
’’DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Publication in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate:

In the United States .......................... ■
Canada and Mexico .... ..............
Lithuania and other countries ....

Advertising rates on application.
’’DIRVA”

7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Cleveland®, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose .......................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje .....................$2.50
Lietuvoje ir kitur .............................. $3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku. 

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Published and distributed under permit No. 773, authorized by the Act of October 6th, 1917, on file at the Post Office of Cleveland, Ohio, Dy order of the President. A. S. Burleson, Postmaster General
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

No 31 KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, RUGPJUČIO-AUG. 4, 1922 > METAI VII (VOL. VH)

Amerika Pripažino Lietuvą,
Latviją, Estoniją ir Albaniją
TRIS BALTIKO VALSTIJOS IR VIENA BAL

KANUOSE SUSILAUKĖ DAUG-REIŠ- 
KIANČIO S. VALSTIJŲ UŽTVIRTINIMO.

AIRIŲ KOVOS PRIE 
NIEKO NEPRIVEDA
Dublinas. —- Laikinos Laisvos 

Valstijos valdžioą kabinetas at
sisakė svarstyti pasiūlymą lai
kyti taikymosi derybas Corke 
tarp pietinės Airijos karingųjų 
pusių — Sinn Feiniečių ir Val- 
stijiečių. Valstijos valdžia rei
kalauja beišlygino respublikonų 
kariauninkų pasidavimo.

Belfaste ir kitose vietose pa
sikartojo mūšiai; respublikonai 
užpuolė Valstijos kariumenę. 
Kariumenei einant, sutikta ku
nigas, kurio paklausus ar nėra 
pavojų kunigas užtikrino jogei 
čia priešų nėra. Staigu iš pa
krantės iššoko septyni ginkluoti 
Airiai ir pradėję šaudy t į karei
vius du jų nužudė. Keturi ata- 
k notoj ai suimta toliau mūšiams 
einant.
, Laisvos Valstijos kariumenė 
užėmė nuo respublikonų Tippe
rary miestą po dviejų dienų ata
kų.

Limerick keletas savaičių kon
troliuojamas respublikonų sava
norių ir niekas neįstengia miestą 
užimti. Miesto ir apieliųkių žmo
nės apimta didelio skurdo, netu
ri anglies nei gazp, gi mažėjant 
maistui gyventojoms gręsia ba
das. Visi susinėsimai gelžkeliu 
ir vielomis sutraukyta, ir viena
tinis būdas pasiekti Dubliną tai 
pervažiuojant laivu į Liverpool}, 
o iš tenai tuo pat budu į Dubliną.

De Valera, buvęs Airių res-1 
publikos prezidentas, labai nu
siminęs, nuvargęs, susirūpinęs, - 
ir vaikščiodamas! visada nėšio- ' 
jąsi šautuvą. . 1

GREKAI NORI UŽIMT 
KONSTANTINOPOLI
Paryžius. — Grekijos valdžia 

pristatė santarvei notą kurioje 
išrodoma jog atgrąžinimui tai
kos Mažojoj Azijoj, kur Turkai 
su Grekais kariauja, įvyks už
ėmus Turkų sostinę Europoje, 
Konstantinopolį. Nesisekant M. 
Azijoj, Grekai mano pradėti už
puolimą ant Turkų iš Trakijos 
ir užimti Konstantinopolį. Ita
lija ir Francuzija tam tuojau 
parodė pasipriešinimo. Iš Kon
stantinopolio ateiną žinios skel
bia apie didelį Turkų sujudimą 
tokį Grekams pasiryžimą parei
škus. Santarvės atstovai tenai 
deda pastangas užtikrint gyven
tojus jog tokių atsitikimų nebu
sią. Francuzija gatava net mi- 
lįtarę spėką panaudoti jeigu už
puolimas prasidėtų.

Grekų išrodoma jog santarvės ] 
neutralizavimafe Konstantinopo- ] 
■lio yra tik užstojimas Turkų, o < 
per tai Grekai negali įvesti tai
kos.

LAIŠKAS VALDEMARUI ČARNECKIUI 
LIETUVOS ATSTOVUI

GERBIAMAS TAMISTA: — 
Atsisveikinant su Jonu Vileišiu 
buvo suprasta jogei Tamista už
imdamas savo pirmtakuno vietą 
ir vesi tolyn visą pradėtą dar- 

1 bą, busi ašimi visokio Lietuvių 
darbo Amerikoje delei Tėvynės 
reikalų, kam Tamista ir esi nu

skirtas. Visų šalių atstovai ki
tose žemėse viską daro kuomi 
tiktai gali padėti savo šaliai — 
garbėje, politikoje ir ekonomi
joje. Tiktai, tiktai musų Lie
tuvos atstovas yra kitaip nusi
statęs, pasakysiu, net priešingai. gj

Atsimenant Austrijos ir Vo-| 
kietijos atstovų pirm karės ir 
prasidėjus jau karei darbus, sa
vo šalies naudai, nepalygintinas I - 
yra skirtumas, nors veik visi jų 
iarbai buvo priešingi Amerikos 
nusistatymui, opinijai, ir net kri-1 
minališki, bet patriotiški akyse I 
saviškių.

Lietuva yra dar karėje su 
Lenkija, o per ją ir su Francu
zija, nes Francuzija valdo Len
kiją planuose, visokiais ginklais 
ir pinigais. Todėl reikalinga 
yra būti labai akylu kad kariau
ti su taip stipriu priešu kaip 
Francuzija, kaip pasakų Dovy
das su Galijotu.

Kariauti su Lenkija ir Fran- 
eurija Amerikoje-yra galima, ir 
net pasekmingai, per propagan
dą Angliškoje spaudoje, lygiai 
taip kaip dabar yra Kun. Kemė
šio propaganda varoma 'Lietuvių 
laikraščiuose’— kartoj iAi as tų 
pačių žinių, vis tilpusių 'Lietu
vos laikraščiuose, tik persijotų 
per kunigišką rėtį po vattftYLie- 
tūvos Informacijų Biuras. - Ko
dėl toks pat Biuras, arba tas 
pats, nič nieko nerašo į Anglui 
laikraščius apie visokiaribpus 
Lenkijos pogromus ant Lietu
vos, kasdiena atsikartojančius? 
Ir koks nusistatymas?

Kada tilpo metropolijos laik
raščiuose pranešimas kad Fran
cuzija reikalaus atlyginimo nuo 
Lietuvos už savo piliečių viso
kius nuostolius (keliolika Lietu
vos dvarininkų tyčia tapo pada
ryta Francuzijos piliečiais nuo 
Rokiškio) tai tuojau pil. M. M. 
šlikais, Lietuvos Atstovybės ju- 
riskonsulatas, užginčijo tą pra
nešimą pamatuodamas kad Lie
tuvos vąldžia apie tai nieko nė
ra pranešusi, nors tas praneši
mas nebuvo Lietuvai žalingas 
bet simpatijos teikė. Bet, kada 
Lenkijos ir Francuzijos puolimai 
ant Lietuvos pakraščių atsikar
toja kasdiena, kaip yra varoma 
sistematiniai plėšimai ir žudy- koks ‘.‘savanoris 
nės nuolatai, tai į Anglų spaudą! (Užbaiga ant p. 2-ro, 5 kol.)

nėra kam pranešti. Lietuvos In
formacijos Biuras to nemato-ne- 
girdi, ir nei žodelio Anglų spau
doje apie tai neteko matyti. Ir 
kada-ne-kada Kun. Milukas pa
rašydavo į “The Nation” arba 
“Literary Digest” tai Biuras 
tuojau pranešdavo Lietuvių laik
raščiams ką minėti laikraščai 
apie Lietuvą rašo. Kiekvienas 
straipsnelis Anglų spaudoje apie 
Lenkų-Francuzų šunybes Lietu- 

ivai darytas ir daromas yra vis 
| lyg Vokiškoji kanuolė “Berta” 
siekianti Varšavą ir Paryžių.

čionai gal teisinsis gerb. Čar
neckis ir L. I. Biuras kad stoka 
tinkamų darbininkų Atstovybė
je,- ir tam tikslui mes jau valan
da kaip atsišaukėme į savano

rius kad rašytų, net gale kovo 
mėnesio, sekančiai:
“Gerbiamas Tamista:

“Visada buvo didelio reika
lo informuot Amerikonų spau
dą apie Lietuvos padėtį ir 
reikalus. Tasai reikalas ypač 
dabar yra labai aiškus, kada 
Lietuva randasi išvakarėse la
bai svarbios permainos jos 
tarptautinėje padėtyje.

“Didelę reikšmę matome in
formavime vietinės spaudos 
po Amerikos miestus. Prie 
jos lengviau esti prieiti negu 
prie metropolijų laikraščių. 
Tečiau tos vietinės spaudos 
sudaromoji opinija turi inta
kes ne tik į vietos visuomenę, 
bet atsiliepia ir į didžiąją 
spaudą.

“Tat kreipiamės prie Ta- 
mistos, kaipo turinčio šioje 
srityje prityrimo ir gerų sen
tikių su vietos Anglų laikraš
tininkais, ir prašome Tamis- 
tos tuos savo sentikius ir in- 
tękmę panaudoti Amerikos vi
suomenės informavimui apie 
Lietuvą per vietinę spaudą. 
Lietuvos Informacijų 'Biuras 
laiks nuo laiko, jei Tamista 
sutiksi, siuntinės Tamistai ži
nių apie Lietuvą, kurias pra
šome patalpinti vietos Anglų 
spaudoje.

Ir tt. |
M. M. šlikas, 

Vedėjas.”
Tiesa, /bet pasekmių nepaste

bėta jokių, o kiek daug gerų pro
gų pralaimėta! Lietuvos Infor
macijų Biuro tikroji užduotis, 
yra informuoti Amerikos Ang
liškąją spaudą autentiškomis 
žiniomis, kas turėtų toli didesnę 
intaką ant -redakcijų negu faile 

raštininkas”.

Naujas Lenkų Kreipimą
si prie Lietuvos

Washington, liepos 24 d, (El
ta). — Naujas Lenkų Užsienių 
Reikalų Ministeris Narutavičius 
kreipėsi j Lietuvos vyriausybę 

ISuv. Valstijos Davė Pri-1Pasiūlydamas derybas,pilietybės

pažinimą Keturioms
Naujoms Šalims

Washington, liepos 28 d. — 
Tris Baltike “bufferinės val
stijos” — Estoniją, Latvija 
ir Lietuva —- prie Rusijos ru- 
bežiaus, likosi Suvienytų Val
džios formaliai pripažintos.

Evan E. Young, kuris buvo 
Amerikos komisijonierius del 
tų trijų valstybių, palaikys sa
vo vietą su Suv. Valstijų mi
nisterio laipsniu.

Kadangi tos trįs šalįs, bu
vusios dalimis senos Rusijos 
monarchijos, nuo jos atsisky
rė ir įsteigė savo valdžias, jų 
pripažinimas įšrodytų kaip at- 
sišalidimas Suv. Valstijų nuo 
savo nusistatymo Rusijos te
ritorijos nedalinimo.

Vienok oficialiai Valstijos 
Departmentas praneša jog čia 
ne tame dalykas.

Sekretorius Hughes taipgi 
praneša apie pripažinimą Al
banijos valdžios;

Amerikoj Lietuviai ant Rugpjūčio 6 d. Rengia Pa- 
i minėjimo Lietuvos Pripažinimo Vakarus.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Clevelande sekančiam panedė- 
lyje prasidės angliakasių unijos 
atstovų ir kasyklų operatorių ta
rybos užbaigimui streiko. Nie
kas nepaklausė prezidento įsa
kymo pradėti dirbti, arba strei- 
keriams netrukdyti tų' kurie dir
ba'. Paskirose šalies dalyse bu
vo vėl susimušimų ir šaudymų 
tarp streikerių. ir streiklaužių.

Darbininkų pusės norima se
nas algas gauti, tada tik paliaus 
streiką. Operatoriai pasirengę 
iškovot pigiau, nes jie sako ne
galį lenktyniuoti su kasyklomis 
kurios dirba su ne-unijistais.

Gelžkeliu darbininkų streikas 
užbaigti trukdoma tuo kad kom
panijos atsisakė priimti valdžios 
pasiūlymą taryboms pradėti.

Kompanijų dabar svarbiausiu 
užsivarymu, šalip algų ir unijų 
klausimo, neatgrąžinimas strei
kavusiems darbininkams senų 
darbų. Jos nori palikti skebus 
dabar jų laikomose vietose, o 
imti streikerius atgal tik -kada 
bus vieta.

Angliakasių kovos. Cadiz, O. 
— Pereitos savaitės (pabaigoje 
Harrison ir Jefferson -pavietuo
se atsibuvo streikerių šaudymai- 
si su kasyklų sargais. Paleista 
keliolika šimtų šūvių. Gyvento
jai apimti teroro slėpėsi skie
puose. Kasyklų sargyva šaudy
mą pradėjo iš kulkosvaidžių po 
to kaip iš vienos pusės kas -tai 
paleido kelis Širvius į sargybą.

Washingtone, Georgetown© u- 
niyėrsiteto ligoninėj, mirė Glenn 
E. Plumb, sumanytojas plano 
paėmimui gelžkeliu .iš kompanijų 
rankų į valdžios valdybą, kaip 
yra kitose šalyse. Tą jo planą 
politikieriai atmetė pora -metų 
atgal.

'Jis kaipo advokatas tarnavo 
gelžkeliu kompanijoms, 1919 m. 
gi sugalvojo valdžios sąvininky- i 
stės planą ir nuvykęs į Washin
gton perstatė jį valdžiai. Jis 1 
buvo 56 m. amžiaus.

LIETUVA PRIPAŽINTA 
(L. I. Biuro telegramas) 
Washington, liepos 27 d. —

Amerika pripažino Lietuvą. 
Rugpjūčio 6 d. visose Lietuvių 
kolonijose rengiama iškilmin
gos manifestacijos su masi
niais mitingais, prakalbomis 
ir rezoliucijomis.

Sveikiname.

loptacijos klausimu. Gavo, atsa
kymą iš Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerio jog optacijos 
klausimu galima busią kalbėtis 
tik prie bendrų derybų, ir tai 
pildžius Suvalkų sutartį.

iš-

Pilsudskis Pasiliko
Varšava. — Palščos preziden

tas atsiėmė savo rezignaciją, po 
didelių ginčų pervertęs dalykus 
savo pusėn. Pilsudski nenorėjo 
kabineto kurį buvo paskirta su
daryti Silezijos banditas Kor- 
fanty.

Į Suokalbis ant Poincare 
Gyvasties

Paryžius-.-— Francuzų valdžia 
susekus Vokiečių monarchistų 
suokalbį nužudyti Francuzijos 
premjerą Poincare. Kaip- aiš
kinama, tas suokalbis prasitę- 
sęs net iš Vokietijos po nužudy
mo ministerio Rathenau.

Illinois valstijos angliakasių 
"kovos pasekmėj, kame užmušta 
22 skebai, prasidėjus tardymams 
unijistų kaltinamų žmogžudys
tėje, visi tos valstijos angliaka
siai stoja už apgynimą savo 
draugų. Illinois valstijoj yra 
90,000 organizuotų angliakasių 
— daugiausia negu kitoj kokioj 
paskiroj valstijoj.

Didžiųjų Ežerų unijistai laivų 
darbininkai — jūreiviai ir virė
jai — nubalsavo pavedimą savo 
viršininkams galę iššaukti strei
ką kada tas pasirodys reikalas.

Buffalo, N. Y,; streikuojanti 
tramvajų darbininkai smarkiai 
pradėjo užpuldinėti streiklau
žius ir tankiai surengia riaušes. 
To pasekmėj policija liko apgin
kluota kulkosvaidžiais ir laksto 
automobiliais po miestą, turėda
ma įsakymą šauti mirtinai vi
sus streikerius darančius užpuo
limus ant tramvajų.

Rusų Pabėgėlių Klausi
mas Keblus

Geneva. — Šveicarijon priva
žiuoja taip daug Rusijos pabė
gėlių kad jais rūpintis net neiš
galima. Abelnai visoj Europoj 
tų Rusijos rojaus tremtinių iš
siblaškiusių yra milijonai; nie
kur jie nei užsiėmimo negauna. 
Šveicarijos komitetas Rusų šel
pimui atsišaukia jau į užjurines 
šalis pagelbėti išrišti tą sunkų 
klausimą.

Verčia Vokiečius Mokėt 
Skolas Pilnai

Berlinas. — Francuzija atme- 
|tė Vokietijos prašymą apmažin- 
ti mėnesinius skolų mokesniu's 
sudarytus Vokiečių sutartimis 
su ’kitų šalių piliečiais pirm pa
saulinės karės.

Francuzų nota duoda Vokie
tijai dešimts dienų laiko prista
tyti užtikrinimą jog'pilni mo- 
kesniai bus ir toliau mokama.

Kviečia Santarvės Atsto
vus į Londoną

Londonas. — Anglijos prem
jeras Lloyd George užkvietė 
Francuzijos premjerą į Londoną 
pasitarimui apie atlyginimus iš 
Vokietijos už karės nuostolius. 
Taipgi kviečiama Belgijos ir Ita
lijos valdžios atsiųsti savo at
stovus.

Tūli Senatoriai Intaria- 
ma del Tarifo Kėlimo 
Washington. — Senatas pri

ėmė bilių uždedantį didelius mo
kesnius ant įvežamos iš kitų ša
lių vilnos ir vilnonių audimų. 
Tas klausimas senatorius taip 
buvo sukiršinęs kad jie, nežiū
rint kaip dideli vyrai yra ir at
stovauja tokios garbingos šalies 
žmones valdžioje, vienas kitą va
dinosi “asilais”, “melagiais” ir 
tam panašiai. Kas dyvo jei mu
sų politikieriukai vartoja tokius 
žodžius. Jie turėtų dar aršiau 
pasirodyt, nes juk mes daug to
liau nuo Amerikonų atsilikę.

Nekurie senatoriai išrodinėjo 
jog tūli kiti senatoriai turi di
delius interesus čia pats Ameri
koje vilnos biznyje dėlto uždeda 
augštą tarifą kad galėtų čia pa- 
sipinigaut ir drapanas pabran- 
gint.

Lietuvos Atstovo Sveiki
nimas su Pripažinimu 
Dideliu džiaugsmu šiandien 

džiaugiasi Lietuviai ir visi Lie
tuvos prieteliai del kilnaus Su
vienytų Valstijų valdžios žings
nio pripažįstant Lietuvos nepri
klausomybę de jure.

Senai Lietuvių tautos laukto
ji pripažinimo diena atėjo ir ap
vainikavo musų tautos ir ypatin
gai Amerikos Lietuvių padėtas 
pastangas kovoje del skaisčios 
savo laisvos Tėvynės ateities.

Garbė didžiai Amerikos 
tau ištiesusiai 'pripažinimo 
ką savo mažesniajai seserei 
tuvai.

Garbė Amerikos Lietuviams 
tiek daug pasidarbavusiems del 
Lietuvos pripažinimo.

Ilgiausių metų nepriklausomai 
demokratingai Lietuvos Respu
blikai.

Kartu su visu Atstovybės per
sonalu sveikinu Amerikos Lie
tuvius sulaukus iš šios šalies 
valdžios Lidtuvos nepriklauso
mybės pripažinimo.

V. ČARNECKIS, 
Lietuvos Respublikos 

Atstovas.

tau- 
ran- 
Liė-

Chicagoj nuo gazo eksplozijos 
sužeista apie šimtas žmonių, su
ardyta gazo tankas ir paskleis
ta gaisras plačioj apielinkėj. Iš
šovė 4,000,000 kubiškų pėdų ga
zo.

Japonai Vėl Pradės Ta
rybas su Rusais

Maskva. — Skilusios Japonų- 
Tolimųjų Rytų Respublikos ta
rybos Dariene vėl bus panaujin
ta, kadangi Japonija pasižada 
ištraukti savo kariumenę iš Pre- 
mosko distrikto iki lapkričio m.

Kalba apie Kitos Kares 
Baisybes

Londonas. — Ypatingoje sa
vo kalboje Laisvų Bažnytinių 
susirinkime premjeras Lloyd 
George pasakė jog Britanijoj, 
Amerikoj ir visame pasaulyje

Chinijos Neramumai
Kantonas, Chinija. — Trįs ka

riški laivai atsitraukė nuo pre
zidento Sun Yat Sen laivyno ir 
pasiskelbė neutraliais jo kovose 
su kitais politiškais vadais. Tie 
laivai išplaukė link šanghai.

Upių ir pajūrių piratai-plėši- 
kai pradėjo taip smarkiai veik
ti kad šilkų vežiojimas vandeni
mis beveik visai apsistojo, iš
skyrus jei gabenama po kitų ša
lių laivynų apsauga.

Lankėsi pas popiežių. Buvęs 
Ohio valstijos gubernatorius, ir 
pereitais rinkimais kandidatas 
ant prezidento, Cox, turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su popiežium. —

Amb. Herick Sako Euro
pai Reikia Vienybės 
Washington. — Suv. Valstijų 

ambasadorius Francuzijai, Her
rick, iš Clevelando, sugryžęs iš 
Europos porai mėnesių, pasako
ja kas/Europai reiktų daryti at
sigaivinimui. Visa Europa, sa
ko, turi išsidirbti ekonominio 
gelbėjimosi planą. Nudėvėtos, 
nuskurdę senojo pasaulio šalįs 
stengiasi* kožna paskirai išsigel
bėti, ir ta pati stoka vienybės 
taikoje kaip ir karėje duoda to
kias pat prastas pasekmes.

10 Metų Mergaitė — 
Motina

Detroite tramvajus 
ant automobilio pilno 
penkis užmušė ir vieną

užlėkęs 
žmonių, 
sužeidė..

Ohio valstijos industrijos iš 
pereitos savaitės rodo šitokias 
pasekmes:

Gurno darbai Akrone eina vi
sų smarkumu, prie to nupigina
ma produktų kainos.

Angliakasių streiko delei ne
kurtos geležies ir plieno išdirby- 
stės apmažina savo darbus, ki
tos rengiasi mažinti.

Puodininkystės darbai sugry- 
žo į normalį laipsnį.

Kviečiai rodo geresnį derlių 
negu buvo tikėtasi.

Washington valstijoj susekta 
kad miškų užžiurėtojai nuo ug-

religijų vadai turį ruoštis išven
gimui kitos karės, kuriai tero
rai jau dabar ruošiame.

Mes, sako Lloyd George, nu- 
mažinom savo ginklavimąsi že
miau negu buvo pirm kares-; jei
gu kitos tautos tai padarytų 
nebūtų pavojaus pasaulinei tai
kai. Jis taipgi pasakė jog jis 
buvo pirmutinis pasiūlęs Pary
žiaus konferencijoj “dešimties 
tarybai” jog Tautų Sąjunga tu
rėtų būti dalimi Versalio sutar
ties.

Popiežius matyt daugiau inte
resuojasi Amerikos politika ne 
kaip bažnyčia, nės ten lankan
tis 'Clevelando vyskupui neturė
jo tokios ilgos kalbos.

nios patįs tyčia padega girias 
kad turėtų ką veikti ir nebūtų 
paleisti nuo darbo.

Partijų Taika Italijoj
Roma. — Rayennos respubli

konų partija ir fašeistai pasira
šė taikos sutartį, kuria pirmieji 
atšaukia streiką pradėtą keletas 
dienų atgal, o fascistai įsakė de
mobilizuoti savo grupes. Nors 
ir dabar dar dalyse provincijbs

Lima, O. — Keisčiausias me- 
dikaliame pasaulyje žinomas at
sitikimas dėjosi čia kad dešim
ties metų mergaitė pagimdė kū
dikį. Tas dalykas sujudino ir 
dviejų pavietų valdžias. Neži
nia kodėl, mergaitė griežtai at
sisako išduoti kas buvo jos kūdi
kio tėvas. Dar laike ligos, ji ant 
klausimų atsakinėjo jog “netu
rėjo jokių vaiko draugo”. Jos 
patėvis yra protestonų kunigas.

Keturi užsimušė Alpuose. — 
Lipant ant Jungfrau kalno, švel
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| Neužmirškit Saviškių Lietuvoje |
= JUS čia perpilnai turėdami laikraščių ir nejsivaizdinat =
S kaip jų trokšta jūsų giminės ir draugai Lietuvoje. Sa- =
r ko priežodis “Sotus alkano nenumano”. Ir tiesa. Ne vi- į.

si skubinasi užrašyti saviškiams laikraštį. Jų alkį laik- || 
£ raščių labai lengva paganėdinti. Už dolarį-kitą galima S
= papenėti juos dvasiškai per visus metus. =
z Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ.” ir “DIR- ||

VĄ” — už $4.25 metuose pralinksminsit visą kaimą. ==
“DIRVOS” kaina metams $3.00. Pusei metų $1.50 - •

z- “ARTOJO” kaina metams $1.2'5. Pusei metų 65c =
- 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.
Į “DIRVA” arba “ARTOJAS” |
= 7907 Superior Ave. :: Cleveland, O. =

Mirė telefono išradėjas. Bad-" 
deck, N. S., rugp. 2 d. mirė tele
fono išradėjas A. G. Bell.

atsikartoja susirėmimai taip tų 
dviejų srovių žmonių, vienok de
dama pastangos atgrąžint taiką.

carijoj, tris vyrai ir moteris už
simušė nupuolę į skradžias že- 

j myn 3,000 pėdų.

= “Neužmirškit Saviškių Lietuvoje — užrašykit Laikraščių” =



Iš Lietuvių Gyvenimo
VALPARAISO, IND.

Keletas žodžių apie Valparai
so ir Lietuvius. Daugeliui Lie
tuvių yra girdėtas miestelis Val
paraiso, bet mažai kam iš Lietu
vių jis yra žinomas, tat bus ne- 
prošalį apie nors trumpai para
šyti, arba duoti apie jį žinių. 
Valparaiso miestelis yra nedi
delis, susidedąs iš apie 10,000 
gyventojų-; yra stebėtinai gra
žus, gal but gražesnis už visus 
kitus mažus miestelius. Val
paraiso miestelis puošiasi tuomi 
kad randasi gražioj vietoj — ly
gumoj, o aplink jį randasi gra
žios ūkės. Patsai miestelis yra 
labai švarus, gražios, ir siste- 
matingai užvestos gatvės, pilnos 
gražių medelių, daugiausia lie
pų ir klevų; taipgi gatvės išgrįs
ta gražiomis plytomis, o šali
gatviai cimentu; namai taipgi 
didumoje vienos šeimynos, vi
sur žolę apsėta, gėlėmis apsodin
ta, žodžiu sakant atrodo kaip 
tikras sodnas, daro gražų įspū
dį ir malonią atmosferą čia gy
venantiems žmonėms.

Valparaiso miestelyj fabrikų 
kaip ir nėra. Industrijoje jis 
nelošia jokios rolės, todėl čia 
darbo žmonių mažai, randasi, 
daugiausia čia gyvena pasiturin
ti žmonės, apleidę farmas- ūki
ninkai, ir jiems panašus. Val
paraiso miestelis yra žinomas 
savo švietimo įstaigomis, t. y. 
mokyklomis, 'čia randasi mo
kslo įstaigos žinomos kaipo Val
paraiso Universitetas, šiame 
universitete ir jo prirengiamo
se mokyklose randasi keliolika 
šimtų studentų iš visų Ameri
kos kraštų; taipgi yra nemažas 
būrelis ir Lietuvių moksleivių. 
Tiesa, dabar Lietuvių studentų 
skaičius yra sumažėjęs — tik 
pusė tiek kiek (buvo pirmesniais 
laikais. Pastaruoju laiku čia 
randasi apie 45 moksleiviai.

Lietuviai moksleiviai čia ne
blogai stovi, turi L. M. Litera
tūros Draugiją ir Lietuvišką 
knygyną. ■ Taipgi, Liet, moksl
eivių sekcijos skyrius turi savas 
Lietuvių kalboje pamokas; mo
kytojauja daugeliui Lietuviams 
žinomas literatas, kolegijos stu
dentas ir “Moksleivių Kelių” 
(prie “Artojo”) organo redak
torius A. A. Tulys. šiaip jau 
Lietuvių gyventojų čia rodos 
nesiranda.

Lietuvių moksleivių piknikas. 
Liepos 9 d. Lietuviai mokslei
viai, nariai Literatūros Draugi
jos, parengė pikniką gražioj gi
raitėj, arti Sager Ežero ; į pik
niką buvo užkviesta iš Chica- 
gos ar 'kitų aplinkinių miestelių 
Lietuvių inteligentų; bet ant 
nelaimės toj dienoj išryto atro
dė kad bus lietaus, tat tas tur
būt sulaikė daugelį pakviestų 
svečių; vienok dalelė jų apsilan
kė. Piknikas įvyko, jame da

M

DIRVA

QiiiintimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiofiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiiirLietuvių knygyną, jis paauka
vo 10 dolarių knygyno paramai, 
kurį pasekę kiti svečiai irgi pa- 
gal savo išgalės davė, viso su- 
mesdami 20 dol.; taigi mokslei
viai labai širdingai dėkingi savo 
prieteliams už aukas ir jų apsi
lankymą, kas duoda nemažai 
energijos eiti tolyn tuo Vargo 
keliu prie šviesesnės ateities.

Pietus pasibaigė, dešros, kum
piai ir vištiena pasibaigė, taip
gi ir šaltakošė su lemonadu bai
gėsi. Visi buvo linksmi. Stu
dentai buvo linksmus kad tapo 
gerų prietelių aplankyti, svečiai 
gi buvo linksmus nes matė stu
dentuose energijos ir pasiauka- 
vimo progresui per mokslą. 
Saulė jau leidosi, ore ir girioj 
buvo tyluma, — tai buvo apie 
8 vai. vakaro, tat visi pradėjo 
ruoštis namon. Svečiai atsi
sveikinę išvažiavo namon, o 
moksleiviai pėsfti žingsniavo į 
savo gyvenimus.

šis Valparaiso studentų pik-l 
nikas davė'man gražaus įspū
džio kurį nei aprašyti negaliu. 
Garbė Valparaiso studentams.

Knygyno palaikymui aukavo

lyvavo vietos moksleivių būre
lis, ir svečiai iš apielinkės mies
telių buvo sekanti: Dr. A. T. 
Smith’as su žmona iš Gary, Ind., 
Dr. Einorius su žmona iš Wea
ther, Ind., Narbutas su žmona 
ir dukrele iš Chicagos, Petro
šius iš Rockford, Ill. Buvo gra
žus Lietuvių būrelis. Ponia Nor- 
butienė (Chicagietė) surengė 
gerus pietus, valgį atsivežus iš 
namų; užkandis buvo ant gra
žaus žalio stalo iš žalios žolelės 
balta antklode užtiesto.

Laike pietų buvo programė- 
lis susidedantis iš kalbų svečių 
ir vietos moksleivių. Visų pir- 
pa Liet, Literatūros Dr-jos pir
mininkas P. Keršis savo kalboje 
į susirinkusius supažindino su 
Valparaiso Lietuvių studentų 
judėjimu, taipgi apipiešė tikslai 
šio pikniko; vėliau perstatė sa-| 
vo draugą-studentą V. Jovaišą 
vesti program ėlį. Program ui

kalbėjo]šie žmonės: Dr. A. T. Smith $10, 
čeplinskas, K. Norbutas ir 

Petrošius po $2; Po $1: ponia 
Smith, ponia Norbutienė, Dr. Ei
norius, L. Vaisa. Už tai labai 
širdingai dėkoja Liet. Literatū
ros draugijos nariai, Valparaiso 
moksleiviai.

Eks-Reporterįs V. M. č.

program ėlį. 
prasidėjus, pirmiausia 
A. A. Tulys; jis savo kalboje į A. 
perstatė šių dienų industrializ- 
mą ir abelną žmonių draugiją 
bei jos kovą už progresą. Gerb. 
Tulys matomai yra gilių minčių 
vaikinas, ir geras kalbėtojas, 
moka labai aiškinti savo mintis 
perduoti klausytojams. Antras 
išeilės kalbėjo teisių studentas 
P. Daugšvardis. šis jaunas ir 
plonas, smagus kaip vijurkas 
vaikinas kalba apie vargus ne
turtingų moksleivių, ir apie var
gus darbo žmonių, kurių vaikai 
neturi progos 'eiti augštesnių 
mokslų, arba jeigu ir pasileidžia 
į tą mokslą tai turi labai sun
iktai kovoti su gyvenimo kieto
mis aplinkybėmis kurias sutin
ka toki moksleiviai. Gerb. Daug
švardis turi neblogą iškalbą ir 
jau išsidirbęs oratoriaus kalbos- 
gestikos akciją. Jis toliau sa
kė: “Lietuviai Valparaiso stu-

I NEW BRITAIN, CONN.
Užstojus vasaros sezonui, vi

sos vietinės draugijos užsiima 
vien piknikų-išvažiavimų rengi
mu, ir rengia Vokiečių parkuo
se nes Lietuviai savo parko ne
turi, delei to svetimi gerai mu
mis pasinaudoja, nes kas nedėl- 
dienis turim po du tokiu pikni
ku, kadangi daug visokių drau
gijų yra ir visos nori rengt. Ki
tos rengia nes po kelis vasaros 
bėgyje nuvarginti, nedėlios su- 

i pelnyt, kadangi žmonės savaitės
dentai kądir varge gyvename,. bėgyje nuvarginti, nedėlioj su
kartais 'esame nedavalgę ir api- jaukus -nori pakvėpuot kiek ty- 
plyšę, bet mes pasiryžę esame resnju oru> pasišalint į užmies- 
eiti prie savo užbriežto tikslo, nors tenai tankiai dar la
ir než'.urint kad mes visi esame biau nuvargsta, nes nusigabena 
artojį-paprastų darbo žmonių namįnės jr pasislėpę- krūmuose 
vaikai, vienok norime išmokti tą nuodijasi, už ką vėliau turi at- 
pat ką išmoksta turčių vaikai, jau per vasarą tų pik- 
Nbrime kad mes galėtume ką nįkų .turėjom į valias, bet kaip 
nors gero padaryti žmonių drau- gjr£jėti, Lietuviai dar yra! užėmę 
gijai išėję iš augštesnės mokyk- j vjena parka nedėldieniams net 
los. Ypatingai darbo klesos iki pat „^gj,, mėnesio, 
žmonėms iš kurių mes esame ki-. Kaip girdėti, vietinės dailės 
*?• L. N. “Varpo” Draugija žada |

Toliau kalba svečiai, kurių turėt pikniką rugpjūčio 13 d. 
kalbų nerašysiu, nes užimtų Quartette Club Parke, su pui- 
daug vietos laikraštyje, tik tu- kiu programų, nes dab'ar; nors 
riu pažymėti kad iš svečių tar- dabar Varpo Choras neturėda- 
po Dr. Smith’as savo kalboje 
ragino moksleivius turėti par- 
kantrumo ir pateikė keletą bruo
žų iš savo laikų, esant studentu, 
pergyventų kovojant už būvį, už 
progresą. Kadangi Dr. Smithas 
laibai atjaučia moksleivių padė
tį ir žino kad ši Valparaiso mok-

mas vedėjo nei repeticijų nelai
ko, bet ant pikniko žada pasi- 
storot tai dienai vedėją ir pada
ryt puikų programą su visokiais 
žaislais. Lauksim.

Taipgi ta pati L. N. Varpo 
Draugija ant rudens rengiasi 
prie milžiniško veikalo statymo,

sleivių grupelė energiškai lavi- “Veidmainystė ir Meilė”. Tiki
nąs! ir savomis lėšomis palaiko masi tuomi patraukt geros pub-

lįkos, nes L. N. Varpiečiai neap- 
vilė niekad žiūrėtojų. Gaila tik 
kad choras negauna vedėjo, ne
bus kam publikos palinksmint 
maloniomis dainelėmis, kaip kė
liais praėjusiais metais turėjom, 
čia Lietuvių yra dikčiai, bet in
teligentijos galima sakyt nėra, 

i o ką jau kalbėt apie žmogų ku
ris galėtų vadovauti chorą. Tu
rime vieną profesionalą, Dr. P. 
Karaitį, kuris nesenai užbaigė 
daktaro mokslą, atvažiavęs iš 
Chicagos čia atsidarė ofisą po 
No. 498 Main st. Jis turi ne
blogą pasisekimą tarpe Lietu
vių. V. B.

r*’" fl

WORCESTER, MASS.
: Pirmas Tarybos piknikas. Ne
senai čia susitvėrė visų draugijų 
taryba. Nepaisant aštrios agi
tacijos iš visų pusių, ji stipriai 
gyvuoja ir varo savo darbą pir
myn.

Liepos 23 d. Taryba surengė 
pirmą savo vardu pikniką ant 
ūkės šalę miesto, Tatnucke. Die
na pasitaikė labai prasta, lietin
ga. Neatbojant į orą, žmonių 
privažiavo į pikniką virš šimto. 
Tenai lietus nesušlapino jų ūpo, 
bet, anaiptol, padidino jį. Su
siorganizavusios smagios gru
pelės žaidė Lietuviškus žaislus 
per visą popietį. Ant vakaro, 
Aušrelės Choras, po vadovyste 
gerb. Jono Dirvelio, kuris taip
gi yra Tarybos pirmininku, su
dainavo keletą Lietuviškų dai
nelių, kurių aidas lėkė į mišką 
ir kilo augštyn, stiprindamas 
Lietuvių dvasią.

Taryba surengs keletą kitų 
piknikų šią vasarą tuoj pačioj 
vietoj. Netrukus, ji surengs la
bai nepaprastą pikniką su Auš- 
reliečių pagalba. Tai bus pir
mutinis toksai Lietuvių tarpe.

Reporteris.

SIBIRO LIETUVIŲ 
REIKALE

Kultūros Draugijos “Žemaiti
ja” pirmininkas Juozas Grušas 
gavo nuo Lietuvos Respublikos 
Įgaliotinio Sibire (Vladivostok, 
Lazarevskaja 8—3) sek. laišką:

“Gerbiamas Tamista:—‘Nau
jienų’ No. 96, iš bal. 24 d., š. m. 
(Vladivostoke gauta geg. 26 d.) 
radau ‘Žemaitijos’ L. V. Komi
teto atsišaukimą į visuomenę.

“Vardan globiamųjų Sibiro 
Įgaliotinybės Lietuvių meldžiu 
priimti musų dėkingumo išreiš
kimą už Komiteto jautrumą ir 
triūsą. Ištiesų, tautiečių padė
tis, ir taip jau apverktina, die
ną iš dienos darosi vis blogesnė: 
net Vladivostoke yra įregistruo
ta atsitikimų mirimo iš alkio. 
Dar tie iš 'tremtinių kurie svei
ki, šiaip taip užsidirba juodos 
duonos kąsnį, bet juk tarpe 
tremtinių yra ir senelių, be gi
minių, ir invalidų, kurių sušelp
ti nėra kam. įgaliotinybė kaip 
įmanydama stengėsi pagerinti 
jų būvį, bet pati būdama be lėšų 
tą priedermę atlieka labai sun
kiai.

“Ar daromose Tamistų pa
skaitose neparagintumete musų 
brolių Amerikiečių neužmiršti 
apart musų fiziškų reikalavimų 
ir moralių reikalų ? Ar negalėtų 
parinkti tarpe jų ir knygučių, 
paveikslėlių iš Lietuvos, ir pa
našių daiktų ? To viso mes esa
me išalkę nemažiau kaip 
nos.

“Naudodamasi proga 
išreikšti Tamistai savo
bos jausmą ir gilų dėkingumą 
už iniciativą mus sušelpti.

Su pagarba, K. Jocis,
L. e. pi Lietuvos Respublikos 

Įgaliotinio Sibire.”
Aukos del persiuntimo Sibiro 

Lietuviams priimama 
jos” 
ja”, 
3108 
III.)

rį GERB.
£*Opragilo kampelio^

ir duo-

skubiu
pagar-

LAWRENCE, MASS.
Pasekmingas Sandaros pikni

kas. Liepos 23 d. Lietuvių par- 
kė atsibuvo vietinės Sandaros 
kuopos piknikas; svečių pribu
vo daug iš aplinkinių miestų, ir 
taipgi dalyvavo daugybės vieti
nių. ‘Piknikas buvo su'batoj 'su 
šokiais, nes tame parke yra pui
ki salė, o nedėlioj turėjo būti 
su įvairiais žaidimais, bet ant 
nelaimės apie vakarą pradėjo 
lyti. Del žaislų lietus periška- 
Idijo, tiesa, bet kadangi turėjo 
atsibūti ir. prakalbos, taigi visi 
sūbėjo lyjant į salę, kur musų 

I gerbiamas svečias iš Lietuvos, 
Kapt. Natkevičius, pasakė puikią 
prakalbą apie Lietuvos padėtį ir 
Romos šmugelhinkus, kas viskas 
publikai buvo žingeidu išgirsti; 
publika taipgi pamatė kad yra 
reikalas išvaduoti savo Tėvynę 
ir apginti nuo šmugelninkų, to
dėl sudėjo aukų, tik neteko pa
tirti kiek surinkta. Sandarie- 
čiai dar 'tokio didelio pikniko 
nebuvo turėję kaip šis. Tiki
mės kad liko kuopai gerokai pel
nė.

“žemaiti-
“žemaiti-
Mosgeris,
Chicago,

L. V. Komitete
Care of A. J. 
S. .Halsted St., 

“Žemaitijos” Raštinė.

Lawrencietis.

Siųskit Savo Pinigus 
Į LIETUVĄ

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

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

Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Markesnis.
PINIGAI BŪNĄ IŠMOKAMI priėmėjui artiiųiausiame prie jo esančiame 

mieste ar miestelyje per pačtą arba bankiniuose skyriuose.
PINIGAI sumokėti persiuntimui musų Ofise nelaikoma bet tuoj siunčiama 

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

Lenkais užimtas Lietuvos dalis.
PINIGŲ PERSIUNTIMO REIKALU KREIPDAM1ĘS RAŠYKIT ŠITAIP:

DIRVOS AGENTŪRA

Laiškas V. Čarneckiui
(Užbaigą nuo pusi. 1-mo)

1 Darbininkų Atstovybėje bus net
• ir perdaug, ir jėi nėra perdaug 
1 tai jų vietoje turi būti darbinin-
• kai-patriotai, o ne sinokuristai 
1 ar sibaritai. Paimkime jau se- 
. nai Atstovybėje algą imantį Ma- 

1 stauską, ir pasakykite kas žino- 
i te ar ką nors jis kur parašė ar

gerą kalbą pasakęs? . Per kon
ferenciją (New Yorke) viename 

: legališkame klausime buvo rei
kalauta nuo Mastausko paaiš
kinimo, ką jis nujautęs išėjo iš 
salės į lobbę rūkyti. Arba ir 
Paryžiuje prie Lietuvos Delega- 

! cijos Mastauskui pareikalavus 
10,000 frankų į mėnesį, reikėjo 
nuo jo atsikratyti. Mastauskas 
yra ne musų žmogus ir jam Lie
tuvos reikalai rupi tiktai tiek 
kad gauti simonijos algą.

Didelę blėdį padaryta Lietu
vai leidžiant kunigams Bumšai 
ir Garmui rinkti pinigus katali
kiškam Universitetui pirm An
trosios Lietuvos Laisvės Pasko
los vajaus. Juodu nusigriebė 
Smetoną ir nuvalgę pieną, o Lie
tuvos paskolai tik išrūgos liko. 
Juk Finansų Misija savo kelio
nės su paskola nei išleidų nesu
rinko. Beje, tuodu kunigu rin
ko pinigus “kultūros” kėlimui, 
katalikiškam universitetui, bet, 
Dievuliau brangus, musų Lietu
vos Universitetas it ūkininkas 
po gaisro. Kunigėliai susirinkę 
virš $60,000 dolarių džiaugiasi 
bedievius nugalėję. Be katali
kiško universiteto išgyvenome 
iki šiolei, išgyvensime be jo ir 
sekantį tūkstantį metų.' Lietu
vos Universiteto kūrimas neati
dėtinas nei dienai.

Neigimas Lietuvių Piliečių Są
jungos tiek padarė žalos kad to 
neatpildys niekas. Jei butų pro
gramas plėtojamas buvęs tai ir 
registracija jau butų pribrendu
si — bent inpusėta. Dabar vi
soms gyvenimo sąlygoms pasun
kėjus, pamatysime vaisius de
magogiško “atsivertimo”?

Dabar klausimas apie Lietu
vos Atstovybę, ar ji yra Lietu
vos reikalų tvarkytoja? Darbai 
už save liudija, ir tai atbulai. . 
Nuo kada pradės Lietuvos At- ■ 
stovybė tikrąjį Lietuvos darbą j 
dirbti? Lietuvos Pilietis.

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

GERB. SPRAGILAS 
FABIJONO SEIME

Kai prasideda seimai žmo
gus nei pasilsėt negali — 
lakstyk ir lakstyk iš vieno 
seimo į kitą. Štai tik užbai
gus kunigų seimą Vilkų Ba
rimo mieste, tuoj 'dundi į 
Vašingtoną kur apsigyveno 
gerb. Fabijonas, gerb. Til
tauskas, gerb. Plikas gerb. 
Juodeckis ir kiti mūsų di
plomatai kurie neturi kur 
kitur dėtis.

EselA seime atstovų buvo 
apie šimtas; kunigų seime 
buvo apie trįs tuzinai, o da
bar, svambiausiam seime', bu
vo tik apie vienas tuzinas, 
ba mat daug pašauktų, ale 
mažai išrinktų. Delegatai 
buvo daugiausia iš parapijų, 
ba visi kunigai, taipgi ir aš, 
gerb. Spragilas, nuo Slap
tos Spragilų Sąjungos.

Seimas buvo šaukta suve- 
žimui aukso ir sidabro iš vi
sos Amerikos, bet atvežė tik 
iš nekuriu kampelių. Buvo 
manyta nugąsdint Amerikos 
prezidentą, ale delegatai nu
ėję patįs su drebančiom kin
kom stovėjo prezidentą pa
matę. Buvo norėta išjudint 
paskolą, ale paaiškėjo kad 
žmonės daugiau bonų ne
pirks iki dabartinė atstovy
bė iš Vašingtono neišsikrau- 
stys. Pamatę tokius baisius 
dalykus, musų valdžios gal
vos nusigando. Iš ko gy
vens, iš kuo duonelę valgys 
kad nei bonų, nei aukų žmo
nės daugiau neduoda, ir au
kso su sidabru tik trumpam 
laikui atgabeno. Tada gerb. 
Fabijonas sumislina naują ir 
labai svarbų dalyką. Mat, 
atėjo iš Lietuvos įstatymas 
apie registravimą Amerikos 
Lietuvių piliečių, tai Fabijo
nas visiems delegatams pa
diktavo: Kad nenorit bonų 
pirkt ir aukų duot, kad no
rit mus čia matyti sėdinčius 
ir didelės algas imančius, tai 
nuo šiandien nutarta kad vi
si Lietuviai Lietuvos pilie
čiai mokės atstovybei štruo- 
po po $10 ant metų, o kurie 
tą atsisakys mokėt, arba į 
laiką nemokės, tam nebus iš
duota paliudymas išvažiavi
mui į Lietuvą, o kuris slapta 
išvažiuos tą Virbalyje lau
kia Garmaus kartuvės, o 
kurie turi tenai žemės bus 
ji iš jų atimta ir negalės tu
rėt jokio savo turto tenai, 
ba neužsimoka dešimtinės 
čionai; visi liks išbraukti iš 
Lietuvos piliečių ir liks tos 
nežinomos šalies piliečiais 
kurią mes seniau padarėm 
kovodami su liberalais prieš 
Piliečių Sąjungą.

Visi delegatai ploja ir su
tinka, ba žinb kad jie vis- 
tiek nemokės. Atsistoja ta
da kun. Raudonickas ir sa
ko į gerb. Fabijoną ir Til- 
tauską: “Tai judu, šventva
giai, šitaip sumislinot ir pa- 1 
tarėt Lietuvos valdžiai, ba 
jau neturit ką ėst. O tu, Fa
bijone; padauža svieto, išėdei 
tautos puodo pinigus; prisi
laižęs iki sočiai, kada neliko, 
išbėgai neva į universitetą ■ 
pasislėpt! Melagiau, icliau! ■ 
Tu imi, — sako Fabijonui : 
pirštu rodydamas, — po 202 ' 
dol. ant mėn. ir rengi mums 1 
apinasres užmauti ir paskui į 
rėkt kad mums valdžia taip 
pažaboti nori!”

Pasidarė toks sumišimas 
kad nu. Pradingo senovės 
teisinga pasaka kad varnas 
varnui į akį nekerta. Sė-

džiu ir žiuriu kur reiks neš-' 
tis jeigu ims krėslai salėj 
skraidyti.

Susirinkimo vedėjas per
sigandęs prieina prie kun. 
Raudonicko ir pabučiavęs į 
ranką prašo nurimt. Eli
tas žmogelis, matyt koks be
dievis, įneša kad kun. Rau- 
donicką išmest iš salės.

Kunigas jį išvadina pap- 
žindžiu, paliepia nosį nusi- 
šluostyt ir kalba sau toliau.

Atslenka Tiltauskąs ir ka
binasi į krūtis kunigui Rau- 
donickui norėdamas išmes
ti pro duris. Gerb. atstovas 
pataria Tiltauskui: “Kibk, 
prieteliau, jeigu vienas ne
įstengsi ir aš tau padėsiu! 
Duok pagaliu per galvą!”

Mat, visada reikia geru 
atsimokėk Tokią rodą Til- 
tauskas davė Juodeckiui ka
da reikėjo ’bedievį Rimkų iš 
atstovybės išmest.

Ale klausau ir girdžiu: 
Kun. Raudonickas Tiltaus
kui sakę: Tu pašlemėke, val
kiojiesi po karinamas ir su 
mergom per Stalų apačią il-

> gas kojas suneręs ir plikę 
! atkišęs restauranuose flir- 
■ tuoji su kaltu kalnierium ir
• už musų 400 dol. į mėnesį 
, gerus laikus turi! O dabar 
: bijai kad aš nepasakyčiau 
i žmonėms teisybės ir kad ne- 
, tektum vietos!
i Tiltauskas vis nori pąsi-
• rodyt drūtas ir kimba kuni

gui į krutinę. Kunigas rė-
• kia: Aš turiu žmonėms tei-
• sybę pranešt, o tu, pieme- 
: ny, manęs neiškraustyti iš 
1 salės, ba aš turiu mandatą; o 
1 tu ne!

Susirinkimo vedėjas vėl 
' pribėgęs prie kun. Raudo

nicko pakšt į ranką ir prašo:
' Tėveli, sustok, negražu.

Fabijonas matydamas So
domą ir Gomorą kįlant, ir 
kad net žmonių per duris 
mėtyto jas Tiltauskąs nenu
veikia už save mažesnio ale 
dramblio kaulų vyro, atsi-, 
stoja, rankas susiėmęs, akis 
į lubas pakėlęs nori šnekėt, 
ale iš baimės balsas iš bur
nos neišeina, tada kun. Rau
donickas rėkia: Garsiau kal
bėk! Ir Fabijonas dar la
biau nusigando, o pirminin
kas vėl pakšt į ranką ir vėl 
prašo: “Tėveli, nustok!....”

Ale tėvelis vis nenustoja, 
ir kun. Fabijonas nei balso 
neišdavęs atsisėda.

Paskui pirmininkas jau į 
visus kunigus sako.: “Tėve
liai, nebūkit kiaulės, ba čia 
yra svarbus suvažiavimas.”

Iš baimės Fabijonas pra
šo pirmininko uždarytį sei
mą, ba mato kad prieš jį ir 
Tiltauską ir atstovą kilo re
voliucija kaip prieš kaizerį 
kuris manė “Gott und Ich” 
yra viskas — ir taip stojosi 
Ir čia pasirodė didelė teisy
bė: “Gott und Fabijonas” li
ko tik vienas vienintelis kai 
pirštas pasaulyje. Jau nei 
jo dvasiškį broliai jo neuž
taria ir nori nustumt net 
nuo žemės kamuolio — nie
kur jam vietos duoti nenori

Paskui dar kun. Raudonic
kas atsikreipęs į visus bedie
vius, kurių buvo apie du, ir 
į manė, gerb. Spragilą, nuo
širdžiai ir liūdnai prakalba: 
“Broliai Kristuje, čia pasi
rodo kaip ant delno kad ši
tie sukčiai sugalvojo šitokį 
įstatymą ir paliepė Lietuvos 
valdžiai užtvirtint, ba jie ne
turi jau ko čia ėst, paskui 
sako vienas yra advokatas, 
kitas universitetą landąs, ir 
nusibružinę nagus į šveiti
mus skvernus sakys nieko 
nekalti. Bet aišku kad jų 
darbas yra pasipinigauti, o 
paskui nuspjovus nueiti šu
nų takais! Broliai Kristuje, 
kurie nenorit kad Lietuva 
liktų laisva ir neprigulmin- 
ga nuo Lietuvių vykit juos 
iš Atstovybės!”

(N. B. Visų klerikališkų 
laikraščių prašau šį mano 
raportą pagarsint, ba jūsų 
buvo pridėta visokių rezoliu
cijų, o su šituo apsilenkta.)
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Nuo Redakcijos
mui savo vienminčiams Tėvynė
je kovoti už žmogaus teises, nai
kinti Lietuvoj vergiją.

Siųskit aukas Politiniam Iždui 
šiuo adresu: 3252 S. Halsted St., 
Chicago, Hl.

LIETUVOS DRAUGĖS

PRIPAŽINIMAS — IR TUŠTI PAGYRIMAI
VISĄ Lietuvišką pasaulį 
’ pereitą savaitę pradžiu

gino šie žodžiai: “SUVIE
NYTOS VALSTIJOS PRI
PAŽINO LIETUVĄ”.

Suv. Valstijų pripažinimo 
žodis turi didelės reikšmės, 
het jis turėjo stotis neišven- 
gtinai, nors ir taip ilgai šios 
šalies valdžia musų valsty
bės pripažinimą vilkino.

Santarvė ir daugelis kitų 
valstybių yra pripažinusios 
Lietuvą pastarais pora me
tų viena po kitai.

Bet — kaip ir buvo tikė
tasi — visą garbę už pripa- [ 
žinimo išgavimą Amerikoj 
■pasuma sau kankalai Štai Amerikos padaužas neturė- 
jų viena gerkle, “Darbiniu................... ■ • • • 1
kas”, subaubia jaučio balsu 
buk tą išgavo “gabiausi” di-1 
plomatai Čarneckis su Mas
tausku. r 
dalyką plačiau. j ^os Lietuvių opinija, o pasi-

Ar Čarneckis su Mastau- j davė saldliežuviams, visas 
sku padarė kokį didesnį žy-1 visuomeniškas vietas ir iždus 
gį prie pripažinimo išgavi-Į išlaižiusiems, kurių niekas 
mo kaip~tik nukopijavę ka-1 Amerikoje jau nekenčia.

_ nekentimo vaisiai pa
sirodė faktuose jog niekas 
bonų neperka (nepirko tuoj 
kaip tik su Bielskiu, šaliu- 
nu, Mastausku Čarneckis už
vedė paskolos vajų). Aukų 
Lietuvai visai beveik neduo
da nei vienas Amerikietis.

Dabar sumanytas piliečių 
registravimas išeis fiasko 
jei Atstovybėj Amerikiečių 
pinigais penėsis Mastauskas, 
Kemėšis, Bielskis, Šlikas ir 
pats Čarneckis. Jie visi — 
be smulkiųjų darbininkų ir 
Atstovybės sekretoriaus ku
rie varo tikrą darbą kaip tai 
popierių ir dokumentų pa- 

.. , tvirtinimą, etc.— permetus
Bijai. Isuaikvoja virš $25,000. Ar
. §tai pluostehs faktų liūdi- tiek surinkta čarnęckiui at- 
jąs tų ‘ įsaugstintų! diploma- važiavus? O jei ir surinkta 

i tų” nei piršto neprikišimą • •• • - -
.prie de jure gavimo.

Juk tos visos valstybės pri- 
pažinta sykiu, o ne Lietuva 
paskirai kur butų galėję iš- Į 
sikišti su savo pasigyrimu 
Čarneckis ir Mastauskas.

Trumpas laikas atgal Ke
mėšio biuras pagarsino jog RUGPJŪČIO MEN. 
trisdešimts Amerikos profe
sorių inteikė valdžiai petici
ją prašydami pripažinti Lie
tuvą, Latviją ir Estoniją.

Ar čia ne jų spaudimo at
balsis?

Kada buvo paskolos sto
čių atstovų suvažiavimas ke
lios dienos pirm to pripaži
nimo, Čarneckis nei Mastau
skas nei žodelio neužsiminė 
Lietuviams ar yra paduota 
vėl prašymas Lietuvą pripa
žinti (jiems tas nei į galvą, 
neužėjo).

Kada to suvažiavimo dele
gacija atsilankė pas Prezi
dentą, Prezidentas nei žode
lio neužsiminė apie tai jog 
valdžia žada Lietuvą pripa
žinti, tik pasakė: “I hope 
so” (Aš linkėčiau to). Pre
zidentas aštuoniomis dieno
mis pirm pripažinimo neži
nojo kokį klausimą Valsty
bės Departmentas ras sau 
ant stalo, einant dąlykų bė
giu. Tas reiškia jog šios de
legacijos (kunigėlių) atsi
lankymas pas Prezidentą ir
gi neturėjo reikšmės.

Kodėl klerikalams taip ne- 
sąžininkai girtis ir girti tuos 
kurie niekuomi nepasidar
bavo, o užraukti faktus ku
rie liudija pripažinimo išga
vimo pastumėtojus?

Jeigu buvo norėta pasigir- Į 
U, reikėjo apšaukti kad Ke
mėšis pripažinimąi išgavo, I 
nes kolei jo Atstovybėj ne
buvo Lietuva pripažinimo 
neturėjo....

Na, bet su pripažinimo už-j 
baigimu prasideda naujas 
Lietuvos gyvenimas. Visas 
pasaulis >— kada Amerika 
pripažino — reiškia pripaži- 
nęs Lietuvą. Prasideda nau
ji reikalai ir jie reikalauja | 
atsakančių žmonių.

Užbaigus tą Čarnęckiui Į 
ir Mastauskui priskiriamą ! 
darbą, Lietuvos Valdžia lai nę jau iš vakarų, kaip pavasarį 
dabar atšaukia Atstovą čar- rodė iš ry tų.

neckj ir lai išvaiko visą at
stovybėj susispietusi kleri- 
kališką štabą, jeigu nori ge
resnio parėmimo iš Ameri
kos Lietuvių, jeigu nori su 
Amerikos valdžia reikalus 
turėti. Naujoms pareigoms 
valdžia lai atsiunčia atatin
kamus žmones.

Tą Lietuvos valdžia priva- 
llo tuoj padaryti. To Ame
rikos Lietuviai turi reika
lauti.

Mums reikia atstovybės 
Lietuviškos, o ne klerikališ- 
kos, su kuria nei kunigai ne
siskaito. Čarneckis atvykęs 
pasiėmė sau j talką visus

Jau Kemėšis siūlo ‘Ameri
koje gyvenantiems Lietu
viams mokesnį net po $10 į 
metus. Bet nesiras nei vie
no tokio kuris mokės. Tą 
užtikriname. O jeigu tokioj 
turtingoj šalyj atstovybė ne
gali užsilaikyti iš Lietuvos 
piliečių, tai nejaugi Lietuva 
darys Lietuvoj paskolą ir 
siųs auksinus Amerikos at
stovybės štabui algas apmo
kėti?

Lietuvai laikas apsižiūrė
ti jei nenori atgrąsinti visų 
Amerikos Lietuvių nuo rė
mimo tautos reikalų.

Lietuva Laukia Naujo 
Seimo Rinkimų

Porai mėnesių praėjus Lietu-

nes prasideda palei Andes ir tuoj baigiasi 
Pacifike, ’taigi jos neturi reikšmės trans- 
portacijoje, nors nekuriose plaukioja laivai.

Šiaurinė to krašto dalis arti ekvato
riaus ir turi sausą karštą temperatūrą mu- 

! sų žiemos laiku (nes tada tenai buna vasa
ra), bet pietinė Čili dalis turi klimatą kaip 
Clevelandas, tik su minkštesnėmis žiemo
mis, ir daug tenai buna lietaus. Apie šil
tesnes dalis auga įvairus keisti mums neži
nomi augalai ir medžiai.

Pietinė dalis tarp Valparaiso ir Valdi
via, kuri kartais buna vadinama “Naujojo 
Pasaulio Daržu”,, yra svarbiausia agrikul
tūros centras kur auginama mums žinomi 
javai ir daržovės. Dar toliau į pietus pas
kui yra ganiavos kur auginama galvijai, 
arkliai, avįs ir kiti. Pumos yra svarbiausi 
laukiniai žvėrįs draską naminius gyvulius, 
prie to yra kitokių girinių ir laukinių žvėre
lių ir gyvulių.

Svarbiausias mineralas randamas toj 
šalyj yra varis, ir jo kasyklos Coquim'boj sa
koma amžinai neišsibaigsiančios. Prie to 
'yra anglies kasyklos, randama aukso, sida
bro, zinko, sieros, cino, antimonijos, man
gano ir druskos.

Valstybinė kalba tenai yra Ispanų; gy
ventojų yra maišytų Europiečių ir pirmes
nių Europiečių susimaišiusių su tenaitiniais 
Indijonais. Laike Ispanų užėmimo 16 am- 

’ žiuje tenbuviai žmonės vadinosi save Mo- 
• luchais (kariauninkais), ir jie buvo apgy

venę didelę dabartinės Čili dalį. Ispanai 
juos pavadino Araukanais, ir kada jie už
kariavo Inkus, jie paliko pirmuosiuos gy
venti savo pačių žemėj, kuriai dabar var
das duota Araucania. Dar ir dabar Ander 
pašonėmis jų gėritės tebegyvena. Kitose 
dalyse randasi kitų Indijonų genčių žmonių 
ainių neišnykusių iš senovės.

Didžiausią prekybą Čili varo su Ang
lija, nors tenai po Ispanų yra daugiausia 
Vokiečių, Francuzų ir Amerikonų. Preky
bų centrai su uostais suvesta gelžkeliais.

Čili yra geriausiai tvarkoma šalis iš 
visų pietų Amerikos respublikų. Palikus 
neprigulminga, ji pasiekė augščiausio gero
vės laipsnio už kitas, nors ji buvo viena iš 
mažiausios svarbos Ispanijos kolonijų Nau
jajame Pasaulyje.

Respublikos prezidentą repka delega- , 
tai išbalsuoti pačių gyventojų, ir jis tar
nauja penkis metus. Ministerijų darbuo
tojus pasiskiria pats prezidentas.

Religija yra Rymo Katalikų, tečiau re
ligiška laisvės yra pilnai užtikrinta nuo 
1865 metų. Mokslas paskutiniais laikais 
žymiai pagerintas, sostinėj Santiago yra 
universitetas, prie to įvairiuose miestuose 
yra technikos mokyklos ir augštesnės mok- 
slainės, o abelnai šalyje yra suvirš 1,500 
pradinių mokyklų. Nuo 1900 tarnavimas 
kariumenėj ir laivyne yra verstinas.

Čili turi 307,620 ketvirtainių mylių plo
tą teritorijos, gyventojų skaičiumi lygi Lie
tuvai — turi virš 4,000,000 sielų.

/'TLI respublika, tolimiausia žemės dalis 
J nuo musų Tėvynės dabar pripažinusi 

Lietuvą de jure, yra vakariniame krašte 
Pietų Amerikos, plaunama Pacifiko vande
nų iš vakarų, o nuo tekančios saulės iš rytų 
ir nuo viso Pietų Amerikos pasaulio užsto
ta augštais Andes kalnynais, per kuriuos 
tik eina Argentinos rubežius; Argentina, 
kiek laiko pirmiau Lietuvą pripažinusi, yra 
iš rytų šono nuo Čili. Šiaurryčiuose Čili 
susiduria su Bolivijos rubežium, o visai 
šiaurėj prie jos prieina Peru respublika, su 
kuria Čili šiose dienose Washingtone užbai
gė daugelio desėtkų metų ginčą del Tacna- 
Arica teritorijos. Prie Čili priguli ir dides
nė dalis Ugninės Žemės — neteisingai tuo 
vardu pamintos, nes ten jau buna šalta — 
kurią Čili su Argentina dalinasi, ir lyg ko
kiose imtynėse už ją, abi tos respubilkos 
susminga į jūres pietuose, pasineria okeane 
kur ir baigiasi nusmailėjantis Pietų Ame
rikos galas.

Čili ir Peru yra tai žemės kuriose kla
jojo Voltaire’o Kandidas tenai dasigavęs 
per Argentiną.

Kaipo respublika, Čili gyvuoja nuo 1810 
metų, tais metais pasiskelbus nepriklauso
mybę nuo Ispanijos, nors tik 1817 metais 
galutinai, po didelių mūšių, Ispanija pasi
traukė ir nuėmė savo kolonijai) autoritetą 
nuo jos.

Geografiškai Čili yra labai ilgas ir la
bai siauras ruoštas žemės, užimantis 39 lai
psnius ilgio, nuo 18 iki 57 laipsnio žemiau 
(arba pietų pusėj) nuo ekvatoriaus, kuo
met didžiausias vienoj |dalyj plotis siekia 
vos penkis laipsnius. Žemės paviršis yra 
labai kalnuotas, ir abelnai visa žemė yra 
augštumose: augščiausia a'belno lyginimo 
dalis yra 16,000 pėdų virš jūrių, kur jau 
skaitosi lygumos. Prie tų augštumų, dar 
Čili turi augštus kalnus. Augšč.ausi An
des kalnynų čiukurai esą tos šalies ribose 
yra vulkanas Aconcagua (23,303 pėdų), ir 
Cerode Marcedaria (22,300 p.), ir dar &ra 
keletas kitų kalnų augštesnių vž 18,000 pė
dų. Per kalnynus yra keletas perėjimų su
vedančių Čili su Argentina, kurie vietomis 
eina po 16,000 pėdų augštumose. Šalip kal
nų ir skaluotų augštų pajūrių Čili turi daug 
tyrlaukių. Andes kalnunai jos ribose yra 
vulkaniško pobūdžio, ir tenai tankiai buna 
žemės drebėjimai; tūlose vietose jaučiama 
lengvesni ir sunkesni žemės sudrebinimai 
po keturiasdešimts sykių į metus. Kalnai 
vietomis prasideda nuo pajūrio, kur yra 
tiesus statumas vandenin, o tolyn į'žemę 
nusileidžia ir prasideda lygumos.

Vienas iš baisiausių žemės drebėjimų 
kokius Čili pergyveno mums žinomais lai
kais buvo 1751 metais, kuomet miestas La 
Conception visai niigramzdinta į jūres, ir 
daugelis aplinkinių kaimų sunaikinta. Pa
jūris palei Valparaiso miestą lapkričio m. 
1827 m. liko nuo žemės drebėjimo iškeltas 
ant keturių pėdų 100,000 ketvirtainių mylių 
plote, ir tuo laiku sugriauta Valparaiso, 
Tuillota, Cassablanca ir Limachi miestai. 
1835 m. atstatytas La Conception vėl liko 
žemės drebėjimu išgriautas, ir su juo žuvo 
kitas miestas. 1865 m. suardyta Araquipa 
ir Iquique miestai, o po atsistatymo, 1875 
m. Iquique vėl liko sulygintas su žeme.

Visos Čili upės plaukia iš rytų į vaka
rus į okeaną, perkirsdamos vietomis augš- 
tas pajūrio briaunas. Jos visos nėra ilgos,

Kunigų Lermas Washin- 
gtono Suvažiavime

Washingtone paskolos stočių 
suvažiavimas (toks manyta pa
daryti) buvo dideliu smugiu kle- 
rikališkai atstovybei. Vietoj ti
kėto pasisekimo kilo lermas. Ir 
tą lermą pakėlė patįs kunigai.

Atstovo ir Kemėšio apsirikta. 
Jie suvažiavimą šaukė viduryj 
savaitės kad negalėtų atvažiuoti 
niekas kitas kaip tik kunigai. 
Bet štai kunigai atvažiavę pake
lia prieš Kemešį ir Mastauską 
revoliuciją. Viskas takosi delei 
Kemėšio reikalavimo užgirti su
manymą lupti nuo registruoja
mų Lietuvos piliečių po $10 me
tuose. Kun. Krasnickas beveik 
vagimis išvadino Kemešį ir Mas
tauską.

Sarmata klerikalams neapsa
koma. Kaip dabar visuomenei _• . -. . 11apie tą dalį suvažiavimo prane
ši? Bet veidmainiai turi kelius. 
Štai kaip klerikalų laikraščiai 
trumpai praneša:

“Piliečių Registracija
“Pranešta kad yra atėjęs 

Lietuvos valdžios įsakymas yir 
siems Lietuvos piliečiams už
siregistruoti Lietuvos Atsto
vybėje. Suvažiavimas tam 
pritarė ir pažadėjo registra
vimo darbui pagelbėti.”
Pabaigus Kemešiui kalbėti re

gistracijos klausimu, kaip pra
neša “Vienybė”, ima balsą Kun. 
Krasnickas ir
“aštriu tonu pradeda ataką 
ant Kun. Kemėšio, Mastausko 
ir Atstovo. Kun. Krasnickas 
sako: ‘Mes kiekviename reika
le ėjome į pagalbą Lietuvai. 
Amerikos darbininkai dėjo sa

vo pinigus kiek galėjo. Ir ko- 
delgi Lietuvos valdžia dabar 
uždeda tokį sunkų jungą ant 
Amerikos Lietuvių? Keno čia 
darbas? Lietuvoje žmonės 
moka 60 auksinų metinės duo
klės kuomet mums Amerikoje, 
kurie jau tiek davėme, užde
dama net $10 metinės mokes- 
ties.... qia aiškiai matau kad 
šis žingsnis yra padaryta ne 
Lietuvos valdžios, bet jūsų’— 
rodo į Kun. Kemešį ir Mas
tauską: — ‘jus tą sugalvojote 
ir rekomendavote Lietuvos 
valdžiai kad tokį įstatymą pa
darytų. Kur Tautos Fondo 
pinigai?’ — klausia Kemėšio. 
‘Tu juos išaikvojai berašinė- 
damas čekučius. Dabar žmo
nėms sakai kad eini universi
tetan; Melas! Tu imi $200 
ant mėnesio ir planuoji musų 
darbininkams visokius mokes
tis, o paskui sakai kad Lietu
vos valdžia tą padarė! Melas! 
Tu tą padarei.” Ir tt.
Tai tik pradžia kalbos kuria 

Kun. Krasnickas savo konfrat- 
rui į akį kirto.

Tokio nemalonumo kaip sviets 
svietu musų klerikalai netikėjo.

jusius iš ko misti, ir pasky
rė jiems didžiausias vietas voj prasidės naujas sukrutimas 
su šimtais dolarių algos sa---- politiška kova už laimėjimą

' * Kauno Seimo. Kaip Amerikoje 
. renkasi' Kongresas ir Senatas, 
• Lietuvoje rinksis Seimas. Sei- 
; mas bus jau paprastasis, nes su 
l Steigiamuoju Seimu bus užbaig- 
I ta.

Ką tie rinkimai mums prana
šauja? Jie pranašauja labai 
daug blogumo Lietuvos gyveni
me jeigu juose laimės klerika
lai. Visokiais melais ir prigau- 
dinėjimais jų atstovai čia rinko 
pinigus, bet tie pinigai nueis jų 
politikos varymui. Kad ir pas
kutinius centus politikai išdės 
bile tik laimėt, žino kad kitais 
metais atvykę jų žebrokai dau
giau iš dievobaimingų žmonelių 
gaus “kultūros vajams” ir “uni
versitetams”.

Bet mums taip pat rupi Lie
tuvos rinkimų pasekmė kaip ir 
pačios Lietuvos žmonėms. Mes 
nenorime klerikališko jungo, jo
kių apsunkinimų žmonėms tenai 
ir mums čia (kaip pav. mokėji
mas $10 į metus registracijos).

Ką gi galime pagelbėti kito 
jei ne dalyvaudami tuose rinki
muose patįs? O dalyvauti gali
me savo centais. Padarykime 
spaudimą iš čia savo aukomis!

Kiekvieno laisvę mylinčio Lie
tuvio priderystė yra aukauti j 
Lietuvių Politinį Iždą pagelbėji-

„ . ... .ivaitėje. Čarneckis nenorėjo
Bet pažiūrėkime i j skaitytis su abelna Ameri-

da tai pasiuntė Valstybės 
Departmentui Viniko ir Vi
leišio pagamintą prašymą?

Ar skaitėsi su čarneckiu 
kaipo atstovu šios šalies ad
ministracija susekus jog Vi
leišis — gabus diplomatas— 
atšaukta, o jo vieton įkišta 
kunigų atstovas?

Ar žinojo Čarneckis su 
Mastausku ką daro S. Val
stijų senato užrubežinė ko
misija, kuri rado reikalingu 
pripažinti Lietuvą?

Galiaus, ar Čarneckis su 
Maštausku buvo tokie “ga
bus” kad išstorėjo pripažini
mą Lietuvai ir sykiu su ja 
Latvijai, Estonijai ir Alba
nijai?

tai amžinai neužteks, nes 
Įmetąs metą veja. Ar tiek 
I surinks per ateinančius ke
lis metus iš bonų, piliečių re- 

jgistravimo ir ‘raštų tvirtini
mo? Ne, ir dar sykį ne.

DANGUS
D UGPJUčIO mėnesio žvaigž- 
I'- dės įveda mus į žiemą, nes 
visos tos kurios šiuo mėnesiu vė
lai vakare teka rytuose bus ma
tomos iki viduržiemio besilei
džiančios vakaruose.

Po teisybei gi dabar skaitosi 
, vidurvasaris, šis pats laikas 

yra geriausias tėmijimui vasa
rinių žvaigždžių ir susipažinimui 
su jomis pirm negu jos praeis 
ir tik kitą vasarą tepasirodys.

Poros mėnesių atgal žvaigž
dės buvę rytuose dabar jau sie- 

. kia vakarus ir prieš vidurnaktį 
pasislepia. Taip pat dingsta už 
vakarų horizonto ir planetos — 
Venus nusileidžia apie 9 vai., po 
jos seka Saturnas ir Jupiteris, 
Marsas gi dar buna matomas il
giau, o apie vidurnaktį ir jis 
eina už vakarų horizonto.

Geresniam susegimui kitų 
dėsnių žvaigždžių paimsim 
dykiems Vegą. Beveik virš gal
vos, apie vai. vakaro, pasimato 
skaisti balta-mėlyna Vega iš Ly
ros konsteliacijos. Vega yra an
tra po Siriaus skaisčiausia žvai
gždė matoma musų šiauriniame 

{danguje. Nuo jos į vakarus se
kant, pasimato gelsva žvaigždė 
Arkturas, tokio pat beveik di
dumo. Dar toliau į vakarus nuo 

Įjos rasit besirengiačias nusileis
ti minėtas planetas Saturną, Ju- 

I piterį ir nuo jų į pietus Spiką, 
Į irgi baltą žvaigždę.

Nedaug traukus į pietryčius 
nuo Vegos, pasimato irgi balta 
žvaigždė Altair, o nuo jų abiejų 
į rytus matosi šiaurinis Kryžius 
su balta žvaigžde Deneb kry
žiaus viršūnėje. Tos trįs žvai
gždės sudaro trikampį.

Didėji Meška arba Grižulio 
Ratai sutemus stovi jau vakarų 
pusėj, šiaurės linkui žiūrint, 
pvi keturkampio vežimo užpa
kalinės žvaigždės rodo į šiauri-

už

di- 
ro-

Lyros k°nsteliacija, kurioje 
yra žvaigždė Vega, perstato pa
sakiškojo Orphe j aus kankles, ir 
tai yra tas Ohprejus kuris vyko 
į dvasių karalystę grūdingai 
kankliuodamas parsigabenti sa
vo mirusią mylimąją.

Vegos tolumas nuo žemės yra 
apie dvidešimts šviesos metų.

Dvi kitos žvaigždės iš Lyros 
konsteliacijos, nors nėra skais
čios, lengvai susekamos tuo kad 
jos sudaro su Vega nedidelį tri
kampį.

Nuo Vegos sekant per Deneb 
į rytus tuoj prasideda neaiški 
grupė garsios pasakos Andro
medos išgelbėtojo žirgo Pegaso, 
ir vėliau vakare rytuose pasiro
do didelis keturkampis kurio vi
duryje nėra (jokios didesnės 
žvaigždės. Už to keturkampio 
seka Andromeda, o toliau nuo 
jos — Persėjus.

šios paskutinės trįs konste
liacijos yra rugpjūčio mėnesio, 
o apie jas plačiau aprašoma da
bar straipsnyje “Musų Kaimy
nai Danguose”. Kassiopeja ma
toma šiauriau nuo jų, rytuose, 
raidės W pavidale. Tiesiai nuo 
jos link Vegos yra nežymi gru- 
perė Karaliaus Kephejaus, An
dromedos tėvo.

Vėlai vakare tiesiai rytuose 
teka nauja planeta — Uranus, 
bet nuoga akia jos jau neįma
toma, nes yra septinta planeta 
musų saulės šeimynoje, randasi 
už 1,800,000,000 mylių nuo že
mės. Kadangi Uranus labai lė
tai keliauja aplink saulę, šįmet 
jį randame beveik toj pačioj vie
toj kur ir pernai — truputį pa
ėjusi į rytus. Dabar užgimęs 
kūdikis jeigu sulauktų Uraną 
sykį apkeliaujant aplink saulę 
tai jau butų 84 metų senelis.

Gerokai į naktį šiaurės rytuo
se pasirodo gelsva žvaigždė Ka- 
pella, kurią nei vienas negali ne
matyti. Mėnesiui slenkant ji pa
sirodys kas vakaras anksčiau, o 
sekantį mėnesį ir per žiemą ją ■ 
matysim aiškiai praeinančią virš metų amžiaus pradėjo savo ti- 
musų galvų.

Mohameto “Kalnais”
Mohametonų tikybos įkūrėjas, 

gyvenęs apie 600 metų po Kris- 
’ taus, vardu Mohametas, sykį pa

sakė savo tikintiems: "Jeigu 
kalnas neateina pas Mohametą, 
tai Mohametas turi nueit pas 
kalną”. Tas jo pasakymas pa
remta ant pasakos apie tai kaip 
Mohametas platino savo tikybą. 
Kuomet pirmu kartu Mohametas 
pareiškė Arabams savo tikėjimo 
sistemą, jie pareikalavo kokių 
nors viršgamtiškų stebuklų sa
vo teisių tikėjimą tverti. Jie 
sakė: “Maižius ir Kristus rodė 
stebuklus priliudymui savo die
viškumo, ir jeigu tu esi Dievo 
pranašas, padaryk kaip anie.” 
Ant to Mohametas atsakė: “Tai 
butų supykinimas Dievo taip 
daryti, ir užsitrauktume jo ker
štą, kaip atsitiko su Paraonu.” 
Nepatenkinęs žmonių tuo atsa
kymu, jis paliepė kalnui Safa 
ateiti prie jų, o kuomet kalnas 
ant jo liepimo nepasijudino, Mo
hametas prabilo: “Dievas miela- 
širdingas. Jei jis butų išklau
sęs mano žodžių kalnas butų at
ėjęs dr užgriuvęs mus visus. 
Todėl aš eisiu prie kalno, ir ačiū 
Dievui kad jis turėjo mielašir- 
dystę ant jūsų, netikėlių.”

Mohametas apsivedė su sena 
turtinga našle, ir būdamas 42

kerimą platini kardu ir ugnia.
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ę* ARS AUS filosofo-istoriko Voltaire vei- 
kalas (Lietuvių kalbon vertė Karolis 

Vairas), žingeidžiausia iknyga kokios dar 
nesat skaitę. Dalykas apima jauno Kandi- 
do benkartišką pakilimą garsaus grafo pa
lotinose, 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 Kandidu dėsis.

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

Kas užrašys ant metų “Dirvą” savo drau
gui, gaus šią knygą dykai (popieros apd.)

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ ▼ ▼ Parengė K. S. K.

KONFUCIJAUS KAPAS
(Tąsa iš pereito num.)

Yra užsilikę žinių kaip garsus astro
nomas Lelande, miręs Paryžiuje 1870 m., 
būdavo ištisas naktis praleidžia, jau savo 
senatvėje, ant Pont Neuf, išrodinėdamas 
žingeiduoliams keitinėjimąsi Algol šviesos.

Astrologijoje Algol buvo laikoma vie
na iš nelaimingiausių ir pavojingiausių 
žvaigždžių.

Tarp Hebrejų Algol sakoma perstatęs 
pirmąją misterišką Adomo žmoną, Lilitą. 
Ta žvaigždė taip pat buvo vadinama “Medu- 
sos arba Gorgonos Galva”, “Šėtono’ Galva”,

PERSEJAUS PASAKA
Y^ALSTYBĖJ Argos (senai jau jos žemla- 

pyje nėra) karaliui Akrisiui orakulas 
išpranašavo kad jis turės mirti nuo savo 
anūko rankos. Dideliame susirūpinime, ka
raliui atėjo mintis kad jis turėdamas tik 
vieną dukterį, Danae, kuri dar buvo neve
dusi, galės išvengti mirties uždarydamas 
dukterį į kalėjimą, kur ji būdama per savo 
visą gyvenimą negalės matyti jokio vyro ir 
negalės gimti iš jos jokis anūkas. Uždaro 
jis dukterį į požeminį urvą, į tamsumas.

Tečiau, kad taip orakulo išpranašauta,

Konfucijaus kapas, savo rū
šies Mekka į kurią milijonai Chi- 
nierių . pilgrimų jau apsilankė, 
sulyg pranešimų iš .tenai sako
ma apaugęs žolėmis delei to di
džio išminties žmogaus ainių 
varžytinių, kuriems liko užžiu- 
rėjimas to visos tautos garbina
mo vyro kapą.

To žmogaus kuris valdė Chi- 
niečių mintis per 25 šimtmečius 
kapas aprašoma, kaip jis išrodė 
keletas metų atgal, sekančiame 
rašte nuo Charles K. Edmunds 
į National Geographic Society:

“šis Konfucijaus maldnamis, 
milžiniška ir labai graži vieta, 
užimanti plotą žemės viename 
šone miestelio Kufu, yra pavyz
džiu Konfucijaus maldnamiams 
kokių randasi visuose Chinijos

sienomis vadinamomis Tmperia- 
lio Tako’ nuo vieno palociaus iki 
kito, kuomi atžymima to Moks
lininko imperialis laipsnis.

“Pagaliaus, visai arti viso ap- 
tvario, atsilankantieji pamato 
du kupsteliu kurie laiko paslėgę 
liekanas Konfucijaus ir jo sū
naus. Priešakyje jų yra papras- 

Įti akmeniniai altoriai ir raidė
mis iškalti pilioriai, o ant stulpo 

Į stovinčio prie paties Konfuci
jaus kapo iškalta ‘švenčiausias 

Į Senovės Mokytojas’.
“Sakoma jog žemė sudaranti 

kapčių dengiantį Konfucijaus 
kūną buvo sunešta po biskį iš 
kiekvienos iš aštuoniolikos pro
vincijų imperijos. Kaip ten ne- 
džio Mokytojo intekmė buvo ir 
vis yra jaučiama visoje didžioje

PAJIEŠKOJIMAI
Aš Jonas Jurkūnas pajieškau savo 

moteries Marijonos ir sūnelio Eduko, 
kurie mane apleido. Moteris išbėgo 
liepos 20 d. su Albinu Kelminsku nu- 
skriausdami mane ir ant turto ir pa
likdami mane dideliame nuliudime. 
Kelminskas paeina iš Vilniaus rėdy- 
bos, moteris Suvalkų rėd., iš Balbie- 

Iriškio, 24 metų amžiaus, vidutiniško 
'ūgio, apvalaus veido, nosis maža, bis- 
kį riesta; balto kūno, plaukai juosvi, 
aks mėlynos; turi iš abiejų šonų po 
vienų auksini dantį kurie matyti kada 
juokiasi; yra linksmo budo, mylinti 
tankiai juoktis; po nose ant lupos tu
ri nedideli nuolatinį spuogutį, ir turi 
nuolatinę ligų, tankiai serga krutinės 
skaudėjimu, gydytojų pripažinta jog 
turi eiti ant operacijos. Sūnūs veidu 
panašus j motinų, balto kūno, gelto
nais plaukais, riebus, apie 40 svarų, 
linksmas, iš nežinomos ypatos nieko 
nepriima. Vyras su kuriuo pabėgo 
yra juodbruvas, nedidelis, nedailios 
ilgos galvos, ir plikas, nosis lenkta, 
lieso kūno, sveria j 140 sv; ant kak

tos turi perkirtimo ženklų, smakru at
kištu, blogų apsiėjimų.

Prašyčiau savo žmonos atitaisyti tų 
savo klaidų, pranešk man gur gyveni, 
aš tau viskų dovanoju, tegul tave 
Dievas laimina, aš nuo tavęs nieko 
nereikalauju, tiktai turiu keletu labai 
svarbių žodelių pranešti; nebijok ma
nęs, aš jokių kerštų nemanau; jeigu 
mylitės tai gyvenkite.

Kas praneš man apie tų porelę 
duosiu $50 dovanų.

JONAS YURKUNAS
28 Connerton St. New Britain, Conn.

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

“Spektro Galva”, “Dviguba Akis”, ’gi Chi- 
niečiai vadino ją tokiu Įleistu vardu kaip 
“Sukrauti Lavonai.” Arabai turėjo tai žvai
gždei vardą “Al-Ghul”, Demonas, arba “Gi
rių Niekšas”.
i Algol yra Siriška žvaigždė, ir ji arti
nasi prie musų sistemos greitumu po mylią 
į sekundą. Ji buna meridiane gruodžio 23 
d., 9 vai. vakare, kuomet buna pasiekus be
veik patį zenitą.

Toje konsteliacijoj yra dvi gražus žvai
gždžių spiečiai, randasi “Karžygio Kardo 
Rankoj”, beveik pustarpyje nuo konstelia
cijos vidurinės dalies ir Kąssiopejos.

Hipparchas apie juos išsireiškė kaipo 
apie “debesuotą plotą”, gi Ptolemius juos 
pavadino “tiršta mase”. Jie yra matoma 
nuoga akia, o tėmijant per mažą žiūroną 
parodo gražų vaizdą. Žiūrint per didelį 
Stiklą jų vaizdo puikybė neapsakomai Vie
name tų spiečių mažiausia šimtas žvaigž
džių galima matyti plote mažesniame kaip 
ketvirta dalis mums matomo pilno mėnulio.

Gerai žinomas Perseidų meteorų lie
tus, kuris' smarkiausia atsibuna rugpjūčio 
10 d., paeina iš Persejaus 'konsteliacijos. Šie 
meteorai kartais vadinama “Šv. Laurino 
Ašaros”, ir tas lietus jau yra užrekorduo- 
ta taip senai kaip 811 metais.

Didžiausi Persejaus konsteliacijos žvai
gždė yra tik antro didumo; turi vardą “Al- 
genib”, kas reiškia “Šonas”. Ji taipgi bu
vo vadinama “Marfak”, reiškia “Alkūnė”. 
Ją iš dviejų pusių apstoję dvi skaisčios žyai- ! 
gždės, taip kad šiuo atžvilgiu ji stovi pa
našiai kaip pirmo didumo žvaigždė Altair, 
Aquila konsteliacijoj:

Viena trečio didumo'Persejaus konste
liacijoj žvaigždė yra dvilypė ir ypatingai 
žingeidi, sako Serviss, “delei savo pakeiti- 
nėjimo šviesos nuo mėlynos ant raudonos, 
iš kurios priežasties ir viena to dvilypio 
žvaigždė nuolatos maino savo šviesos di
dumą.”

Kitos žvaigždės yra taipgi dvilypės ir 
turi prie save dar po žvaigždę iš šonų.

“Paukščių Kelias apie Persėjų”, sako 
Burritt, “yra laibai aiškus, be abejo turįs 
storą sluogsnį nustatytų žvaigždžių, persta- 
tantis stebėtiniausią ir prakilniausią vaiz
dą Sutvertojo galybės ir didybės”. Kohler, 
astronomas, užtiko puikią nebulą arba ug
nies debesį netoli Persejaus veido,-šalip ki
tų astuonių nebulinių spiečių įvairiose kon
steliacijos dalyse.

Beveik per vidurį Persejaus konstelia
cijos vasario 21 d., 1901 m., pasirodė Nova 
arba nauja žvaigždė. Kada pirmiausia pa- 
tėmyta, ji buvo 2.5 didumo. Ji žibėjo bal- 
ta-mėlyna šviesa, o už dviejų dienų po at
siradimo ji pasididino iki to kad tapo skais
tesnė už Kapellą, į tris dienas padidinus sa
vo šviesą 25,000 sykių. Visos novae žvaig
ždės, kaip jos vadinamą, yra liglaikinės ir 
jų šviesumas smarkiai pranyksta. Einant 
paprastu tokių žvaigždžių-budu, toji Nova 
Persei liko nuoga akia nematoma už šešių 
savaičių ir jos spektras tuoj liko nešulinis. 
Taip baisiai iš jos išsiveržė karštis kad ga- 
žai prasiplėtė į šalis su smarkumų 2000 my
lių į Sekundą, o ta žvaigždė buvo tokioje di
delėje tolumoje nuo musų kad jos šviesa 
pasiekė mus' menamai už 300 metų, taigi 
tas susimušimas žvaigždės su žvaigžde ar 
kokia kita ten ištikus nelaimė įvyko apie 
1600 metus, o žemę pasiekė apie tai žinia tik 
musų dienose.

Nova Persei buvo skaisčiausia iš visų 
žvaigždžių kokios tik pasirodė nuo 1604 m., ' 
nors jų buvo keletas matyti. ,

Nei viena iš šios plačios pasakos kon- : 
steliacija, inimant ir Persejaus žirgą Pe
gasą, neturi pirmo didumo žvaigždės! ■

anūkas gimė. Žinome mes tai kad dievai 
prieina net ten kur saulės šviesa įsilaužti 
negali: taip jauną Danaę aplanko dievas 
Zeus, apsireiškęs aukso dulkelėmis; ji tam
pa nėščia ir pagimdo sūnų, businti didį kar
žygį Persėjų.

Akivaizdoje didelės apsaugos, karalius 
iš kalėjimo išgirsta veržiantįsi kūdikio ver
ksmą, ir, supratęs kad anūkas jau gimė, di
deliai nusiminė, — jo baugšti siela apsipy
lė nerama ir baime.

Nedryso jis sutepti savo rankų nekalto 
kūdikio krauju, neigi norėjo kad kūdikis 
gyventojų kaipo priežastis jo mirties. Ka
ralius, taigi, motiną ir kūdikį indeda į val
telę ir paleidžia abu Į banguotas jūres ant 
nuskendimo arba bado mirties-. Zeus juo
du saugoja; ant jo prašymo, vandenų die
vas Neptūnas sulaiko bangas, apramina 
vandenis, ir taip motina su kūdikiu išplau
kia į pakraščius salos Serifos, Aigajiškaja- 
me archipelage.

Čionai Danaę ir jos sūnų suranda žuvi
ninkas Diktys, kuris parsiveda juos į savo 
namus, o kūdikį Persėjų pasiryžta išaugin
ti kaipo savo sūnų. Taip puikiai ir dailiai 
augo šis naujas salos atėjūnas kad atkrei
pė į sąye visų žmonių domę; jie pradėjo 
iftanyti bene jis butų karališkos kilmės, ar 
net dievų sūnūs. Jis išaugo į tvirtą, pilną 
vyrą; žaisluose ir imtynėse jisai greitai nu- 

I veikė-perėjo visus savo sandraugos, o min- 
tįs jo buvo nustatyta ant didelių dalykų, 
sulyg kurių jis ii- pasirodys karžygiu tarpe 
visų. Sapnuose dieve Atena priduodavo 
jam dvasios, ir taip jo širdis net jaunystė
je buvo pasirinkusi pergalėjimą baisiausių 
pavojų, o ne vesti ramų negarbingą gyveni
mą.

Tuojau jam pasitaikys ir proga.
Jo augintojas-tėvas Diktys turėjo brolį 

Polidiktą, kurs buvo tos salos valdovu, tik 
mažiau žmoniškas. Išsykio pasirodęs tiems 
salos atėjūnams draugu, Polidiktas pradeda 
mylėti Danaę ir net nori priversti ją tapti 
sau žmona. Motinos gi visa širdis buvo pa
vestą jos sunui; Stokis žmogus rodėsi ne
vertu mylėti moterį kurią myli net dievai. 
Gąšlus valdovas galvojo kaip atsikračius 
Persejaus, kuris visada stovi apgynime sa
vo motinos garbės. Kad gavus Danaę į sa
vo- rankas, Polidiktas nuskirtą Persėjų ’at
likti baisią užduotį, kur net galingiausis 
žmogus maža tegali tikėtis išlikti gyvu.

Toji prisakyta Persėjui užduotis buvo 
— užmušti didžiausią žmonijos niekadėją 
Medusą, vieną trijų Gorgonų seserų; viena 
ji tiktai buvo mirtina, tik jos žvilgsnis reiš
kė mirtį riet labiausia apsiginklavusiam jos 
priešui. Josos plaukai, delei pasipriešini
mo diėvei Atėnai, buvo paversta į gyvates 
rangančiasi apie jos veidą ir galvą taip bai
siai kad kožnas kas užmeta ant jos akį tuoj 
pavirsta į akmenį pirm negu spėja jai su
duoti.

Persejaus patrone Atena suteikia jam 
gerus patarimus kaip apsieiti tame baisia
me žygyje — ir jis nebijo susitikti su Gor- 
gona.

“Be dievų pagalbos jokis gabiausis žmo
gus negali pergalėti tokio neprietelio”, — 
apreiškia jam Atena kuomet Persėjus pa
sirengia prie darbo.

(Bus daugiau)

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

Lietuviškai-AngliSka* ir Angliskai-LietuviSkas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris -ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
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 
Anglija, 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

toje šalyj; ir tas pranašas pat
sai, nors šiose pastarose radika
lėse dienose kiek apdulkėjęs, dar 
tebevelka ant savo pečių visą 
Chinijos valią,' kurios moralis 

pavidalui į pamatas, su visais jo prastumais, 
tikrai yra didžiausias paminklas 
to didaus ir stebuklingo žmo- 

I gaus.”

■budinko, 
Sale’, sė
to didžio

miestuose. Taip jau yra išaugę 
su amžių bėgiu.

“Viduryje didžiojo 
vadinamo ‘Geriausiųjų 
di dirbtinis pavidalas 
mokslininko, ir šiam
panašių yra vos du ar trįs viso
je Imperijoje. Paprastai, Kon
fucijaus maldnamiai neturi jo 
pavidalų, tiktai paprastas išgra
žintas ir išrašytas lentas ar al
torius prieš kuriuos pagarba ir 
atsidavimas išreiškiama.

“Stovyla jo yra iš medžio, di
desnė negu gyvas jis buvo, ir 
perstato jį sėdintį, laikantį ran
koje imperial] raštą arba skep
trą kaipo simbolį jo viršenybės 
minčių viešpatystėje.

“Jis apvilktas devyniais skir
tingais šilko apdangalais, ant 
kurių 'išsiuvinėta dvylika impe- 
rialių emblemų, kaip tai, saulė, 
mėnulis, žvaigždės, kalnai, dra
konai, povai, altoriai, vandeni
nės lelijos, ugnies liepsnos, ry
žiai, kirviai, ir klasiški pavyz
džiai. Nors devynis iš tų ženklų 
galėjo naudoti didieji 'kunigai
kščiai, kaip lygiai ir imperato
riai, pirmosios trįs buvo išimti
nai imperialės žymės. Taip tai 
išžymėta augšti laipsniai su ku
riais Konfucijus per ilgus laikus 
buvo pagerbiamas.

"Šito maldnamio žemė atskir
ta nuo viso miestelio gatve kuri 
apsupa vietą seųoviško kaimo 
kuriame Konfucijus gimė, o pa
čią jo buvusio namo vietą pažy
mi Kunigaikščio Palocius, nes 
Lu miestelyje dar randasi vie
nas kunigaikštis, septyniasde
šimta septintos eilės ainis to bu
vusio Mokslininko.

“šalip didelių aukų nuo atsi- 
davėlių ir skiriamų pinigų iš 
Pekino, daugelio akrų dvarai 
yra padovanota užlaikymui to 
maldnamio ir priauginimui di
delės daugybės kiaulių,, avių, ir 
galvijų reikalingų deginimams 
aukų, nes čia neleidžiama au- > 
kauti tų gyvulių pavyzdžiai da-1 
ryti iš popierio ir pigus, kaip 
yrą daroma kitose Chinijos vie
tose. X

“Tasai Kunigaikštis taipgi tų- fe 
ri savo globoj užžiurėjimą di
džio Konfucijaus kapinių, kurios 
randasi miesto išlaukėje ir eina 
nuo šiaurinių miesto vartų per I 
apie pusę mylios plataus kelio i 
šonais išsodinto su cypresų me
džiais. x

“Bromas į šeng-ling, pabuda- 
votaš įjo dabartinėj formoj 1755 
metais septyniasdešimta pirmos 
eilės Konfucijaus ainio, išleidžia 
į parkui panašų aptvertą lauką 
iš suvirs 500 akrų, kame randa
si grabas paties Mokslininko ir 
visų jo ainių. Išviso jų tenai 
užima desėtkus tūkstančių kapų. 
Kuomet šeimyna pasilaiko krū
voje per 2,500 metų, iš jos iš
auga labai plati eilė — apie 70 
nuošimčių populiacijos šioje da
lyje, ir net kareiviai siunčiami 
kaipo palydovai, sakosi prigulį 
prie tos giminės. Tą parką už- 
žiuri apie 200 žmonių, kurių šei
mynos tas pareigas įgavo nuo 
savo tėvų nuo eilės šimtų metų. I

“Nuo išlaukinės ineigos nuo 
‘Tikrojo Mokslininko’ eina ke
lias apsodintas puikių senoviškų 
cypresų, apie 150 iš kožno šono, 
veda linkui vidurinės vietos kur 
yra salės maldoms ir monumen
tai kurje pažymi visų laikų im- 
perialius valdytojus nuo Sung 
Dinastijos iki musų laikų.

“Einant artyn prie vidurio 
monumentai darosi labiau ir la
biau senoviškesni. Abelna iš
vaizda parko yrą labiau amžių 
nudėvėta negu užleista. Paskui 
štai einant gilyn, žmogus prieina 
prie ‘šventojo Tako’, apsupto

3.
4.

5.
6.
7.

I

■■m

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Nauji Muzikos Kuriniai
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO 

Vienam balsui prie fortepiano
1. Bernužėl, Nevesk Pačios___ 50c

2. O Pažvelgki, Mieloji ________ 50c
Dviem balsam prie fortepiano: 

Skrenda, Lekia Musų Mintjs_ 75c
Trisdešimts Lengvų
(a capella) .Duetų_________ 1.50

Mišram Komi:
Pirmyn į Kovų už Tėvynę __ 50c 
Giesmė j šv. Kazimierų_____ 50c
Keturiolika Dainų (viename 
sųsiuvinyj) _______________ 1.00

Reikalaukit “Dirvoje” 
7907 Superior Avenue

Cleveland, O.

The A. B. Savings and Loan Company 
Moka 10% už Akcijas 

5% už Padėtus Taupymui Pinigus
JOKIA kita finansine Lietuvių vedama įstaiga Ameriko

je taip smarkiai nekilo kaip THE A. B. SAVINGS &
LOAN COMPANY (Clevelande). Kitos šiame mieste 
ir kitur per metus tiek nesuaugino Depozitų kaip ši įstai
ga gavo bėgyje 58 dienų savo gyvavimo (nuo Gegužio 2 
iki Birželio 30 d.). ®]]Šita didelė pasekmė davė Kompa- 

' nijai progą netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT 
10%' išmokėta už 58 dienas 1-jo pusmečio, z
ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves- 
tinti savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių reikalų.
Ar verta leisti savo Dolariui skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio, ir skriausti save?!
ŠI Kompanija dar turi neparduotų Pastovių ir Ištraukia
mų akcijų, kurių kožnos kaina yra po šimtą dol. ($100). 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokėsties, 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 $1 15 ir $125.
CJ Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iš kalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.
flĮJIštraukiamos (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.
UŽ visas įmokamas pinigų dalis dividendai priskaitoma 
nuo dienos įmokėjimo, nereikią laukti iki pilnai sumai.
ŠITOKIS smarkus THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. augimas yra at
vaizdis tik vienbalsio žmonių pasitikėjimo Kompanijos vedėjais. Per eilę 
metų suorganizavęs kitas finansines ir bankines įstaigas, dabar turinčias 
po suvirš milijoną dolanų kapitalo, ir dabai* esantis jų nariu, šios Kom
panijos Prezidentas A. B. Bartoševičius ir toliau parodė Clevelandui — ir 
štai paveikslas visai Amerikai — jog prie šios įstaigos prisidėdamas kož
nas padaro tik sau gero, APGINDAMAS SAVO DOLARIUS. 'Atminkit, 
j 10 metų čia jūsų šimtas Dolarių atneš kitą šimtą. — Kiti Kompanijos 
valdybos nariai yra šie: Jonas Tidd (pramoninkas), Vvice-Prezidentas; 
K. S. Karpavičius (“Dirvos” redaktorius), Sekretorius; St. Bartoševičius, 
Pagelb. Sekr.; V. Bartoševičius — Ižd.

UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS MOKAMA 5%.
Mes iškolektuojame pinigus padėtus ant knygelių kituose ban
kuose šiame mieste arba bile kur kitur visose Suv. Valstijose, 
jeigu jus atvažiavę iš kitur norit parsitraukt čia savo pinigus, — 
ir tą padarome visai dovanai.
SflhC mokame Už padėtus čia taupymui pinigus, nuo dienos pa- 
O/O dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.
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Haunimas
pranyko; visą kelionę ‘baidanti žvėrįs, al
kanieji vilkai viesulais nudulkėjo. Visas 
pasaulis artinosi prie jų, galvomis lingavo, 
sveikino pirmuosius drąsuolius, savo išva
duotojus.’. . . O varpas linksmu balsu su
gaudė, visą pasaulį sujudino ir žmogaus
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VARPAS
Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

pRASIDĖJO ilga ir sunki kelionė.
tai peržengė jie lygius laukelius, žaliuo

jančias pieveles, ir įžengė į tamsų mišką; 
miške buvo šalta, baisų, aplink juos suko 
plėšrieji žvėrįs, nedavė nei vienos valandė-

Grei-

lupom prakalbėjo: “Laimė, laisvė -visai jū
sų tautai!....”

Į Akmeniai, vas. 16, 1920.
(GALAS)

I w
SKYSTPIKIS

Nelabai dar senai, pirm mano gimimo, 
Garsingas šiaučiukas apielinkėj buvo. 
Ką tiktai paduosi jis viską galėjo 
Bet kartais ir šliures šikšnines pasiuvo.
Kv tiktai paduosi jis viską galėjo 
Iš skuros su dratu į krūvą susiūti; 
Seniems čeverykams puspadžius padėti, 
Kurkas prilipyti taip kaip reikia būti.

lės ramiai atilsėti, saldžiu miegu užmigti. Tik |as su juomi jjs labai Isjo
Šlapino juos rudenio lietus ir darganos, 
šaldė šaltas žiemių vėjas su sniegu. Me
džių šakos draskė jų rubus, švelnią kūno 
odą, ir tuomi dar labiau sunkino jų kelionę; 
bet vis jie žengė į mišką gilyn ir gilyn, sku
bėjo prie skambančio varpo.

Kartais kilo įvairiausios mintįs, nyk
davo viltis, ir jie kalbėdavo tarp savęs: “Už
tenką tos sunkios, beprasmės kelionės, ver
čiau čia pasilikim ant visados.... Gal but 
kad nėra ten jokio varpo, jieškomos laimės: 
gal but musų girdėjimo organai sugedo, 
mums tik vaidenasi. Busim laimingi vien 
iš savo neužgęstamos meilės ir karšto pri
sirišimo ; linksminkimės dar kol esame jau
nį; kol dar gyvenimas musų rankose.... ”

Bet ramiais vakarais, vis už tamsių 
beribių miškų, buvo girdėti skambančio 
varpo balsas; širdįs jų pradėdavo smarkiau 
plakti, ir keliauninkams vėl atgimdavo vil
tis kad kada nors turi užsibaigti ta sunki 
kelionė, pasibaigs tamsus miškas ir priešai 

'juos pasirodys laukiamoji laimė. Sutiktuo
sius žmonės prikalbinėjo kad ir šie jiems 
bendrautų sunkioj kelionėj, eitų kartu su 
jais, prižadėjo jiems laimę, — bet mažai kas 
jų klausė.

Slinko metai po metų, keleiviai vis ėjo 
ir ėjb, ir vis niekur nebuvo matyti pabaigos 
tamtiems miškams. Pražilo Jono Našiai-. ls pasiūti aš dabar galėčiau, 
čio plaukai,. baigėsi paskutinės, jo . jiegos; 
Onos Gražutės apmirė skaistus,veidai, pa
sipuošė stambiomis raukšlėmis. Bet galų 
gale pradėjo keleiviai suprasti kad vis būk 
tai artinas ir artinas pabaiga tankaus miš
ko ir vis varpo balsas einą garsyn ir garsyn. 
Širdįs vėl pradeda ramiau plakti, veidai nu
švisdavo linksmą šypsena.

Tšgerti degtinės, ir be jokio saiko. 
Čierkelę pamatęs ištolo drebėjo, 
Pritraukęs iksočiai galvos nenulaiko.
Kad kartą pusgirtis ką tik pasėdėjo, 
Visą jaučio skūrą patiesęs mieravo — 
Kiek porų čebatų ir kiek čeverykų 
Išeis iš skaros, tos — jisai sau rokavo.
Modelį uždėjęs, su peiliu aprėžė, 
Nupjovė lozuką, švyst į kampą mėtė. 
Kai skūrą išilgai ir skersai surėžė, 
Po suolu šuniuką betupint pamatė.
Pagriebęs plaktuką ant jo užsimojo, 
Šuniukas pašoko ir baisiai sučypo. 
Bet ten jam besėdint pikis susiplojo 
Ir po uodegaite lyg tyčia prilipo.
Pro duris kai žaibas šuniuks išpleškėjo, 
Ir pikį su savim kartu išgabeno.
Tuom laik gaspadorius į stubą atėjo 
Paklausyt šiaučiuko ką jis ten vėpleno.
Jis pikio netekęs po nose sau keikė, 
Ar velnias jį skūrą surėžyt sugundė. 
Mat, girtas būdamas nežino ką veikė, 
Dabar lyg iš miego jautėsi pabudęs.
Kad tu čia ir svieto kur dar nežinotum, 
Kokių čia lozukų navatnų pripjausčiau, 
Net pats Salamonas nebeišgalvotų

MANO MEILES MEDIS 
Aš pasodinau savo širdyje 
Meilės medį 
Šį pavasarį anksti, 
Ir laistau jį nektaru 

, Gyvybės dievų duotos, 
Ir rūpestingai žiuriu 
Kad jis tarptų.
Žiuriu jį ir daboju 

{Karštos vasaros dienose 
I Kad jis tarptų ir augtų 
Ir kad neimtų džiūti, 

j Nes medis pirmais metais 
Įsodintas sunkiai auga; 
Visų daugiausia truso 
Ant jo padėti reikia.
Taip aš daboju savo medį— 
Medį Meilės savo širdyje: 
Laistau jį gyvos meilės 
Syvais ir saugoju, 
Laukiu kokie bus vaisiai 
Iš jo, rudeniui atėjus: 
Saldus ar kartus, 
Rūgštus ar malonus,” 
Ir ar gausingi, 
Ar tik trumpam laikui 
Man jų ištesės, 
Po tokio didelio truso 
Ir rupesnio padėto.
Aš savo Meilės medį 
laistau savo svajonėmis, 
Nuo karštos saulės 
Uždengiu savo nedrąsa. 
Jo šaknis tręsiu geismais, 
Užžiuriu jį sapnais, 
Ir laukiu nekantriai 
Kokius vaisius man 
Rytojus atneš....

Adonis.

ir čia jiems bėda: svaigiųjų gė
rimų pardavinėjimas tegalima 
varyti slapta.

J. G. iš to paties straipsnio 
išskaitė keistą dalyką, nes ten 
pasakyta kad “blaivybės drau
gijoms ir savivaldybėms yra pir
menybė” karčiamas atidaryti.

Kitoks svietas, kitokie žmo
nės ir kitokios blaivybės organi
zacijos, >—■ sako ‘jis.

tramva-

Vie- 
geru 
pus- 
buvo

Nuo Juokų Red.: — šios eilės 
yra mums tikrai naujenybė. 
Nors gerb. Adonis pirmiau čia 
tokiu stilium yra vienas eiles 
rašęs, bet apie Meilės Medį tik 
pirmu kartu, kaip pasaulis gy
vuoja, mes iš jo ar iš ko kito 
tegirdime. Nežinodami kaip tas 
jo medis išaugs ir kokius vai
sius jam duos, šiuo tarpu nuo 
komentarų susilaikome. Tik ne
linkime kad ant jo užaugtų to
kie vaisiai del 'kurių gerb. Ado
mas ir Rojaus neteko. (Bet no
rime ir teisybę pasisakyti — va-

WIENĄ gražų pavasario vakarą Jonas 
našlaitis su Ona Gražute sėdėjo ant 

vandeningo upelio kranto, ant žydinčios ve
jelės. Geso paskutinieji saulės spinduliai. 
Sužibo ant giedro dangaus milijonai žvaig
ždelių, ir sapnų ąngelukai skrido į kaimus 
palinksminti sapnais nuvargusiųjų ir sun
kios letenos prispaustųjų žmonelių. Ir gir
di Jonas su Ona kad šaukiančio varpo šir
dis jau muša visai arti.

— Pačiutė mano mylimiausia, — tarė 
Jonas: — Man rodos kad jau baigiasi musų 
varginga kelionė ir jau visai arti laimės 
vietą mus laukianti....

Onos Gražutės nušvito veidai.
— Mylimas vyre, — atsakė ji:.— pri

siartinome prie krašto mišfyo abu gyvi ir
• sveiki.. Tavo galyos plaukai pražilo, veidai , 

pasipuošė raukšlėmis; pabalo ir mano skai
stus veideliai, pritemo giedros akelės. Jau 
šaukiantis varpas visai arti, rodos užgauna j 
savo metaline širdimi, variniais šonais.... 
Daug metų praleidome tai savo kelionei, 
daug vargo, nelaimių patyrėme, bet į nieką 
neatsižvelgdami klausėm jo ‘balso, prie jo 
skubėjom. Jau baigiasi musų vargingoji 
kelionė.... Pirmieji saulės spinduliai pa
tekės, baigsis tamsus miškas, baigsis erš
kėčių takai, o mes prisiartinsim prie jieš- 
komosios laimės — žmonijos laisvės....

Paėmė Jonas savo mylimą žmoną už 
rankos ir vėl skubėjo prie šaukiančio balso. 
Ir vos pirmieji pavasario saulės spinduliai 
patekėjo, miškas pradėjo retėti ir visiškai sis Europos muzikas.

Nei čebatui aulas, nei klumpei peretkas, 
Nei balnui lopelis, nei užkulnis prastas’; . 
Kad hors koks šmotelis butų buvęs menkas, j 
Bet čia skūra jaučio — tai ne drato mąstąs.
Ne tik. tai jo pikis po suolu praskydo, 
Bet su jaučio skūra aršiau atsitiko. 
Dabar gaspadorius tą viską išvydo.
Vardas tam šiaučiukui “skystpikis” pritiko. Į vo širdį, štai ką ji rašo prie čia 

jos tilpusių eilių “ilgėsis Berne
lio”: “Gerb. Juokų Red.: Juk 
■rodos pranešiau Jūsų Mylistai 
kad tas ‘Ilgėsis bernelio’ rašyta 
1907 m. Bet kad J. M. patinka 
stebėtis iš mano ilgesio, aš čia 

3 Jums paduosiu tikrą to istoriją. 
’ Tai buvo birž. 6 d., 1907 m., 7 v. 
[ ryte, ant gelžkelio Penn. L. ry

tų link Valp., Ind. Eidama gelž- 
keliu buvo gerame upe. Saulu
tė švietė skaisčiai. Pažvelgus 
ant tų pievų šalia gelžkelio kur 
ištikro abu skynėva gėles ir bu- 

■ rėva ateitį iš jų, taip ir susipy
nė tos ’eilutės. Kada eilės buvo 
sutverta, nusišypsojus i žingei
džiai maniau kokį įspūdį jos pa
darys ant adresato. (Nes reikia 
žinoti kad būdama mergina bu- ■ 
vau “rožė” kaip gerb. Biruta sa
vo eilėse sako). Nagi mano Jo
nelis nedėlioj atvažiuoja if at- 1 
veža'man baltą rožę. Ją ir da
bar turiu įspaustą knygoje. De
ja, ta rožė tūrėjo biskį papuvusį 
vidurį. Nors aš esu truputį prie
taringa, bet tada nemaniau kad 
tokis likimas musų laukia, kad 
tai reiškia trumpą jo gyvenimą. 
Tas prisiminimas tikrai spau
džią man ašaras, taigi skubinu 
užbaigti savo pasaką. Tatai ma
tote, jis tikrai tikėjo mano eilių 
žodžiams ir glaudėsi prie manęs 
aukaudamas mari savo tikrą, ne
kaltą meilę, taigi ir negalėjau jo 
atstumti, ir persikeičiau 
žės į leliją.

“Tą atsitikimą paduodu 
pamokinimą merginoms, 
būnate mergelėmis bukite rožė-: 
mis, bet tikram savajam bukite 
lelijomis.”

saros karštis if tingumas kliu
do mums tokių sunkių minčių 

kokių prie šių eilių rei-

Audra gal but pirmuti- 
vienatinė šiame skyriu-

I Gerb. 
tinė ir 
je rašanti atskleidžia mums sa-

čia-Suks.

KITAIP STOJAS NEGU NORI

Mes ryte važiavom
jo jum į miestą. Tramvajus bu
vo pilnas žmonių. Ramiai sė
dėdami mes permetėme akimi 
visas tramvajuje buvusias mer
gas ir bandėme išskaityti kiek
vienos būdą ir apsiėjimus.
na rodės linksmu veidu, 
upu, patenkinta, ’rods jau 
dienį pragyvenus, matyt
gerai vakarą praleidus, anksti 
atgulus ir išsimiegojus kaip rei-

■ kia. Kitos veide matėsi koks su
sirūpinimas, ir manėme kad jai 
ar vakar iš vakaro nesmagu bu
vo su savo berneliu, ar šiandien 
netiki jį pamatyti. Kita rodė 
veide kad ji į darbą nuvažiavus 
pamatys saviški “kurį širdis my
li”, ir nekantriai sėdėjo norėda
ma kad tramvajus skubiau va
žiuotų. Kita buvo rupesniu ap
imtą, ir matės lyg darbo jieškoti 
važiuoja. Vėl kita matės gra
žiai išsipuošus, išsitaisius, lyg 
mergina, bet greičiau buvo moti
na poros ar trejeto vaikučių, ir 
jų gyvenimo ir savo aprūpinimui 
negalėjo kitaip daryti kaip tik 
į darbą važiuoti, susirūpinus jų 
buviu vienų namuose ar paliktų 
pas kaimynus, nes ji greičiau
sia buvo su vyru pasimetus. Ir 
paskui musų akįs užpuolė ant 
vienos kurios akįs buvo parau
dę, nedamigę, tankiai merkėsi, 
burna žiovavo ir rodos smagiau
siu daiktu *jai butų jei čia butų 
lovą. Bet turi važiuoti į darbą. 
A-a! manome sau, — tu šelme; 
kaip tu šią naktį praleidai, kur 
buvinėjai, kur slampinėjai ir ką 
veikei? Kada tu nuėjai gulti, ir 
ar tik nematei saulę tekant ka
da į lovelę kritai ? Ar tai pado
ru šitaip daryti.— išdykauti ir 
naikinti savo sveikatą? Ar ne
žinojai kad ryte reiks keltis į 
darbą, nes močiutė lovoj nelai
kys, į darbą kėlimo valandai at
ėjus! Juk nėši tokia turtinga, 
nes štai juk difbti važiuoji!....

Paskui užėjo mums kita min
tis: gal ji nekalta mergaitė, gal 
per .naktelę išbudėjo prie ser
gančios motinos lovos, ar ser
gančio jaunesnio savo brolelio ar 
■sesutės, ar tėvo, norėdama leis
ti motinai pasilsėti naktyje, nes 
ji vien'a su ligoniu per dieną iš
vargsta. ... Gal ji, nabagė, tik 
prieš aušrą tegavo prigulti.......

Tada manėme sau: Nebandyk 
I niekad smerkti žmogaus nežino
damas kaip dalykai stovi.

■ eina toliau nuo beždžionių ir gi-j tūlas laikas atgal dainavo, da- 
illyn į civilizaciją. Kitas daly- bar savo eilėmis “po kalnus lai

kas, beždžionių visas papuošalas pioja” ir “per jūres” brenda jie-
i yra jos uodega, o jeigu moterįs 

andarokus trumpina itas rodo 
kad jos irgi šalinasi nuo tokių 
dalykų kas bereikalingai apie 
žmogų kadaruoja. Tai mano 
moteriška nuomonė, kurią gerb. 
Vejas tegul į galvą įsideda.”

O gerb. Vasiliauskas prie tų 
pačių eilių prideda šiuos žodžius: 
“Gerb. Vėjas bereikalo ant vie
nų mergų užsipuola ir jas bež
džionėmis vadina, ba aš ma
čiau ir bobas su apkarpytais 
plaukais ir trumpais andarokais, 
ir iš užpakalio einant negali pa
žint ar čia mergaitė ar boba.”

Norėtume čia sudėti mintis 
apie tai ir visų tų kurie nepri- 
siuntė, 'bet apie tokius karpy
mus galvoja, bet jų nežinodami 
negalime nieko daryti.

A. Žukas, vietinis, ALTS, kuo
pos pirmininkas, nutarė šįmet 
visą vasarą kamziolę išnešioti — 
ir to savo nutarimo dar nesu
laužė;

škodamas jos “Artojuje”.

Gerb.
sapnų į

Prometėjus, kuris iš 
meilę inbrido, kaip čia

PLAUKAI
Plaukų šipimas, niežėjimas, pleis
kanos, slinkimas, šilimas, 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.

£tPAUDOS darbus ge- 
uai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<11 ‘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;
<TT Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvęrtus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<11 Darbus padarom viso

kį kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cūts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Mūšų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus
čiam Special Delivery.

I
I 
siun-

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

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

Sena filosofiška ir optimistiška mintis 
sako: “Kas atsitinka yra visada geriausiu.”

Moderninė frazė yra šitokia: “Niekad 
negali pasakyt kaip bus.”

Iš Amerikos pagarsėjusių žmonių tu
rime keletą pavyzdžių. Jonas Adams, bū
damas jaunikaičiu, turėjo nusistatęs mintį 
tapti kunigu, bet mokinimuisi tęsiantis jis 
užėjo ant nekuriu taisyklių nustatytų pir
mųjų dvasiškių, ir su jais nesutiko. Nega
lėdamas permainyt tikybą, jis pametė baž- 
nyžią.

Tuo laiku-jis buvo karčiai apsirikęs, 
negalėjęs tęsti savo pasiryžimo, vienok da
lykai taip persimainė kad jis liko Suv. Val
stijų prezidentu.

Ulyses Grant nenorėjo stoti į West 
Point karinę akademiją. Bet tenai ją už
baigė. Jis nekentė armijos, vienok užsi
tarnavo savo paaugštinimus ir net dasiga- 
vo toj akademijoj matematikos instrukto
rium. Vis toliau gyvenant, užėjo karė ir 
ji jį dar augščiau pakilėjo. Jis per karę pa
stojo garbingiausias Amerikoj žmogus kai
po vadas. Jo garbintojai jį padarė po ka
rės Suv. Valstijų prezidentu.

Vienas žmogus, vardu Berlioz, sykį mo
kinosi medicinos. Taip jo tėvai reikalavo. 
Kuomet jis susibuntavojo ir pametė mokslą, 
tėvai atsižadėjo jo ir nedavė užlaikymo. 
Vėliau jis buvo garbinamas kaipo didžiau-

Gerb. Vėjo įsiveržimas į šį' 
skyrių su grąsinimais mums tei
smu sukėlė tikrą cikloną.

Jo eilės “Kodėl aš Neženotas” 
ir išpeikimas moterų, ir net bež
džionėmis išvadinimas už kar- 
pymąsi plaukų, privertė p-ię O. 
Dargiutę (iš Pittsburgo) atra
šyti mums šitokią pastabą: “Aš 
turiu pasakyti kad man rodos 
kad gerb. Vėjas neteisingai nu
pūtė apie musų plaukų ir anda- 
rokų karpymą, ba jeigu kalbėt 
apie plaukų trumpinimą tai rei
kia pasakyt kad beždžionės yra 
visos apaugusios plaukais, o kad 
moterįs ■ plaukus karposi tai jos

O nelaimei Vra daug žmonių, 
kurie j uoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

iš ro-

kaipo 
Kolei

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- 
cios viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Pereitame num. tilpęs straip
snis iš Lietuvos apie varžymą 
svaigalų pardavinėjimo tikrai 
atima viltis Amerikos Lietu
viams patriotams parvažiuot į 

. Lietuvą ir užsidėt karčiamą. O

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odų kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budn užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina Gūo. aptiokoae, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai j laboratoriją

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

Brooklyn, N. Y.

TRIMITAS

rvoje tuojau.

Šita graži puikių eilių ir dainų knygele 
turi 144 puslapius. Kaina 50c. 
Reikalaukit

Kuomet Atvyksti į Clevelandą
Gyventi, atsikeli čionai iš kurio kito miesto, nori ir 
perkelti čia iš ano banko savo pinigus. Vedėjai bi
le kurio iš Penkių Ofisų The Municipal Savings and 
Loan Co. pasirūpins perkėlimu jūsų pinigų* be jo
kio užmokesnio. Pasitark su jais bile laiku.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN CO.
Suorganizuota 1913—9 metų senumo. 

Sumokėtas kapitalas $1,000,000.00.
5% mokama už padėtus Taupymui Pinigus nuo dienos 

kiekvieno padėjimo, iki dienos ištraukimo.

PENKI OFISAI
MAIN OFFICE, 2ND FLOOR HANNA BLDG.

Superior Branch, 7909 Superior Ave. Miles Branch, 12301 Miles Ave.
West Side Branch, 2820 W. 25th St. St. Clair Branch, 2006 St. Clair Av.
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WASHINGTON© SUVAŽIAVIMO ŽINIOSCHORAMS DAINOSMUZIKA
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) .......................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam baliui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ...........................................
Vai Aš Pakinkiau ................................................
Už Šilingėlį ...................... .........................................
Dovanojo (dzūkiška) ................................................
Skyniau Skynimėlį ..................................................
Tykiai Nemunėlis Teka .......................................
Saulutė Raudona ............................. ...................
Lihgo (Latviška) ....................................................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. "Eglė- 
žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ..................................... ................

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) .........

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ........................................... ..
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... '....
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ...............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . ...............................
Pasaka (solo) .............................................................
Nokturnas — Ačiū (solo) ...................................
Kur tas Šaltinėlis (solo) -......................................
Vai,, Verčia, Laužo (solo) ...................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ...................
Skambančius Stygos (duetas) ..

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

chorui) ............................................
Ant Tėvelio

(mišram
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš (sivilkčiau čigono Rūbą (duetas) .............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .......................
Era Mano Brangi (baso solo) ...........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ...........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .....................
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. eserui). 
Nesigraufiink,

(mišram
Ne del Tavęs 
Oželis (mišr.
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ...............
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)

lygiams balsams) ...

(solo) .............
Gimę (chorui)

Mergužėle ir Einu per Dvarelį 
chorui) ............................... .............
aš, Mergele (solo) ............
chorui) ..................................... ......

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
26c 
15c

30c

76c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
60c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

35c 
30c 
60e 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c
30c

30c 
50c 
60c 

1.00 
1.00

30c
76c

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

tė, Putė (solo) .......................................
Saulutė Tekėjo (duetas) .......................................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . ...........................
Schėrzo (tik pianui) ............................................
Sunku Man Gyventi (solo) .................. ..............
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) .............. ' 
Vakarinė Daina (mišram chorui) ...................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, žydėk (mišr. ch.) . 
Vai tu Žirge ir Pėf Tamsią Naktelę ...............
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....'

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

solo) ..... ..............................................
Lietuvos Himnas (solo) ........................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... ' 
Balnok, Tarne, Žirgelį; ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiutė, Miego Noriu ir Ei, Vargo (m. ch.) . 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. ' 
Keturi Suktiniai (pianui) ................ z 
Gailesčio Giesmė (trio) .................... 
Asperges Me (trio) '...............................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ...........................
Pasaka (pianui) ........................ 
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ”' 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ............... '....

A. ALEKSIO VEIKALAI 
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .,........... .... 
Graži čia Giružė (solo) .............................. .; . ..
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ........... 
Meilė (solo) .............. ...............; . 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .......... 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .............. 
Visuomet širdis Surakinta ..................

č. SOSNAŲSKIO VEIKALAI 
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ...................
Karvelėli (mišr. chorui) ....................................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ...............................
Užmigo žemė (mišr. chorui) ...............................
Kankles. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, '4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ■ ....................

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

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

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

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

Chicago, Ill. .............................

50c 
60c 
26c 
30c 
45c

7bc 
60e 
35c 
36c 
35c 
35c 
35c 
,35c 
35c 
35c 
60e 
25c 
60c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50j

76e 
50c 
60c 
65c 
40c
75c 
25c 
60c

26c
30c
40c
35c

1.00“DIRVA”
7907 Superior Aye. Cleveland, Ohio
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Liepos 19 ir 20 bus ilgai mi
nima Amerikos Lietuvių. To
mis dienomis įvyko Washingto
ne trįs svarbus Lietuviams nuo- 
tikiai:

■ 1. Paskolos Komitetų Atstovų 
suvažiavimas ir aukso ir sidab
ro dovanų inteikimas.

2. Atsilankymas delegacijos 
pas S. V. prezidentą.

3. Harris’o paminklo atidengi
mas.

■Liepos 19 d. išryto delegatai 
su kolonijų dovanomis ėmė rin
ktis j Atstovybę. Pakai po pa
kų, maišeliai pilni' brangenybių, 
apkrovė stalus, ir vėliau vos be- 
intilpo į didėlį Atstovybės seifą. 
Išrinktoji suvažiavimo komisija 
dovanas dabar skaito, ir netru
kus, brangenybes sudėjus į ban
ko seifą, bus paskelbta apiskai- 
tos. Pasisekimas bus, rodos, la
bai gražus.

Lietuvos paskolos komitetai 
gražiai ir naudingai darbavosi 
Lietuvai, tečiau nuo pat pradžių 
savo veikimo del kai kurių prie
žasčių neturėjo savo vadovauja
mo, pačių paskolos komitetų su
daryto, centro, šių metų suva
žiavimas Washingtone nutarė 
tokį centrą sudaryti ir tokiu 
budu padaryti paskolos komite
tus nuolatine ir tvarkia organi
zacija. Kolonijų komitetai, Chi- 
cagos komitetų pavyzdžiu, gavo 
iš' suvažiavimo paraginimo kad 
sekmingesniam veikimui sudary
tų savo apskričius, gi kiekvienas 
apskritis išrinks po vieną atsto
vą į Centro Valdybą. Visas pla
nas pavesta įvykinti Finansų 
Ministerijos įgaliotiniui; Tokia 
pastovi ir demokratinga organi
zacija valstybės reikalams rem
ti, musų išeivijoje bus labai rei
kalinga. Pramatoma ateityje 
naujas paskolos vajus, reikės 
komitetams padėti Lietuvos At
stovybei prie piliečių registraci
jos; atsiras ir kitokių reikalų ir 
darbų kurie turės grynai vals
tybinio pobūdžio. Taigi tokia 
nuolatinė nepartinė Amerikos 
Lietuvių organizacija bus dide
le parama Lietuvos Valstybei.

Suvažiavimas perėjo rimtai 
(kodėl aplenkiama Kun. Kras- 
nieko lermas? — Red.) ir buvo 
gausus naudingais nutarimais, 
kuriems be abejo lemta musų 
ateities veikime daug nusverti. 
Lietuvos Atstovo platus ir nuo
saikus politikos pranešimas at
skleidė kaip ant delno tuos visus 
milžiniškos. svarbos laimėjimus, 
musų tautos atsiektus pastarais 
laikais, musų nuolat tvirtėjan
čią politinę ir ekonominę padėtį, 
musų dabarties santikius su ki
tomis valstybėmis ir ypatingai 
su Amerikos vyriausybe.

Pranešimas darė gilaus, rimto 
įspūdžio ir džiaugsmingai kėlė 
ūpą. “Lietuvos politinė padėtis 
•dar niekuomet nebuvo taip džiu
ginanti ir drąsinanti kaip dabar 
yra”, — tie baigiamieji Atsto
vo žodžiai giliai įstrigo suvažia
vusių širdysna ir kėlė tvirtą pa
siryžimą darbuotis nenuilstamai 
ir toliau ■ Lietuvos labui.

rą prakalbą Anglų kalba ir už
dėjo ant to nežinomo karžygio 
kapo Lietuvos valstybės vardu 
gražų vainiką. Po to visi nu
važiavo prie a. a. Harris’o pa
minklo. TTo paminklo atidary
mas, kareivių šautuvų salvos, 
trimito graudus aidas, prakalbos 
Anglų ir Lietuvių kalbom, liū
dinčiai velionio motinai Lietu
vos vėliavos inteikimas, vaini
kų ant paminklo uždėjimas — 
visa tai darė labai gilaus ir ne
išdildomo įspūdžio. Nevienam 
jautresniam ir ašarą iš akių iš
spaudė.
Vakarienė

Vakare 8 vai. Washington Ko
telyje įvyko iškilminga vakarie
nė pagerbimui Harris’o motinos 
ir kitų jo giminių, dalyvaujant 
Harris’o šeimynai, Kongresma- 
nui Chandleriui, Latvijos Atsto
vui ir jo sekretoriui, Lietuvos 
Atstovui čarneckiui, Fin. Minis
terijos įgaliotiniui Dr. J. J. Biel
skiui su žmona, Lietuvos sve
čiams, dail. žemaičiui, Kun. Gar
mui, St. Seimo nariui Kapt. Nat
kevičiui, ir mažne visiems suva
žiavimo dalyviams. Liūdnas 
karžygio Harris’o minėjimas, 
gili ir atmintinė jo šeimynos na
rio kalba susipynė su linksmai 
simpatingu tonu toastų vedėjo 
Adv. Millerio, su Lietuvių muzi
kos tvariniais perduotais musų 
dailininkės M. čižauskienės, ir 
kitų; originaliai perpynė progra
mą Kongresmano Chandlerio 
energinga ir linksma kalba, ir 
jauki maloni prakalbėlė panelės 
Spence, Baltijos-Amerikos Dr- 
jos sekretoriato vedėjos, iš ku
rios gabumų ir darbštumo bene 
bus tik lemta susilaukti Ameri
kos Lietuviams daug gražios 
naudos. Tarpe rimtų kalbų ypač 
pažymėtina yra Latvių Atstovo 
Seya, St. Seimo nario L. Natke
vičiaus, ir baigiamoji kalba At
stovo V. Čarneckio. Vakarienė 
užsibaigė, Harris’o motinos no
ru, iš kelių dešimtų Lietuvių 
krūtinių galingai praskambėjus 
Lietuvos Himhui.

Tuo ir baigėsi minėtinos Lie
tuvių dienos Washingtone.

Lietuvos Informacijų Biuras.

ir Atsakymai
Dayton, O., klau-

tapti Suv. Valsti-

Pusantrų Metų Gyva
vimo

Lietuvių įsteigtos įstaigos, ve
damos rimtu pamatu, tarpsta ir 
auga. Tuo reikia tik pasidžiau
gti. Viena tokių įstaigų bene 
tik stovi pirmutinėje vietoje, — 
tai Baltic States Bank New 
Yorke. Jo biznis yra vedama 
taip inuasekliai ir teisingai kad 
jis jau įgijo didelio pasitikėji
mo Amerikos Lietuvių visuome
nėje.

Baltic States Banko pirmojo 
šių metų pusmečio atskaita pa
rodo didelį progresą pirmyn, jo 
resursai jau perlipo milijoną do- 
larių. “New York Tribūne” pa
skelbtoji (10 d. liepos) atskaita 
parodo kad Baltic States Banko 
stovis 30 d. birželio buvo sekan
tis:

mininkas J. S. Lopatto ; vice-pir- 
min. M. W. Bush; kasiėrius A. 
I. Cole; direktoriai: H. Hencken, 
Dr. J. S. Message, B; J. ščegaus, 
W. Shedlow, J. Skritulškjr, A. B. 
Strimaitis.

V- K. R.

pas

pas

pas

Neužmirškit saviškių Lietuvoje:
Užrašykit jiems “Dirvą”

cigaretai

Jie yra
GERI!

1(FPirk šluos *** 
clgaretus ir taupyk pinigus

Turtas:
Pinigai vol toj ir rez. $100.908.60
Bankai skolingi
Bondsai, etc.
Paskolos
Nuošimčiai ir k. turtas 13,328.28

Viso $1,112,414.26

96,515.22
461,343.25
440,318.91

Atsakomybė:
Kapitalas $200,000.00
Surpluses 50,000.00
Neišdalintasai pelnas 14,808.55 
Depozitai: N. Y. valst. 50,000.00 

” Bankų dep’to 
” kit. depozitai

Kitoki atsakomybė
Diskontai

Viso
Sulyginus šią atskaitą su bu

vusiomis, kurios buvo skelbta 
matome firmos bujojimas šito
kiu budu:

12,008.42
732,313.52
49,781.32
3,502.39 

$1,112,414.26

Depozitai 
Data ir kapitalas 
Bal. 1,1922 

$ 602,988.53 
Liep. 1, 1921 

1 $ 630,483.11 
Saus. 1, 1922 

$ 809,381.91 
Liep. 1, 1922 

$1,044,321.94

Visas 
turtas

$

$

$

615.068.86

647,155.54

837.122.79

$1,112,414.26

Atsilankymas pas Prezidentą
Ketverge, liepos 20 d., 1 vai. 

po pietų suvažiavimo delegaci
ja, susidedanti iš 30 žmonių, bu
vo priimta Suv. Valstijų Prezi
dento Hardingo. Į gražią turi
niu ir forma delegacijos pirmi
ninko Adv. MiHerio pasveikini
mo kalbą, Prezidentas Harding 
atsakydamas, tarpe kitų dalykų, 
ištarė labai reikšmingus žo
džius : “Aš turiu viltį kad Lietu
va gaus Amerikos pripažinimą 
labai artimoje ateityje.” šitas 
priėmimas pas Prezidentą Har- 
dingą buvo žymiai nuoširdesnis 
negu 1918 metais pas buvusį 
Prezidentą Wilsoną.

Harriso paminklo atidengimas
Tą pačią dieną, 3 vai. po pie

tų, Arlington© kapinėse įvyko 
Leitenanto Samuelio Harris iš
kilmingas paminklo atidengimas. 
Dar prieš tą atidengimą visa il
ga automobilių eilė suvažiavo su 
delegatais, žymiais Amerikonais, 
svečiais, ii’ nuvyko prie “Neži
nomo Kareivio” kapo. Tenai Lie
tuvos Atstovas pasakė tam tik-

Klausimai
J. Urbonas, 

šia:
1. —Ar gali

jų piliečiu toks žmogus kuris ne
priguli prie jokios bažnyčios, ti
kybinės sektos (be tikėjimo) ?

Ats.:—S. V. Konstitucija nie
ko neturi prieš tikybą ar netiky- 
bą, tik reikalauja kad nebūtum 
anarchistas ir nebūtum poliga- 
mistas ar bigamistas (kurie tu
ri daugiau negu vieną pačią.)

2. —Jeigu tėvai nepiliečiai S. 
Valstijų, o vaikai čia gimę ir 
augę ar lieka piliečiais be jokių 
taisyklių, ar reikalinga kokia 
nors egzaminacija del tapimo 
pilnateisiais piliečiais ?

Ats.:—Čia gimę vaikai pir
miausia buna užrekorduojami 
daktaro arba nursės po gimimo, 
tas yra jų liudymu prie šios ša
lies pilietybės. Suėjus į metus 
(21 m.), atėjus piliečių regis
travimosi dienai, sykiu užsire
gistruoja ir tokis pirmu sykiu 
einąs balsuoti, bet tokia regis
tracija reikalinga prieš' kožnus 
rinkimus ir kožnam piliečiui.

3. —Ar gali būti katalikas S. 
V. prezidentu? Ar yra buvęs 
nors vienas jau iš katalikų? Sa
koma buvęs katalikas McKin
ley. Ar gali būti be jokio tikė
jimo, ir ar yra buvęs nors vie
nas prezidentas be bažnytinio 
tikėjimo?

Ats.:—McKinley buvo meto
distas, o ne katalikas. Bet jo
kia religija prezidentystėj ne
turi pirmenybės, nors plačiau 
Suv. Valstijose prasiplėtęs pro
testantizmas, taigi į prezidentus 
ir pateko visi protestonai. Pre
zidentams nėra reikalavimo bū
ti kokio nors bažnytinio tikėji
mo, nes Debsas, socialistas, aiš
ku nėra bažnytinis žmogus, o 
statė savo kandidatūrą ant pre
zidento keliais atvejais.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti/ išleidžianti ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

FAKTAI UŽ SAVE. 
KALBA

PER MIKOLAINIO AGENTŪRĄ 
ATKELIAVO AMERIKON 

PASTARU LAIKU
Juzė Žemaitaitė iš Kovarsko pas. pus

seserę Brooklyn, N. Y.
Ona Gadeikienė iš Mosėdžio pas vyrą 

Brooklyne, N. Y.
Petronė Geležiunienė iš Platelių 

vyrą Yonkers, N. Y.
Agnė Galaburdaitė iš Veiverių 

seserį Brooklyn, N. Y.
Rozalija Zubavičaitė iš Skuodo

brolį Brooklyn, N. Y.
Anastazija Vitkaitė iš Ylakių pas se

serį Brooklyn, N. Y.
Barbora Rezgaitė ir
Albertas Rezgis iš Švėkšnos pas tė

vą New York, N. Y.
Emilija Puodžiunaitė iš Biržių pas te

tą į Pittsfield, Mass.
Dar didesnis skaitlius prirengtas 

atkeliavimui moterų pas vyrus ir vai
kų pas tėvus, ir giminių pas gimines. 
Visiems Mikolainio Agentūra nusiun
tė laivakortes ir pilniausius patari
mus, taipgi surašė tinkamus afidavi- 
tus pas Amerikos konsulius Rygoje ir 
Kaune link vizavimo pasų, kaipogi ir 
Peticijas j Washingtoną, iš kur val
džia visiems leidimus davė, nors tū
li giminės Amerikoje nei pirmųjų po
pierių neturėjo. Už tokį patarnavimą 
visi yra labai dėkingi.

P. Mikolainis yra daugeliui pažįs
tamas nuo seno, nes buvo “Vienybės 
Lietuvninkų” Redaktorium per 5 me
tus, paskiaus per 10 metų valdininku 
buvo Ellis Island (kaslegamėje), ir 
del to jam yra gerai pažįstami atei- ' 
vystės įstatymai ir pagal tai jis pa
rašo atsakančius afidavitus ir peti- . 
cijas atkeliavimui Amerikon. Net iš 
Lietuvos žmonės kreipiasi pas Miko- 
lainį patarimų.

Todėl kas norite parsikviesti savo 
gimines ar šeimynas į Ameriką, ar
ba keliauti į 
šiuo adresu 
atsakymui.

P.

Lietuvą, tiktai rašykite 
ir pridėkite 2c. štampą

MIKOLAINIS
53 Hudson Ave., Brooklyn, New York.

Jus čia turit net perdaug kny
gų — nusiųskit jas saviškiams j 

Arba išrašykit jiemsBaltic States Banko direkto-1r jeįUVa, 
riate yra sekanti asmens: Pir-Inaujų iš “Dirvos” Katalogo.

+
Ž

ti

Lietuviški Dainų Rekordai 
Miko Petrausko Jono Butėno

Marės ir Jono Čižauskų 
Antano Kvedaro Marės Karužiutės 

Brooklyn© Kvarteto 
Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi
10 Colių 
Didumo
Dviem
Pusėm 

Redordai
Kainuoja 

Tik 
po 75c

Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

REIKALAUKIT KATALOGU 
“DIRVOS” KRAUTUVĖJE

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

BAMBINO
Vaisbaianklla Ra*. S. V. Pat Biurą 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
i, ir motiną pralinksminą ir užganėdina.

Bambino galima gauti visose aptiekose 
nž 35c. arba už 40c. pasiunėiam per 

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

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

LAIVAKORTES i
I LIETUVĄ PARDUODAM VI
SOM LINIJOMIS. VISKĄ AP- 
RUPINAM PRADEDANT IŠ
GAVIMU PASPORTO IKI PA- 
S0DINIM0 ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKIS Į MUS.

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

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

' DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
The Cleveland Trust Bank Bldg. 
Kampas St. dair ir E. 79th St.

ŪKĖS PARDAVIMUI
Dabar geriausias laikas pirkti. At

važiavęs galima matyt viską kokie 
javai, kokia žemė ir kas ant jos au
ga. čionai yra labai gera žemė, ria
uks auga, taipgi arti miestų. Aš gy
vendamas ant ūkių per 25 metus ir 
viską patyręs noriu- patarti kur ge
riau pirkti ukes. 
nai, pamatysit kaip 
ūkininkai kurie jau 
Visi gerai gyvena, 
ūkės pardavimui, 
ir pigios.
apie jas lai kreipiasi, duosiu atsaky
mą kiekvienam.

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

Atvažiuokit čio- 
gyvena Lietuviai 
pirko 368 ukes. 

čionai yra 28
Patogiose vietose 

Kas nori daugiau žinoti

Kur seniausia,
Ton geriausia.

SENIAUSIA į;VIENYBE
Parduoda (laivakor

tes ant yĮsų pa
rankiausiu Lini

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

K H S
Pinigus siunčia } Lietuvą 
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 Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieką greitai, 

pigiai ir gražiai. 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vi ritines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

■Ki’H S
’’VIENYBĖ”

EINA DU-XABT 
savaitbji: 

Spausdina geriausius 
tus, vėliaiizias
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA” 

AMERIKOJE 63.50 MET. 
UETUVOJE ............ 4.50

SS B S 
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės Šerus; Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
' s' a

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

raš- 
žinias iš

vi-

Reikalaukite platesnių 
formaciją apie Viską, 
šykite niurna laiškus, 
kniaukite musą piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės ž.uo adresu:

LITftb’flNIflN
VIENYBE fUBL 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė.
Ten galybė.

sw'"® Ė9 H B H B I
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Kar Griauna Tikėjimą
Krikščionių demokratų laik

raščiai šiandien tik ūžia, šaukia 
ant Vdldt. Sąjungos, ant'moky
tojų priklausančių L. M. "Profe
sinei .Sąjungai, -visų šviesesnių 
žmonių kad jie pasiryžę sugriau
ti 'tikėjimą. Ištiesų tie musų 
kunigėliai didėli šilpnatikiai ikad 
nepasitiki tikėjimo tvirtumu, ir 
jo apgynimui griebiasi nešvarių 
priemonių. Valst. Sąjunga ir 
Liaudininkai nori kad tikėjimas 
butų laisvas ir riiėkeno nevar
žomas galėtų plėtotis ir augti, 
netaip kaip' 'buvo prie caro (kuo
met vienas tikėjimas buvo griiu- 
žinamas, o kitas visokiais bu
dais žmonėms brukamas. Rei
kia pasakyti kad patįs kunigai, 
panaudodami tikėjimą ponų 'iri 
turčių reikalų gynimui, daugiau
sia jį griauna. Tikintiems kur 
kas geriau butų kad kunigėliai 
daugiau melstųsi, Dievo prašy
tų gerų mėtų, o ne partijomis 
vadovaudami žmonėse vaidus 
keltų, šiandien bažnyčioje, vie
toj Dievo žodžio, sakoma politi
niai pamokslai, peikiama tie ka
talikai kurie į kunigo partiją 
nėra įsirašę.

Dar 1905 metais tyčiojosi iš 
tų kūne išdryso ant bačkų pra
kalbas šakyti-, o šiandien kuni
gai, ilgais ir trumpais rūbais, 
(barzdoti ir nebarzdoti, didžiau
si bačkų mylėtojai. Daugelyj 
(parapijų kunigai’kas šventadie
nis laiko prakalbas, ginčijasi, 
barasi rinkose, o kaip čia savo 
partijos (ne tikėjimo) priešų 
nugalėti negali tai 'griebiasi baž
nyčios pagalbos ir ten, pavertę 
■savo politinius priešus 1 
viais, Dievo vardu šaukia tikin
ėtuosius į kovą šu 'tikėjimo grio
vikais.

Nereikia manyti kad žmonės 
tos,kunigų politikos nesupranta. 
Ypač ji aiški darbo žmonėms- 
valstiėčiams, mažažemiams ir 
'bežemiams kurių reikalų kunigų 
partija visai neužtaria. Kuni
gai visuomet užtarė, dabar už
taria, ir ateityje užterš, tik tur
čių . reikalus. Valstiečiai, darbo 
žmonės, jau žino kad del turčių 
reikalų tikėjimas negrius, nes jie 
atmeną Kristaus pasakytus šv. 
Petrui žodžius: ‘Petrai, tu esi 
uola; .ant tos uolos pastatysiu 
bažnyčią Tavo, kurios‘jokios jie- 
gos nepergalės.”

žmonėms dabar paaiškėjo du, 
dalyku. Viena, tai kad reikia 
kovoti už savo reikalus ir dėtis 

. į partijos, daugiausia tas kurios 
tiktai žmonių reikalais rūpina
si. Antra, tai tikėjimas ir jo 
apgynimo reikalas, žmonės ko
vodami už geresnį būvį, visai 
nenori maišyti į tą kovą tikėji
mo, nes tai butų didžiausiu tikė
jimo pažeminimu.

Ir bereikalo kunigėliai keikia 
tuos žmonės kurie blogų kunigų 
darbų neslepia, nes dėlto tikėji
mas nenukenčia. Tikėjimą griau
na patįs to tikėjimo neva skel
bėjai begindami turčių reikalus 
ir visus savo blogus darbus' Kri
staus vardu pridengdami. ,

Adomas iš Rojaus.

Inizuoti Ūkininkų Sąjungos kuo
pų, dvi dieni gere pas Matevičių 
su p-lėm'is Rindokaitėmis, ir nu
sigėręs susipešė su kuopos vadu. 
Po to vadas areštavo ir vedė An- 
druškevičių pas kleboną ant 
gailos. (Ūkininkų .Sąjunga 
gi klerikalų padaras.)

RUSIJA REIKALAUJA NEMUNO SAVO ME- žodžiais ir reiškė savo neprita- 
DŽ1Ų SIUNTIMUI UŽRUBEŽ1N rimo Lenkų okupacijai Vilniaus

i krašte, tečiau darbais rėmė tą 
būti varžomą pasirinkdama sau|ne<ĮOrą žygį. Tautų Sąjunga 
tranzito kelius. (mėgino mums primesti prie tos

“Lietuva atsisakydama teikti 'progos unija su Lenkais (abudu soma valstybe vasario 16 dieną 
tranzito teisę Nemuno Upe, el-|HVmanso nroiektai): Rusai Rv- 1918 metais. Tada Lietuvą dar 

tebevaldė Vokiečiai, prie kurių 
okupacijos negalima buvo vals
tybei normaliai plėtotis. Tečiau 
vos tik Vokečiai, karei pasibai
gus, išsikraustė iš (Lietuvos, 
Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 
tarpe savo pirmųjų išleistų įs-

'Laikinąjį

darbus kalėti kalėjime arba di
desnėmis bausmėmis.

“Svetimšalis kuris nori tapti 
Lietuvos piliečiu ir atatinka 2-ro 
paragrafo reikalavimams, priva
lo paduoti apie tai prašymą Vi
daus Reikalų Ministeriui, kuris 
susitaręs su Teisingumo Minis- 
teriu patenkina arba atmeta 
prašymą.”

žemė yra valstybės ūkio ir 
gyvenimo pamatas. Jei Lietu
vos žemė atatektų svetimšaliams 
butų pakirsta šaknįs musų val
stybės gyvybės. Rusų vyriau
sybė ir seniau ir ypač po 1904 
metų dėjo visų ' pastangų kad 
Lietuvius nustumus nuo jų že
mių, o kad į jų vietas prisodi
nus Rusų atėjūnų. Daugelis 
Lietuvos dvarininkų, vos tik tau
ta pasiskelbė nepriklausoma val
stybe, pasikėlė parduoti savo 
dvarus svetimtaučiams kad gau
tais pinigais aukurus Lenkų val
stybę. Musų valstybės kūrė
jams, suprantama, ir rūpėjo kad 
Lietuvos žemę valdytų ne sveti
mieji, o teisėti Lietuvos pilie
čiai. Tat ir Laikinajame Įsta
tyme apie pilietybę mes randa
me pridėtu du punktu drau
džiančiu svetimtaučiams įgyti 
Lietuvoje žemes, ir atimančiu 
žemę iš Rusų kolonistų.

“Laikinai draudžiama svetim
šaliams pirkti ir kitokiu budu 
įgyti nuosavybe Lietuvoje nekil
nojamasis turtas. Sutartįs pa
darytos priešingai šiam įstaty
mui laikoma nesančiomis. Apy
gardos teismo valstybėms gynė
jams dedama pareiga kelti ir 
vesti bylas apie minėtų sutar
čių panaikinimą. į

“žemė valdoma (tų kolonistų 
kurie po 1904 metų buvusių Ru
sų valstybinių, vadinamųjų val
stiečių (krestianskij), ir bajorų 
(dvorianskij) bankų buvo įkur
ti Lietuvoje, šiuo grąžinama 
Lietuvos Valstybei nuosavybe ir 
iš kolonistų atimama, o jiems 
iždas grąžina tai ką jie buvo už 
žemę sumokėję.”

Taip skamba pirmasai Lietu
vos pilietybės įstatymas. Jisai 
apibriežė pamatus Lietuvos pi
lietybei. Jisai apgynė Lietuvos 

' žemę nuo svetimo kapitalo pasi
kėsinimų. L. I. B.

PIRMASAI ĮSTATY
MAS APIE LIETU

VOS PILIETYBĘ
Lietuva pasiskelbė nepriklau-

Kovo 22 d. 'Sovietų Rusijos 
atstovas Davtianas kreipėsi į 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi
nister} su verbale nota prašyda
mas parėdyti kad butų leidžia
ma plukdyti sielius iš Rusijos 
Nemunu į Vokietiją ir į jūrės.

Balandžio 13 d. Davtianas in- 
teikė antrą verbalę notą prašy
damas paskubinti atsakymą.

Balandžio 24 d. Davtianas 
naujoj notoj prisispyręs reika
lauja Lietuvos valdžios atsaky
mo, nes, nuo to priklausąs ir 
plukdymas Rusijos miško, ir vi
si milžiniškieji prirengiamieji i 
tuo reikalu darbai vakarinėse 
Rusijos gubernijose. Toliau lau
kti, sako, Rusija nebegalinti.

Į visas tas notas Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministeris atsa
kė verbale nota balandžio 30 d. 
Nota skamba sekančiai:

“Į Tamistos šio balandžio 24 
d. verbalę notą 1'241 Ministerija 
turi garbės pranešti kad .prie da
bartinių aplinkybių Lietuvos Vy
riausybė neturi galimybės duo
ti leidimą plukdyti Nemunu Ru
sijos miškų Lietuvos žemėmis. 
Nežiūrint to kad 'RuĮsijbs dar 
nesudaryta su Lietuva prekybos 
bei tranzito sutartįs, Taikos su- 
tąrtięs XIII straipsnio numaty
tas, Lietuvos Vyriausybė noriai 
teikė ir teiks Rusijai tranzitą 
per savo teritoriją toj dalyj kuri 
yra jos faktiniame valdyme; ji 
netrukdant leis įvežti ir išvežti 
prekes per tas savo šienas ku
rios Lietuvos yra jau taikiai nu
statytos su gretimomis draugin
gomis valstybėmis. Bet Lietu
vos Vyriausybė neturi galimy
bės leisti tranzitą per nenusta
tytą sieną, kadangi Lenkams 
okupavus Lietuvos teritorijos 
dalį Lietuva yra su 'Lenkija ka
rės stovyj; miškų gi plukdymas 
numatoma per karės fronto li
niją. Todėl tai Lietuva ir netu
ri galimybės tartis su Rusija 
del tranzito per okupuotą Lie
tuvos teritoriją einant Lietuvos 
taikos sutartimi su Rusija, šį 
stovį padėjo pailginti pati Rusi- , 
jos vyriausybė sudarydama su 
Lenkija Rygos sutartį ir panai- ' 
kindama betarpį Rusijos susisie- ' 
kimą su Lietuva, naujai benu- | 
stumiant savo vakarų sieną. Nu- . 
riai gi atrodo Rusijos valdžia 1 
esanti susitarusi su Lenkija miš
ko plukdomo reikalu per Lietu
vos teritoriją. Rusijos taikos 
sutartimi su Lietuva, Lietuvai 
pripažintą ir iki šiol Lenkų oku
puota dalis, ir tuo budu prita
rianti . smurko aktui Lenkijos 
padarytam.”

Ant tos Lietuvos vyriausybės 
verbalės inotos Davtianas atsakė 
gegužio 2 d., šį kartą jau atsiųs
damas formalę notą sekamo tu
rinio:

“Sovietų 'Rusijos vyriausybė 
protestuojanti prieš intarimą 
kad Rusijos vyriausybę, dary
dama sutartį su Lenkija del miš
ko plukdymo per okupuotą Lie
tuvos teritoriją, tuo prisidėjusi 
prie Lenkų užgrobimo akto. Ru
siją nesikišanti į ginčus Lietuvių 
su Lenkais, jiems .patiems palie
kanti nusistatyti savo sienas 
(tai buvę pabrėžta Rygos sutar
ties III-me punkte), gi techni
kinė sutartis vienu praktikos 
reikalu anaiptol dar neparodo 
kokia esanti Rusijos juridinė 
pažiūra į Lenkų užgriebimą 
ginčijamos Lietuvos teritorijos.

“Rusija nemananti kad Lietu
va esanti karės stovyje su Len
kija. ■ Viena, Lietuva pasirašiu
si kontrolės komisijos pasiūlytą; 
notą (lapk. 29 d. 1920 pi.) apie 
mušiu sustabdymą; (paliaubos 
tai dar ne taika. — LIB.), antra, 
Lietuvos vyriausybė maihiusis 
visu tuo laiku notomis su Lenkų 
vyriausybe (ir tas nieko neįro
do. — LIB.).

“Lietuva uždariusi savo rube- 
žius su Lenkija vaduodamas! ne 
karės bet politikos motivais. Ru
sija žinanti kad leidimas tą sie
ną pereiti esąs duodamas be 
kliūčių visų šalių piliečiams, ir 
dėlto toji siena negalinti būti 
vadinama frontu. (Kareivių ei
lės pasirengusios į mūšį sudaro 
frontą. Toksai frontas faktinai 
yra.—LIB.).

“Maskvos sutartis 1920 m. lie
pos 12 d. duodanti Rusijai tran
zito teisę per Lietuvą. Tos su
tarties dvasia ir jos XIII punk
tas parodo kad ‘toji tranzito tei
sė tegali būti kuo nors apriboja
ma ir Rusų vyriausybė negali

at- 
ir-

.ALSĖDŽIAI, Telšių ap.
Se"kmiriių trecią dieną čia bu

na atlaidai su jomarku. Atsi
lanko visokių pirklių ir žmonių. 
Pasirodė naujų “kupčių” — Ūki
ninkų Sąjunga ir žemdirbių Są
junga. Jų šulai norėjo čia siūly
ti savo tavorus. Kun. Dagelis 
surengė viešą susirinkimą alta
rijos bute, kur piršo Ūkininkų 
Sąjungą, žemdirbiai pradėjo 
plakti Kun. Dagelį iš visų kam
pų. Kunigėlis net paraudo. Rin
kimų laiku į St. Seimą jie buvo 
tikriausi draugai. Reikia lauk
ti 'kad jie pasipešę vėl susidrau
gaus.

Kalbama kad 60,000 auksinų 
Valstybės pinigų nunešė Alsė
džių rajono girininkas Mockevi
čius, žymus Lenkomanas. Jis, 
surinkęs mokesnius už bilietus 
galvijų ganymui valdiškam miš
ke, ir dar neatsiskaitęs už išpar
duotą mišką, apleido Alsėdžius. 
Jis išvažiavo buk gydytis užsie
nin. Spėjama išnešęs visus su
rinktus pinigus. Dabar Miškų 
Urėdijos administracija jieško 
savo pono. Krikšč. demokratai 
kaip kur gyrėsi kad jie parodą 
kelią.. Nuo šiol mes tikime, nes 
Tučkus ir Purickis parodė kelią 
Mockevičiui išbėgti nuo Lietu
vos teismo. Bravo, krikščionįs

bedie- demdkratar!
(“Liet. Ukin.”)

— —------------- v------------- ------------ .piuguo uiiijq su ucunaia i

teisę Nemuno Upe, ei- Hymanso projektai); Rusai Ry- 
giantis nedraugingai linkui Ru-jgOg sutartimi su Lenkais, suti- 

Rusija ateityje savo eko-.^ę ant ano garsiojo Vilniaus ko-

KURTAVĖNAI, Šiaulių apsk.
Ant plento šiauliai-Kelmė at

sirado daug plėšikų, kurie užpul
dinėja net dienos laiku keleivius, 
daugiausia žydus. Nušovė L; 
šaulį ir Šaukėnų milicininką ir 
daugelį apiplėšė.

VAINUTĄ.
Ūkininkų Sąjungos organiza

torius Andriuškevičius birž. 20 
d. buvo suimtas pas ukin. J. Ma- 
tevičią, Vainutas valsčiaus. An
driuškevičius atvažiavšs orga-

TARPTAUTINĖ PARODA 
KAUNE

Lietuvos žemės Ūkio draugi
jos iniciativa rengiama Lietuvos 
žemės Ūkio ir Pramonės Paroda 
Kaune, kuris tęsis nuo rugsėjo 
10 d. iki 20 d. Paroda turės 
tarptautinio pobūdžio, nes eks
ponatai parodon bus priimta ir 
iš kitų valstybių. Parodai ren
gti sudaryta iš įvairių valdžios 
įstaigų, kooperacijos ir visuo
menės organizacijų Komitetas. 
Parodos valdybos pirmininku iš
rinkta agronomas J. Tūbelis.

Ruošiamasi parodai. Lietu
vos žemės Ūkio ir pramonės pa
rodos statybos darbai jau prasi
dėjo. Parodos statytojas Inž. 
Vizbaras jau yra užsakęs veik 
visą reikalnigą pavilijonams me- 
degą ir pradėjo jau statyti pir
mąjį baraką.

Prie .Parodos Valdybos tapo 
sutverta specialia Parodos Sta
tybos ^Komitetas į kurį ineina 
Parodos valdybos pirmininkas J. 
Tūbelis, vice-pirm. J. Vileišis, 
inž. architektas Prof. Songaila, 
inž. K. Vizbaras ir dail. Galaunė.

Birželio 14 (d. tapo patvirtin
ta galutinas pavilijonų išplana
vimas, o taip pat patvirtinta 
Prof. Songailos pristatytas že
mės ūkio pavilijono projektas. 
Sprendžiant jau iš pristatytų 
Prof. Songailos ir Inž. K. Vizba
ro projektų, visa parodos išvai- 
zda/turės būti labai graži. Pa
vilijonų statylhas jau prasidėjo.

sijos, 
nominiuose santikiuose su Lie
tuva to nepamiršianti.

Savo vyriausybės įsakytas, 
Davtianas priežtai protestuoja 
prieš Lietuvos vyriausybės atsi
sakymą suteikti tranzito teisę: 
Nemuno upe Rusijos miškams, 
ir drauge pareiškiąs kad atsako
mybė už Rusijos nuostolius, del 
to pakeltus, busianti pilnybėje 
uždėta ant Lietuvos vyriausybės.

Davtianas pasitikįs kad Lietu
vos vyriausybė dar sykį per- 
svarstys jo išdėtus argumentus 
ir savo nuosprendį .pamainys.

Į tą notą Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeris gegužio 17 d. 
atsakė šitokia formale nota:

“Į Tamistos š. m. gegužio 21 reikštų faktiną Vilniaus atsiža- 
d. raštą turiu garbės pareikšti dėjimą. Taip visiems tarsi su- 
kad Lietuvos vyriausybė neturi tartinai prieš Lietuvą veikiant, 
galimybės sėlių plukdymo rei- Lietuvių rankose beliko tik vie- 
kalu mainyti savo nusistatymo. I

“Negaliu sutikti su Tąmistos 
nuomone ir išvadomis karės sto
vio klausimu. Lietuva iki šiol 
nepadarė taikos su Lenkija; 
okupavusia Lietuvos teritorijos 
dalį', ir musų santikiai su ja nė
ra ir negali būti draugingi.

Tamistos rašte nurodoma į 
Lietuvos taikos sutarties su Ru
sija XIII straipsnį, bet turiu 
garbės priminti Tamistai tos su
tarties III straipsnį, 
straipsniai nustato du 
tranzitui; vienas — XIII str. — 
per neokupuotą, o kitas — III 
str. — per okupuotą Lietuvos 
teritoriją. Del tranzito ' per 
okupuotą Lietuvos teritorijos 
dalį reikalinga tartis skyrium,! 
einant III str., “po to kai ski
riančios Lietuvą ir Rusijos oku
puotosios vietos bus atvaduota 
iš okupacijos”. Be abejonės Ta
mistai yra žinoma jog tas atva
davimas dar neįvyko.

“Todėl negaliu nesistebėti iš 
Tamistos griežto protesto, taip 
pat Tamistos nurodymais į at
sakomybę už nuostolius ir neva 
į galimus nepalankius Lietuvai 
Rusijos valdžios įšvadųs toli
mesniuose ekonominiuose santi
kiuose.

“Lyginai šu dideliu nusiste
bėjimu tenka konstantuoti neva 
nedraugingumo Lietuvai užme- 
tinėjimą, kuomet Lietuvos vy
riausybė leido ir tebeleidžia Ru
sijai didžiausio palankumo tran
zitą visais keliais kurie yra mu
sų žinioje ir kurie einą į Vals
tybes mums draugingas.

“Prie šios progos prašau Ta
mistos, pone Atstove, priimti 
mano augštos pagarbos pareiš
kimą.

Užsienių Reikalų Ministeris.”
Nebus prošalį pridėjus prie 

anų notų keletą žodžių paaiški
nimo.

Ir Alijantai, ir Tautų Sąjungai 
ir veik visi musų kaimynai nors1

ridorio (Lenkijos apenditis) tuo 
pat žymiai pasunkino musų Vil
niaus atgavimą. Latvių ir Es
tų vyriausybės Varšavos sutar
timi su Lenkais irgi žymiai Len
kų tikslui patarnavo. To pat tatymų paskelbė i: 
siekia ir paskutinis Tautų Są-Į įstatymą apie Lietuvos Piliety- 
jungos nutarimas keisti neutra- 
lę zoną į demarkacijos liniją 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, kuri 
ilgainiui, turbut, norima bus pa
likti jau nuolatine siena tarp 
dviejų valstybių. Visi Lenkų 
vyriausybės pasiūlymai Lietu
vai susieti su Lenkija į kokius 
nors diplomatinius santikius sie
kė vis to pat—tai pripažinimo 
status quo Vilniaus krašte, kas

bę” sausio 9 d. 1919 m. Nega
lima buvo to reikalo atidėlioti. 
Reikėjo aiškiai nustatyti kas 
yra kūrėjai ir nariai Lietuvos 
Respublikos. Kas bus Lietuvos 
piliečiais. Ką Lietuvos Respub
lika ims savo globon ir gyniman. 
Reikėjo atskirti savuosius nuo 
svetimųjų, prieteli'us nuo prieši
ninkų, čiabuvius nuo svieto per
ėjūnų. Tat 1-as paragrafas Lai-1 
kinojo Įstatymo apie Pilietybę” 
sako:

f Ekskursija kas Subata:
ii.Kauną $107.60; Liepojun $107 .

ir $5 war tax.’ *
Iš Kauno ir Liepojaus į New ( 

Yorką $106 ir $8 head tax. • 
PINIGŲ Siuntimas LIETUVON ! 
Amerikos Doleriais, ir Auksinais • • 

žemiausiu -dienos kursu. ‘J 
+ Pinigus Lietuvoje žmonės gauna • ■ 
;; arčiausiam pačte laike 25-30 d. ;' 

:: P. MIKOLAINIS ::• * 53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y. • ’

ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
“SANDARA” spausdina labai svarbų istorini dokumentų apie 

Lenkus — tai yra LIUBLINO SEIMO DIENYNAS.
Tame dokumente, to laiko žmonių užrašais, parodoma kaip Len

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

KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU TUO 
DOKUMENTU, todėl skubinai užsirašykite savaitinį laikraštį 
“SANDARA”.

Prenumerata metams $2.50; pusei metų $1.25.
Lietuvon metams

Laiškus su užsakymais reikia
$3.00.
siųsti šiuo adresu:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass. 
Pastaba: Kas užsirašys “SANDARĄ” prisiųsdamas iškirpęs šį 
paskelbimą gaus dovanų Fausto Kiršos eilių knygą “Aidų Aidužis”, 

Kuri šiaip perkant kainuoją 50c;

Inas teisėtas ir lengvai prieina
mas ginklas — tai uždaryti Ne
muną prekybai Rusų, Lenkų, Vo
kiečių ir Anglų.

Rusai begali verstis tik miš
kais. Lenkai irgi beveik visus 
Pagirio (Poliesės) miškus už
statė ar pardavė. Anglai ir Vo
kiečiai laukia tų miškų. Mūsų 
Nemunas tegali jiems tuos miš
kus nunešti. Dabar supranta
me kodėl Alijantai mums pripa- 

šie abu Į žinimą teikdami stato sąlygą 
keliu Nemuno neutralizavimo, ir ko

dėl Lietuva prieš tokį reikalavi
mą spiriasi. Lietuva nepavydė
tų to kelio kaimynų bizniui. Tik 
Lietuva negali sutikti kad tas 
biznis eitų per musų galvas ta
da kada musų sostinė ir musų 
žemių trečia dalis yra valdoma 
užpuolikų Lenkų; kaimynams 
tam pritariant.

Lietuva negali sutikti kad su
tartįs dėl tranzito per okupuotą 
Lietuvą butų daroma ne šu tei
sėtais tų žemių šeimininkais Lie
tuviais, o su užgrobikais Len
kais. Jei' Lietuva su tuo sutik
tų, ji tuo pat atsižadėtų Vil
niaus miesto ir viso Vilniaus 
krašto. Lietuvą to padaryti ne
gali. Ii* štai kodėl ji iškėlė tą 
savo ginklą, štai kodėl ji užda
rė Nemuną, Tuo budu Lietuva 
vartoja gal geriausiai intikinan- 
tį argumentą kad Alijantai ir 
Tautų Sąjunga galutinai sukru
stų kraustyti iš Vilniaus Len
kus. Tai išeitų, be abejo; svei- 
katon ir Rusijos.

Liet. Inf. Biuras.

“Lietuvos piliečiais laikoma: 
1) asmens kurių tėvai ir sene
liai iš seno Lietuvoje gyveno, ir 
kurie ir patįs visuomet Lietuvo
je gyvena; 2) nurodytųjų pir
mame punkte asmenų vaikai ku
rie kadir negyveno visuomet 
Lietuvoje bet gryžp joh gyven
ti ; 3) asmens kurie iki 1914 me
tų nemažiau kaip 10 metų Lie
tuvoje gyveno ir turėjo: (a) ar
ba nuosavą nekilnojamąjį turtą, 
(b) arba nuolatinį darbą; 4) 
Lietuvos piliečio vaikai; 5) jo 
pati, arba našlė; 6) Lietuvos 
netekėjusios pilietės vaikai, jei 
jie nepriimti svetimšalio jo vai
kais, ir 7) svetimšaliai, naujai 
primti Lietuvos piliečiais.” v

Kaip {matome, įstatymas iš
skyrė iš Lietuvos pilietybės vi
sus tuos svetimus pribuišus ku
rie atvykę Lietuvon kaipo jos 
priešininkai pasipelnyti ir pasi
plėšti. Bet ką gi su Rusų val
dininkais kurių kiti ir ilgai Lie
tuvoje gyveno? Ar jie verti 
buvo Lietuvos pilietybės? Jie, 
nors ir gyveno Lietuvoje, dirbo 
ne Lietuvai o svetimai valstybei, 
todėl Lietuvos pilietybės neuž-Į 
sipelnė. Prie pirmojo paragra
fo yra pridėta:

“Pastebėjimas. Lietuvos pi
liečiais nelaikoma asmenis kurie 
kadir turėjo nuolatinį darbą 
(par. 1, 3b) bet kurių darbas 
buvo vien tarnavimas Rusų val
stybei, t. y. Rusų valdininkai.”

Tečiau turėjo) būti duota pro- i 
gos p'atapti Lietuvos piliečiais 
ir svetimtaučiams kurie gyveno | 
ir gražiai dirbo Lietuvoje per ii- i
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Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldioniais nuo 3 iki 4 v.al

CUNA1? m
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė, 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persėdimu į kitą laivą Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
į Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausią jūrių mil-

UTARNINKAS.
Visi trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA ( AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
ASSYRIA - - - - Rugp; 11 
CARMANIA - - Rugp. 17
ALGERIA - - - Rugp. 25

Laivakorčių ir informaciją kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
fWWWVWWWWWVWUVWWVWW

• i . ių vienu 1S trijų greičiausių jūrių ima-gesnj laiką ir prisirišo prie mu-|#nų i5pianMančių iš New Yorko kas 
sii krašto; Tolimesnieji du įs-' 
tatymo punktai apie juos kalbą:

“Svetimšalis gali būti priim
ta Lietuvos piliečiu: 1) Jei išti
sai išgyveno Lietuvoje nema
žiau kaip penkerius paskutinius 
metus; 2) jei turi nuolatinį dar
bą kuriuo laiko save ir savo 
šeimyną, ir 3) jei nebuvo teis
mo nubaustas už nusikalstamus

’I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKA. Agentūra uždėtą 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3 rd Street, New York, N. Y.

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

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

ISSŽIP riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
"■Ju dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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SVARBU
Ar Tamistos Nepavėluosite prie 

Didžiausios Ekskursijos Lietuvon 
Vytauto Bendroves

Laivas OLYMPIC išplauks
12 Dieną RUGPJŪČIO-August.

Rūpinkitės — Skubinkitės — Registruokitės.
S Vietą ant laivo OLYMPIC užsitikrinkite tuo- 
į jau, liuosų vietų jau mažai liko. Mano vie- 
Itos ant laivo Olympic rezervuotos 2. ir 4 lovų 

kajūtos ant pat vidurio laivo. Nepraleiskite 
progos iškeliaut ant puikaus laivo Olympic 
ir su dideliu skaičium Lietuvių. Visa kelio
ne vandeniu. Iš Piliavos j 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. BARTASIUS
| 498 Washington St. New York, N. Y

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market. 
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.
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I Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese :
į Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 į
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Niekad Neužmirštinos Stebėtinos Kainos
1,000 AUKSINŲ UŽ $2.10!1,000. AUKSINŲ UŽ $2.10! Iki vakarai. Ant greitųjų čia bu- 
Auksino kursas visai nupuolė vo sušaukta visuomeniškas su- 

—- proga pasiųsti saviškiams pi- sirinkimas panedėlio vakare šv.
Jurgio parapijos salėj ir tapo 
nutarta rengti iškilmingą vaka
rą. šis vakaras susidės iš pra
kalbų ir šiaip pamarginimų. 
Kalbės vietiniai Lietuviai ir už
kviesta Amerikonai kalbėtojai, 
kurie praeitu laiku atjausdavo 
Lietuviams.

Rengimo Komisijos narys 
M. V. Ardzijauskas.

nigų ir sykiu sutaupyti sau ke
lis dolarius. — Ateikit į “Dir
vos” Agentūrą.

Del stokos vietos, šiame num. 
talpinamas žinias turėjome su
trumpinti; kurios galima palikti 
atidėjome kitam numeriui.

Rengiamasi prie apvaikščioji- 
mo Lietuvos pripažinimo pami
nėjimui. Utarninko vakare “Dir
vos” redakcijoj įvyko tautiškų 
draugijų valdybų susirinkimas 
aptarimui kaip paminėti Lietu
vos de jure pripažinimą per Suv. 
Valstijas.

Po pasikalbėjimo ir paaiški
nimo jog panedėlio vakare buvo 
katalikiškų draugijų atstovų su
sirinkimas ir tenai nutarta ap- 
vaikščiojimą rengt paskirai, nes 
nebuvo kreiptasi jų draugijų ko
miteto į tautinių draugijų mi
tingą kviečiant prisidėt, taigi čia 
priimta sumanymas iš tautinių 
draugijų pusės paminėjimą at
likti pėtnyčios vakare, Rugpjū
čio 4 d., Lietuvių salėj, nuo 7:30 
vai. vakare, Liet. Piliečių Sąjun
gos susirinkime.

Šiame susirinkime bus išneš
ta rezoliucijos pasveikinimui pa
sidarbavusių prie de jure išgavi
mo, taipgi rezoliucija Lietuvos 
valdžiai prieš dabartinės Atsto
vybės sauvaliavimus, kaip tai 
nesiskaitymą' su kitų srovių 
žmonėmis, aikvojimą pinigų pri
sileidus Atstovybę visokių dy
kaduonių neradusių niekur kitur 
vietų. Bus ir prakalbos.

Pėkščias iš Waterburio. Juo
zas Bendleris, jaunas socialogi- 
jos mokinis, pernai mokinęsi 
Pittsburge, ant rudens atvyko 
mokslą baigti į Olevelandą, Wes
tern Reserve Universitete, kurį 
lankys pora metų. Pavasarį iš 
Pittsburgo jis pėkščias nukelia
vo j Waterbury, kur yra jo na
mai, o pereitą pėtnyčią iš Wa
terburio atėjo į Clevelandą pėk
ščias, pereidamas 700 mylių.

Jis po atvykimo čia apsilan
kė “Dirvoje”. Liuosomis valan
domis jis dirbs prie Associated 
Charities.

A. Lapinskas, veiklus tautie
tis, rugp. 1 d. išvažiavo į Brook- 
lyną savaitei vakacijoms. Pa
keliui aplankys ir Niagara Falls.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės su
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 
6 d., 2 vai. po pietų. Meldžia
ma narių atsilankyti.

Užr. Sekr. J. Ruškis.

Clevelando Lietuvių katalikų 
mass mitingas. Rugpjūčio 6 d. 
bus surengta vakaras paminėji
mui Suv. Valstijų pripažinimo 
Lietuvos neprigulmybės. Iškil
mės atsibus Lietuvių šv. Jurgio 
parapijos salėj nedėlios vakare, 
6-tą vai. Nuo Lietuvos Atsto
vybės buvo prisiųsta telegramai 
pranešanti linksmą žinią kad S. 
V. valdžia pripažino Lietuvą de 
jure, ir Atstovybė kreipėsi į vi
sas Lietuvių kolonijas kad butų 
rengiama mass mitingai ir kito-

CUYAHOGA COUNTY
BALSUOTOJAMS

Utarninke, Rugp j u- 
I čio 8 d., Primary Die
noje, kiekvienas Bal
suotojas privalo daly
vauti nominavime Val
stijos ir Pavieto kandi
datus, taipgi 6 kandi
datus į Valstijos Sena
tą ir 16 kaipo Atstovus 
į Generalj Posėdį.

Inėjus Balsavimo Bu- 
don, jums bus paduota 
įvairus balsavimo lak
štai su visų Kandidatų 
vardais.

Jei pasirinksi Repub- 
likonų Tikietą meldžia
me pažymėt kryželius 
(X) iš kairės prie šių 
vardų kuriuos mes pa
rinkome.
Kandidatai Valstijos 

Senatan

A. L. D. L. A. 22 kuopos vis 
dar susirinkimai trukšmingi, ir 
vienu vakaru neužbaigiama su- 

! sirinkimų — kad ne vienas tai 
■ kitas dalykas iškjla ir didelius 
’ Vaidus padaro tarp frakcijų. 
, Pereitą susirinkimą svarstyta 

apie kontraktoriaus K. želvio su- 
, bankrutijimą; buvo labai didelių 

ginčų, kadangi jo bankrutas pa
darė daug skriaudos nekuriems 
Lietuviams. Vieni labai jj smer
kė, neištyrę gerai dalyko, o ki
ti užsistojo; bet dauguma balsų 
suspendavo jį ant trijų mėnesių.

Minėtas želvis priguli j dau
gelį Lietviškų draugijų. Pažiū
rėsime ar ir kitos draugijos taip 
vaidinsis. Lietuviai turėtų tiuti 
atsargesni su kontraktoriais ir 
nepasitikėti jais, nepaisant ko
kių pažiūrų jie butų, visi gali 
padaryti bankrutą ir šiokią ar ; 
tokią skriaudą. Kompanijos kon- - 
traktoriams visuomet duoda me- ' 
degą be pinigų, ir jeigu jie ne- . 
užmoka tai kompanijos atima i 
už tai nuo žmogaus kuriam dar- Į 
bas daroma, nepaisant ar jis už- Į 
mokėjo kontraktoriui ar ne. To- i 
del visuomet reikia žiūrėti ar | 
kontraktorius yra užmokėjęs už 
medį kuomet jam moki už darbą.

Dovydas.

Seni Liet. Piliečių Sąjungos 
nariai ir abelnai Lietuviai atei
kit į susirinkimą pėtnyčios va
kare Lietuvių salėj, nuo 7:30 v. 
čia bus išnešta protestas prieš 
Kemėšio sumanymą nubausti 
Amerikos Lietuvius po $10 kas 
metai. Vald.

“Vanagas” vėl išlėkė ir skrai
do Clevelando ir kitų kolonijų 
viršūnėmis jieškodamas plikų 
galvelių, šis “Vanago” nume
ris labai įvairus. “Vanagas” la
biau mėgsta protiškai plikų gal
vas. (Gaunama “Dirvoje”).

E Candidates far State Senators

šokiai viešose salėse nedėldie- 
niais uždrausta iki tolimesniam 
pranešimui. Šokius galės reng
ti tik draugijos kur nebus ima
ma įžangos (reiškia tik savitar
piniai pasilinksminimai).

IXj GEORGE H. BENDER 

i"X| EDWARD B. BLACK- 

J-^>.“cbi.B

g
; X ARTHUR KRAUSE S

JOSEPH "JT“ROWE S

L. G. COLLISTER

REIKALINGA ATSAKANTI 
MERGINA prie abelno darbo 
namuose. Mokestis gera, $15 
savaitėje. Kreipkitės prie Mrs. 
Bartoszewicz — 14851 Shore 
Acres Drive. Telefonai: Eddy 
7586, Wood 378K.

Kandidatai Atstovais j 
Generali Posėdi

g* Candidates

=ĘX! henry a beck — 
g’X'l-DdbLEY~8.—BLOSSOM S 

” ję' fr’ančis v7 bradY g 

S vj “WILLI AM~H~BRADY § 

S ” charles'brenneA 5: 
E Xj HARRY-H, "DAVIS g 

2Č XI JOHNB.“DEMPSEY S—      S
— Xi B."w. DESBERG 2
S jzj MILTON J. HARRIS S 

ŽE B.” P? RA"BB S

HENRY J." REED g 
g 'yj “PHILIP SAMPLINER HŠ 

= i C HAsTPr THOMAS

M. J; WALTHER g 

g X| PHILIPF.-WEISS =

REIKALINGA PARTNERIS 
su mažu investmentu vedimui 
nepriklausomai sau biznio ir 
kontroliavimui finansinių pa
sekmių. Pelnas yra didelis ir 
galimybės daryti pelną neap
ribotos. Rašykit pas j

MR. STRINGER 
660 Hippodrome Annex 

reikalaudami tolesnių anfor? 
macijų.

PARSIDUOJA Koncertina, 102 klevi- 
šių, Pearl Queen išdirbio, 17 lankų.

Tikra proga pigiai pirkti. Galima 
matyti pas FRED PERNE, 6622 
Bonna Avė.

Sensacinis Publikos Labui Išpardavimas

TIK PER 10 DIENU

1000
ŠLUOTŲ $2

Atiduodama

THE LIFSHETZ DRY GOODS CO
7810 St. Clair Avenue

Reikalinga 25 Pardavėjų

Prospect 202.

GERKITWILLIAM AHLBERG
MASLIONKASran

Skausmus ir galimus nuitklo '

DRAUGAS REIKALE BELLE VERNON
Pienines TVLaslionkos

“Geriausios”

7807 SUPERIOR AVE. Randolph 4434

AmerikaPripažino Lietuvą! I

SS52 -SUPERIOR AVE.

Pereitą savaitę vietos dienraš
tis The Plain Dealer patalpino 
Lietuvių paveikslą atidengimo 
Leit. Harris’o paminklo Arling
ton kapinėse.

1365 E. 9 Street 
Cleveland* Ohio.

H n 
g

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

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, 9 kam-1 
bariai su maudyne, elektros i šviesa, I 
furnasas, didelis skiepas, lotas 36x i 

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

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara 
šitais: Utarninko, Ketvergo ir Subatos nuo 6 iki 8.

Kreipkitės šiuo antrašu:

PAIN-EXPELLEE
Vaizbaienklia užr eg. S. V. Pa u Ofiaa

4 Ofiso valandos: Nuo 8 ryto
1 iki 7 valandai vakaro
I ”

George H. Bender
Vienas iš geriausių draugų ko- Į 

kį svetimgimiai šios šalies pilie
čiai turi, kaip tarnystėje taip ir 
pašaliui, yra Valstijos Senato
rius George H. Bender iš Cleve
lando, kuris dabar yra kandida
tu- perrinkimui ant Respubliko
nų tikieto.

Per penkis metus Mr. Bender 
tarnavo apgarsinimų skyriaus 
perdėtiniu Bailey Co. ir toje po-

■ zicijoj turėjo progą pasirodyt su 
savo geru atsinešimu prie įvai
rių svetimtaučių grupių.

Senat.orius, Bender1 stojo viso
kiame judėjime už panaikinimą 
sunkinančių ir pagerinimą šios 
srities aplinkybių. Jis pakenčia 
ir gerbia kiekvieno žmogaus ga
bumus ir gerumą nors jie ir ne
kalba Angliškai gražiai.

Politikoje Senatorius Bender 
visada veikė nepriklausomai nuo 
mašininio valdymo. Jis neap
kenčia politiškų bosų ir nebijo 
pasakyt žmonėms jog kolei bo
sai valdys musų politiką tolei 
Amerikos žmonės bus mulkina
mi. Jis yra priešingas visokioms 
kombinacijoms.

šią savaitę tarp daugelio kitų 
komunistų deportuotų Europoj, 
iš Clevelando išgabenta ir vie
nas Lietuvis. Rusijos rojun Le
ninas jokių deportuojamų Ame
rikonų neprisiima, taigi Rusų ir 
nedeportuojama.

VALSTIJOS 
ATSTOVYBĖM 
( Representative) 

Respublikonų perstatytas 
Pradiniams balsavimams 

Rugpjūčio 8 d.
Aš stoviu už progresivę le- 

gislaturą, ir noriu pasidarbuo
ti prie įstatymų pagerinančių 
darbininkų reikalus. Priešin
gas sumanymui steigti valsti
jos Konstabulaturą.

Perstatomieji balsavimai

Į LOUIS EISENBERG J; 
■Turi Geležinių Daiktų, Pečių i; 
I Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
į Lieja ir Stogams dangalų •!
■ 1169 East 79th St. N. E. !• 

Princeton 1837-K !■

LAI NIEKAS NESULAIKO JUS — ŠTAI JUSU GYVENIMO PROGA ĮSIGYTI REI
KALINGIAUSIŲ ŠIUO TARPU DALYKŲ NEGIRDĖTAI NUŽEMINTA KAINA’!’!

3000 Jardų 
SUKNIOMS 

GINGHAMO 
36 colių pločio, visokių 

marginių ir spalvų.
Reguliariai 59c

Dabar po 27įc jr.
1 500 Jardų 

PLONŲ VOILS 
36 colių pcę 
Šviesių ir tamsių spalvų.

36 colių pločio. 
Reguliariai 50c 

Dabar po 29c jar.
3000 Jardų 
PERKELIO 

šviesus ir tamsus. 36 col. 
pločio.

Reguliariai 25c
Dabar po 161c jar.

100 Tuzinų 
MOTERŲ ŠILKO 

PANČIAKŲ 
(Wovenright) 
Gerų spalvų.

Reguliariai $1.00
Dabar po 49c pora

Priešais 
White Sewing 
Machine Co.

Didelė Daugybė 
VYRIŠKŲ GERŲ 

MARŠKINIŲ 
(Balti) Mieros 14 iki 17 

Reguliariai $1.25 
Dabar po 79c

500 Jardų 
ŠVIESAUS 
MUSLINO 
(Nebaltinto) 

>36 colių pločio 
Reguliariai 20c 

Dabar po 11c jar.
50 Tuzinų 

VAIKAMS 
PANČIAKŲ 

Mieros 5% iki 9% 
Visokių spalvų 
Reguliariai 35c 

Dabar po 19c pora
500 Jardų 

LANGAMS 
TIEST AUDIMO 

(Baltos geltonos)

ŠIOJ 
PĖTNYČIOJ

75 Tuzinai 
VAIKAMS 

MARŠKINIU 
Visokių spalvų. 
Mieros 6 iki 14. 

Reguliariai $1.25 iki 
Dabar po 89c

| Didelė Daugybė 
MEZGIMUI 

SIŪLŲ 
įvairių spalvų. 

Pasigaminkit mezgimui 
ant Rudenio'. 

Reguliariai 85c 
Dabar po 55c mzg.

po 
J /^c viena 

Tik po vieną 
Pirkėjui.

Pundas iš I 00 
MOTERIŠKŲ 

DRESIŲ 
Mieros 36 iki 46. 

Iš Voil ir Gingham. 
Vėliausių pavyzdžių.

Reguliariai $1.15 Reguliariai $5, $6, $7
Dabar po 42£c jar. | Dabar $3.98, $2.98

Didelė Daugybė 
VAIKAMS

Vilnonių SIUTŲ
Mieros 7 iki 16.

Reguliariai $10 iki $12
Dabar $5.98, $6.98

50 Tuzinų 
VYRIŠKŲ Plonų 

Lisle PANČIAKŲ 
(Visokių mierų) 
Reguliariai 35c 

Dabar po 19c pora
Didelė Daugybė 
VYRŲ Vilnonių 

KELINIŲ 
Visų mierų.

Reguliariai $4 iki $5
Dabar po $2.98

50 Tuzinų 
VYRŲ DARBO 

MARŠKINIŲ 
Garantuotos Rūšies 
Reguliariai $1.25 
Dabar po 79c

50 Tuzinų 
VYRŲ Darbinių 

PANČIAKŲ 
Rudos ir Juodos 
Visokių mierų. 
Reguliariai 15c

Dabar po 8c pora 
500 Jardų 

ABRUSAMS 
AUDEKLO 
Reguliariai 25c 

i Dabar po llįcjar.

Netoli 
East 79th

Street

Cincinnati, O., trūkiui susimu-1 PAJ’Es.K^y draugo Jono Banevi- . “jras nlatina ‘Dirva’   tac nlatink Anšvipfa” oU
Šus su kitu trukiu, užmušta šeši įč,aus- Kasabenų kaimo, Pmavos vai.,: * lvas Piauna uirvą tas platina Apsvietą
ir sužeista apie 75 žm. į Panevėžio apsk. Virš 10 metų jau j —

kaip Amerikoj, ir tame laike dirbo 
I miškuose, bet nežinau kurioj valsti- 
I joj. Jei kas žinot apie jį, ar jis pats 

meldžiu atsišaukti. (33)
Vincas Balčiūnas 

13515 Crennel Ave. Cleveland, O.
į Dr. T. A. Hanlen
h dantistas®:

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

Jos yra šaltos, gaivinančios, 
maistingos — tikriausias va
saros gėrimas. Prašykit sa
vo krautuvninko

P: 
bi 
V€ 
kl

B. N. ROBERTS — Grosemė ir Mėsinyčia
TAIPGI VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAUTUVĖ

PER VIRŠ 25 METUS TARNAUDAMI SIUNTIME PINIGŲ 
IR LAIVAKORČIŲ PARDAVIME NIEKADOS NERAGINO
ME LIETUVIUS SIŲSTI PINIGUS LIETUVON, BET ŠIAN
DIEN NORIME PAREIKŠTI VISIEMS SAVO NUOMONĘ: 

AMERIKA PRIPAŽINO LIETUVĄ.
1—Kursas Lietuvos pinigų dabar labai žemas. 2—Amerikos do- 
laris lošia didelę rolę Liętuvoje. 3—Šiandien dolaris turi didelę 
pirkimo vertę Lietuvoje. 4—Amerikos pripažinimas Lietuvos 
pagelbės dalykams virsti Lietuvoj taip kaip yra Amerikoje, to
dėl su kiekviena diena turime tikėtis kad Lietuvos pinigų kursas 
pakils. 1 ■

Siunčiame pinigus j Lietuvą Money Orderiais ir Draftais že
miausiu kursu, ir jūsų pinigai pasieks bile Lietuvos dalį trum
piausiu laiku — bėgyje dviejų-trijų savaičių.

Norėdami pasiųsti .pinigus saviškiams j Lietuvą — atrasite 
čia tinkamiausį patarnavimą. Apie kursą pranešame telefonu 
arba laišku.

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

Vaikams KEPURIŲ
Vaikų kepurės 75c. iki 95c.

Vyrų kepurės $1.00, $1.50 Išdirbėjų kaina.
VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS^ 

Mes turim įvairią daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių. 

2625 East 55th St. 7904 St. Clair Ave. 
Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5775
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PRAKALBOS
Bus kalbama apie svarbius dalykus. 

Mylintieji dasižinot ir girdėt kviečia
mi atsilankyti kas tik-norite, o gir
dėsite kalbant apie puikius daiktus 
ir gausite palinksminimo. Atsibus:

Nedėlioj, Rugpjūčio 6 d., 2:30 v..
WM. ABEL and SONS CO. SALĖJ 

7017 Superior avė.
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

A. B. BARTOŠEVIČIUS
CLEVELAND, OHIO
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