vo klerikalų partijos iššvilpta 
Lietuvių Piliečių Sąjunga ir Lie
tuvių piliečių vardas, suvažia
vimas išnešė sekančią rezoliuci-

Vieta Gieriausiu Avalų
8117 St. Clair Ave

I Rytus nuo E. 79th St.

Aš Nukapojau Kainas
xant visko kas mano krautuvėje ran
dasi kad suplauktų greitai pinigai.

Krautuvė Užversta
čeverykais ir sliperiais. Esu priver
stais išparduoti tūkstančius porų bė
gyje sekančių kelių dienų. Numaži
nau kainas nežiūrint kaštų ir verty
bės.

Kiekviena pora čeverykų

<> <>4 
444
444
44
4

'4
žemų, šiaip apmaunamų, tennis, sport 
čeverykų iš grynos odos, visokių pa
vidalų ir stilių, su dirželiais užsega
mų, su guzikais, šiaip įvairių, žemais 
ir plačiais kulnais — parsiduoda žy
miai pigiau negu kainuoja.

Likusios Maišytos Poros
SUVIRS SEPTYNI ŠIMTAI PO
RU AUGŠTU IR ŽEMU ČEVE
RYKŲ EINA ŠIAME IŠPARDA
VIME PĖTNYČIOJE ŠITAME 
skyriuje PORA PO

Visokių Mierų. .

Vyriški, Moteriški,
vaikams, mergaitėms ir kūdikiams če- 
verykai paties geriausio išdirbinio iš
statyta pardavimui už tokias kainas 
kurios man neša nuostolius, bet jus 
pasinaudosite. ' ,.

Si

; O
« f Į O3

Mano Reputacija
pardavinėjime pačių geriausių apava- 
lų yra gerai žinoma: Turėkit mintyje 
tą kad kiekviena pora yra iš mano ori- 

x ginalio supirkimo ir kiekviena pora 
išdėta pardavimui nežiūrint jų kainos 
ir gerumo, už pigiai.

Taupyki! Sau Pinigus

■ Waldorf Astoria Kotelyje,1 ą'tšį- 
1 buvo Lietuvių Piliečių Sąjungos

Trečiasis metinis suvažiavimas.
Suvažiavimą, atidarė L. P. Są-

■ jungos pirmininkas, J. O. -Sirvy
das, pasakydamas įžanginę kal
bą ir pabrėžęs ‘šio suvažiayimo 
tikslą. Taipgi palietė L. P. Sąj. 
svarbiausius reikalus, * raginda
mas tuos reikalus aptarti šita
me L. P. Sąjungos skyrių dele
gatų suvažiavime.

Mandatus pertikrinėjo ir sek
retoriavo suvažiavimui V. M. 
Čekanauskas.

Delegatų pribuvo viso labo 13 
iš šių vietų:

Iš So. Bostono — Adv. F. 
Bagočius, Ant. Ivaškevičiu's, 
Kazmąuskas;
• Iš Worces torio — V. M. Čeka
nauskas ; e

Iš Amsterdamo 
šis;

Iš Newarko — V. Lazdynas, 
V. Ambrozevičia;

Iš Brooklyno — K. Pačėsa, Ar. 
| Mikalauskas, 
! Rugys;

Iš Central
I Mikolainįs;

Lietuvaičių 
iš Brooklyno — K. širvydienė,
O. Bubnienė.

Centro Valdybos nariai šie: 
Pirm. —' J. O. Sirvydas; vice- 
pirm. — Adv. F. J. Brfgočius; 

| rašt. — S. E. Vitaitis; ižd. V. 
Lazdynas; direktoriato nariai—•
P. S. Vilmontas, K1. Strumskis.

Svečiai buvo šie: Lietuvos At
stovas V. Čarneckis, Liet. Atsto
vybės Sekretorius M. J. Vinikas

j.

— A. J. Luk-

A. Kundrotas, J.

Brooklyno — P.

Piliečių Skyriaus

4
.................... .......................  

Se (abu iš Washingtono); Lietuvos 
X šaulių Atstovas Amerikoje, A. 
4 Žmuidzinavičių®; A. B. Strimai- 
4 1 tis, Pr. Narvydas, J. Mikolainie- 
X i nė, J. B. šaliunas, A. Zailskas, 
X M. Bubnis, ir kiti.
4 Pirmininko pakviestas, pra- 
4 kalbėjo Lietuvos Atstovas Čar

neckis, nurodinėdamas kad Ame
rikos Lietuviai rėmė ir tebere
mia Lietuvos valstybę pirkdami 
paskolos bonus ir aukomis. Jis 
ragino ' ir toliau Lietuvą remti 
finansiškai pagal išgalę; ypa
tingai ragino L, P. Sąjungos 
narius remti Lietuvos Valstybę.

Toliau, kalbėjo Lietuvos, šau
lių Atstovas A- Žmuidzinavi
čius, sveikindamas šį piliečių su
važiavimą ir1 dėkodamas L. P. 
Sąjungos nariams už nuolatinį 
rėmimą savo Tėvynės Lietuvos. 
Taipgi Žmuidzinavičius pabrėžė 
jogei L. P, Sąjunga savo darbais 
yra didelė patriotų organizacija, 
lygi Lietuvos šauliams-.
J Po keleto kitų referatų ir ra- 
portų-pranešimų prieita prie die
notvarkės.
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Ateikit čia ir pirkit sau reikalingus .
avalus? Viskas pažymėta aiškiomis 4 Nutarimai 
skaitlinėmis. ---- — - 4x> 
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Žymiausia St. Clair Avalu
KRAUTUVE <

KELLER'S
8117 St. Clair Avenue

Cleveland, Ohio
ATDARA VAKARAIS
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Dienotvarkėj
Perskaityta pranešimai ir lai

škai nuo skyrių iš Chicagos, 
Pittsburgo, Philadelphijos, Cam
bridge, Manchester, ir kitų. Vi
suose pranešimuose yra viena 
stambi idėja jogei Lietuvių Pi
liečių Sąjunga reikia atgaivinti 
ir jos veikimą praplėsti. Toje 
pačioje linkmėje kalba ir čionai 
esanti atstovai nuo skyrių. Ta
me klausime buvo ilgos ir gilios 
diskusijos, kurios davė medegą 
toliau eisiančiai dienotvarkei ir 
nutarimams.

1.—Liet. Piliečių Sąjungos at
eitis. — Po viršminėtų diskusi
jų buvo padėta ant stalo klausi
mas: Ką dayyti su Lietuvių Pi
liečių Sąjunga: ar ją palaikyti 
taip kaip dabar stovį, ar ją per
organizuoti, ar visai likviduoti? 
Diskusijos vėl atsinaujino, ir 
pagaliaus šis 'klausimas buvo se- 

j kančiai įneštas, paremtas ir su
formuluotas į rezoliuciją: Nu
tarta Lietuvių Piliečių Sąjunga 
yra paliekama jos pilnoj esmė
je tarpe Amerikos Lietuvių dar
buotis, pabriežiant kad ji yra be- 
partinė ir šventai atsidavusi gy
nimui Lietuvių tautybės ir Lįę-' 
tuvos Respublikos reikalų, kaip 
lygiai ir auklėjimui musų žmo
nių pilietinės sąmonės.

Ši -rezoliucija vienbalsiai 
imta.

2.-—Vardas. — Pasiūlyta

pri-

prie

kino kad vardas nei kiek nekliu- Nutarta kreipti Lietuvos vy- 
, do ir dabar Amerikos piliečiams i riausybės domę į Amerikoje įvy-

L. P. Sąjungoje darbuotis. Bal-'kusią suirutę, kurios dabartinė 
suojant, diduma balsų gauta už 
pataisymą, todėl vardas pasilie
ka: Lietuvių Piliečių Sąjunga.

3. —Bendrumas - su Lietuvos 
Atstovybe. — Pakelta klausimas 
ar nevertėtų padaryti statute 
pataisą tos vietos kurioje pa
žymėta jogei L, P. S-ga veiks 
artimoje' bendrumo j (kontakte) 
su Lietuvos Atstovybę, ir ar ne
vertėtų šitos vietos kitaip pa
mainyti, nes Lietuvos valdžia 
šios organizacijos nepripažino 
kaipo Atstovybei bendraujan
čios. Tečiau įnešta, paremta ir 
nutarta palieti šitą dėsnį taip 
kaip yra, išskyrus mažos patai-1 
ęma lznv*< »7£*w»i»in oa'lra omo T. "P I 
Sąjungos iždo vietą.

4. —L. P. Sąjungos iždo vieta.
— Nutarta Liet. Pil. Sąjungos, _ 
iždą ir visą šios organizacijos Bubnienė, P. S. Vilmontas; 
turtą ir inventorių perimt iŠ 'Lie-1 
tuvos Atstovybės į L. P. Sąj-gos 
iždininko rankas, {nešėjai šį pa
siūlymą motivuoja sekančiai: 
Kuomet Lietuvos valdžia nepri
ėmė nuo L. P. Sąjungos narių 
siūlomojo $3.00 metams mokėji
mo Lietuvos valstybės reikalams 
ir tuomi nedavė jokio padrąsini
mo tokius narius laikyti už nuo
latinius Lietuvos Respublikos ’ 
sandarbininkus bei ištikimus pi- 1 
liečius, jokios prasmės nebėra 
skaityti L. P. Sąjungą pusiau vo protestą prieš tokius nutari- 
valstybine organizacija neigi 'jos mus. Darant tarimą “delei skun- 
iždo laikyti prie Lietuvos Atsto- dų”, jisai ne tik užprotestavo, 
vybės. -Prie, to buvo nurodyta .fjeį jar pareiškė jogei nuo šiol 
ir šis faktas jogei Lietuvos At- jįsai nedalyvauja kaipo Lietuvos 
stovybė, dalyvaudama Lietuvių Atstovybės svečias bet kaipo in- 
Veikėjų Konferencijoje gruodžio formacijų rinkėjas.
1 d., 1921 m., New Yorke, davė 
savo pritarimą Lietuvių Piliečių 
Sąjungą likviduoti, taigi ir jos 
iždą nuo Atstovybės atskirti;

Taigi L. P. Sąjungos iždas, 
kuriame randasi virš $1,200, ir DRt J. SEMOLIUNAS 
visas inventorius bus perimta į 
Centro Valdybos rankas.

Nutarta iš L. P. Sąjungos iž
do skirti $500 auką Lietuvos 
šauliams.

5. —Siuntimas Lietuvon atsto-. 
vų. — So. .Bostono skyrius pa-

Žodis “Akroniečiui’
No. 26 “Dirvoj” tilįro kores

pondencija iš Akrono pasirašy
ta tūlo “Akroniečib"-. Kadangi I 
tame rašinėlyj skelbiama netei-. 
singai mane i . 
kau priederme atsiliepti skiltyse I 
to paties laikraščio nurodant da-1 
lykus tikroj šviesoj. |

Akronietis /praneša buk bfrž.
26 ir 27 d. įvyko teismas; S'. Ro-.
davičiaus prie L. A. PYamon^ delei kurfo buvo, pardbota Ro_. 
Bendrdvę už neteisėtai pagrob-| davfčfeus Iata£ Btelvfew Albt-

mente ir rezervuota teisę: del 
I Bendrovės, likusią sumą iško- 
lektuoti iš viso jo turto 
'kur turi arba turės. Tai 
kasUnk teismo bylų..

Gerai,. Akronieti, jeigu 
teisybe apeina, ko Įgi slapstaisi, 
kodėl nepasirodai kas esi per 
vienas viešai?.'

J. SI VasibauskasL
Baltimore, Md.

I skolą su nuošimčiais išnešant su- « 
Į moję suvirš $7,000 umaį. arba 
Bendrovė parduoda namą ant 
“public auction”'.. Kita byla bu
vo nagrinėjama delei nuospren- 

,y\.St-ro™ "^’Idžio kurį Bendrovė buvo; išga- 
pa iečių a y ar, i- j vugj ,prjegaj Rodavičių už suvar-"

Į totą materiolą ir dhrbi'nmkų'lai
ką bestatant sau namelį, kaip 

[viršuj minėjau, už $1150 (rei
kia žinot kad Bendrovė turi prieš 
jį kitą nuosprendį dar už $5000) n

tą nuo Rodavičiaus turtą, ir buk j 
teismas nusprendęs kad' L. A. 
Pramonės Bendrovė paglemžtą 
turtą Rodavičius grąžinti/ ir tam 
panašiai.

Visų pirma turiu pabrėžti kad | 
Bendrovė jokio turto nuo Ro
davičiaus nenuglemžė, be’t Roda
vičius nuo Liet. Am. Pramonės 
Bendrovės nuglemžę, ir Bendro
vė (eismo keliu atjieško sąvoką 
Rodavičius dabar savinas!. Lai
kuose 'kuomet Rodavičius buvo 
Bendrovės perdėtinių Akrone, 
kilus tarp jo ir Bendroves nesu
sipratimams už' nuosavybę, Ben- 

Renkama jie'^š” septynių Idrovė po^s-nenoroms priver- 
sos, kuri žemiau seka apie L. P. | perstatytų kandidatų, kurių pen-[®*? ^“7° JI teisman.

................... ki, gavę daugiau balsu, pasilie- Ikl 8101 Bendrove turėjo su Ro- 
|ka išrinkta: A. Ivaškevičius, A. davičium Penkfas bylas įr visas 

’ i Mikalauskas, K. širvydienė, O. išlošė- Gi kaslink Akronie- 
. jj.įčio minėtų bylų birž. 26 ir 27-d.

I'Sjrduz'KrStrmn^iZir p.(Bendrovė taip pat išlošė, arba 
Mikolainis pasilieka kandidatais. at*avo kd J^škojo. Tos dvi 

bylos buvo už namus kurių vie
ną Rodavičius buvo bestatąs del 
savęs naudodamas Bendrovės | 
materiolą ir darbininkus, o 'ki
tą gatavai pastatytą nuo Ben- 
drovės buvo apipirkęs. Nupir- 
kto namo tik dalis pinigų buvo 
įmokėta ir už likusius $6,500 [ 
skolos buvo išduota Bendrovei 
du mortgečiai; kadangi mor'tge- 
čiaus nei nuošimčių nemokėjo, 
užtai buvo paduotas teisman ir 
teismas nusprendė kad' Rodavi
čius turi užmokėti Bendrovei pa-

Lietuvos Atstovybė ir Finansų 
Misija nesistengia stabdyti, pa-1 
tariant padaryti šitose įstaigose 
ktiogreičiausias permainas jų 
etatuose.

8.—Centro Vaidybos rinki- Į 
maį. — Liet. Piliečių Sąjungos 
centro valdyba, Susidedanti iš I 
devynių direktorių, dabar turi1 
šįmet tris direktorius išėjusius, 
o kitus kitaip direktoriate nebe-1 
esančius. Dabar direktoriate Į 
randasi šie nariai: J. O. širvy-1 
das, F. J. Bagočius, V. Ambroze- j 
vičius ir J. Bagdžiunas. Todėl i 
reikia darinkti penkis direkto-Į

I rius. 1

Pastabos
■ Lietvos Atstovas, V. Čarnec

kis, suvažiavimą apleido dar 
prieš priėmimą dienotvarkės.

Lietuvos Atstovybės Sekreto
rius M. J. Vinikas išbuvo suva
žiavime su patariamuoju balsu, 
iki buvo pradėta nutarimai san
tykiuose su Lietuvos Atstovybe. 
Tuos gi darant, kaipo pav. nu
tarimą 3 ir 4, jisai pareiškė sa-

L. P. Sąjungos III-jo Seimo 
Prezidiumas:

J. O. Sirvydas — Pirmsėdis, 
V. M. Čekanauskas — Sekr.

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

Nedėliomis 
nuo’ 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
, _ ■ , , , , ■ . The Cleveland Trust Bank Bldg,
davė sumanymą kad butų gerai | Kampas St. Clair if E. 79th St. 

pasiuntus Lietuvon atstovą ar ,,,,. ---------------
x x , „4. X 4. T • M/WWWVWWWVWWVVWWiW,«

į LOUIS EISENBEhl. į 
;>Turi Geležinių Daiktų, Pečių.į 
j! Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, į 
į Lieja ir Stogams dangalų < 
I* 1169 East 79th St. N. E. 5 
;j Princeton 1337-K į i

atstovus kurie, perstatytų Lie
tuvos vyriausybei L. P. Sąjun
gos siekinius, taipgi kad įvai
riuose Amerikiečių reikaluose 
patarpininkautų, šitas klausi
mas plačiai apkalbėta ir prieita 
prie maždąug tokios nuomonės: 
Siųsti atstovą ar atstovus L. P. 
Sąjungos lėšomis dabar neišsi- 
galim; tečiau iš principo šitokį 
nutarimą tvirtinančiai priima
me ir Lietuvoje savo atstovus 
turėti randame reikalingu. Jei
gu rasis kurie iš L. P. Sąjungos 

[dabar važiuojančių ar važiuo
siančių narių tai nutariam: Cen
tro 'Valdybą privalo inteikti at
sakančius įgaliojimus ir instruk
cijas.

Tuom tarpu numatoma šie na
riai kurie 'jau važiuoja ar dar 
ruošiasi Lietuvon važiuoti: V. 
Lazdynas iš Newark, N. J., ir 
Adv. F. J. Bagočius iš So. Bos
ton, Mass. Toki atstovai bus iš 
L. P. Sąjungos visai neapmoka
mi. ,

6. —Delėi Aukso-Sidabro Fon
do. — ' Reikale Aukso-Sidabro 
vajaus kalbėta ir išklausyta pra
nešimai skyrių. Pranešimuose 
nusiskundžiama jogei šisai va
jus jau pradėta, bet L.' P. Są
jungos ■skyriams, nors “arti
miausiame kontakte su Lietu
vos Atstovybe” laikomasi, ne
suteikta apie tai jokių nurody
mų nei iš Atstovybės, nei iš Fi
nansų Misijos. Tečiau pati Au
kso-Sidabro Fondo idėja yra 
gražus daiktas, šiuo klausimu 
taigi nutarta; Visomis išgalė
mis remti Aukso-Sidabro fondo 
vajų, aukauti ir pasidarbuoti 
kad kiti aukautų.

7. —Delei skundų. — Išklau
sius skyrių skundus, kurie .pa
minėta a'ugščiau einančiame nu
tarime, taipgi suėmus domėn ir 
tą jogei Lietuvos Atstovybė ir 
Finansų Misija netiktai nedrau
džia užpuldinėjimų ir niekinimų

:a

>X

ta

r
a
3

UKES PARDAVIMUI f"
Dabar geriausias laikas pirkti. At- 

važiavęs galima matyt viską kokie | g_ 
javai, kokia, žeme ir kas ant jos au-iffi, 
ga. čionąi yra labai gera žemė, vis- I 
aks auga, taipgi arti miestu. Aš gy
vendamas ant ūkių per 25 metus ir 
viską patyręs noriu patarti kur gė
riau pirkti ukes. 
nai, pamatysit kaip 
ūkininkai kurie jau 
Visi gerai gyvena, 
ūkės pardavimui. ] 
ir pigios.
apie jas lai kreipiasi, duosiu atsaky
mą kiekvienam1.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich. R. 2.

Atvažiuokit čio- 
gyvena Lietuviai 

i pirko 368 ukes. 
Čionai yra 28 

Patogiose vietose 
Kas nori daugiau žinoti

Prospect 2U2

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=t!

Ofiso -valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

cp

1385 E. 8 Street 
Cleveland. Ohio.

pat padarau Paveikslus visokių grupių 
ir pavienių, 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

,Ž3

i

S3

5?

i I®

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

< H

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON 'GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU- 
KIAM GIMINES IS LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

LAIVAKORTES į
I LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP
RŪPIMAM PRADEDANT IŠ
GAVIMU PASPORTO IKI PA- 
SODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS I MŪS.

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ()
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y.

Kur seniausia.
Ten geriausia..

SENIflUSft 

flgenturfl 
VIENYBE

JI

fn

f: r

i

kokį 
tiek

tau

Parduoda laivalcor- 
tes ant visų pa
rankiausių Lini

ja į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių, ?’• ki
tus portus i Efdkū- 
nus ir į pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

B izhl ,
Pinigus siunčia { Lietuvi 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad. — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuyą, 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino t visų- 
, šalių pin

”VIEN

Visokius’ ruaū 
bus atlieka 

pigiai ir g
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams panteras, 
plakatus, y<-itl’i»«i kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

S.. B S
’’VIENYBĖ

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina jer.aušius raš- 
žinias Iš 

turi

50 MET.
.... 4.50

tus, 
Lietuvos ir visur ir

■ juokų skyrių 
’’TARKA”

AMiyaiKoiz: 
LrsTuvojz 

n
Pirkite ’HTiMiybes** Ben
droves Serus. Dividendai* 
mokami. Ateityje bu\ di
delis pelną*:.

Vienas Šeras $10.
S □ ES -

Užlaiko dideli knygyną, 
kur gal.nin įa« 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
žykite lininis laiškus,

kurso

vi-

katalogo.

Bu vlsckiais reikalais 
kreipki lūs š_uo adresu:

LITTJflNIAN
VIBRYBč P JBL. 60.
193 Grand St
Brooldyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten. galybė.

VYR/i IR MOTERIS—AR JUS SERGAT?
Jūsų ateities Sveikata, gal ir pats jūsų gyvenimas, Pri

guli nuo to ką darysit dabar.
Mano pragarsėjimas 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 jf kankina. Ąš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi, arba kokia tavo liga butų, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tą tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. 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 ppsivedimui. Aš gydau Užsisenejusias Kraujo Ligas su 606 ir 9.14 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 it pertikrniąntis jus jog aš suprasiu jūsų ligą.

Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimą, pasitarimą ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 
mane gydysitės. 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
teikt? jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainą kokią jus galit mokėti. Mes'kalbam Lietuviškai.

tXJ?R. BAILEY “SPECIĄLISTA5”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 7 vakare. ;; Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų;

5511 EUCLID AVE. Netoli Ė. 55th St. ROOM 322. Antros Grindis
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Nuteista Augšti Valdi

ninkai
Birželio 16 ir 17 d. Kauno 

Apigardos “Teismo kriminalis 
skyrius nagrinėjo žymią bylą 
buvusio v'ice-ministerio ir gelž- 
kelių direktoriaus Grinkevičiaus, 
gelžkelių traukos tarnybos vir- 
šiniriko Strebefkos, ūkio tarny
bos viršininko pavaduotojo Ja
navičiaus ir Virbalio depo virši
ninko Richlevičiaus. Jie buvo 
kaltinama kad 1920 m., rude
niop, per savo apsileidimą ir ne
tikusį pareigų ėjimą priimant 
anglis iš Vokiečių padarė vals
tybei apie 700,000'auks. nuosto
lių. Teisme prokuratūra savo 
kaltinime aiškiai išrodė kad nuo
stoliai valstybei buvo padalyta, 

k vienok Minister is civilinio j ieš
kinio, t. y. kad kaltininkai nuo
stolius grąžintų, nebuvo pareiš
kęs,; bet net kai kurie pašaukti 
ministefia'i liudininkais įrodinė
jo kąl valstybė nuostolių netu
rėjusi. JLabai keista. Vienok 
teismas rado augščiau išvardin
tus1 teisiamuosius kaltais ir nu
baudė Grinkevičių 7 dienomis, 
inž. Strebeiką 5 d., Richlevičių 
3 d. namų aręšto ir be to paskir-1 
ti piniginę pabaudą Grinkevi
čiui 70,000 auks; ir Strebeikai 
50,000 auks., kurios neišsigalint 
išmokėti laikyti juos po 6 mėn. 
•:ąręštor'
Į ,;§ią byli- minėdami norime tik
ėtai pastebėti kad piliečiai, kurie 

“taip daug skundžiasi ant valdi
ninkų sauvaliavimų ir kitokių 
netikusių darbų, žinotų kad' dar 
yra pąs mus teismo įstaiga kuri 
bešaliai teisia ir kurion papuo-Į“]“ 
lę kaltininkai, nežiūrint kaip jie 
didėli vaidininkai buvo ar yrą, 
baudžiama sulyg įstatymų. Ko
vai su valdininkų sauvaliavimu 
ir kyšių ėmimu, negalint rasti 
tiesos ministerių* raštinėse, rei
kia kreiptis į teismą.

Iš šio įvykio galime spręsti 
kaip svarbu kad teismas yra ne- 
prigulmingas . nuo valdžios, kad I 
teisėjui ir kaltintojui nereikia 
drebėti prieš ministerį pirminin
ką arba ministerių-tarybą. Val
stybės Konstitucijoje turėtų bū
ti apibrėžta Icuodidžiausia Teis
mo nepriklausomybė 'nuo val
džios.

Apibrėžti Valstybės Konstitu
cijoje teismo nepriklausomybę 
nuo valdžios dar nereiškia kad 
Teismą^ butų teisingas. Teisin
gas teismas tik tuomet 'bus kaip 
bus doras ir dalyką žinantis tei
sėjas; Vienok jau šiandien yra 
pastebėta kad iš Lietuvos Teis
mo įstaigų dori ir teisingi žmo
nės pradeda prasišalinti, nes al
gos mažos, nepragyvena, o jų 
vietas užima visais atžvilgiais 
menkesni žmonės, Piliečiai pri
valo rūpintis kad teisėjai ir ma
terialiai butų geriau aprūpinti, 

;nes tik tuomet ’teismuose pasi
liks dori ir šviesus žmonės.

čia minima byla tik kelių aug- 
štų valdininkų patekusių teis-? 
man, ir tai tik už apsileidimą ir 
netikusį pareigų ėjimą kaltina
mi. Teismo laukia dar viena di
desnė byla tai ministerio Kun. 
Purickio, kuris yra kaltinama 
už šmugelio varymą. Vienok

I iki šiol teismas šito kunigo ne
galėjo pasiekti, nes jis yra krik
ščionių 'demokratų partijos ir 
St. .Seimo tos pat partijos narys. 
Steigiamojo Seimo nariai yra 
neliečiami ir todėl Teismas šio 
kriminalisto negali suimti ir tin- 

I karnai bylą prirengęs išnagrinė
ti kame jo kaltybė, kokių nuos
tolių jis yra valdžiai padaręs, ir 
tinkamai jį nubausti. Purickį 
gali išduoti ISL Seimas, bet ta
me Seime sėdi diduma krikščio
nių-demokratų ir jie iki šiol to 
nepadarė. Net atbulai, jie tą 
nusikaltusį St. Seimo narį laiko 
užsienyj visai nedirbantį to dar
bo kuriam jis yra išrinktas. Iš 
čia reikia padalyti liūdną išva
dą kad Steigiamasis Seimas pro
teguoją kriminaliai nusikaltu
sius ir jiems' leidžia išsisukinėti 
teismą —J.

Del Girtuokliavimo Jau
nimo Pramogose

Visuoąe Lietuvos 'kampuose 
jaunimas rengia vakarus, gegu
žines, pasilinksminimus, ir. kt. 
Dalykas be abejo laibai geras, 
pagirtinas, tik pastaruoju laiku 
girdėti daug nusiskundimų kad 
tokiose pramogose begalo gir
tuokliaujama.. Jokia pramoga be 
bufeto su-svaiginamais- gėralais 
nepasiseka. O kadangi yra svai
ginamų gėralų tai neapsieina be 
pasigėrimų betvarkės ir kitų ne
padorumų. Yra žinių kad dau
gelyje vietų gegužinė ar vaka
ras pasibaigia peštynėmis. Ąiš- 
kii kad tokiu keliu einant greit 
numarins liaudies teatrb, doro,. 

Vj blaivaus pasilinksminimo idėją.
Tokį dalykai' begalo kompromi
tuoja jaunimą, ypač organizaci
jas, visuomenės akyse. Jau da
bar galima pastebėti kad į va
karų rengėjus musų senukai : 
pradeda žiūrėti nemažiau kaip 
su pasipiktinimu. Jeigu panašiu 
budu su bufetais vakarus ren- ; 
gia jaunimo organizacijos tai jos ; 
ypač daug.nukenčia.

Jeigu jau rengti kokią pramo
gą tai ar taip sunku apsieiti be 
svaigalų? Tūli sako' kad toki 
bufetai duodą daug pelno. Bet 
aišku kad tas pelnas negali at
lyginti tos blėdies kurią padaro 
girtavimas.

Jei taip ir toliau bus tai mu
sų jaunimo pramogos, vįetoj sa
vo tiėsiogino tikslo -blaivinti ir 
dorinti jaunimą; virs girtybės 
platinimo vietomis.' Jei pramo- 
mos rengimo išlaidų negalima 
padengti doru budu, be bufeto 
■pelno, tai verčiau <jų visai ne
rengti.

šitas reikia įsidomėti kiekvie
nam jaunuoliui, kiekvienam jau
nimo pramogų rengėjui, kiek
vienai jaunimo organizacijai. 
Reikia vieną kartą ant visados 
nuo svaiginamų gėralų bei girty
bės platinimo atsižadėti. Jeigu 
pats jaunimas šiuo reikalu rim
tai nesusirupins, ir šios blogybės 
neprašalins, -tai nėra ką nei sva
joji apie jaunimo geresnę ateitį.:: 
O liaudies * teatro idėją reikia 
palaidoti. Varunas.

Į Karčiamų Užlaikymo 
Suvaržymas

"Vyriausybės žinių”' Nr. 91 
padėta Steig. Seimo išleistas 
naujas svaigiųjų gėrimų parda
vinėjimo įstatymas; J Šiuo Įsta
tymu teikiama savivaldybėms 
teisių kontroliuoti karčiamas, 
traktierius ir net visai jas užda
ryti. Negalėdami viso įstatymo 
išspausdinti del jo ilgumo, čia 
dedame tik to įstatymo trumpą 
apžvalgą:

"Lietuvos Respublikos įstaty
mas Nr. 761 -svaigiųjų gėrimų 
mažmenomis pardavinėjimą pa
veda Finansų Ministerial ir jo 
organams, 6fet leidžia į tą' daly
ką kištis blaivybės draugijoms 
ir savivaldybėms ir net plačioms 
minioms. Svaigiųjų-gėrimų par
davinėjimo įstaigoms laikyti lei
dimus pirmučiausia gauna blai
vybės draugijos ir savivaldybės'; 
jei nuo šių liks kas tai gali tek
ti privatiems asmenims. Bet ir 
šie be1 savivaldybės sutikimo ne
gali atidaryti traktieriaus ar ki
tos panašios įstaigos!

“Valsčių ar mieštų tarybos 
gali net visai panaikinti visas 
svaigiųjų gėrimų mažmenomis 

I pardavinėjimo įstaigas, jei taip 
nubalsuotų pkprąsta balsų dau
guma visi turintį rinkimų teises 
gyventojai.

“Gyventojams duodama pa
ragrafu 33 net labai didelė teisė 
traktieriams uždarinėti-: užten- • 
ka kad traktieriaus ar smuklės 
laikytojo taisyklių nepildymas 
iššauktų daugelio vietos gyven
tojų nepasitenkinimo, ir tokią 
vietą vyriausybė privalo užda
ryti..” •

Iki šio įstatymo paskelbimo 
■ savivaldybės kovojusios su grei- 
- tai didėjančiu skaičium traktie

rių turėjo nepasisekimo — sa
vivaldybėms uždraudus- karčiam- 
ninkai gaudavo leidimą atidary
ti traktierių; alinę arba papras
tų svaigiųjų gėralų “kremą”, iš 
Finansų, Prekybos ir pramonės 
Ministerijos. Ministerija duoda
vo leidimus neatsižvelgiant į 
nieką, taip kad kartais karčia
mas atsidarė greta mokyklų, 
priešais mokyklas, prie maldos 
namų, valsčių raštinių, ir tt. 
Naujasis įstatymas jau nustato“ 
tvarką karčiamų atidarinėjimo, 
uždeda daug pareigų ir didelę 
atsakomybę ant pačių karčiam- 
ninkų.

žodžiu; šis įstatymas duoda 
visuomenei teisių svaigalų var
tojimą mažinti, visokiariopąi 
prieš girtuoklybę kovoti ir blai
vybę plėtotil Dabar prigūli nuo 
pačįos visuomenės; ar musų ša
lis bus blaivi ar vėl skęs girty
bėje. Savivaldybės šiame darbe 
turi plačiausių teisių ir turėtų 
tuoj imtis šių įstatymų vykdy
mo. x J . V. S.

D 1

I “Nemuno” B-vė Kaune DR?ŠLftJPAS APIE LIETUVOS GARLAIVIŲ
1922 Metais . BENDROVĘ1922 Metais

192o metais Kaune susiorga
nizavo Prekybos ir Pramonės 
Akcinė B-ye “Nemunas”. Jos 
suorganizavimu rūpinosi Lietu
vos Atstatymo Bendrovė, kurios 
vardu dirbo tuokart šiuo reika
lu A. Vosylius ir V, K, Račkaus
kas Kaune.

“Nemuno" Bendrovė yra vie
na pasekmingiausįų įstaigų. Ji 
turi plotą dėmės, dirbtuves, san
delius. Ji gamina ir importuoja 
ūkio mašinas!

1921-ųjų metų apivarta buvo 
didelė ir pelno firmai liko. Ben
drovės ‘"Nemunas” paskelbtasis 
balansas ant 1 d. sausio 1922 ' 
m. parodo šitokius skaitmenis: 1

./. | .. ' \ U 1
Aktivas: .

E; Galinaitis, Lietuvos Gar
laivių --B-vės raštinės vedėjas 
Kaune'; rašo:

“Kadangi iš Amerikos Lietu
vių, tankiai gauname įvairių už- 

pla- 
Gar- 
tiks- 
šliu-

g

'Laivakortės Atpigo f
I Klaipėdą ir Liepoją $107.00 į 
į Piliavą-Karaliaučių $106.50 T

War Tax $5.00. J 
Pinigą siuntimas Lietuvon že- X 
minusiu kursu. Pinigus gauna t 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- I 
ke 25—30 dieną. T

P. MIKOLAINIS i
53 Hudson Ave. + 

Brooklyn, New York +

TAURAGĖ_
Apskrities taryba norėdama 

sulaikyti arklių spekuliaciją ir 
vagystę įsakė suregistruoti vi
sus arklius valsčių ir ihiestų val
dybose ir gauti jiems pasus. Lai
kyti, pirkti ir parduoti arklius 
be pasų draudžiama ir nusikal- 

1 tusieji bus baudžiama. 'Priimta 
privalomas įsakymas del kelių 
taisymo, 
žvyruoti, 
sutaisyta 
sodinta.

Kanalizavimas Kauno
Delei kanalizacijos ir vanden

traukio projektų išdirbimo nuo 
biržęlio 2 d. darbuojasi specia
liai atsiųstas Vokiečių firmos 
“David Grove” inžinierius Po
vilas Tengleris. Per tą laiką 
jis apsipažino su visa jau esa
ma medega ir sąlygomis kurio
mis galima butų tą darbą atlikti.

Inž. Tengleris po aptyrinėjimo 
išvažiavo Berlinan, kur bus ruo- 
šiama jau tikslingi vandentrau
kio ir kanalizacijos projektai.

Pirmon eilėn šie projektai ap
ims Senąjį ir Naująjį miestą, da
linai žaliąjį Kalną ir Karmelitų 
rajoną.

Visi keliai turi būti 
groviai iškasta, tiltai 
ir keliai-medžiais ap-

apie

Len- ■ 
Lie-

ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
"SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį dokumentą 

Lenkus — tai yra LIUBLINO SEIMO DIENYNAS.
Tame ddkum'ente, to laiko žmonių užrašais, parodoma kaip 

kai apgavo Lietuvius, kaip prievarta ir žulikyste antmetė ant
tuvos Liublino Uniją, kuria ir dabar jie bando atsiremti, užpuldi- 
nėdami Lietuvą. %

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSIPAŽINTI S,U TUO 
DOKUMENTU, todėl skubinai užsirašykite savaitinį' laikraštį 
"SANDARA”. ; «

Prenumerata metams $2.50: pusei metą $1.25.
, Lietuvon metams

Laiškus su J Užsakymais reikia

/
$3:00;
siųsti šiuo adresu:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass. 
'Pastaba: Kas užsirašys “SANDARĄ” prisiųsdam.as iškirpęs šį 
'.paskelbimą gaus dovanų Fausto Kiršos eilių knygių “Aidų Aidužės”, 

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c. ,

KURTAVĖNAI, Šiaulių, apsk.
Musų .valsčiuje yra dideli miš

ku plotai prigulj savininkui Plio- 
teriui. Dabar jie įstatymų keliu 
■nusavinta valstybės naudai. Tas 
pat Plioteris taip vadinamų Kur- 
tavėnų paliktas girininkijos ve
dėju.

Kuomet kas nors iš valstiečių 
ateina prie girininkijos vedėjo 
norėdamas miškuose gauti gany
klos tai jam atsako: Ne mano 
miškai, valdžia perėmė ir užgy
nė juose ganyti, nes gyvulių ga
nymas miškams kenkia.

Stebėtina kad mažažemių, ku
rie neturi savo ganyklų, galvi
jai yra “pavojingi” ir suaugu
siems miškams, o kad jo paties 
tarnų (pav. kurie randasi Vai- 
nagių k.) ne-tik galvijai bet ir 

g avįs ganosi, ir tai ne tik senmiš- 
H kiuose, bet ir augančiuose miš- 
g kuose. '

<“Liet. Ukin.”)

Kasa 47,543.52
Sąsk. bankuose / 165,314.10
žemės plotas 220,900.00
Mūriniai, trobesiai 127.570.00
Mediniai trobesiai
Intaisymąs fabriko

234,126^00

ir įrankiai 472,514.00
Vertybės popieriai 120,000.00
Valstybės Paskola 
Svetima valiuta-

. 52,650.00

(Lenkų markės) 
Prekes' sandėlyje ir

4,340.00

skyriuose 1,267,689.83
Medega 938,54'5.59
Pusfabrrkatai 542,505.12
Debitoriai
Produktai duodami

167,933.87

I klausimų prašant suteikti 
tesnes žinias apie Lietuvos 
laivių Bendrovę, mes tam 
lui siunčiame su šiuo Dr. J. 
po straipsnį šiuo reikalu.”

Musų visuomenė, ypatingai 
Amerikos Lietuviai, be abejo 
išsiilgę yra žinių apie gyvavi
mą ir veikimą Lietuvos Garlai
vių Bendrovės. Turime pasaky
ti kad iki šiolei pergyvenę esame 
nelengvą organizavimosi ir plė
tojimosi laikotarpį; tečiau ap
galėję daug visokiariopiausių 
kliūčių iri painių, įstojamo nau- 
jori vagoti, au kas syk' didesne, 
vilčia' į savo ateitį.“

Bendrovė dabar susideda iš 
trijų šakų;- Viena šaka apima 
vežiojimą keleivių ir-važtos ant 

; Nemuno'•'upės. Pereitais metais 
,'čion rods nuostolių neturėjome, 
bet ir pelno buvo maža., Nuse- 
kimas upės vandens darė daug 
kliūčių, taipogi lenktiniavimas 
su atskirais laivų savininkais. 
Šitas metas visais žvilgsniais 
duoda geresnį (prospektą.

Ant jūrių Bendrovė taipogi 
| turėjo pereitais metais nemaža 
| sunkenybių, ypačiai kovodama 

22,000.001su gamtos galybe: audros daug 
pakenkė musų laivams. Iš tų 
sunkenybių išėjome pergalėto-

Teisybė, trūksta-'/ dar mums 
daug ko, ypačiai kapitalo. Ir 
jeigu Amerikos Lietuviai bėgyje 
vienų ar kitų metų ;dar sudėtų 
25,000 dolarių, kaip tai buvo 
daryta pastangos D7rq „J. šliu
po reikalingąjį kapitalą sukelti, 
tai Lietuvos Garlaivių Bendrovė 
bus atsistojusi ant tvirtų pama
tų ir išsipildys musų troškimai: 
pajungti jurę-Lietuviškajai pir- 
klybai ir žvejybai? Mat, reikia 
pažymėti kad Bėndrovė'štatyda- 
ma garlaiviukus žuvies ir Gin
taro Bendrovei, galės.' nemaža 
prisidėti prie 'išplėtojimo irgi 
žuklystės Baltijos j ūrese.

Pranešdami apie dalykų sto
vį visuomenei, drystame ją ra
ginti dėtis'Sfrvo Ijapit^įais prie 
Lietuvos Garlaivių “Bendrovės ir 
tokiu budu. palengvinti jai naują 
darbą, darbą^aift'jūres, nuo ku
rios Lietuvių tauta buvo be rei
kalo nutolusi. - Jūrė yra didelių

turtui šaltinis, ir pirklyba ant. 
jūrių kaip ir žvejyba sustiprins 
musų tautos spėkas ir suteiks: 
Lietuvos Valstybei drūtą para
mą.

Tat į darbą,^su vilčia ir pasi
tikėjimu, o laimingesnė ateitis, 
musų tautai prašvis!

Lietuvos Garlaivių 
Bendrovės Valdyba.

darbininkams
Instaliacija 
žibalas
Akcininkai-debitoriai 667,420.00 j jais, nors netekdami vieno laivo, 

Auks. 5,945,434.451 kurį audros sutruškino su visa 
važta. Be to, prisidėjo da/č ne
susipratimai“ su K'ruppo firma, 
rods dar neužbaigta nei dabar, 
bet tikimasi geros užbaigos ir 
paliuosavimo dviejų su puse mi
lijonų auksinų. Darbo nei čion 
netrūksta dabar, ir laukiama šį
met neblogų pasekmių.

Atidaryta tapo trečioji veiki
mo šaka, tai paėmimas agentū
ros White Star Line ir White 
Star Doirfinion /Linijos, kurias 
Lietuvos Garlaivių Bendrovė at
stovauja Lietuvoje taip kad ke
leiviai iš Lietuvos Amerikon ar 
iš Amerikos Lietuvon esti gra
žiai musų 'Bendrovės aprūpina
ma; Musų keleiviai keliauja 
per Liepojų, Hamburgą, Breme
ną ir kitus uostus, o tikimasi 
juos kelti galėsią irgi per Klai
pėdą. Jau dabar toji šaka ge
rokai apsimoka, o jeigu Ameri
kos Lietuviai parems musų Ben
drovę pirkdami laivakortes ant 
White Star Linijos tai musų 
darbas suštembs 'ir bus labai pa
sekmingas.

čion reikia pažymėti kad Lie- / 
tuvos Garlaivių Bendrovės tur- ■ 
tas išneša nemažiau septynių mi- < 
Ii jonų auksinų. Prie sunkių ap- ' 
linkybių, kokias prisiėjo pergy
venti musų padėtis labai džiugi
na ir ramina. Jeigu Lietuvos 
valdžia, 'kaip žada; padirbs uos
tą šventojoje ir jeigu Entantė 
išpildys savo pažądus prijung
dama Klaipėdos kraštą prie Lie
tuvos, ateityje musų apsiėmimas 
išbujos taip .kaip mes ’drysome 
patįs svajoti.

x 464,370.00
430,012.42

3,500,000.00
28,274.65
8,750.00

Pasivas: 
Akcinis; kapitalas 
Atsargos 'kapitalas 
Surpliusas
Neišmok, dividendas 

už 1920 m.
Specialės einamos 

sąsk. bankuose 
Pelnas

10,640.00

1,584,447.50
813,322.30

5,945,434.45

Pelno paskirstymas: 
10% atsargos kap. 
20% metinių akcijų 

dividendui 
Labdarybės tikslams 
Dapild. atlyginimui 

valdybai už 1921^, 
Perkelta: 1922 likvi

dacijos reik. 1921

81,332.23

438,872.88
50,000.00

150,000.00

93,117.19
813,322.30

tokiu gra-Reikia pasidžiaugti 
čiu apgimu įstaigos kurios suor
ganizavimui prisidėjo Amerikos 
Lietuviai; V. K. R;

Jus čia turit nefjjerdaug kny
gų — nusiųskit jas saviškiams į 
Lietuvą. Arba išrašykit jiems 
naujų iš “Dirvos” Katalogo.

WWVWVVVWWVWWWWVW

CUNAI? AhUCHOFi
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
VPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu 1 kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
į Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jūrių mil
žinų išplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
Visi trečios -klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA 1 AQUITANIA 

BBRENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
ASSYRIA - - - Rugp. 11
CARMANIA - - - Rugp. 17
LACONIA - - - - Rugp. 3

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje:
wvvvifwwvvmvuvvvvwwb
Nauji Muzikos Kuriniai
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO

Vienam balsui prie fortepiano
L. Bernužėl, Nevesk Pačios -___ 50c 
!. O Pažvelgki, Mieloji ________ 50c 

Dviem balsam prie fortepiano:
1. Skrenda, Lekia Musų Mintjs_ 75c
I. Trisdešimts Lengvų 1

(a capella) Duetų ____ 
Mišram Korui:

>. Pirmyn į Kovą už Tėvynę 50c
i. Giesmė į šv. Kazimierą ______ 50c 
r. Keturiolika Dainų (viename

sąsiuvinyj) ___j__________:_ 1.00

Reikalaukit “Dirvoje” 
7.907 Superior Avėnue

Cleveland, O.

1.50

i!

Columbia Rekordų ® 
W ir Grafofonų ® 
Ui Y ' Krautuve “ H 
gi REKORDAI ATPIGO! JI 

Visi 10-coliniai Abiem
g» 1 pusėm Rekordai.. 75c w 

Patogiausia Clevelando ®
Ii

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

1 H KAUNO
KRAUTUVĖ

Jai

cigaretai

1O*
Jie yrą GERI!

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojarii, išleidžiant ir sukraunam. .
3400 St. CJąir Avenue Cleveland. Ohio.

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. -------------- --—— y, . -
rašą. Dabar geras laikas, tiktai šia
me laike jus pats save namie pagydy-

viznu, 
ksit.

p. o.

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 šįa-

Bandykit naminio gydymo—pats 
čia turit proga su gvaranta-

, bile tik jus tą darysit—pasvei;
Rašykit pas:

ALEX R. SALVIS
Box 96 Dalias, Pa. '

SVARBU
Air Tamistos Nepavėluosite prie 

Didžiausios Ekskursijos Lietuvon 
Vytauto Bendrovės

Laivas OLYMPIC išplauks
12 Dieną RUGPJŪČIO-August.

Rūpinkitės — Skubinkitės — Registruokitės.

(!
 Vietą ant laivo OLYMPIC užsitikrinkite tuo-: ; 

jau. liuosų vietų jau mažai liko. Mano vie- I 
tos ant laivo Olympic rezervuotos 2 ir 4 lovų ■ 
kajutos ant pat vidurio laivo! Nepraleiskite ; 
progos iškeliaut ant puikaus laivo Olympic ■ 
ir su dideliu skaičium Lietuvių. Visa kelio- ; 
ne vandeniu. ’ Iš Piliavos į Kauną bus paren- ■ 
gta specialiai trukiai. . . ' , » ;

New Yorke keleiviai patinkama stotyse. Nak- ; 
vynes keleiviai gaus mano Kotelyje. Reikalaukit ; 
pasportų ir platesnių informacij tuojau nuo \ !

GEO. J. BARTAŠIUS498 Washington St. New York, N. Y. ;

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Net ir kūdikiai pastebi!

Ryffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. x
Nusipirkite bonką Ruffles aavo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai j labaratoriją.

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

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa- 1 
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymu* išpildome per pačtą. *\

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 4'66

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistu, o ne 

. 0rie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda; Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

kS rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie' 
S neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
s' tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos, 
f. Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
V Spindulių Roentgeno ir pilnas .Bakte-

LMBĮ.44I EI riologiškas egzaminavimas kraujo ati-
nW Ji ^'1 • dengs man tikrą jūsų ligos priežastį
Mr *T ĮTy iHj *r jeigv paimsiu jus gydyt, jums

į> » vSfff *'U0I sugryž senoji jpsų sveikata ir 
IjU tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 

■ kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po.“ ištyrinėjimo tikrai pa
sakysite ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir. tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

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

,... Ncdeldieniais nuo 10 iki 1.

e) n/®

ra
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Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Liet. Piliečių Sąjungos sky-į 
riaus susirinkimas atsibuvo pa-j

Liuosybės Choro išvažiavimas. į
____  r_ Liepos 23 d. Liuosybės Choras 

nedėlio vakare “Dirvos” redakci-1 turėjo išvažiavimą ant Keršio 
ūkės. Nors išryto pasirodė ly
tingas oras, ir nekurie pabūgo 
lietus, bet apie 10 vai. pasirodė 
saulė ir diena buvo labai graži. 
Visi choristai susirinko ryte pa
lei Cleveland Trust Banką, ant 
E. 79th St.; kur laukė trokas, 
ir nors lietui lyjant, choristai ir 
choristės buvo tvirti dvasioje 
ir išpiškėjo 8:20 vai. linkui pa
skirtos vietos. Apie 10:30 bu
vom jau ant gerb. Keršio far- 

Kereis suskaitęs kiek šve
ičiu susilaukė, del visų pagamino 
labai gardžius .pietus. Tik vi
siems mums pavalgius, štai at- 

[piškėjodar ir P. Vasiliauskas su 
•p-le ir ponia Grig. Jiems atva
žiavus, nuėjom visi į girias kur 
buvo visoki žaidimai, kaip tai: 
bobos mušimas, žiurkės gaudy
mas, kiaulės varymas ir visoki 
kiti paįvairinimai. Nors būre
lis nelabai skaitlingas buvo bet 
visi buvo pilni gyvumo. Laikas 
taip greitai prabėgo bežaidžiant 
su gražiais šonkauliais, kad ne- 

I pajutom kaip gerb. Gailiunas 
jau šaukia visus ant vakarie
nės, kuri vėl buvo Keršio šeimi
ninkės pagaminta. Pasidrūti
nus, po vakarienei dar biskį -pa
žaidėm, ir paskui troko vežėjas 
pradėjo šaukt visus rengtis va
žiuot į namus. 7:30 vakare tro
kas apleido farmą, ir visi Liuo- 
sybiečiai dainuodami išpiškėjo į 
namus.

Viskas pavyko kuopuikiausia. 
Geistina kad daugiau tokių iš
važiavimų surengtų — žmogus 
tokiam burelyj nors ant tos die
nos paliuosuoji visas savo iš
temptas mintis.

Pasaulio Pilietis.

joje. Kadangi,skyrius ilgai ne
laikė susirinkimų ir senoji val
dyba išsiskirstė, kiti išvažiavo 
Lietuvon, susirinkimą vadovavo 
laikinai išrinktas pirmininkas 
Dr. J. še'moliunas.

Iš senos valdybos skyriuje li
ko $27.90 turto, kuris ir bus lai
koma Skyriaus išlaidoms.

Nutarta sušaukt abelną Lietu
vos piliečių susirinkimą plates
niam supažindinimui Lietuvių su 
dabar inėjusiu nauju Lietuvos mos. 
įstatymu apie piliečių registra
vimą. šiame susirinkime bus 
ir registracija norinčių paduoti 
savo vardus ir mokesnį.

Viskas atsibus Lietuvių salėj, 
kitą pėtnyčią, rugpjūčio 4 d., 
nuo 7:30 vai. vakare. Seni Są
jungos nariai ir norintieji pa
stipti 'MM
kjįti.

nariais kviečiama atsHan- 
Valdyba.

Ir vėl Cleveland iečiams nau
jiena- Nauja partija, kuri va
dinas Amerikos Darbininkų Par
tija, sutvėrė ką naujo, bet tik 
dar nežinia ką. Buvo pradėta 
tverti Teatrališką ratelį, bet 
kuomet išpykiai (rateliui buvo 
vieni stori, kiti ploni, kiti krei
vi tai betveriant ratas visiškai 
subirėjo. Dabar sutvėrė negi
musios sąjungos kuopą, ir “Lai
svėj” jkorespondencija iš Cleve
land© štai ką sako: “Nutarta su
tverti Amerikos Proletarų Me
no Sąjungos kuopą. Ant vietos 
prisirašė apie 30 narių, diduma 
jų. aktoriai ar dainininkai (cho
ristai), vienas poetas, vienas mu
zikas ir vienas rašytojas.” Da
bar galvok, skaitytojau, kokios 
sąjungos ta kuopa ir ką ji veiks? 
Minėtas rašytojas tik vargais-
negalais tegali korespondenciją! Liūdnas paveikslėlis. Taip bu- 
sulipinti, ir tai redaktorius turi vo pradžios, taip bus ir visa- 
kaktą raukyti iki sintaksį pada- Kada svaigalai buvo leista 
ro tinkamą spaudai, o poetas ne- hajsvai pardavinėti, žmonės per 
žino nei ką žodis poezija reiškia, juos netekdavo namų, ir dabar 
<o vienok jiedu yra tos kuopos kada užginta, žmonės buna iš- 
šyarbiausi žmonės; kiti visi tai metama iš namų, čia eina pa
tik aktoriai, paprasti daininin- Į jaka apie tūlą Juozą Mockevičių, 
kai (choristai), ir tt. . kuris seniau gana pasiturinčiai

Na, gerb. skaitytojau, jeigu jr gražiai su šeimynėle gyveno, 
nori gauti poeto ar rašytojo j get paskui pradėjo daryt slaptai 
vardą, nesvarbu kad ir nemoki degtinę su kitais Lietuviais, 
rašyti, tik pristok prie minėtos pats gert ir pardavinėt kitiems, 
kuopos, o pamatysi_ kaip per §eši mėn. atgal jis pateko polici- 
“Laisvę” tave išgarsins. Gud- policijos rankas alkoholio parda- 
rųs tie centristai, nebereikalo ir vinėtojų už pasisavinimą jų at- 
kominternas juos užgyrė. gabento į jo namus alkoholio.

Dovydas. Mockevičius, kaip eina kalbos, 
manydamas pagąsdinsiąs slap- 

: S. L. A. 1-i kubpos nariams, tus alkoholi plątmtojuį .jų at- 
Praeitame kuopos susirinkime gabentą alkohol) paslėpė savo 
buvo nutarta kad kiekvienas na-J naipuose ir atsisakė jiems uz tai j

ATSIŠAUKIMAS
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas šiuomi atsišaukia į visus 
Cleveland© ir apielinkės Lietu
vius kviesdamas kiekvieną pri
sirašyti ir visiems susirišus į 
vieną bendrą ryšį veikti išvien 
politikos reikale. Kaip jau kiek
vienas iš jūsų žinote, mes Lietu
viai daug toli esame atsilikę po
litikos reikale nuo kitų tautų 
žmonių apsigyvenusių šioje ša
lyje. Mes tankiai didžiuojamės 
savo skaitlingumu Clevelande, 
bet politikos reikšmėj dar esame 
mažais vaikais prieš kitus. Lai
kraščiai ir musų susirinkimai 
perpildyta kritikomis ir šmeiž
tais vieni kitų, bet apie šios ša
lies reikalus viskas padėta į ša
lį, arba sakant musų piliečių rei
kalai pavesta kitų malonei, o 
mes tik vienas prieš kitą strak- 
čiojame. Mes kiti kad ir nieko 
neveikdami rė'kiam lyg proto ne
tekę bile tik kitą pažemint. O 
į savo tikrus reikalus atidos ne- 
atkreipiam.

Mes čia Amerikoje esam kai
po naujoje savo tėvynėje ir dau
gumas iš musų į Lietuvą jau ne- 
gryš, o apie musų sekančią gent- 
kartę jau nėra ko nei kalbėti. 
Taigi mes neturime į Ameriką 
žiūrėti kaipo į pribėgės šalį, bet 
turime žiūrėti kaipo į savo nau
ją tėvynę kurioje mes turėjome 
progą pirmą sykį pamatyti lais
vę ir kartu su visomis tautomis 
kilti prie idealo. Jeigu sykiu su 
kitais nepajiegiame tas parodo 
kad mes dar esame kūdikiai 
prieš kitus. Betgi tas kūdikis 
turi kada nors tapti suaugusiu 
žmogumi. Mes, Clevęlandiečiai, 
iš praeities žinome kad Clevelan- 
do Lietuvių tarpe buvo nekartą 
mėginta tverti politiški klubai, 
bet jie vis žuvo. Priežastįs bu
vo tos kad kiekvienas klubo or
ganizatorius norėjo turėti klubą 
tokioj pakraipoj kokioj jis pats 
esąs. Ir tokiu budu giltinė vi
sus pirmesnius klubus pakirto.

Amerikos 1 Lietuvių Piliečių 
Klubas jau gyvuoja keli metai 
ir jis neturi jokios pakraipos 
Lietuviškos politikos žvilgsniu, 
nes ačiū pirmiesiems'šio klubo 
veikėjams jie sutvėrė jį be jokių 
partijinių ypatybių, šis klubas 
vien tik rūpinasi Amerikos po
litikos reikalais.

Dabar visi Clevelandiečiai Lie
tuviai yra prašomi ateiti ir pri
sirašyti prie šio Klubo. Klubo 
ruimai randasi 1344 E. 68 th St. 
Prisirašyti galima kiekvieną die
ną vakarais ir laike Klubo susi
rinkimų kurie atsibuna kas an
trą seredą kožno mėnesio. Ne-

* Klaidos pataisymas. Pereita
me numeryje minint apie auksi
nų 'kurso puolimą-kilimą įkliuvo 
maža klerikališka klaida, bet 
dauk reiškianti: Kursas slankio
ja tarp 25 ir 40 centų už 100 au
ksinų, ir statėjus inpuolė vie
nas zero daugiau jr pasidarė

KAS MANOT VAŽIUOTI 
LIETUVON!

Mes palydim ant stoties ir anj. jaj 
j vo. Parupinam išpildyti blankas pas" 
portams, ir tt.

Rugpjūčio 23 d. išplauks geras lai-, Siunčiam pinigus Lietuvon. Kur 
vas PARIS, eis tiesiai j Klaipėdą, Lat- sas yra gana žemas. Nepamirškit 

— musų antrašo:
Cleveland Realty and Inf. Bureau 

1419 E. 21 St. Cleveland, O.

vių paso nereikės. Vandeniu be per
sėdimo perplauks j 9 dienas. Va
žiuos tuo laivu ir Lietuviai palydovai. 
Daug Clevelandiečių rengiasi tuo lai
vu važiuoti Lietuvon. Važiuok ir 
Tamista su šeimyna kartu su jais.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, 9 kam
bariai su maudyne, elektros šviesa, 
furnasas, didelis skiepas, lotas 36x 

85 p. Kaina $7,200. Kreipkitės šiuo 
ad.: 1214 Norwood r. Apačioj. (31)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą"

uuvv iiuiaiui nau turnvicutw na-1------- ------------------- , . .. f i • i • • x •rys turi atsilankyti bent kartą mokėti, manydamas jog jie pa- praleiskite progos prirašyti vi- 
į'tris mėnesius kuopos susirin- į^os papulti ir dykai jam alko- si; o ’v " " ? “°""? aovr 
kiman. Nepadaręs to liksis bau- holl Pallk? Pasišalins. Bet agen- vardą svetimtaučių akyse ir tap- 
... — —F . .... I nAHAllat cimfl Ivffiia Oil Vi Til 1 d 11 mna TlTQ-

j' tris mėnesius kuopos susirin-1papulti ir dykai jam alko- 

džiamas 25c. (pagal konstituci-1 Jal apsiskundė policijai, 
ją). Paliuosuoti liksis tik ne- "........  "
galinti per ąyarbias priežastis 
susirinkiman ateiti, šį nutari
mą kuopa darė dėlto kad nariai 
neskaitlingai susirinkimus 1 lan-

si, o tokiu budu pakelsime savo

MĮMB, Moc
kevičius nuteista neapribotam 
laikui į pataisos namus už va-i 
gystę.

Pereitą keivergą jo moteris 
šou. . .- su trejetu vaikučių liko išmesta

ko. Yra daug tokių narių kurie Inan?ų ir atimta iš jos visi ra- 
per ištisą metą “neturi”, progos kandai, neturėjo nei cento užsi- 
nueiti susirinkiman ir pasvare- n'°^et J’aiJ^0S> kurią ir taip jau 
tyti organizacijos reikalų, ga- buvo uzvilkus.
kč: Kaip kiti padarys taip ir Neturėdama kur su mažučiais . 
man bus gerai. pasidėti, moteris kreipėsi j vi- <

fNe, gerbiamieji;.geriau patįs l3?k*as labdarybės įstaigas, bet 
rūpinkimės savo draugijų reika- niekas pegalbos nedavę. Prie 
lais. Sekantis susirinkimas bus Lietuviškų draugijų nei vienas 
3fd. rugpjūčio,Lietuvių salėj, 7 nepngulejo. Pagalįaus rado pa- 
vdl. vakare. Kviečiama visi at- at?8? policijos ligoninėj, kur bus 
silankyti. Taipgi kviečiami ne- bus surasta jai s u. vaikais ( 
pf {gulintieji atsilankyti ir prisi-1 kl*a vie^a- 
rašyti prie SLA. Naudos ir S.
L. A. tik tas nemato kuris ne
galvoja.

Kuopos Korespondentas.

sime lygus su kitų jau mus pra
lenkusių tautų žmonėmis kurie 

j pirma musų suprato reikalą 
glaustis po Dėdės Šamo vėįiava.

Adomas Padegimas.

Dr. J. šemoliunas patarnauja 
visiems Clevelando Lietuviams 
išpildyme ir pasirašyme ant ap
likacijų del Lietuvos pasportų ir 
suteikia patarimus. Kreipkitės: 
The Cleveland Trust Bank Bldg. 
Kampas St. Clair ir E. 79th St.

PARSIDUODA DU NAMA1! ant 
vieno loto. Prieinama kaina per
kant už pinigus ir mokant iŠ- 
kalno. Kreipkitės 1588 E. 49th 
Street. (30)

S.L.A. 136. kuopos susirinki
mas atsibus seredoje, rugp. 2 d., 
7:30 vai. vakare,> Lietuvių salė
je, 6835 Superior avė. Viši na
riai malonės būti šiame susirin
kime. J. J. žilis,

M. Rast.

SUPERIOR DRY GOODS CO.
7911-13 SUPERIOR AVENUE

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VISOKIŲ REIKMENŲ TUOJ 
UŽSIBAIGS — Turit tik vieną savaitę laiko pratęsimui 

savo Dolario kaip gurno. Ateikit ir persitikrinkite
Moteriški Tvirtų Spalvų- Apsivelkami žiurkštai $1 vertės 
Po 59c. Abrusams audimas jardas po 5c.

Duodam žalius ir Raudonus Štampus.

Ohio valstija kitiems preziden
to rinkimas vėl turi kandidatą Į 
prezidentus.. Yra manoma no
minuoti senatorių Atlee Pome- 
rene, demokratą.

Ši valstija pereitais rinkimais 
turėjo abu kandidatu ant prezi
dento.

R. N. ROĘERTS — Groserne ir Mėsinyčia
TAIPGI VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAUTUVĖ

Mėsa ir visi maisto produktai yra švieži, švarus ir geri. 
Prielankus patarnavimas kiekvienam.

7807 SUPERIOR AVE. Randolph 4434

F

■; Dr. V. Kudirkos Dr-stės ną- 
Sių atidai! Kurie 1922 metais 

esate mokėję už du mirusius 
musų draugijos narius propor- 
cionaliai pomirtinę turite būti
nai ateiti ant sekančio* susirin
kimo ir užsimokėt. Susirinki
mas atsibus rugpjūčio (August) 
6 dieną, nuo 2 vai. po pietų, pa
prastoj vietoj.

Fin. Sekr. V. K. Yurgilasl 
, 1125 E. 79 St. 1

į Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui. ” 
LIBERTY CAP MFG. CO.

Vaikams KEPURIŲ
■Vaikų kepurės 75c. iki, 95c.

IŽ Vyrų kepurės $1.00, $1.50 Išdirbėjų kaina.
J VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 
5 Mes turim įvairių daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių.

Is, 2625 East 55th St. 7904 St. Clair Ave.
į Cent 7509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775

5

I DR. J. T. VITKUS
• Lietuvi, Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

’ Kampas Superior Avenue

SUEFZER DRUG STORE
.Užlaiko visokius vaistus, Linimentus, Perfumus, 

Apraišalus — Ligoniams Reikmenis.
Galima gaut alaus ekstrakto.

Atneškit savo receptus pas mus išpildymui. •< >
7905 St. Clair Ave. Randolph 6741.

nao z-uiu učžl

11000 auksinų.

THE ILLUMINATING COMPANY

PER

Siųskit Kolei Kursas Dar Žemas

7907 Superior Ave

UŽSILAIKYMAS VĖSIAI UŽ 
CENTĄ Į VALANDĄ

Ar žinot kad kainuoja mažiau negu Vieną 
centą į valandą turėjimui nuolatinio vėsaus 
vėjo einančio per jūsų namą? Tiek tik kai
nuoja operavimui Elektriško Fano.

Elektriškus Fanus galima varyti taip pi
giai ir jie yra tokiu patogumu namuose jog 
niekas neturėtų be jų apsieiti. Jais galima 
atvėsinti virtuvę karštose dienose.

Fanai yra vienatinė galima turėti pato
gumo rūšis namuose kuomet jus turit elek
tros srovę įvesta. Jeigu jūsų namuose nė
ra suvesta elektrai vielų, pasiteiraukit pas 
artimiausį elektriškų daiktų krautuvninką 
kiek tai kainuoja. Už darbą galima apmo
kėti mažomis dalimis.

Siųskit Savo Pinigus
į Lietuvą

“Dirvos” Agentūrą
“DIRVA” siunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu prieinamu kursu ir greičiau

siais budais. Persiuntimas atliekama Orderiais, Draftais, Kabeliu.
PER “DIRVOS” Ofisą galima siųsti pinigus Lietuvos Auksinais, Amerikos 

Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Markėmis.
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 

j Lietuvą, todėl nereikia laukti kurie turi pinigus gauti.
PINIGAI eina į visas Lietuvos dalis — Didžiąją Lietuvą, Prūsų Lietuvą ir po 

Lenkais užimtas Lietuvos dalis.
SIŲSTI GALI VIETINIAI ypatiškai atsilankydami, ir taipgi iš kitų kolonijų . 

Lietuviai — prisiunčiant savo pinigus kiek norima išsiųsti j Lietuvą, o 
tuoj pinigai buna paleidžiama ir siuntėjui prisiunčiama paliudymai ir 
kvitos kurias reik nusiųsti į Lietuvą ir ant kurių pinigai isnlokama.

NORĖDAMI pasiųsti pinigus saviškiams Lietuvoje kreipkitės j “DIRVOS 
AGENTŪRA klausdami kainų. 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 siunčiama, kaip tai pilną vardą, pavardę, kaimą, valsčių, apskri
ti, arba pačtą, gatvę ir numerį. Ir sykiu parašyti pilnai aiškų savo var
dą, pavardę, gatvę, baksą, numeri ir miestą.

SIUNČIANT MUMS pinigus geriausia siųsti Money Orderiais arbe regis
truotuose laiškuose, nes taip išduodami jums kvitai apsaugos pinigus 
nuo pražuvimo, kas kartais pasitaiko pačtuose 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 siuntinėti iš ko kartais butų buvę nesmagumų.

PINIGŲ PERSIUNTIMO REIKALU KRE1PDAM1ES RAŠYKIT ŠITAIP:

“DIRVOS” AGENTŪRA
Cleveland, Ohio


