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No 32 METAI VII (VQL. VH)

Londono Konferencija
irgi Eina Netvarkiai

FRANCUZIJA SU BELGIJA UŽSISPYRĘ IR 
LONDONE LAIKOSI PRIEŠINGAI 

TAIKYMOSI DVASIAI
.Šioj Konferencijoj Norima Aptart Reikalus Gelbė

jimui Vokietijos nuo Bank nito.

'Svarstymuose po Senovei 
Susikirtę Dvi Pusės

. — Rugp. 7 d. at- 
J įsidarė trylikta išeilės santarvės 

Angliakasių ir operatorių 'ta- konferencija rengta rišimui Eu-

DARBAI
. IR DARBININKŲ ŽINIOS 1 Londonas.

________________________________ J. cirlnro

Lietuvos Piliečių 
Registracija

1. Visi Amerikos Lietuviai 
kurie save skaito Lietuvos pi
liečiais, pagal įstatymo pa
skelbto birželio mėn. 9 d., 1922 
m., turi įsiregistruoti Lietu
vos Atstovybėje. Washingtone 
ne vėliau kaip iki gruodžio 9 d. 
1922 metų.

2, Regisravimosi ir pasų 
gavimo reikalais reikia kreip
tis į Lietuvos Atstovybę Wa
shingtone, į vietos Paskolos 
stotis, arba į kitas visuomenės 
įstaigas kurios su Atstovybe 
tuo reikalu susineš.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
1925 F Street, N. W.
Washington, D. C.

AUDROJ ŽUVO 28000 
CHINIEČIŲ

Hong Kong, Chinija. — Rug
pjūčio 2 d. per Swatow perėjus 
baisiai audrai, žuvusių skaičius 
pasiekia 28,000 žmonių. Išsy- 

(kio pranešta jog žuvo apie 5,000. 
Po audrai vandenyje rasta dau
gybė plaukiojančių lavonų. Be
veik visi namai mieste suardy
ta ir sulyginta su žeme. Du 
Anglijos laivai užmesta ant že
mės ir sunaikinta taipgi sveti
mų šalių pirklių sandėliai.

Del stokos grabų negyvėliams 
laidoti, daugybė lavonų suvynio
jama į maišus ir, laidojama.

Swatow yra uostas iš apie 60 
tūkstančių gyventojų prie išta
kos upės Han. Miestas išbūda
vote ant vandens suneštų jūrė
se smėlių, taigi jis stovi nuola- 
taį vėjų ir audrų pavojuje.

rybos užbaigimui streiko prasi- ropos pokarinių klausimų po pa- 
dėjo Clevelande panedėlyje. Su- darymo Versalio sutarties, ši I 
siskaldymas apsireiškė tarp ka- London-o konferencija planuota 
•sykiu operatorių kurie buvo nu- , . , „
sistatę nesitart su maineriais, Jų j daugiau apkalbėjimui Vokietijos 
užsispyrimo skilimas duoda vii-1 'klausimų. Jos pasisekimas ar- 
ties greituoju prieiti prie strei-jba ne priklausys nuo to kaip 
ko užbaigos. į Anglija su. Francuzija susitars

Dabar yra manoma paimti at- arba 3U3ikivirčys. Tenai SuVie.
gal angliakasius i darbą seno- T
mis algomis ir tartis toliau kaip:^03 Valstijos neatstovaujama, 
pamyks nustatyti mokestis. Konferencijos -posėdžio butas

Šioje konferencijoj dalyvauja! yra po didele sargyba. Dalyvau- 
Illinois, Indiana, Ohio kasyklų i ja Anglijos, Francuzijoš, Itali- 
operatoriai ir unijos atstovai. Iš | - .Belgijos, ir Japonijos at- 
Pittsburgo distnkto irgi laukia- . . ■ vstovai. .ma. I

Streikui užbaigti viltis pasi-l J
• rodė iš to-kada Illinois ir paskui muose, Anglija su Italija laiko- kos pripažinimo de jure, Kaune 

Indiana valstijų operatoriai iš-įsi daugiau vienos nuomonės, o įvyko iškilmingos manifestaci- 
jFrancuziją visada paseka Belgi- jos. Didžios minios nuvyko pas 
j ja, ir. vis tos dvi pusės-yra vie-1 Amerikos Konsulą, kuriam ,pasi- 

| rodžius apipylė jį gėlėmis ir su-
Pirmoj konferencijos- dienoj'kėlė-širdingų ovacijų.

užbaigimo streiko. I'
kas galutinai neaptarta. P.rezi- ■ sitarimų tarp’Did. Britanijos, I 
dentas prašė unijų vadų nieko Francuzijoš, Italijos ir Belgijos.

a, Lloyd George pasiūlė suteik- gezkehų dirbtuvių darbininkams ... -T ..... . .
bus paliepta gryžta atgal į dar- Vokietijai moratorium iki ga- 
bą. Streikerių atgavimas senų'lo metų, .palengvinimą nuo 
jų vietų palikta valdžios gelžke- '■ mokesnių, bet Francuzijoš prem- 
lių darbo tarybai išpręsti. .Dar-įjeras nesutinka ant to, nors iš 
bininkai tame klausime .nori bu- j prjncjp0 moratorium butu ge
li užtikrinti, o kompanijos visai ~ _
nuo to atsisako. Irai-. Mat- Patiema Francuzams

Prezidentas turėjo posėdį su' labai -pinigų reikia.
savo kabinetu apkalbėjimui in
dustrial's padėties, kuri oficia
liai pripažįstama einanti kas
dien aršyn.

Ligos tarp angliakasių. Iš
mestų iš namų streikuojančių 
angliakasių tarpe Uniontown, 
Pa., apsireiškė tyfo liga, Dar
bininkai su savo šeimynomis pri
veisti skursti laukuose po pa
klodžių būdomis.

Chicagoj tramvajų darbinin
kų streike pereitą savaitę už
mušta šeši žmonės ir sužeista 
daugelis. Nelaimės atsitiko ne 
tiesioginai kovojant, bet dėl su
sigrūdimo streikui besitęsiant.

Iš Portsmouth, Va., pasiųsta 
darbininkų telegramas Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentui 
Gompersui raginantis iššaukti 
Amerikoj generalį streiką pri
jautimui gelžkelių darbininkų ir 
mainerių streikui.

Buffalo, N. _Y., tramvajų dar
bininkų streike pereitą savaitę 
"užmušta vienas žmogus ir kele
tas sužeista, kilus kovai tarp 
streikerių ir skebų.

Didžiųjų Ežerų laivų darbinin
kų 'Streikas' užvilkinta valdžios 
paskyrimu’taikintojo. Unija bu
vo nusprendus tuoj streiką iš
šaukti. Streikas butų palietęs 
anglies 'krovėjus, laivų ūžžiurė- 
tojus, pečkurius ir kitus- preki
nių laivų darbininkus.

Newarke, O., streiklaužis nu
šovė vieną darbininką ir kitą 
sužeidė; jiedviem esant prie gel
žkelio dirbtuvės > kurioj jie pir
mą dirbo. Areštuotas žmogžu- 
dis sukėlė visą miestelį prieš sa
ve; Subėgę šimtai žmonių no
rėjo iš kalėjimo išgauti jį if nu
kabint.

Fordas netoli Chicagos pasi
ryžęs statyt $10,000,000 vertės 
dirbtuvę automobilių sudėjimui. 
Iš Detroito bus sučežama gata
vos dalįs, d tenai bus sudedama 
į pilną automobilį.

Paterson, N. J., sustreikavo

Visoj Lietuvoj Iškilmes 
Pripažinimą Gavus 

. Washington, liepos 31 d. (El- 
Kaip visuose kituose atsitiki- ta). — Liepos 28 d., del Ameri-

sirėiškė sutiksią pradėti darbą 
ant senų algų.

Gelžkelių dirbtuvių ir kitų gel- Į aa kj tai priešingos.
...žkelio,darbo šakų atstovai ture-' p- ...

jo Washingtone su prezidentui I Visoj šalyj iškilmingas apvai- 
Kolei daly-1 analizavimui tik esančių nesu- kščioj imas.

Italijoj Naminės Karės
Roma. — Karės stovis apšau

kta Genoa, Milano, Parmos, An- 
conos ir Leghorn provincijose. 
Militarei valdybai pavesta visa 
konstolė tose srityse iki bus at- 
grąžinta tvarka. Romoj kariu- 
menė apsiginklavus kulkosvai
džiais apstojo sergėti atstovų 
butą apsaugojimui nuo numany
to fascistų atako.

Bari mieste fascistų kovoje su 
komunistais užmušta du žmonės 
ir keli šimtai sužeista. Fascis
ts: eina prieš streikus ir nori 
priversti darbininkus dirbti ; ki
tais atvejais jie užpuldinėja 
rnUnistų raštines ir naikina 
munistus.

Genooj fascistai nugalėjo
munistus atimdami nuo jų rau
donas vėliavas ir kitus padar
gus.

Milane fascistai žymiai perga
lėjo komunistus, 
bus ir raštines, 
listų laikraščio 
dinką apgadino.

Milano miesto
tai išvaikė ir sutvėrė savo mu
nicipal valdžią. Miesto budin- 
kai jų rankose. Iki nebus vie
toj socialistų sudaryta kita mie
sto taryba fascistai nemano už
sileisti.

Tik 1920 metais Milane buvo 
toki dideli sumišimai kada ko
munistai buvo užėmę dirbtuves. 
Dabar fascistai suardė general; 
streiką ir privertė darbininkus 
dirbti.

ko-
ko-

ko-

suardė jų klu- 
Užpuolę socia- 
spaustuvę bu-

tarybą fascis-

Mūšiai Kamčatkoj 
Seattle, Wash. — Ateina 

nių jog Petropavlovske, rytinia-
ži-

Sudegė 200 Rusų
Ryga. — Tarp: Kijevos ir šče- 

petovkos ėjęs traukinis iš penkių 
vagonų sudegė ir liepsnose 
vo du šimtai žmonių.

žu-

— Per 
lekiąs 

stotyje

37 Žuvo Nelaimėj ant 
Gelžkelio

Sulphur Springs, Mo. 
neapsižiūrėjimą greitai 
traukinis užvažiavo ant
stovėjusių su pasažieriais vago
nų, ir tame susikrušime užmuš
ta 37 žmonės, 137 sužeista.

Nelaimė atsitiko menama ka
da traukinio inžinierius važiuo
damas skaitė savo taisykles. Jis 
■pats irgi užmušta. Stotin pri
važiuodamas neįžiūrėjo signalų 
ir užleido savo įl’pkomotivą ant 
pilnų žmonėmis jvagonų.-

Apie Skolų Atlyginimą 
Suv; Valstijoms

Londonas. — Buvęs premje
ras Asquith savo kalboj Oxfor- 
de .persergėjo Anglijos taksų 
mokėtojus kad jie neturi tikėtis 
idant Suv. Valstijos panaikintų 
Anglijos skolas Amerikai, kurių 
suma, su nuošimčiais, siekia-apie 
$4,300,000,000. Butų, sako, la
bai prastas politikavimas ban-, 
dyiti užkalbėti Anglijos taksų 
mokėtojams kad galima nemo
kėti SuV. Valstijoms skolų, ku
rias mes tikrai turime ir norime 
atlyginti.

Washingtone, Senatorius Bo
rah pakėlė aštrų protestą prieš 
Anglijos sumanymą kad butų 
panaikinta jos skolos Amerikai. 
Senatorius sako jog bile kokių 
skolų išsižadėjimas tegali būti 
kada Europą nusiginkluos. Nie
ko nebus laimėta, sako Borah, 
iš musų panaikinimo skolų jeigu 
Europoj bus tęsiama milžiniški 
militariški ir ginklavimosi -pro
gramai.-

Paryžiuje būdamas1, Amerikos 
multimilijonierius ‘ Morgan, už
klaustas ką mano apie Europos 
skolas Amerikai ir kaip su jo
mis apsidirbti, sako: “Tos sko
los turėtų būti panaikinta. Jos, 
tikrai sakant niekados negalės 
būti išmokėta, bet del kitos prie
žasties jas reikia panaikinti. Tie 
pini'gai buvo duota musų santar- 
vininkėms po musų inėjimo į ka
rę, kada mes pasižadėjome visa 
savo spėka ir turtais ją laimėti. 
Inėjus į karę, tuoj negalėjome 
siųsti’kareivių^ nes jų neturėjo
me. Siuntėme dolarius formoje 
paskolų. Taigi paskola yra tik 
kaip prisidėjimas su kariumene 
prie pergalės.”

Airijos Kovos Tęsiasi
Dublinas, rugp. 8 d. — De

šimts Airių respublikonų ka
reivių užmušta jų priešams 
užimant i Newcastle West.
Dublinas. — Netoli Limericko

mūšiuose respublikonų su Val
stijos kareiviais užmušta keturi 
respublikonai ir desėtkas sužei
sta. Valstijos kareiviai nori už
imti Limericką.

Nuo respublikonų atimta pas
tarose dienose trjs miestai ir su
imta 180 jų nelaisvėn.

Pereitos subartos naktį kilęs 
Dubline sujudimas, sakoma, bu
vo, respublikonų nereguliarių ka
reivių pasikėsinimu atkirsti mie
stą nuo išlaukiu susprogdinant 
tiltus if suardant gelžkelių lini
jas. Jiems nepavyko. ■

Nori Krėst Laivus ir
Jieškot Svaigalų

Suv. Valstijos veda diplomati
nę korespondenciją su Anglija 
išgavimui teisių krėsti jos lai
vus už trijų mylių rubežiaus jū
rėse gaudymui slaptų degtinės 
pristatytojų j šią šalį. Sulyg in- 
ternacionalių teisių, to nėra ga
lima daryti laivui esant išlaukėj 
trijų mylių nuo bile šalies že
mės.

BELE PALAIDOTAS PR. RIMKAUS ŽODIS PRIE KUN. KEMEŠIO 
AUGŠTAI KALNE ------- j |-----------------------

Baddeck, Novą Skotia. — Mi-
I ręs čia telefono išradėjas Alek
sandras Graham Bell, 75 m. am
žiaus, kuris vėliau atsisakė tu
rėti telefoną savo namuose, nes 
“jis tik užmaudžia”, palaidota 
pereitą pėtnyčią augštai ant 
Beinn Breagh kalno, kurią vietą 
jis pats sau pasirinko;

Bell’o išradimas telefono bu
vo pavadinta didžiausia Civili
zacijai dovana. Iš prastų, ne
aptvarkytų vielų ir magnetų ką 
Bell buvo -įsitaisęs savo dirbtu
vėlėj Bostone, 1875 metais, jis 
matę jo išradimą išsivysiant į 
didžiausios svarbos 'dalyką pa
saulyje, kuriuomi žmogaus bal
sas tuo pačiu laiku perduodama 
už tūkstančių mylių.

Thomas A. Watson, kuris1 irgi 
Bosspne (turėjo 'savo dirbtuvėlę 
ir joje išdirbinėjo įvairiems iš
radėjams aparatus, pasakoja te
lefono išradimą šitaip prasidė
jus: “Birželio 2 d., 1875 met., 
man sunkiai - besitrusiant su 
Bell’u prie jo balsų perdavimo 
telegrafo, sakė jis man jog kada 
nors bus galima viela leisti ir 
žmogaus kalbą; tas mane labai 
nustebino ir visai netikėjau. Tą 
dieną, man esant viename kam
baryje ir siuntinėjant j kitą 
kambarį žinias kuriame radosi 
Bell, viena perleidimo viela su
stojo judėjus ir Bell, girdėdamas 
keistą garsą, sušuko ant manęs: 
‘Ką tu ten padarei?’ Tada ir 
tenai jis gavo patyrimo kad tie 
jo žodžiai pasiąkė mane per vie
lą elektros nešini; Tame’ mo
mente ir gimė kalbėjimo telefo
nas. Bell supratęs kad mecha
nizmas gali perduoti ausiai vie
lomis kalbą, ir nuo tada atsira
do pirmas kalbamas telefonas 
pasaulyje, 
padirbdinau mažą 
bet' nepersistačiau 
lės svarbos darbą 
mažu instrumentu 
dėti vielomis balsus ir kartais 
aiškų žodį. Bet tas jau rodė jog 
Bell stovi ant gero kelio prie iš
tobulinimo tėlefonoi Už dešini? 
ties mėnesių pasisekė išdirbti 
aparatą kuriuomi tikrai galima 
buvo susikalbėti.”

Bell šalip telefono, išrado ke
letą dalykų pagelbėjimui kur
tiems; jis įsteigė draugiją Ame
rikoj mokinti susikalbėti kur
čius, ir tam tikslui paaukavo 
$250,000.

Visoj Amerikoj, laidojimo va
landoj, minutai 'buvo sulaikyta 
visi telefonai išradėjo pagarbai.

"MELAMS SUGRIAUTI"
Joniškis, Liepos 22, 1922. | 

Gerb. “Dirvos” Redakcija:
Jūsų laikraščio No. 26 tilpo 

Kun. Kemėšio raštelis, 'kuriame 
jis užsimerkęs -begėdiškai me
luoja! Būdamas kunigu, ir jo
kio raštinės darbo nemokėda
mas, per gvoltą įsiskverbė At-' 
stovybėn, kur iš jo juokiasi ir 
piktinasi Atstovybės darbuoto
jai, nes nemokėdamas raštinės 
reikalų žmogus ima algą kaip 
ir geriausias specialistas.

O kad Kemėšis buvo samdy
tas mano vieton, tą gali paliudy
ti visas Atstovybės personalas. 
Dar man gyvenant Washingtone, 
užeinant Atstovybėj mačiau jog 
Kemėšis sėdėjo prie mano sta
lo kožną dieną. Vienoj rankoj 
bonka pieno (o gal razinkinės ?—

L. P. IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

Red.), kurį girkšnoja, o kita I g;s moka mišias giedoti, o Čar
neckis Francuziškus valcus šok- 

Pastarasis gal dar nusima
no šiek-tiek apie techniką, bet 
ne atstovo vietoj. Tą gali pa
tvirtinti net visi Atstovybės 
darbininkai, 
reikia jokių 
Amerikiečiai 
ir žino gerai 
mėję tie du ponai — Čarneckis 
ir Kemėšis. O apie negramot- 
ną Bielskį ir spitunų valytoją 
Mastauską nėra nei ko kalbėti., 

Pr. Rimkus.

ranka varteliojo popieras.
Kun. Kemėšis turbut ir prie L j. 

altoriaus nesigėdi Dievui meluo
ti ką nors sugalvojęs. Tai tik
ras demagogų specialistas, ge
riausias Čarneckio draugas.

Pr. Rimkus.

* (IKVIQU1I, AV. OUOHClndVU TZ— X Al 1 Vi .
1,000 šilko audėjų reikalaudami I n}e Kamcatkos pakraštyj, mu-

Einstein iš Baimės Aplei
do Vokietiją

Leipzig. — Profesorius Alber
tas Einstein, žymus mokslinin
kas ir atradėjas naujos teorijos 
apie santikius vienų dangiškų 
kūnų su kitais, pasišalino iš Vo
kietijos nujausdamas pasiruoši-

Kiek Amerikai Reikia 
Anglies

Washington. — Angliakasių 
streikui prasidėjus, menama re
zerve visoj "šalyj anglies buvo 
į 68,000,000’ tonų. Abelnai sa
vaitėje išnaudojama visame kra
šte po 9,000,000 tonų. Streikui 
prasidėjus, daugiausia kiek iš
imta anglies po 5,000,000 'tonų 
savaitėje. Išskaičiuojant kiek 
truko prie dabar išimamos ang
lies, iš rezervo dabartiniu laiku 
anglis jau bus pasibaigus, taigi 
anglies badas jau čia pat.

padidinimo algų. šiuose baltųjų armijų su raudo- mą jį nužudyti tų pačių žmogžu-
Lisbone, Portugalijoj, apšauk- no.mi8 užmuSta 10 ir daugel su- džių grupės kurie nužudė D-rą 

ta generalis streikas. Protestai -žeista. Tą žinia suvėlinta. Da- ~ . «
prieš kilimą -maisto kainu. lykas dėjosi birželyje.

Rathenau. Einstein irgi yra žy
dų kilmės.

Anglija Stato Daug 
Orlaivių

Londonas. — Did. Britanija 
pasiryžo pasistatydini didelį ori
nį laivyną iš 500 
gynimo tikslams, 
tarta kas metai 
milijonų dolarių 
Anglijos iš oro.

orlaivių apsi- 
Prie to nu- 

išleisti po 10 
apsaugojimui

Sekančią dieną aš 
instrumentą, 
kokios dide- 
darau. Tuo 
galėjau gir-

Joniški*, liepos 24, 1922.
Ant Kunigėlio F. Kemėšio 

“Melams Sugriauti”
Tas melagių kunigėlis drysta 

save teisinti ir net kitus mela
giais vadinti! Kas gi šlykčšiau- 
sias melagystes rašinėjo laikraš
čiuose ant J. Vileišio pakol jį 
išėdė, jei ne Kun. F. Kemėšis? 
Ar ne tas pats kunigėlis rašinė
jo savo '“dūko” laikraštpalai- 
kiams ant Viniko reikalaudamas 
jį (kaipo bedievį) iš Atstovybės 
prašalinti? Dabar vėl tais pa
čiais melais praktikpojasi, gau
damas algą iš Atstovybės.

Jis kalba buk aš buvęs “ne- 
kompetentiškas savo vietoj”. Ir 
turėk tu, žmogeli, tokią drąsą 
kalbėti? Jau kad aš ir nebū
čiau buvęs kbmpetentiškas savo 
pareigose, tai visgi buvau kom- 
petentiškesnis negu Kemėšis ku
ris nuo altoriaus nuslydo rašti
nėm Juk net visi raštinės dar
bininkai neužsikentė Kemėšio 
“kompetentiškumu” kada 
pradėjo mano vietoj dirbti, 
turėdamas jokio supratimo 
darbą, švaistosi po raštinę
vieno darbininko prie kito klau
sinėdamas kaip tą ir kitą darbą 
atlikti, žinoma, darbininkams 
tas buvo piktumu ir užuomauda, 
nes savo darbą dirbant reikia 
gaišti laiką rodymui bei pamo
kinimui.

Kad nekompetentiški yra sa-

jis
Ne- 

apie 
nuo

Anglai orlaivininkai kurie pa- vo dabartinėse vietose Atstovy- 
siryžę aplėkti aplink pasaulį, da
bar jau pasiekė Indiją.

bėję Čarneckis su Kemešiu, tą 
. žino ir mato kiekvienas. Kemė-

^MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

Bet manau čia ne- 
tvirtinimų. Jau 
gerai yra patyrę 
kuomi yra atsižy-

Judama prieš Atstovybę
Naujam Lietuvos Atstovui V. 

čarneckiui neapsižiurėjus ir pa
sidavus intekmei Amerikos kle
rikalų demamogų — Kemėšio ir 
Ko. — prasidėjo visose Suv. Val
stijose subruzdimas prieš -jį.

Eina reikalavimai visai atšau
kti Atstovą čarneckj ir išvaikyti 
jo štabą Washingtone. Reika
laujama Lietuvos žmogaus, o ne 
slaptų romuviečių rėmėjo, ar jų 
nekaltos aukos.

Čarneckis davė įsitikinti jog 
Amerikoj visi Lietuviai tik “die
vobaimingi, praktikuojantis ka
talikai”, kuomet tokių tėra vos 
10 nuošimtis daugiausia, o kiti 
šiaip sau žmonės, paskui kiti vi
sai neprigulį niekur. Čarneckis 
vietoj skaitytis šu visais kaipo 
Lietuviais, pradėjo: “Tu bedie
vis, tu cicilikas, tu kitoks”.

Dar aršiau pasidarė kada jis 
susikvietė savo štaban Kemė- 
šius, Bielskius, Mastauskus, ir 
kitus gaivalus.

Rezoliucijos su reikalavimu 
atšaukti čarneckj ir paleisti jo 
štabą jau pasirodė Clevelande, 
Akrone, Daytone. Jos siunčiama 
tiesiog Lietuvos Seimui, kopijos 
gi pačiai Atstovybei.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje
JUS čia perpilnai turėdami laikraščių ir neįsivaizdinat 

kaip jų trokšta jūsų giminės ir draugai Lietuvoje. Sa
ko priežodis “Sotus alkano nenumano”. Ir tiesa. Ne vi
si skubinasi užrašyti saviškiams laikraštį. Jų alkį laik
raščių labai lengva paganėdinti. Už dolarį-kitą galima 
papenėti juos dvasiškai per visus metus.

Užrašykit saviškiams Lietuvoje “ARTOJĄ” ir “DIR
VĄ” — už $4.25 metuose pralinksminsi! visą kaimą. / 
“DIRVOS” kaina metams $3.00.
“ARTOJO” kaina metams $1.25.
Prisiųskit prenumeratą pinigais registruotame laiške ar
ba money orderiu. Pridėkit aiškų adresa kur ir kam lai
kraščiai turi būti siunčiama ir per kiek laiko. Prie to pa
rašykit savo adresą ant kurio jums bus pasiųsta prenu
meratos priėmimo paliudymas. Tai ir viskas.
“DIRVA” arba

7907 Superior Ave.

Pusei metų $ 1.50
Pusei metų 65c

“ARTOJAS’ 
Cleveland, O.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje — užrašykit Laikraščių^
^//IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^^
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’Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems "Dirvą”
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DIRVA

į Į Iš Lietuvių Gyvenimo
RUOŠIAMA DIDELIS PASKAITŲ IR 

PRAKALBU MARŠRUTAS 
DR. A. L. GRAIČIUNAS 

PAŠVENČIA LAIKĄ

KiausI IlJO

Į
i 1

miteto narį J. Miknių. Išreikš
ta pageidavimas kad iždo rašti
ninkas pasistengtų surinkti už
sivilkusias narines mokestis, nes 
literatūros persiuntimas 
von brangiai kainuoja, 
ižde visai mažai beliko.

| Toliau eita prie Sibiro 
vių klausimo. Sekretorius per
skaitė du laišku nuo Lietuvos 
Respublikos Įgaliotinio Sibirui. 
Nutarta remti Sibiro Lietuvius 
kiek kuo galima, šiuo reikalu 
dar atsišaukti į Amerikos Lie
tuvių visuomenę aukų. Kaslink 
prašomų gramofonui gaidų su 
Lietuviškomis dainelėmis, Komi
teto nariai nutarė patįs paau- 

Įkoti po dolarį šiam dalykui. Re- 
I kordų nupirkimas pavesta atlik
ti J. Grušui ir J. Mikniui. Ga-

MIRĖ RAŠYTOJAS 
DĖDĖ ŠERNAS

Ekstra! Chicago, BĮ. Rugp. 
6 d., 1 vai. ryte, po ilgos ligos ir 
pasenimo mirė Amerikos Lietu
viams gerai žinomas senelis ra
šytojas Dėdė šernas (Juozas 
Adomaitis), Illinois General Li- 
gonbutyje išgulėjęs ilgoką lai
ką. Kūnas liko pargabentas pas 
p. Petronėlę Petraitienę, 3237 
Auburn Ave. Laidotuvės atsi
buvo seredoj, rugp. 9 d., į Lietu
viškas Tautiškas Kapines.

Šernui mirus, tą pačią dieną 
po pietų Chicagos pažangioji vi
suomenė užsiėmė prirengimu vė
linio laidotuvių atidavimui tin
kamo patarnavimo.

Apsivedė Dr. Cherry. Rugp.
5 d. susituokė šeimyniniam gy-llop sekretorius daro pranešimą

Lietu- 
o lėšų

Lietu-

DR. A. L. 
GRAIČUNAS 

kuris rengiasi 
rudens laiku 

aplankyt Ohio, 
Michigan ir 
Pa. valstijas 

su Prelekcijom 
ir Prakalbomis. 
Kas norėtų jį 
kviesti lai atsi

kreipia į 
Maršruto 
Komitetą.

venimui Dr. Cherry (černaus- 
kas) su gerai žinoma giesminin
ke p-le Salomėja Staniuliute. 
Kadangi p-lė Staniuliute yra už
sitarnavusi už malonų ir padorų 
gyvenimą pagarbos tarpe Lietu
vių, kuomi ir Dr. Cherry neatsi- 
likęs, tai Chicagiečiai jaunai ir 
darbščiai porai linki geriausios 
ateities. Vestuvių ceremonijos 
buvo civilės.

Pripažinus Lietuvą de jure 
per Amerikos valdžią, Chicagie
čiai rengiasi prie padėkos, tik 
nežinau kam: turbut vieni Ame
rikos valdžiai, kiti čarneckiui.

< Perkūno Išpažintojas.

kad siomis dienomis gauta iš 
Lietuvos septyni atsišaukimai. 
Perbėgus šių laiškų turinį, jie 
palikta sekretoriaus nuožiūrai 
paskelbti spaudoje ir paragint 
Amerikiečius paaukoti pagal iš
galę kulturos-apšvietos įstai
goms literatūros.

L. V. Komiteto vardu visiems 
aukotojams tariu širdingai ačiū.

L. Apolis, Sekr. 
4254 Archer Avė.

Nedėlios ryte, liepos 30 d;, 10 
vai., buvo laikoma kitos pamal
dos Olympia parke, palei ežerą, 
kad parankiau galėtų nuskan- 
dint savo griekus. Lai Dievas 
jiems padeda ir suteikia jiems 
daugiau apšvietos.

Reporteris.

CHICAGO, ILL.
“Žemaitijos” reikalai. Liepos 

26 d. Kultūros Draugijos "Že
maitija” L. V. Komitetas laikė 
posėdį Mark White Sq. salėje.

Visų pirma išklausyta Knygų 
Rinkimo Komisijos raportas’ Iš 
raporto paaiškėjo kad sulyg Ko
miteto nutarimo pereitame po
sėdyje, Komisija pasiuntė Lie
tuvon kulturos-apšvietos įstai
goms 86 knygas įvairaus turinio 
ir didžio. Raporte taipgi sako
ma kad paskutiniu laiku aukoję 
literatūros sekanti Chicagiečiai: 
A.. Lietuvninkas už apie $6 ver
tės ; ‘^Aušros” Knygynas — $7; 
SLA. 251 kp. — 89 knygas įvai
raus turinio ir didžio; Jonas Po
cius — 33 knygas; S. Rakaus
kas — du tomu V. Kudirkos Ra
štų “Darbo žmonių Knygyno” 
savininkas J. Aglinskas — smul
kių knygų; J. P. Latvėnas iš 
Minersville, Pa., 8 dideles kny
gas, jų tarpe 6 tomai V. Kudir
kos raštų.

Po to buvo svarstoma Draugi
jos urėdų vakancijos. šiuo klau
simu nutarta: Kadangi A. Ma- 
kaveckas neatsilankė į L. V. Ko
miteto posėdžius keletą kartų be 
nurodymo svarbių priežasčių, jo 
vieton vice-pirmininko pareigas 
eiti pavesta nariui J. Maneikai;

Visoms tautinėms organizaci- 
* joms: draugijoms ir kuopoms T.

M. Di, A. L. T. S., ir S. L. A. 
Michigan, Ohio ir Pennsylvanijoj 
pranešame jog senas musų dar
buotojas, Dr. A. L. Graičunas, 
iš Chicagos, pašvenčia šį rudenį 
savo brangų laiką apvažinėti su 
prakalbomis ir paskaitomis po 
šių valstijų kolonijas. Taigi 
kiekviena Lietuvių grupelė savo 
kolonijoj galinti parengti pra
kalbas ir sueigą sayo mieste, ga
li apie tai susinešti arba su pa
čiu Dr. Graičunu (3310 So. Hal- 
sted St., Chicago, Ill.) arba že
miau paduotu antrašu.

Iki šiol mes dirbom, savęs at
sižadėję; dirbom, prakaitavom, 
naktimis nemigom, ir atsiekėm 
tikslą.

Musų trusas nenuėjo pernie- 
ką — atnešė vaisius. Susilau
kėm atgimimo Lietuvos. Lietu
va jau savistovė valstybė. Lie
tuva tapo pripažinta per viso pa
saulio galingąsias, valstybes.

Reiškia, mes Lietuviai pra
dedam naują erą, naują gyveni
mo periodą.

Laikas atėjo, išmušė valanda 
kad turime pasidarbuoti ir SAU 
tampriau. Reikalas būtinas to
bulintis kad pasivyti kultūrin
gas tautas, kultūringas valsty
bes. Kitaip pražūsime.

Per apšvietą prie duosnesnio 
ekonominio gyvenimo; per ap
švietą prie liuosesnio politinio 
gyvenimo.

Ar mes norim, ar mums nusi
bodo, ar mes jaučiame pavargę 
— mums Amerikos Lietuviams 
atilsio tuom tarpu nėra. Ir at
ilsį mes tik tada turėsime kada 
mes vietoj begaišinus brangųjį 
laiką, tuojau stversimės už dar
bo.

Mes tąjį milžinišką darbą nu
veiksime jeigu visi sutartinai 
padirbėsime, ir tai su pasišven
timu ir pasiryžimu.

Mums reikia visų pirma savo 
namuose pilnai susitvarkyti. Vie
nas kitą geriau pažinti, pažinti 
save ir savo pareigas.

šis Komitetas pasiprašė “Dir
vos” patarpininkauti, kuri atsi
davus vien tik žmonėms tarnau
ti, su jumis vargti, jūsų reika
lus ginti, jums būti keliarodžiu, 
ir sutikus Dr. A. L. Graičunui 
ant Komiteto pakvietimo su pra
kalbomis važinėti ir “Dirvai” 
tą visą garsinti, paragina drau
gijas ir kuopas pasinaudoti pro
ga parengti Dr. Graičunui suei
gų vakarus.

Komitetas nesigailės truso pa
dėti kad pasekmės butų, kad ap
čiuopiama nauda butų liaudžiai 
iš Dr. Graičuno atsilankymo.

Maršrutas žadama pradėt ren
gti nuo Spalio mėnesio pradžios.

pirmininko balso, pirm ga
vimo nerėkė; ir kalbėdamas 
neužsipuolė ant kitų, nesiko- 
liojo ir neniekino kitų. Kož
nas rūpinosi iškalno užsimo
kėti savo duokles į draugys
tes ir visokias skolas.

Nei vienas nesivarė likti 
draugijos pirmininku ar ki
tu valdybos nariu, bet laukė- 
kolei jį kiti pripažins ge
riausiu; o kožnas perstaty
tas į tinkamą jam vietą no
riai apsiėmė ir dirbo su at
sidavimu. Kada kam buvo 
uždėta bausmė, su noru už
simokėjo ir prisipažino prie 
kaltės.

Toliau eidamas pataikiau 
užsukt į teismą. Teisėjas.

- už stalo sėdėjo ir žiovavo, o 
■ bute nebuvo nei vieno žmo-
- gelio.

Paskui mačiau advokatų
• raštines ir visos buvo užda-
• ryta, ba nebuvo jokių pro-
• vų vesti, žmonės nesivaidi-
• jo ir gražiai mainėsi kaip 
; pinigais taip ir tavorais, už
; nieką nesipešė ir nieko sve

timo neužsigynė.
Pažvelgiau per langą į ka

lėjimą — ir tas buvo tuščias.
Nei vienas nebandė sulau

žyt įstatymų, nes 'buvo ge
riau juos pildyti. s

Visi stengėsi dirbti nau
dingus darbus ir nebuvo ką 
mokinti ir versti taip ar ki
taip daryti.

Daktarai paliovė gąsdinę 
žmones ligomis kada jų ne
buvo, ir nevertė eit ant ope
racijų kada pilvą pataisyt 
galėjo tik pasakydami žmo
nėms kaip reikia valgį su- 
kramtyt.

Bobos paliovė viena kitą , 
kolioti ir apkalbinėti, plet- 
kais nei viena neužsiėmė ir 
negyrė savo dukterų, o ne- 
peikė kitų. Kožna turėja 
daugiau laiko apsivalyt na
mus ir nusimazgot langus.

Vyčiai paliovė šmeižę ki
tų srovių., žmones ir nutarė 
su visais išvieno dirbti žmo
nių gerovei. Bolševikai per
traukė tarp save vaidus už 
darbininkų išliuosavimą ir 
nuėjo kožnas mokintis kaip 
galima kitam gero padaryt 
ir sau, ir kaip pasikulturint.

Svieto lygintojai ir refor
matoriai paliovė savo pra
kalbas sakę ir kurstę žino
ves prieš žmones, ir tada vi
si turėjo daugiau laiko ap
sidirbi savo darbus apie na
mus.

Klerikalai paliovė rėkę ir 
sakę kad tik jie vieni suda
ro visus Lietuvius Ameriko
je; jų ubagai paliovė rinkę 
aukas universitetams ir pri- 
gaudinėję žmones; Kemėšis, 
Čarneckis, Mastauskas ir šil
kas iš atstovybės rezignavo 
ir pavedė vietas tokiems ku
rie nori dirbti Lietuvai, o ne 
Amerikiečių dolarius sau į 
kišenius lupti.

Laikraščiai paliovė šmei
žimus ir ardymus, pradėjo 
žmones mokyti ir sviesti.

Paskui dar užėjau į “Dir
vos” redakciją ir mačiau re
daktorių bęsistengiantį vis
ką pats sau pasidaryti, o ne 
rėkaujantį ant kitų kam ne
padarė. Ir taipgi pasakojo 
redaktorius kad korespon
dentai kožnas pasimokino 
geriau rašyt ir teisybę pra
nešti trumpuose žodžiuose, 
o ne sieksnius savo filosofi
jų prirašę. Poetų skaičius 
žymiai sumažėjo, ba kožnas 
tikrai persitikrino ar jis ga
li eiles rašyt, ar tik nori, ir 
tada darė kaip reikėjo.

Ir paskui pajutau kad pas 
mane atbėgęs redaktorius 
budina ir sako: Gerb. Spra
gile, šią savaitę pasivėlavai 
su savo istorija, skubink, ba 
liks tavo paveikslas iš šio 
numerio išmestas.

Mat, žmogus vasaros lai
ku sutingsti, vietoj dirbt tik 
snausti nori, ir negali išpil
dyt savo pareigų, kurios tik 
už vieną garbę tedaroma, be 
jokio atlyginimo, kaip ir vi
si kiti rašytojai žinot....

GERB. SPRAGILO SAP
NAS

man reikėjo para- 
savo kampeliui is-

Pabalti jos Draugija Pa
minėjo Pripažinimą

Washington, liepos 31 d. (El
ta). — Iš Pabalti jos Amerikos 

j Draugijos centralio ofiso (15 
j Park Row, New York) paskelb
ta kad toji Draugija paminėji- 

Imui Amerikos pripažinimo su
teikto Pabalti jos valstybėms, ke
lia rugpjūčio 3 d. draugijinį po- 
kilį Metropolitan Klube, kampas 
6-tos gat. ir 5-tos avenue. Gar
bės svečiais laukiama Lietuvos 
Atstovas, V. Čarneckis, Latvijos 
atstovas Charles L. Seya, ir vei
kiantis Estonijos konsulas Hans 
Loeke. Draugijos reikalų vedė-

PITTSBURG, PA.
Pripažinimo paminėjimui. A. 

L. T. Sandaros 36 kuopa turėjo 
savo mėnesinį susirinkimą L. M. 
D-jos name, kur buvo • aptarta 
kuopos ir Centro reikalai, ir nu
tarta rengt apvaikščiojimą del 

i Lietuvos pripažinimo. Tuoj nu-|. ,
tarta atsišaukt i vietines drau- Ja M- sPence padave spau- Dievobaimingi bolševikai. H-Lijas kad jos išįinktų savo atJdai .pareikštas del pripažinimo 

gus metus begyvendami Worces- stovus del apkalbėjimo kaip tu- n^mones Lietuvos Finansų Mi- 
farvifi nnmoodami nivdomoo _ .... nisterilOS IgallOtlUlO, IT LatVIJOSretume paminėjimą surengti. . _ / .. , XT

Abelnas draugijų posėdis bus įr konsulų New Yor’
nedėlioj, rugp. 13 d., 8 vai. va- e‘ 
kare, L. M. D. name. Vietinės Į 
it apielinkės draugijos prisiųs- 
kite savo atstovus, arba nors jų 
valdybos dalyvaukit kurios ne
suspės atstovų išrinkti.

Juozas Virbickas.

WORCESTER, MASS.

taryje, primesdami nuodėmes 
kitiems, musų bolševikai patįs 
taip giliai paskendo nuodėmėse . 
ir skolose kad (turėjo (parsitrau
kti tris “kunigus” ir keturias 
“minyškas” kad ištrauktų juos 
iš tų juodų gelmių. Nabagėliai . 
rengė visokius šokius, piknikus, , 
koncertus, ir kitokius dalykus, 
be įžangos, manydami kad taip 
pakutavodami jie nusiplaus sa
vo dūšias ir galės sukratyti tas 1 
nuodėmes į Olympia pakrantę. I 
Bet vistiek ar rengė ką ar ne, Ljau neaiškių tikslų žmo-j duoti keleiviams koncertus du 

U -rt °8 .a-x-lr n®s ėmė leisti musų visuomenė-1 sykiu į dieną. Nuo šio laiko,
p»sĮ Įko, o iždas bu^mM tuščiM I-e kad Amerika Ljetuvai I tie trįs ekspresiniai laivai Eu- 
pasihko dar tuštesnių. Biedni . 8uteik(wi nepilną ir Įropoh turės- beho kancertus kas
daiktai, privaryti prie paskuti- L. gu Lietuvai ^^.Įdien. Laivo Orkestrą gros šokių
niųjų, parsikvietė tuos virsmi- ’■ ••
nėtus Dievo tarnus, po vadovys
te S. B. Kryszcziuno, kuris, kaip
man teko girdėti, yra laikęs pa‘ Lietuvių'visuomenei kad visi ši-j Dikčiai dasidės prie pasmagini- 
maldas State Hospital, Bepro- tje pi,ktos valiog pragimanymai mo ir sudrauginimo kėliaujan- 
lų name. t . visai be pamato. Amerikos- ėių, ir pasažieriai kurie dabar

Pėtnyčios vakare, liepos 28 d., Vyriausybė suteikė Lietuvai vi-1 atvyko ant “Aquitania” sako 
jų salėj, palei Endicott gatvę, sj§ka jr pilną pripažinimą de ju- turėję geriausią kelionę negu 
minėtas K-rvfl7.A7.iiinA_q tnrpin m i- . * , . , > . . .

Koncertai Trečios Klesos 
Keleiviams ant Cunard 

Laivų
Pasažieriai kurie pastaruoju 

laiku atvyko trečia klesa Cunard 
laivais “Mauretania”, “Aquita- 

Del Nepamatuotų Gandų' nia”, ir “Berengarija”, turėjo 
Tūli Lietuvių laikraščiai ir! linksmą laiką įvedus naujenybę 

šiaip jau neaiškių tikslų žmo-1 duoti 'keleiviams koncertus du

gomis. ‘ I muziką arba šiaip muzikos daly-
Lietuvos Informacijų Biuras I kus, kaip trečios klesos pasažie-

šiuomi yra įgaliotas paskelbti r’a’ paprašys. Tas, be abejo,

minėtas Kryszcziunas turėjo mi
sijas. Jisai ketino išaiškint 
svarbiausius tikėjimo dalykus, 
kur yra dievas, ir tam panašiai. 
Bet atsistojęs, užmiršo apie tai; 
pamokslas buvo tik apie pinigus: 
neduokit pinigų kitiems kuni
gams; pinigai viską sugadina, 
ir tt. Visvien, kolektoriai rinko

era pavesta nariui •>. maneiaai; | aukas. Suskaičius aukas (apie cenzūruoti Lietuvių spaudą. Vo
ir, vieton atsisakiusio ir Lietu- $6), Kryszcziunas atsisakė to-Į kiečių laikraštis “Damfboot” 
von išvažiavusio J. Vizgirdo; iž- liau kalbėti, nes permažai pini- nuolat deda žiaurių šmeižtų ant 
do raštininku paskirti irgi ko- gų surinkta. {Lietuvių. *

re,, ir tai be jokių sąlygų. kitados kada.

'Aquitania' sako

Vokiečiai prieš Lietuvius Katalikiškų laikraščių redak-
Klaipėdoj

Washington, rugp. 2 d. (El
ta). — Liepos pabaigoj Klaipė
dos Vokiškoji Valstybės Tary
ba (Staatsrat) išleido įsakymą

torių suvažiavimas Clevelande 
išreiškė pasmerkimą Ku Klux 
Klanui už jo sėjimą neapikantos 
prieš rases, religijas ir politiko
je. Prieš tokią slaptą organiza
ciją katalikiška spauda turi ko
voti, pasakė vyriausias katali
kiškos spaudos organizacijos va
das.

Vakar 
šyt šiam 
tori ją, ba kaip žinau jos vi
si labiausia laukiat. Atsi
sėdau, pradėjau mislyt, su
kramčiau plunksnos kotą, ir 
besvajodamas apie šonkau
lius ėmiau užsnudau. Ir be
miegodamas pasirėmęs ant 
stalo mačiau prieš mano akis 
atsivėrusį naują pasaulį.

Nei iš šio nei iš to, vieną 
rytą visi žmonės subunda su 
pasiryžimu savo liuosas va
landas sunaudoti ant ko ge
ro.

Vyrai paliovė lakštę ir jie- 
škoję mergų, o vakarus pra
leido ant pasimokinimo.

Mergos užmiršo kad reik 
apie vyrus ir apie ženatves 
svajoti, o susirinkę mokino
si namų ruošos ir valgių ga
minimo.

Visos moterįs pasiilgino 
andarokus ir užsidėjo tan
kesnio audeklo jekes.

Aš pats irgi nutariau dau
giau apie šonkaulius nesva- 
jot ir eit mokintis pasaulio.

Einu pro gatvių kampus 
— niekur nei vieno vaikėzo 
ir niekadėjo: visi nuėjo kuo 
geru atsižymėti, padėti na
mie tėvams ir klausyti jų 
gerų patarimų;

Karčiamninkai žiuriu už
darinėja karčiamas ir išva
ro girtuoklius namon, nepri
imdami jų pinigų, ir išliedi- 
nėjo degtinę lauk;

Peštukai pradėjo vienas 
su kitu bučiuotis ir mylėtis;

Susipjovus katei su šuniu 
gatvėje, niekas nebėgo žiū
rėti;

Merginai įlipant į karą 
niekas netiesė kaklų pama
tyt jos blauzdų, nors ji su 
trumpu andaroku buvo.

Paskui užėjau į bažnyčią, 
ir girdėjau kunigą sakant 
pamokslą kaip reikia žmo-

Laiko biskelis yra draugijoms ir.nėms sutikime gyvent ir ne- 
kuopoms aptarti ir pasirinkti niekint savo artimo; nekur

Siųskit Savo Pinigus
Į LIETUVĄ

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

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

Dolariais, Vokiškomis arba Lenkiškomis Markėmis.
PINIGAI BUNA IŠMOKAMI priėmėjui artimiausiame prie jo esančiame 

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

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

Lenkais užimtas Lietuvos dalis.
PINIGŲ PERSIUNTIMO REIKALU KRE1PDAM1ES RAŠYKIT ŠITAIP:

DIRVOS AGENTŪRA 7907

komisijas kalbėtojo priėmimui 
ir vietos parupinimui. Bet lai
kas greitai praslinks.

Taigi negaišuojąnt laiko, kuo
pos, draugystės 
džiame tuojau 
susirinkimuose 
lekcijų” reikalą.

Ypatingai kreipiame domę zį 
Sandariečius, TMD. ir SLA. na
rius. Jei kurios kuopos nori 
prisidėti prie maršruto rengimo 
malonės tuojau pranešti žemiau 
paduotu antrašu.
\ Susidomėjus daugesniui kolo^ 

nijų ir rengiant pas save taipgi, 
pasimažintų abelnai rengėjams 
lėšos. Todėl tikimės kad pasi
naudosite su teikiama proga.

Del patogumo dienotvarkės 
Maršruto rengime meldžiame 
kreiptis šiuo adresu:

Maršruto Komitetui 
“GYDYTOJAS”

3310 S. Halsted St., Chicago, $11.

ir klubai mel- 
apkalbėti savo 
"Prakalbų-Pre-

New Yorke, rugp. 8 d., keturi 
vyrai lėkdami automobilyje pro 
streikuojančių rubsiuvių sueigos 
vietą, kur žmonių buvo pristoję 
gatvėje, šaudydami sužeidė apie 
dešimts žmonių. Spėjama šaudy
mas buvo pasekmėj slaptų deg
tinės platintojų savitarpinės ko
vos. Tie 'banditai kitoj vietoj 
bandė nušaut vieną savo priešą, 
paskui lėkdami pro šalį darbi
ninkų, kurie norėjo automobilį 
sulaikyt, paleido šuvius paspru
kimui.

Balionų lenktynės. Šveicari
joj prasidėjo tarptautinės balio
nų lenktynės. Bandymas kas iš
bus ilgiausia ore ir toliausia nu
skris gaziniu balionu.

stė daugiau žmogų prieš 
žmogų, o sakė kad visi yra 
lygus Dievo tvariniai ir vi
sus Dievas lygiai myli;

Nesigirdėjo bauginimų su 
pekla ir velniais, o tik pa
mokinimai kaip dorai gyven
ti.

Už krikštą, šliubą, ir lai- 
datuves nieko neėmė, sakė 
kad jis yra Dievo atstovas ir 
yra čia kad žmonėms pasi
tarnauti, nes žmonės pasta
tė bažnyčią tik Dievo garbei.

Žmonės visi gražiai mel
dėsi ir sąžiningai Dievą gar
bino : davatka neprašė neuž
sitarnauto dangaus, ir ne
žiūrėjo į ten kur dailesnis 
vyras sėdi. Vargoninkas ne
flirtavo su kantarkomis, ir 
kantarkos nesišaipė per Pa
kilę jimą.

Parapijonįs ėjo išpažinties 
atsiteisimui su Sutvertoju 
už nuodėmes, o ne pasirody
mui kunigėliui kad pildo jo 
prisakymus, ir priėmė sak
ramentus su tyra sąžine, o 
ne užslėpę didesnius griekus.

Niekas nesistengė bėgti iš 
bažnyčios pirmiausia dar iki 
kunigas nebuvo pabaigęs vi
so pamokslo.

Išėję iš bažnyčios žmonės 
skubino namon, o ne apie 
duris sustoję pypkes rūkė ir 
tauzijo senas tauzas.

Paskui nuėjau j susirinki
mą ir klausiausi. Visi svar
stė savo draugijos reikalus 
šaltai, rimtai, kožnas prašė
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Nuo Redakcijos
IR VĖL NESUSITARĘ KALBA

TZEMĖŠIO biuras neteikia 
klerikalų spaudai infor

macijų kokių jai reikia, ir 
štai per akis pasirodo jų 
nesusitarimo melagystės.

Iš savo pusės, klerikalų 
laikraščiai rėkia kad Lietu
vai pripažinimą išgavo tik 
Mastauskas ir Čarneckis, o 
iš Kemėšio informacijų biu-i ______________ * ____ _
ro. PVasi informacijos visaiifikog Lietuvių literatūros dirvo- 
priešingos tam klerikalų nu- nų arėjas, paliko visai Amerikai

Dėde Šernas Buvo Pir
moj Mokslininkų

Eilėj pas Mus
Musų korespondento praneši

mu (žiur. pusi. 2, žinioj iš Chi
cagos), pereitą nedėldienį, rug
pjūčio 6 d., mirė Chicago j Dėdė 
šernas. ■

Juozas Adomaitis, senas Ame-

1901

apie

-.sištatymųi.
Paskutinis Kemėšio biuro a w o ..... ......

pranešimas vardu Kodėl ir prie visu jo išleistų veikalu. Pri- 
kaip Laimėta” nei žodelio dėjimas dar ..Dėdė„ 
nemini apie Mastausko ar -
Čarneckio diplomatiškus ga- su juo darbavosi Chicago-

žinomas tik kaipo "Dėdė šernas” 
nuo jo slapivardžio “L. šernas”,

nemini apie Mastausko ar * paėjo nuo 
jo draugų senos pažinties, kurie

Svieto.

m., 304

draugai

bumus, o tik išvedžioja jog 
■“Anglo-Saksų protas veikia 
išlėto, bet eina tikru žings-

je.
Dėdė šernas mirdamas turėjo 

__ 2’__ . Ameri
koje išgy veno ilgus laikus, ir iš 

I pereito šimtmečio darbavosi kai- 
Ipo redaktorius prie savaitraščio 
[“Lietuvą”, iki .paseno. Tiesa, 
Dėdė šernas pergyveno savo re- 

J daguotą laikraštį, nes “Lietuva” 
Sfbl^suirutėmš^bedidė- fe“ .kelintas me*a\kaip a”žfeai 
Jant, sveikam Amerikonų ,1S1S1’ ° Jos P^kutims redakto- 
protui ėmė piršte pirštis ?us ’kaipo savaitraščio sugrau- 
nuosaiki išvada kad galų ga
le gal toji Pabaltija ir ištik
čių laisvės vertą.”

Štai ką iš šių eilučių turė
tų klerikalų spauda teisin
gai savo skaitytojams Įšvęs
ti. Užsuktas Anglo-Saksų 
lėtai veikiantis protas dar iš 
Vileišio laikų, dabar priėjo 
prie logingos išvados kad 
neikia pripažinti Pabaltijos 
valstybes, nes irgi lėtai kei- 
čiąsi Rusijos reikalai ėjo į 
aršesnę [pusę. Nieku bildu 
tas lėtai veikiąs Amerikonų 
protas nebūtų įstengęs apsi
sukti ant pripažinimo Lietu
vos Čąrneckiui ir Mastaus-| 
kūi' m Kemešiui Atstovybę 
užėmus.

Šis Baltijos valstybių pri- 
jažinimas antsyk nei kiek 
neįrodo pasidairbavimo pri
pažinimo išgavime musų At
stovybės, bes Suv. Valstijų 
valdžia nebuvo išsiskyrus

niu prie-logingos išvados. apie 7? metų a“lzia“s:i 
Amerikos visuomene lauke 
saitai rezultatų Pabaltijos | 
tautų laisvės ir su atida tė- Į 
mijo į Rusijos įvykius. Ket
virtais ir penktais metais, 
"beaugant musų stiprybei, o

dino Amerikos Lietuvius palikr 
damas juos ir išeidamas amži- 
nastin dabar, kada užsibaigia ir 
jo vargai, kadangi čia būdamas 
Dėdė pastarais keliais metais ti
krai vargo ir skurdo. Po nete
kimo vietos prie “'Lietuvos' ka
da ji virto dienraščiu, šernas li
ko taip sakant ant loskavos duo
nos visuomenės — ant aukų ko
kios galima buvo iš jam prita
riančių pavienių ir draugijų gau
ti. Prie sušelpimo dikčiai pri
sidėjo ir Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ja, kuri net buvo pasiryžus iš
leisti jo raštus. Bet kadangi vi
si jo parašyti dalykai yra kny
gose, pastaras TMD. Seimas nu- 
sprendė>tą klausimų atidėti, nes 
nėra galės spausdintų veikalų ir 
vėl į knygas leisti.

■ Dėdė šernas buvo, reikia pa-, 
sakyti, pirmutinis Amerikoje 
pradėjęs gaminti tikro mokslo 
veikalus, kurie šiandien stovi 
tarp didžiausių ir svarbiausių

Lietuvos vertesne už Latvi- !mus4 knygų kataloguose, 
ją ir Estoniją (kaip lygiai 
ir mums svetimi visi yra vie
nodi), ir pripažinimą davė 
tik po daugelio mėnesių tė- 
įnijimo kaip riusidės šų Ru
sija. Tas faktas buvo pa
skelbta (iš paties Valstybės 
Departmento kada pripaži
nimas buvo svietan paleista.

Šitą kalbame vien del kle
rikalų spaudos melagysčių.

Jo veikalai yra sekanti:
Apie žemę ir kitus Svietus 

bene bus pirmas jo veikalas iš
leistas knygon, nes jis buvo at
spausdintas 1894 metais, nuo ko 
jau praėjo 28 metai. Turi 255 p.

Hygiena, arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. 1897 m.,

MAŽIEJI VESUVI- 
JAUS BROLIAI

1907

šilu-

yra

132 pusi.
Senų Gadynių Išnykę Sutvė

rimai. 1900 m., 370 pusi.
Kaip Gyvena Augmenįs? 

m., 129 pusi.
Biologija, arba mokslas

gyvus daiktus. 1901 m. 147 p.
Ethnologija arba istorija apie 

žemės tautas. 1903 m., 667 p.
Gamtos Pajiegos ir kaip iš jų 

naudotis. 1904 m., 238 pusi.
Iš kur atsirado musų naminiai 

gyvuliai ir auginami augmenįs? 
1901 m., 78 pusi.

Paėjimas Organiško 
1905 m., 137 pusi.

Rašto Istorija. 1905 
pusi.

Nematomi Priešai ir
žmonių. 1905 m., 113 pusi.

žvėrys ir žmogus. 1906 m.1, 
313 pusi.

Geografija arba žemės apra
šymas. 1906 m., 469 pusi.

Apsireiškimai atmosferoje ar
ba meteorologija. Išleista 
m. 238 pusi.

Oras, Vanduo, šviesa ir 
ma. 1907 m., 138 pusi.

Nors, tiesa, jo veikalai
versti iš kitų kalbų, bet jie buvo 
svarbus musų dar silpnai 'buvu
siai literatūrai, ypač mokslo ša
kai. Originalių jokioje mokslo 
šakoje mes verk ir neturime.

Laikams keičiantis, mokslui 
ir naujiems atradimams plečian
tis, nekurie šių veikalų jau ap
silpo savo vertėje, daugelis klau
simų visai pasikeitė, vienok tas 
nesumažina Dėdės žemo vertės 
mokslo platintojų eilėse, ir jis 
tokiu pasiliks neužmirštinas nie
kados.

Pagirtinas Sumanymas
šiose dienose iš Chicagos at

eina žinia apie tai kad Dr. A. L. 
Graičunas, senas miisų darbuo
toji^'apie 'spalio mėnesį ir to
liau rengiasi pavažinėt su pre- 
lekcijomis-paskaitomis sveika
tos klausimuose. Tam tikras ko
mitetas jo maršrutu rūpinsis.

Draugijoms kurios negali su- 
rengt naudingų vakarų del sto
kos kalbėtojų arba del lėšų di-1 
durno paskirai sau kviečiant iš 
toliau lektorius, šia proga galės 
pasinaudoti dabar. Dr. Graiču- 
no maršrutas tuo tarpu aprėpia 
Michigan, Ohio ir Pennsylvania 
valstijas (iki Pittsburgo). Pa
sirodžius reikalui, jis sutiks ir 
toliau į rytus patraukti, tik rei
kia laiku atsišaukti.

NAUJI LEIDINIAI
Palydovas — arba kas rei^a ž!- 

noti kiekvienam Lietuviui gry- 
žtančiam Tėvynėn. 1-as lei- 
dinis. Kaunas. 112 pusi. Su 
Lietuvos ir Kauno miesto žem- 
lapiais. Apdaryta. Kaina 20c.
Knygoje sutalpinta daugelis 

labai svarbių Amerikiečiams in
formacijų kaslink dalykų Lietu
voje. Pirmiausia sudėta antra
šai Lietuvos atstovybių- įvairio
se šalyse. Paskui eina trumpa 
Lietuvos atgijimo istorija, kaip 
Lietuva dabar valdosi, įvairios 
valdžios įstaigos ir ministerijos, 
vietų valdžios; Kaunas, įstaigos 
Kaune; valsčiai ir apskričiai; 
žemės rušįs; teismai; matai, sai
kai, svarai; žyminis mokesnis; 
pačtai; pačt'ų mokesniai; laiškai 
ir pinigų siuntimas; telegrafo 
mokesniai; telegramai užsienin; 
oro paštas; gelžkeliai; keleivių 
traukinių surašąs; gelžkelių mo
kesniai; bagažo mokesniai; pre
kių traukinių mokesniai; bilietų 
kainos; žymesnių Lietuvių advo
katų surašąs; patarimai įvairiais 
reikalais; sąrašas Kauno gatvių.

žemlapiai yra dideli ir spal
vuoti, vienas visos Lietuvos, ki
tas Kauno miesto su išvedžioji
mais visų gatvių. Knyga spau
sdinta matyt Prūsuose, ir palik
ta gerokai klaidų knygoje ir ant 
žemlapių; vienok tas nieko ne
pakenkia pačiai knygai ir jos 
vertei.

Ta ipirmutinė knyga iš Lietu
vos už kurią nereikalaujama iš 
Amerikiečių dolario.

The Dearborn Indepen- 
published by the Dear- 
Publishing Co., Dear- 
Mich. 246 pages.

Aspect of Jewish Power in the 
United States — Vol. IV of 
The International Jew, the 
world’s foremost problem.1— 
A fourth selection of articles 
from 
dent, 
born 
born,

Antra mums prisiųsta žydų 
klausimu Henry Fordo, automo
bilių išdirbėjo, leidžiamo laikraš
čio pagaminta knyga. Turinys 
jos apima šiuos klausimus: Kaip 
Žydai įgavo Amerikos svaigalų 
kontrolę; Milžiniškas žydų Svai
galų Trustąs ir jo karjera; žydų 
elementas svaigalų platinimo 
darbe; Krypsniai žydų intakos 
į Amerikos gyvenimą; ir tt.

są-

T. M. D. SAPNAS
(Tėvynės Mylėtojų Draugijos 25-ių 

Sukaktuvių Paminėjimui)
Parašė K. S. K.

Metų

daug vargo nešdama? Juk mano kelius ar
dė blogos valios žmonės, kurie pavydėjo 
man gyvenimo; mano pražūties jie laukė 
kaip saulės užtekant. Man buvo skirta nešt 
apšvietą Lietuviams prispaustiems Tėvynė
je, kenčiantiems po svetimu jungu, — aš 
stengiaus tą padaryti. Manęs buvo norėta 
šviesti iš Tėvynės prasišalinusius Lietuvius 
— ir aš dirbau jų labui. Bet tamsybės my
lėtojai nenorėjo pripažint mano truso ir 
skyrė man prapultį. Sunkus buvo mano 
darbeliai šioje svetimoje šalyje; daug ma
no galvelė rūpesčių panešti turėjo. Jei bu-

Veikiančios Ypatos:
Draugija — apie 25 in. moteris, parėdyta 
i, baltai-mėlynai, palaidais plaukais, per 

krutinę juosta su auksinėmis raidėmis: 
“T. M. D.” ant mėlyno dugno.

Lietuva — viduramžė moteris; Lietuvos vė
liavos spalvomis aprėdyta; ant galvos|čiau gimus ir augus savoje šalyje, tarp sa- 
karuna sū parašu’“LIETUVA”.

Mergaitės — trįs ar keturios; baltai paren
gtą ; sū vainikėliais ant galvų.

Scena I .
(Sceiia išrėdyta gėlėmis ir Lietuvos ir Ame
rikos vėliavomis sukryžiavotomis užpaka
lyje scenos. Taipgi Lietuvos vėliavos spal
vų (trįjų paskirai) platųš kaspinai nukarta 
nuo viršaus ir ištempta į tris scenos dalis. 
Priešakyje scenos stalas apkrautas gėlė
mis ir TMD. leidiniais; ant stalo užtiesalo 
prieš publiką išsiūta raidės “T. M. D.” ir 

gyvavimo metai: “1896—1921”.)

Įvųjų žmonelių, kurie pažįsta viską kas ge
ra, kurie moka apvertint prakilnius darbus, 
visi butų mane mylėję, o čia nors vienų bu
vau mylima, kiti nekentė; vieni užtarė, ki
ti paniekino; vieni glaudė, kiti barė.... 
(Pauža.) Ir kokia bus mano ateitis per ki
tas metų eiles, per kitus ateinančius laikus? 
Ko sulauksiu? Nejaugi ir vėl turėsiu būti 
persekiojama, nors naudingus darbus dir
bu?.... Gyventi trokštu, bet ar ir toliau 
mano takai bus dygliuoti, akmenuoti, ir 
sunki našta mane slėgs?.... (Tvirčiau.) 
Bet aš gyvensiu, aš dirbsiu, aš mokinsiu sa
vo brolius Lietuvius, aš eisiu savo tėvų man 
nutiestais takais.... (Sėdasi prie stalo.) 
Aš dirbsiu Tautai, nes aš tik del to čia gy
venau ir vargau per ilgus dvidešimts penkis 
metus.

Draugiją (džiugiai kalba): — Šiandien 
aš jaučiuosi labai linksma, gerame upe, len
gvoje dvasioje kad sulaukiau taip laimin
gai savo dvidešimts penkių metų sukaktu
vių sveika, tvirta, išlaikiusi savo tikslą kaip 
mano tėvai ir auklėtojai iš manęs tikėjosi 
sulaukti. Dar ir šiandien jie yra beveik vi
si gyvi, ir džiaugiasi manimi kad aš rilio 
pat savo kūdikystės dienų žengiau jų man 
paskirtu taku, nors tas takas buvo kietas, 
vargingas, akmenuotas, niekadėjų teršia
mas; ėjau per erškėčius, tankiai šųsižeis- 
dama savo kojas, suklupdama, tankiai nu
vergdama, netekdama dvasios ir suteikda
ma savo auklėtojams daug nusiminimo ir 
gailesčio.... Daug sykių jie per ašaras 
žiurėjo — mano kūdikystės dienose — ka
da kieti keliai pakirto mano kojas, kada 
niekadėjai barstė mano takus aštriais dy
giais ir laukė kada aš nusilpsiu, nustosiu 
ėjusį [.pirmyn., ir: nešusi;, savo broliams ■,ap
švietą. Bet mano tėvai turėjo manyje slap
tingą viltį, pasitikėjimą, ir troško matyti 
mane žengiančią tolyn, tvirtėjančią, augan
čią įr lengviau pakeliančią savo vargus. 
Taip aš augau, nors svetimų nekenčiama 
bet savų1 labai mylima, ir dabar sulaukiau, 
savo dvidešimts penkių metų sukaktuvių^

(Deklamuoja) — /
Nors vargai-nelaimės spaudžia, 
Nors šiandieną ir kankina 
Vargas didis, bet rytojus 
kokis bus — mane ramina.

(Scenos šviesa persikeičia ant mėlynos 
ir tamsesnės.)

(Deklamuoja)—
Meilė Tėvynės — žodžiai užburti, 

Tautos spėka stipriausia,
Mokanti širdis ugnia užkurti, 

Užliet liepsna karščiausia.
Meilė Tėvynės — tarmė trumputė, 

Kartot daug syk nereikia:
Pajiega savo stiprias krutinės 

Ji įgali, įveikia.
Meilės Tėvynės — mislis begalė, 

Dvasios žaizda karštoji;,
Paliesk tik jąją — tuoj praplist gali « 

Kaip liga limpančioj!.
Mirk, nebijoki, tauta garbinga

t- Pakels tave iš grabo; •
Tik gyv’s mylėk ją meile širdinga, 

Darbuokis del jos labo.
. (Jono Jonilos, TMD. Leidinyje) 

(Varto ant stalo esančias knygas, palengva 
užsnūsta.)

Lietuviškos Dainos — šeši
. siuviniai į vieną sudėti Miko 

Petrausko kompozicijos dai
nų. Išleido Broliai Deveniai. 
89 puslapiai, didelio formato.

Ši didelė knyga dainų su gai
domis, musų kompozitoriaus M. 
Petrausko, yra naudingas turėti 
kiekvienam choro vedėjui, dai
nininkui ir šiaip muzikos mylė
tojams. Dainos yra keturiems 
maišytiems balsams, keturiems 
vyrų ar ir moterų balsams ir 
duetai. Kaina $1.50. Perraši- 
nėt ar perspausdint uždrausta.

Knygoje taipgi telpa paveiks
las paties kompozitoriaus ir lei
dėjų Brolių Devenių.

(Dar bus)
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Darbas — grąžui romanas 
Badas — Dailus vaizdelis .
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Lenką Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jq šunybes Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 

Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa.................................... .............................. ..
Akyvi Apsiriškimai Sviete...................p. 79
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarų, p. 72 
Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Aritmetika ..................................  p. 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Apie Žemę ir Kitus Svietus...............p. 255

Ta pati drūtais apdarais ...............
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V, Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226.....................................
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50

Reikalaukit “Dirvoje”

Ryt’ vėl saulė — man išrodo — 
Patekės skaisti-raudonas, 
Ji sustiprins mano džiaugsmą 
Ir prastums vargus pro šoną.
Bet rytojus kaip atėjo
Visas viltis neišpildė:
Viskas kartais rodos žuvo — 
Viskas kas ramino-šilde....

1595.
veikmėje, vanduo susirenka į 
žemės gilumos skyles, kurių sie
nų dalįs yra karštos,' tenai su
sidaro garaij ir paskui stulpai 
garo arba karšto vandens išmu
šama lauk. Betgi dumblo vul
kanuose, daug mažesnė daugu
ma vandens turi veikmės. Jis 
paprastai buna visai paverčia
ma į garą kuris paskui veržiasi 
per minkštą medegą ir sudaro 
karštą dumblą. Tipiškuose dum-

PASTARI išsiveržimai dumb
lo vulkanų Meksikos pa? 

kraštyje netoli .pietinio Kalifor
nijos rubežiaus kaip pranešama 
iš EI Centro, Kalifornijoj, pirmu 
kartu nekuriems žmonėms" per
statė šiuos “mažuosius Vesuvi- 
jaus brolius”, ir gal but tas pa
liko įspūdį jog ta šalies dalis jblo vulkanuose, minkštas dum- 
gali sulaukti bile kada didelių1 
vulkaniškų išsiveržimų. Buleti- 
nas išleistas iš Washington, D. 
C., National Geographic Society 
raštinės aiškina kas ištiesų yra 
dumblo vulkanai ir primena apie 
jų platų išsidraikymą apie visą 
pasaulį.

“Vardas ‘vulkanas’ yra savų 
keliu klaidingas pavadinimas ši
tiems mažiems verdančio dumblo 
kalnams — ir jie paprastai pri
imta vadinti ‘dumblo geiseriai’,” 
sako tasai buletinas. “Daugu-

Lietuva Sujudo Seimu
Visa Lietuva rengiasi prie ki

to Seimo rinkimo. Pirmasis —I 
Steigiamasis —z Seimas buvo tik 
bandymai Lietuvos žmonėms: 
jie nežinojo ką tas reiškia, ir ką 
Seimas gali. Pažinę jog Seimas 
yra įstatymų davėjas, tvarky
tojas ir reikalautojas, žmonės 
'labiau rinkimais indomaujasi.

Seimo rinkimai prasidės visai 
trumpu laiku. Iškalno reikalin
gą tam agitacija.

Amerikiečiai turi pasirūpinti 
kad jų brolių šalyje,1 jų tėvų 
žemėje, jų garbingam krašte bu
tų išrinkta demokratiškas Sei
mas', kad jo atstovai žiūrėtų dar
bo žmonių reikalus, pląžios vi
suomenės nauda rūpintųsi', o ne 
siaurumoj nusistatę žiūrėtų tik 
savo palaikytojų ponų-kunigėlių.

Steigiamojo Seimo klerikalų ma jų, savo didumu, prie tikrų 
diduma įstatymų vadeles tempė vulkanų lyginasi kaip priimtas 
ir tvarkos vežimą suko į savo priežodis sako, kurmio kupstas 
pusę. Tas atsiliepė ant viso | prieš kalną. Kuomet ‘vulkanas’, 
krašto — ir nesmagiai atsiliepė. Į su priminimu mums paveikslų 
Tas sukiršino Amerikiečius, tas!suardytų ir užverstų miestų, na
šu judino Lietuvos žmones.

Kad daugiau tokių eibių nenu- ‘dumblo vulkanai’, kadangi jie 
aidėtų, Amerikiečiai prašomi pa- nėra didesnės svarbos naturąlis 
gelbėti Seimo rinkimuose savo j apsireiškimas, yra tik kiek dau- 
aukomis. Iškalno reikia agita- giau negu užuomaudos.
rijos, reikia supažindinti žmo- “Panašiai geiseriams, kurie 
nes su dalykais; Reikia išleisti įlieja iš savęs į orą vandenį, dum- 
raštų, garsinimų; reikia pasiųsti ibio vulkanai paprastai, randasi 
kalbėtojus ir apmokėti jų kelio- srityse kurios turėjo vulkaniš- 
nes. Darbuokimės prie to ,viso|kus veikimus pastaruose geolp- 
savo doleriais. , giškuose laikuose. Vienok šitas

Politinis Iždas yra musų tar-Įnėra visada ir visuose atsitiki- 
pininkas, aukaukime jin, vietoj Įmuose teisinga; ir ‘pastarieji’ 
paskirais pluošteliais siuntinėti,: šiame supratime gali reikšti 
ir kartais nęžinan t kam. Į daug tūkstančių metų. Geiserių

turaliai sujudina mus baisumu,

! bias išverčiama lauk su mažu 
- smarkumu per viršų nedidelio
■ kalnelio ir nuteka jo šonais že- 
' myn. Kaip kada, vienok, storas
• guolis dumblo sulaiko garą per
• tūlą laiką, kas užsibaigia smar- 
’ kiu išsiveržimu išmetant augš-

tai į orą minkštą medegą ir di
delius kietus grumstus.

“Dumblo vulkanų yra daug 
1 daugiau nego įgeiserių. Viena-
■ tinės vietos kuriose dideliais 

skaičiais geisesiai randasi yra 
Yellowstone National Park — 
didžiausia ir svarbiausia geise- 
rių sritis pasaulyje, — Islandi
joj, Malajų archipelage, ir Nau
josios Zelandijos šiaurės Saloj. 
Bet dumblo vulkanai yra išsi
mėtę po visą pasaulį. Rytų lin
kui einant, jie pirmiausia susi
tinkama Islansijoj. Europoj jie 
randama Sicilijoj, pačioj Itali
joj ir Rusijos Kryme; Azijoj jų 

(apsireiškia prie Baku, ant salų 
Bengal Užlajoj ir Malajų saly
ne; toliau į rytus jie randama 
Naujojoj Zelandijoj. Vakarinia
me Pasaulyje jų yra Kolombijoj, 
Yellowstone Parke, tuoj pietuose 
nuo Meksikos-Kalifornijos rube- 
žiaus Colorado Upės ištakoj, ir 
už keleto mylių į šiaurę nuo ry
tinio pakraščio Salton Jūrių, Im
perialism Klonyje.”

Lyra — No. 1 ir No. 2 (du pa
skirais laikais leisti sąsiuvi
niai) rankius Lietuviškų dai
nų sū gaidomis, surengtų ir 
išleistų Leono Eremino, 324 
Berriman St., Brooklyn, N. Y. 
Spausdinta Tilžėje, 1921. Kai
na kožnos po 75c. Po 23 pusi.
No. 1. telpa šios dainos: Liuo- 

sybė; Liepa; Pavasario Daina; 
Kelias tarp žvaigždžių. Kiek
viena vyrų, moterų ir. mišriems 
chorams.

No. 2 telpa: Atsisveikinimas 
su Giria; Palik Sveika; Daina; 
Internacionalas — taipgi tinka 
dainuoti kaip pirma minėta.

Buožės — Drama-tragedija tri- 
' jose veikmėse iš Revoliucijos 

laikų Lietuvoj. Parašė J. P. 
Karnaukalas. A. L. D. L. D. 
I apsk. Teatr. Ratelio leidinis 
No. 1. Pusi. 53. Kaina 45c. 
Lošia 16 vyrų ir dvi moterjs.

Artojų Patarėjas — mėnesinis 
bežemių, mažažemių ir vidu
tinių ūkininkų laikraštis. Pir
mas numeris išleista liepos m. 
10 pusi., vidutinio formato.
Laikraštis paliečia žemės įs

tatymus, užžiurėjimą laukų ir 
šiaip dalykų, ir kaip matyt yra 
organas naujos sąjungos vadina
mos “Dalgis”, kurios ir įstaty
mus spausdina.

Po'to vėl liek! vargas nešti, 
Vėl, beviltei, laukti tenka; 
Vėlmanyti: koks rytojus?..... v , 
Taip tai mano dienos slenka....

(K. S. Karpavičiaus, Tautos Vainike)
Ir ištikro, koks tas gyvenimas brangus. Vi
si nori gyventi. Bet kam aš gyvenu, tiek*
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KANDIDAS
ARS AUS filosofo-istoriko Voltaire vei- 

'-J kalas (Lietuviu kaltion vertė Karolis 
Vairas), žingeidžiausia knyga 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
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ŠTAI KNYGA KURIOS 
VISI NEKANTRIAI 

LAUKĖ — ŠTAI JI!!!



Musu Kaimynai Dausose
REZOLIUCIJOS LIETUVOS VALDŽIAI klerikalų palaikytojas, Lietuvos 

pilietybės niekintojas, kaip buvo
yra tik “praktikuoją, katalikai”..

Rezoliucijos Komisija:

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

(Tąsa iš pereito num.)
Dievai apsireiškia jam pilname geru

me; Atena stoja prie jo su savo broliu Mer- 
kuru ir suteikia jam galingus talismanus 
— Merkuras užkabina jam savo išriestą 
kardą, kuriuomi galima perkirsti storiausį 
šarvą, ir apdeda jo kojas savo sparnuotais 
sandalais kuriais galima skristi oru ir virš 
vandenų. Nuo tamsybių dievo Plutono at- 

. nešta jam apsiaustas kuriuo apsivilkus lie
ka nematomu. Atena indavė jam savo veid
rodėlį su kurio pagalba galės apžiūrėti Me- 
dusą nepažvelgdamas į jos veidą akimi, ir 
ožkos kailio maišą kurin indės Medusos 
galvą kad jos kas nors nematytų, nes ir jon 
pažvelgus gali sustingti ir mirti.

Su tokia dangiška pagalba Persėjus ne
abejojo apie pergalę. Taip prirengtas, pir
miausia patartas surasti šiaurėje, ledynuo
se, sušalusias Gorgonų pusseseres, nes tik 
jos tegalės pasakyti kur yra sala ant ku
rios Medusa apsigyvenusi.

Pavesdamas Atenos globon savo moti
ną, Persėjus išvyksta ton baision medžiok
lėn — parnešti Medusos galvą.

Skirtumas kaslink jo išvykimo yra tas, 
— vienur sakoma kad jis išjojo ant spar
nuoto Pegaso, kitur — su Merkūro sparni- 
niais sandalais pakilo į orą nuo uoluoto Se- 
rifos kranto ir pasileido šiaurės linkui. 
Tenai, Hyperborėjos jūrių pakraštyje, su
randa Žiląsias seseris, susėdusias į krūvą, 
liesas, be jokios kūno formos, net negali
mas išskirti ar jų buvo dvi ar trįs; apdeng
tos jos tiktai ilgais galvos plaukais priša
lusiais baltu snieku. Taip jos buvo senos 
kad teturėjo per visas vos vieną akį ir vie
ną dantį; tik burbtelėjimu ir rankos pamo
jimu viena kitą tesuprato; išeilės,. tuomi 
dančiu jos kramtė-čiauškė sniegus arba tą
ją akia vedėsi po miglas ir pusnis. Šitai 
Persėjus žinojo nuo^Atenos; kaip ji buvo 
patarusi, jisai, būdamas nematomu, pri
eina prie tųjų seserų-raganų ir nusitveria 
jų akį kada jos tarėsi kuri per ją turi pa
žiūrėti keno žingsniai girdima šiame su
šalusiame pasvietyje.

“Parodykit man kelią pas Gorgonas”, 
užreikalavo Persėjus, “o ne tai aš atimsiu 
iš jūsų ir dantį ir paliksiu jus čia badu 
mirti!”

Graudžiai suklykė raganos pasijutu- 
sios taip apvogtos nematomos rankos. Su 
keiksmais ir pravardžiavimais, norėjo at
gauti atgal savo akį, bet Persėjus ją laikė
si tolei, kaip ir reikėjo, kolei jos nenurodė 
kelio linkui Gorgonų salos. Jos visos ištie
sę rankas parodė į tą pusę, ir taip Persėjus, 
padėkai už tai, sugrąžinęs joms akį, nusta
to savo žygius pietų linkui. Jis išnyko nuo 
jų pirm negu jos galėjo jį pamatyti, ir jos 
užmigo kai ledų šmotai.

Skrendant vis į pietus, labyn ir labyn 
tirpo ledai, nyko ūkanos; žemai, po jo ko
jų, pasirodė žalios girios ir laukai, ir mėly
na blizganti jure. Oras keitėsi šiltyn ir 
karštyn, o jis vis skrido į kitą galą svieto. 
Antgalo, po jo kojų tesimatė platus okea
nas, kuriame jokis žėglis nesimatė—nebu
vo. Sekdamas saulės ir žvaigždžių rodyklė
mis, pamato jis Salą — ant jos tai ir gyve
no tos trįs Gorgonos; ant salos nieko kito 
negyveno: nei žmogaus nei gyvulio nebuvo; 
viskas jų žvilgsniais buvo paversta į akme
nines stovylas.

Nusileidęs prie jų vidurdienio laiku, 
Persėjus suranda visas tris drūčiai sumigu
sias ; Medusa gulėjo viduryje. Bet jisai ne
mėgino nukreipti į ją savo akių! Kaip Ate
na jam įsakė, prisiartino prie jų atbulas, 
laikydamas veidrodėlį taip kad galėtų ma
tyti baisų kraujais-raudoną veidą ir besi- 
rangančiąsi gyvatėmis galvą, kurios raitė
si net jai miegant. Toji galva buvo labai 
baisi ir žiauri. Kuomet Medusa buyo ap
imta sapnų, Persėjus matė įvairiais aprė- 
dalais apdengtą jos kūną, ir kojas užsibai
giančias šlykščiais nagais; jos burna kar
tais atsivėrė ir veide matėsi kartus-griežiąs 
juokas, kai žalčio, ir joję judėjo dvišakas 
jos liežuvįs.

Nelaukė ilgai, bijodamas kad ji gali 
praverti savo kraują šaldančias akis: veid
rodėlyje nusižymėjo jos gulėjimo vietą ir 
atbulas kirto jos kaklą išrieštu Merkuro 
kardu, ir atkirto galvą taip kad Medusa net 
ibalso neišdavė.
' . Tuoj, vis nežiūrėdamas į auką, atbulas, 
drebančiom rankom, Įritino galvą į ožkos

odos maišą, ir pakilo j orą sušukdamas, pil
nas džiaugsmo iš tokios pergalės.

Jo sušukimas buvo išbudinimui kitų 
dviejų seserų kad jos pamatytų tarp jų gu
lintį begalvį Medusos lavoną, ir norėjo dar 
jisai girdėti jų keiksmą niekadėjaus už tokį 
darbą, šnypšdamos ir burgzdamos, jodvi 
išskėtė sparnus, kaip koki milžiniški paukš
čiai, ir leidosi jieškoti Persejaus. Bet jis, 
pasislėpęs nematomuose apsiaustuose, be 
baimės tolinosi nuo tos vietos, nuo tų bai
sių seserų, kurių irgi, kaip Medusos, joki 
žmogaus ranka negali nužudyti.

Sparčiai ir tolyn, per vandenis, per pu- 
stynes-tyrus, skrido tasai karžygis su sa
vo auka. Ant perdžiūvusių tyrų smėlių 
varvėjo Gorgonos kraujas, o tose vietose 
išaugo gyvatės, rėpliai, kirminai, kurie iki 
šiai dienai užteršia laukus. Stulpai smėlių 
kilo dangun nuo to kaip Gorgonos ūždamos 
ir siųsdamos jieškojo Persejaus. Jis tuo 
tarpu maišėsi tarp jų, nematomas, nesileis- 
damas ant žemės tolei iki pavakaryje nepa
siekė vakarinio pasaulio krašto.

Čionai jis pamatė visados klūpantį At
lasą, laikantį stulpus remiančius dangaus 
skliautus kad neužgriūtų ant žemės. Po il
gos kelionės, nuvargęs Persėjus prašė At
lasą leisti jam pailsėti garsiame jojo aukso 
obuolių sodne, kurį Atlasas laikė nieko ne-

| įleisdamas, dabojamą didelio žalčio.
Bet piktasis milžinas liepia Persėjui 

prasišalinti.
“Aš esu Zeuso sūnūs, ir atlikau darbą 

vertą geresnio priėmimo”, meldė jo Persė
jus.

“Zeuso sunui lemta apvogti mano sod
ną”, riktelėjo milžinas, prisiminęs seną ora
kulo išpranašavimą; beit tas buvo skirta at
likti ne Persėjui, bet Herkuliui.

“Jei esi toks šykštus sulyg to kas tavo, 
imk dovaną nuo manęs!” — pratarė Persė
jus, atkišdamas Atlasui prieš akis Medusos 
galvą. Atlasas daugiau neprabilo: šis, di- 
džiausis iš Titanų eilės, tuoj irgi pavirto į 
akmens pavidalą, kuris po šiai dienai stovi 
laikydamas parėmęs debesis.

Nesugaišdamas tenai ilgiau, Persėjus 
leidosi kelionėn tolyn, skrido per nudegintą 
žemę, jūres ir kalnus, ir viename jūrių pa
kraštyje pamatė ypatingą vaizdą, kurin ar
tyn priskrisdamas aiškiau įžiūrėjo ir liko 
apimtas teroro, nes tai buvo nuoga mergi
na prirakinta prie uolos, o iš vandens lipo 
nasrus pražiojęs baisus smakas, ir šliaužė 
artyn prie jos.

Staiga Persėjus nusileido ant smėlio 
netoliese akmeninio kranto, ir pamatęs ko
kioje nelaimėje ir pavojuje randasi šita 
graži ir nekalta moteriškė, jis atsuko į sma
ką Medusos galvą, smakas tuoj pavirto į 
akmenį, po ko jau jai ir jam pavojaus neli
ko, ir jis prisiartino prie verkiančios An
dromedos, uždengė jos nuogumą, atliuosuo- 
damas ją iš žabangų ir. užvesdamas ant 
kranto kur stovėjo ašaromis apsipylus jos 
motina, nusiminęs tėvas ir gailesčio apimti 
jos giminės, draugai ir šalies žmonės.

Džiaugsmas neapsakomas apėmė juos, 
nes šalis liko išgelbėta nuo teroro, ir jų ka
ralaitė Andromeda išliko sveika ir gyva.

(Bus daugiau)

Rezoliucija Amerikos 
Lietuvių Registravimo Į 
ir Mokesnių Apriejimo

Reikale
Mes Clevelando Lietuviai, su

sirinkime laikytame rugpjūčio 4' 
d., 1922 metais, suėję apvaikš-l 
čioti Lietuvos pripažinimą per Į 
Suvienytas Valstijas, pasveikin
dami Lietuvą su ta linksma ir Į 
svarbia naujiena, sykiu apkalbė
ję Lietuvos valdžios išleidimą įs
tatymo Lietuvos (piliečiams re
gistruoti, gyvenantiems užrube- 
žiuose, su uždėjimu jiems tam 
tikrų mokesnių, pareiškiame jog

Lietuvos Atstavybėje Ameri
koje jau yra ruošiama planai pa
daryti augštus mokesnius, ir net 
su grąsinimais baudos, ko nei 
vienas Amerikos Lietuvis darbi
ninkas negalės išpildyt: Suma
nyta ir pasiūlyta liepos 20 d. bu
vusiame Washingtone (suvažia
vime tokį pilietinį mokesnį pa
daryti 10 dolarių metuose, ką 
vargu penketas Lietuvių sutiks 
mokėti iš visos Amerikos, nors 
kitais atvejais yra aukavę ir 
davę Lietuvai šimtinėmis.

Nežinia ar tokis mokesnio pa- 
davadijimas yra iš Valdžios, ar 
tik musų Atstovybės sauvalia-Į 
vimas. Bet ir vienas ir kitas 
yra lygiai kenksmingi Lietuvai. 
Jeigu Lietuvos Valdžia mano 
tokiais mokesniais (po 10 dola
rių) apkrauti mus Amerikiečius 
Lietuvos piliečius tik taip sau 
manydama jog čia žmonės turi 
pinigų ir bus galima juos priver
sti mokėti, tai daro didelį žings
nį atgrasinimui Amerikiečių nuo 
bent kokio tolesnio prisidėjimo 
su parėmimu Lietuvos, kaip pa
skola, ir tt. Valdžia negali ti
kėtis surinkti daugiau ineigų 
nuo savo piliečių reikalaudama 
po dešimts dolarių, negu galėti] 
surinkti po tris dolarius imant.

Jeigu gi tas didelis mokesnis 
yra sumanyta Lietuvos Atstovy
bės Amerikoje sauvalių žmonių, 
tai dar laikas yra Lietuvos Val
džiai persergėti Atstovybę, nes 
tik vięnas jos paskelbimas tokio 
sumanymo apie augštą mokesnį 
sukėlė visus 'geriausius Lietuvos 
piliečius ir rėmėjus prieš At
stovybę ir sykiu prieš Lietuvos 
Valdžią.

Vaduotis ta minčia kad vistiek 
Lietuviai gryžta Lietuvon ir tu
ri su ja reikalus, o tokiu budu 
galima bus iš jų po bausme mo
kesnį išrinkti ar neišduodant lei
dimo išvažiuoti iš čionai iki ne- 
užsmokės, tai tokių važiuotojų 
Skaičius tuoj sumažės, ir tikrus 
reikalus turinčių Važiavimas ne
sukels išskaičiuotų (gal ir dide
lių) sumų, kaip iškalno keno 
nors manoma.

Prašome Lietuvos Valdžią šį 
dalyką persvarstyti laikui esant J 
ir duoti tinkamus nurodymus 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje. I

Rezoliucijos Komisija:
A. Žukas,
Dr. J. šemoliunas,
K. S. Karpavičius. į

Maisto kainos Suv. Valstijose 
penkiolikoj iš dvidešimts keturių 
žymesnių miestų bėgyje mėne
sio nuo birželio 15 iki liepos 15 
pakilo nuo 1 iki 4 nuošimčių.

Rezoliucija Reikale Pa
keitimo Lietuvos At
stovybės Amerikoje

Mes Clevelando Lietuviai, au-L-7-—„----- _
sirinkime laikytame rugpjūčio Į vėms leisdamas jų atstovams su 
4 d., 1922 metais, Lietuvių Salė- ’juo kalbėtis”, nes įsitikinęs yra 

kad Amerikoj gyveną Lietuviai j ga ir randasi ant mirties patalo.

laike Liet. Piliečių Sąjungos su
važiavimo gruodžio 1 d., 1921 
m., ir kuris skaitytųsi su visais 
lygiai, ne kaip dabar kad parei
škia jog daro “garbę kitoms sro-

’ ije, apkalbėję dabartinės Ameri
koje esančios Lietuvos Atstovyr 
bes darbus, atrandame reikalin- 

:gu pareikšti 
sekantį:

Atstovybė 
vienpusiška, 
srovės reikalais, o ne 

, reikalais, delei ko:
Visi Amerikos Lietuviai nu

stojo aukavę Lietuvos reikalams 
ir paliovė pirkę Paskolos Bonus;

Visi negali pakęsti tokio di
delio vienpusiškumo ir netvar
kos kokia Atstovybėje dedasi, 
nes bereikalingai aikvojama mu
sų sumokėti Lietuvai pinigai, 
kadangi Atstovybėj rado vietas 
visoki kitur užsiėmimų negau
ną žmonės, klerikalų šulai, ka
talikų visuomenės ir abelnai Lie
tuvių nepakenčiami del jų de
magogiškų darbų visuomenės 
tarpe Amerikoje per daugelį me- 

i tų praeityje;
Kadangi dabar Lietuva liko 

I Suvienytų Valstijų valdžios pri
pažinta ir dabartinės Atstovy
bės darbas pasibaigia, mes rei
kalaujame ir prašome kad Lie
tuvos Valdžia prisiųstų' kitą At
stovą, kaipo Minister!, į Suvie
nytas Valstijas, kuris pats galės 
dirbti, darbą iš jo reikalaujamą, 
o ne prisikvies visokių visuome
nės nemėgiamų ypatų, kurios la
biau atitolina Amerikos Lietuvių 
santikius su Lietuva.

Mes prašome tokio 
Ministerio kuris bus 
valdžios žmogus o ne

Lietuvos

išsykio 
rūpinasi

A. Žukas, 
Dr. J. šemoliunas, 
K. S. Karpavičius.

Lordas Northcliffe, Londono 
Times, žymiausio pasaulyje lai
kraščio, leidėjas, smarkiai ser-

Valdžiai

Amerikai

pasidarė 
klerikalų 
Lietuvos

našlių lieka nedatekliuje. 
mokyklos amžiaus vaikų

DEL STOKOS TAUPOMO |
PAPROČIO

vyrų pasiekia seno am- 
neturėdami tinkamų inei-

90% 
žiaus 
gy.
35%
90% 
turi eiti dirbti pirm užbaigimo 
pradinės mokyklos.
Nuolat taupant pinigus ant kny
gelių galima palaikyt vaikus mo
kykloje, padaryt senatvę pato
gia ir pagelbėt aprūpint tuos 
kurie lieka po jūsų mirčiai.

Mokama už Padėlius
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.Society fior^tmiags 
in the City of Cleveland

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos Sventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 

' la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J.
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi.......................... $1.00 
Ta pati audimo apdarais ................................... $1.75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Long Beach, N. Y., išleista įs
tatymas maudytojams jūrėse 
draudžiąs vyrui su mergina su
sieiti arčiau vienas kito per še
šis colius — vandenyje arba ant 
smėlio. Kadangi sunku pažinti 
kuri porelė ženota kur ne, abiem 
reiks nukęsti “dasilytėjimo” įsT 
tatymu.

I

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

Lietuviškai-Angližka- ir , Angliškai-Lietuvižkas

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

Važiuojančiam j

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

GYDYTOJAS
3310 S. Halsted SU Chicago, Ill.

s

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

5% už Padėtus Taupymui Pinigus
JOKIA kita finansinė 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.), (J Šita didelė pasekme davė Kompa
nijai proga netikėtai PAKELTI DIVIDENDĄ UŽ ŠE
RUS, NUO 8, KAIP BUVO ŽADAMA, ANT J0% 
10% išmokėta už 58 dienas 1-jo pusmečio.
ŠTAI tinkamiausia — ir saugiausia — vieta žmogui inves- 
tinti savo pinigus, atliekamus nuo kasdieninių reikalų. 
Ar vęrta leisti savo Dolariui skursti ant 2-ro, 3-čio ar 4-to 
nuošimčio, ir skriausti save? I
ŠI Kopipanija 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 mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnės, nes kitur reikia mokėti po $115 ir $125.
flį Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos.'
<ĮIštraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $ 105, bėt 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 priskaitomą 
nuo dienos įmokėjimo, nereikia 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 suvirs milijoną dolarių kapitalo, ir dabar esantis jų nariu, šios Kom
panijos Prezidentas A. B. Bartoševičius ir toliau parodė Clevelandui — ir 
štai paveikslas visai Amerikai — jog prie šios įstaigos prisidedamais kož- 
nas padaro tik sau gero, AUGINDAMAS SAVO DOLARIUS. Atminkit, 
į 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.

igi

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 
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, ries Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ..........
Tas pats, gera morokko oda. labai drūtas ..........

Reikalaukit “Dirvos" Knygyne

$10.00
$11.00

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.

mokame už padėtus čia taupymui pinigus, nuo dienos pa- 
O/C/ dėjimo iki ištraukimo. Musų bankinis patarnavimas yra 
geresnis negu kur kitur.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER
Valzbažeuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per
daugiau kaip 50 metų. _____________________________________

Reikalauk,^adUr^Jkaro(Anchor) Ig^|Į||Į||||||ĮM

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

IMCTIIM
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Sht intimas

SEMIRAMIS
VYRŲ MELAGYSTES

Paveizdan paimkim tik septynis vyrus, 
Nerasim nei vieno kuris nemeluotų. 
Tai nepramanyta — aš esu patyrus, 
Netikėk tu vyrui nors tave bučiuotų.
Kaip su pirmu vyru aš buvau ženota, 
Jis man savo metų niekad nepasakė; 
Maniau kad jam mirus aš liksiu bagota, 
Bet jis tuoj draugystę pašalpos atsakė.
Antras buvo gražus ir dikčiai jaunesnis, 
Aš jį priviliojau kaip tiktai mokėjau; 
Mislinau už pirmą dikčiai bus meilesnis, 
Atiduoti viską aš jam pažadėjau.
Bet kaip tik po šliubui — namie nenakvojo, 
Karčiame j už stalo per nakt’ kazyriavo;
Ir nebūtus daiktus ant manęs pliovojo, 
Buk aš pirmą vyrą privedus prie galo.
Štai jau ir antrasis pradėj sirguliuoti, 
Ir į trečią dieną tapo palaidotas.

TOLIMUOSE tamsios praeities amžiuo
se, toli pirm Kristaus gimimo, mažame

Askalono miestelyje prie Viduržeminių jū
rių pakraščio netoli nuo Jeruzalio, gimė di
džiausia ir garsiausia visų amžių karžygė 
— Semiramis. Ji buvo duktė Dekertos, ku
rią paskui garbino kaipo dievę ir kuriai bu
vo pastatyta didelės puikybės maldnamis.

Semiramis ištekėjo už kapitono anni- Aš džiaugiaus begalo, nebus kam meluoti, 
jos Asyrijos karaliaus Ninaus, kuris paskui Už dviejų savaičių vėl buvau ženota. 
išstatė miestą vardu Nineva savo pagerbi
mui.

Už keleto metų po Semiramis apsivedi- 
mo, karalius ir jo armija turėjo karę prieš 
Persus. Jie atakavo Baktrą, Persų religi- 
jps ir kultūros centrą.

Keliais atvejais Ninaus armijos buvo 
atmušta ir nustumta atgal. Mūšiai buvo 
žiaurus. Ninaus pulkai pradėjo netekti 
dvasios ir noro kariauti. Visa armija buvo 
sudemoralizuota. Nugalėjimas rodėsi ne- 
išvengtinas.

Semiramis, .kuri tėmijo į mušius, su
prato jog kas nors reikia daryti. Ji paėmė 
savo komandori suirusius pulkus ir greitai 
atvertė užgulimą ant priešų. Sužavėti jos 
pavyzdžiu ir pasekdami ją aklai, kareiviai 
vėl liko smarki mūšio mašina. Po jos va
dovybe Ninaus armija užėmė Baktrą.

Taip jos narsumu ir gražumu užžavė
tas, Ninus paėmė ją už moterį po to kaip 
jos vyras pats nusižudė.

Semiramis dirbo išvien su Ninum visą 
jo gyvenimą, ir dar po jo mirties viešpata
vo per 40 metų. Bėgyje jos našlystės di-

1 džiausi jos darbai buvo atlikta.
Semiramis įsteigė Babiloną ir padarė 

jį puikiausiu miestu kokis tada buvo žino
mas. Ji — moteris — pabudavojo vieną iš 
septynių senojo pasaulio stebuklų — pui-j 
kiaušius kabančius Babilono sodnus, apie 
kurių buvimą, tečiau, eina ginčų, nes ne
rasta prirodymų, o tik,kalbos ir legendos, 
ir kiti mokslininkai tų sodnų nepriskaito 
prie septynių senojo pasaulio stebuklų.

Ne tik kad Semiramis padirbdino pui
kius dalykus, bet ji. taipgi pabudavojo nau
dingus dalykus. Jos šalis padarė didžiau
sius šuolius inžinierystėj ir architektūroj 
po jos vadovybe.

■ Po šitos moteries nurodymais buvo pa- 
budavota žymus ir puikus Bej maldnamis 
ir didysis tiltas per Eufratą. Ji net pasta
tė kelius skersai pavojingiausius ir necivi
lizuotus kraštus. Kuomet tūli šių senų bu- 
davonių liko atkasta iš žemių pastarais lai
kais, jie stebino musų archeologistus jų 
didumu ir ypatingumu.

Semiramis buvo lyginama su Rusijos 
Katre Didžiąją, delei jos gabumų praplėti
me savo karalystės^ Ji užkariavo Egiptą, 
Etiopiją, ir Libyją. Buvo kėsintasi užpulti 
Indiją, bet tas žygis nepavyko.

-'Kuomet Semiramis mirė, ji paliko sa
vo šalį didžiausia valdančia galybe pasau
lyje.

Tu svieteli brangus! Ir šitas melagius: 
Po apsivedimui aš tuojau patyriau;
Tu man nesodinsi dilgėles ir dagius, 
Ir ilgai nelaukus žiurgžolių išviriau.
Ketvirtas su žmogum mažai ką kalbėjo, 
Maniau kad laimingai su juomi gyvensiu; 
Bet jis kitas bobas dar labiau mylėjo; 
Tariau sau: “Be laiko aš dabar pasensiu”.
Tai tas dar but nieko, jei but nemelavęs 
Kad aš jau tris vyrus iš svieto išvarius. 
Gal but ir sukatų viduriuos’ negavęs — 
Dabar aš džiaugiuosi jam burną uždarius.
Penktas rodos sveikas prieš šliubą išrodė, 
Bet iš pirmos nakties jo nekęst pradėjau. 
Mat, kai prieš veseilę tai nei vieną žodį 
Apie savo ligą jisai nekalbėjo.
Ar tai man gyventi su tokiu melagium 
Kuris mane jauną taip bajuriai prigavo? 
Tokis apgavikas lyginasi va'gim, 
Ir šis už savaitės jau šaltu kvėpavo.
Kaip šeštąjį vyrą į kapus nuleidau, 
Dar duobę n’užkasus, su kitu kalbėjau. 
Šis buvo neaugštas, bet gražus ant veido. 
Už trijų savaičių į porą suėjau.
O, kručke saldžiausias! Koks buvo melagis, 
Tai žmogaus liežuvis negal apsakyti.
Sako: “šeši vyrai mano rankoj žuvo, 
Juk visi dabartės galit pamatyti.”
Neilgai ir šitam gyvent buvo lemta: 
Numirė kaip visi pilvo skaudėjimu.
Ar visus melagius siunčia pati gamta, , 
Myli moteriškę tiktai žadėjimu?

čia-Suks.

VERGAI IR LAISVI
antSenovės Grekų civilizacija rymojo 

žmonių vergijos.
.Apie penktadalis Atėnų gyventojų 

vo laisvi, kiti visi buvo vergai. Laisvam 
Grekui ar jo šeimynai tarnavo abelnai pa
ėmus penki vergai, jei šeimyna susidėjo iš 
penkių žmonių tai kožnam buvo po vergą.

Šitaip būdami liuosi nuo darbo, laisvi 
Grekai galėjo užsiimti ir lavintis dailoje.

Žmonių vergija liko panaikinta, vienok 
Amerikoj visų energija taip įkinkyta kad 
abelnai vidutiniška Amerikoniška šeimyna 
šiandien beveik laisvesnė nuo sunkaus dar
bo negu buvo senovės laisvieji Grekai.

W

Atradimui vienos naudingos idėjos rei
kia išbandyti desėtką.

Laipsniškai, mes pradedame patirti jog 
^godumas neužsimoka.

Labai retai mes turime ką pasakyti kas 
yra verta pasakyti.

Jeigu nereikėtų pinigų, biznis butų tik 
smagaus laiko praleidimui užsiėmimas.

• Mes niekad negalėsime pasistūmėti pir
myn bandydami kitus atstumti atgal.

Žmogaus pobūdis sibudavoja nuo to ko
kia atsakomybė ant jo guli.
' Gamta ima visame daug laiko, nes lai
kas yra jos.

Pilnas pilvas yra pamatas daugiausio 
skaičiaus idealizmų — alkani žmohės nėra 
idealistais.

dokit, gerbiamieji, vis gal išeis 
kvailiau.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Tankiai buna daug lengviau 
prasitarti ką nekenti, negu 
myli.

ką

GAMTOS DOVANA
Maža pijonka žydėjo, 
Rožės pavėsyj kvepėjo; 
Kurie .rožės žiedus skynė 
Tie pijonką žiauriai mynė.
Rožė tarp gėlių pagirta, 
Bet trumpai jai garbė skirta, 
Kaip tik žiedai nubirėjo 
Niekas jos nebenorėjo.
Tada pijonka silpnutė 
Tarė pakėlus galvutę:' 
“Persitikrink tu, garbinga, 
“Koks pasaulis veidmainin

gas:
“Vakar gerbė ir mylėjo, 
“Šiandien nieks nei nežiūrė

jo.”
Nereik laimėje puikauti 
Tokią dalį kad negauti.

Audra.
Nuo Juokų Red.: — šios gerb. 

Audros eilės tuoj mums primi
nė gerb. Z eiles “Kitą kart bu
vau graži”. Tos eilės tilpo čia 
jau senai, gal kokie metai atgal, 
bet (nenorime pasigirti) mes 
turime ilgą atmintį ir štai duo
sime prilyginimo.

Visi mes mėgstam gražius 
daiktus (ir žmones) ir jie tą ži
no. Gražus vyras ar merga tik 
tuo ir gyvena. Jie mano kad 
gražumas, kuris yra tik odos gi
lumo, amžinai su jais bus. Gra
žios mergos visada yra kvailiau
sios del to kad jos mano jog gy
venimą jos sau savo gražumu 
darys. Bet tas gražumas, kaip 
rožes, savu laiku pranyksta. At
siveria tikras gyvenimo lapas — 
gražuolės bėgioję nuo vieno prie 
kito ir visus masinę, pasijuntą 
vystant savo gražumą, ir pama
to tuos kurie gražybių jieškojo 
dabar apie kitas, naujai pražy
dusias, sukant.

Tankiausia gerus daiktus mes ■ 
paskiausia įžiūrime, ir tik tada 1 
kada jų mums reikia. O abelnai 
tik vėjais prasigainiojame.

šio mėn. “Artojuje” mes at
randame šitokį antgalvio ir au
toriaus vardų sutaikymą: Prieš
istorinis žmogus Šarūnas.

O gerb. Šarūnas yra 
straipsnio autorius.

tik to

Aną sykį vyčiai, apsilakę 
kienės naminės (vietinės), 
rašė “Dar-ke” matę gerb. Spra
gilą ant Kudirkinės pikniko. O 
gerb. Spragilas tą dieną su savo 
šonkauliu ežere maudėsi.

žit- 
pri-

bu- J. Braz., skaitęs pereitame n. 
M. Jurkūno pajieškojimą pačios 
ir jo smulkmenišką išdėstymą 
jos visą kūno ženklų, prieina 
prie išvados kad jo meilė nebuvo 
akla, nes karštoje meilėj žmogus 
ant mylimos ypatos jokių dėme
lių nemato.

Gerb. M. Gaižunui (atsaky
mas) . Gavome tamistos eiles su 
prašymu patalpinti. Kad jas su
prasti skaitėme net šešis sykius, 
bet pagaliaus turėjome atidėti 

gyvenimas ir taipį šalį, nes 
pertrumpas.

sa-
Iš-

Vokiečiai apkrikštijo vieną 
vo didelį laivą “Columbus”, 
rodo kad jie pasiryžę vėl Ame
riką atrasti.

Jonas Valionis surado knygose 
apie tūlą paukščių veislę kurios 
patelės (moteriškos) yra visiš
kai bebalsės, kaip mirusios' ne
gali nei čyptelti. Laimingi, — 
sako jis, — butume kad musų 
moteriškas gamta butų tokio
mis sutverus.

Klerikalai sumislino dar nau
ją dalyką — talpint laikraščiuo
se paveikslus žmonių su aprašy
mu ką kas. nedarė.

"Dar-kas” patalpino Lietuvos 
Atstovybės Sekretoriaus Viniko 
paveikslą su paaiškinimu kad jis 
neagitavo už boųus važinėdamas 
su čarneckiu. Matai, ką jie pa
tįs neįstengia padaryt tai kalti
na kitus, čamėckis važinėda
mas su Vįniku ir Mastausku pa
sidalino kalbomis: Čarneckis sa
kys prakalbas apie paskolą, Mas- 
tauskas apie diplomatiją, Vini- 
kas apie Lietuvos politiką. Vi- 
nikas įsavo išpildė; Mastauskas 
pradėjo spitunais daužyt bolše
vikus (puikus iš jo diplomatas!), 
o Čarneckis savo pareigas taip 
puikiai atliko kad dabar klerika
lams prisieina Viniko paveiksią 
patalpinti.

ten jiems nežinomon Lietuvon 
gabenti ? "Kapitonas” Balčkus 

j su narsia varlamušių armija 
saugos auksą nuo piktadarių pa
sikėsinimų. Tėvas Fabijonas tal- 
mudo žodžiais tą auksą užkeiks 
idant neromuvietiška ranka jo 
nepalytėtų! Dar ne galas auk
so procedūrai. Dabar prasidės 
aukso tirpinimas. O reikia ži
noti kad auksas greičiau tirpsta 
negu riebus lašiniai. Prie da
bartinių modemiškų įrengimų 
galima daleisti, Romuvos katile

COLGATE’S
TALC POWDER 
Reikalingumas 
Prie Gero 
Pasirengimo
Sykiu su muilu ir 
vandeniu kasdieną 
reikalinga geras 
talc pauderis.
Jis padarys gerą 
apsirenkimą pato
giu viešame suėji
me, arba kasdieni
niame užsiėmime 
prie biznio.

vajaus auksas sutirps daug grei
čiau negu Tautos Puode. Raš
tininkas Vinikas tą visą proce
dūrą Lietuvos istorijon įrašys. 
Čia aukso procedūros jau galas.

(Inžinierius.)

PLAUKAI
Plaukų šipintas, 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 štampų.

WESTERN CHEMICAL CO. 
Box 336 Wilkes Barre, Pa.

Mergina su gražiais dantimis šypsosis 
bile ko.

Keblus darbas atidėtas palieka paskiau 
negalimu.

Žmogaus mintis yra svarbiausis veiks
nys prie materialės produkcijos.

Daugybė žmonių turėtų turėti ant savo 
pečių žiburius, kad kiti paskui juos skubin
dami neatsimuštų į juos (nes jie perlėtai 
eina).

Kas yra tas ką žmonės greičiausia duo
da kitiems nors patiems labiausia reikia? 
Atsakymas: Patarimą.

Laisvas valandas reikia išnaudoti, o 
ne išaikvoti.

Jeigu šluota nešluoja^ gerai būdama 
nauja, geriau jos tuojau atsikratyti.

Laikas butų išmokti mums mažiau rei
kalauti iš progreso.

iš (iš Lietuvos) rašo:J. Gogelis
žmogaus vardas yra augštas, 

Bet jis dažnai tik mažus darbus 
teatlieka.

žmogus be meilės jausmų yra 
lygus kietai uolai.

Visos gėlės skaisčiai žydi, tik 
ne visos skanų kvapsnį teikia.

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

Lietuvos “bepročiu namo” po
etai nežino kur žodžius dėti, ir 
surašo tokių eilių kurias Lietu
vos laikraščių redaktoriai vem
dami talpina (turbut geresnių 
poetų Lietuvoje jau nėra). Mes 
gavome eiles nuo gerb. Baublio 
nežinančio kur ženklelius dėti 
(bet pareiškiame iškalno jog jį 
nepriskaitome prie anų Lietu
vos poetų už tai), štai pavyz- 
dis pirmojo jo eilučių punkto (ir 
to užteks):

?Ein. per! nieką” mano: 
džiaugmas)

Iš; tavo“ "gražumėlio-
?Nors, veideliai: nudažyti!
Galva, be; razumėlio,
“Bepročių Namo” poetams pa

rodome ir šitą naujybę, pasinau-

Kaslink neatliktų darbų ir to
liau norime pakalbėti, štai Ke
mėšis niekad nesiženijo, o susi
rašo su gerb. Antanina meiliš
kais laiškais. “Raugo” redak
torius yra kunigas, o niekad ku
nigu nesivadina. “Dar-kas” pa
laikomas Lietuvių pinigais, o 
daro prošepanams ant naudos. 
Už tą jo gerą pasižymėjimą no
rėtume mes indėti jo redakto
riaus paveikslą, bet manome tur
but ir paveikslas bus toks bjau
rus kaip jo darbai — nenorime 
savo, skaitytojų išgąsdint,

4/
Procedūra. "Vanagas” sako: 

Procedūra Lietuviškai reiškia ei
sena ; procedere — eiti. Įvairus 
daiktai turi įvairias procedūras: 
chemiškas, fiziškas, dvasiškas ir 
dar kitokias. Pavyzdžiui imki
me operacijos procedūrą. Prieš 
operaciją ligonis reikalauja ku
nigo. Paskui kloroforma ligonį 
apsvaigina-užmigdo ir pjausto, 
bado, siuva, lopo ir vėl gaivina; 
nu, žinoma, tą procedūrą daro 
greitai: mat chirurgai gauna už- 
mokesnį ne už valandas bet už 
visą operaciją, arba, kaip Ame
rikos Lietuviai sako, dirba nuo : 
štukų. Ar po tos operacijos li
gonis išgis ar numirs, tai visvien 
operacijos procedūra užbaigta.

Panašiai daro ir Lietuviška 
klinika Washingtone. Ta klini- j 
ka sumanė “išklynyti” iš Lietu
viškų delmonų 'auksinius bei si
dabrinius skambučius. Prieš tą 
operaciją pasikvietė tėvą Fabijo
ną aprūpinti pacientų 'dvasinius' 
reikalus. (Bet Lietuviškos ope
racijos procedūra tęsiasi mėne
siais'! ir metais: mat, Lietuviški 
chirurgai gauna užmokesnį ne 
nuo štukų bet nuo mėnesių. Ope
racija neva pavyko: nes pacien- 
tai-mizeriokai buvo ne paprasta 
kloroforma apsvaiginti bet Tė
vynės meile užhipnotizuoti. Da
bar sunkiausis darbas prieš akis: 
juk tą iš delmonų “išklynytą" 
auksą bei sidabrą reikia perdir
bti į Lietuviškus auksinus. Oi ' 
kiek čion vargo! Kiek reikia 
visokių profesionalių specialis
tų ! Česnulis savo kurpiniu plak
tuku auksinius daiktus daužys. 
Chemikas Juodeckis saugos kad 
kartais auksas nepersikeistų į 
geležį, lyginai kaip Pureno sa
charinas — j miltus. Juriskon
sultai, Mastas ir Sliekas svars
tys ar Amerikonišką auksą įs
tatai leidžia iš Amerikos kokion

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.

(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 j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau paryažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

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.

TRIMITAS

Šita graži puikių eilių ir dainų knygelė 
turi 144 puslapius. Kaina 50c. 
Reikalaukit “Dirvoje” tuojau.



DIRVA

LENKBERNIŲ ORGANAS SUSIKRIMTO

Lietuvių4Hrt
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430c
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75c

35c

4

Stygos (duetas) ..
4

O

lygiams balsams) ...O

<

ltd

<>

O

O

raš-

Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

to

4 E

3
25c

ra-

1.00

25c“DIRVA” o;:ce

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

30c
75c

Lietuvių 
Lietuviai

Kur vienybė, 
Ten galybė.

35c
60c
50c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.06 
60c 
60e 
50c 
75c 
60e 
30c 
30c

(solo) .............
Gimę (chorai)

75c 
50c 
50c 
65c 
40c 
75c 
25< 
60c

25c
30c
40c
35c

50c 
60c 
25c
30c 
45c

75c 
25c 
30c
25c 
60c 
60c

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

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

n?

1)1 j

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorai) . ............................... .■ ..

Lenkams, kaipo 
linksma buvo 
kolei kitos val- 
ignoravo, kaip

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

Reikalaukite platesniu 
formacijų apie viską, 
Syk i te nuims laiškus, 
kniaukite musą piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

S

30c 
50e 
60c 

1.00 
1.00

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMSK1T JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

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

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU ( T' L̂SAB™^ )
136 EAST 42nr STREET, NEW YORK, N. Y. £. ____________

B H H BB Bl)

%

CHORAMS DAINOS MUZIKA
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

o 
o 
o

O

<>

<>

O

J

Siu nakeialy (dzūkiška) ................ ..................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai T ........................... .
Vai Aš Pakirsčiau ................................................
Už šilingėlį ...................... ....................................... ..
Dovanojo (dzūkiška) ......................... ...................
Skyniau Skynimėlį ................................................. .
Tykiai Nemunėlis Teka .................
Saulutė Raudona .......... 1........... ........................ ..
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) ...............Ą..................... .........

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės". Angliškai 
žodžius pritaikė Amia Lutkus) .........

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) __
Aras (kvartetas) ............................................ ..
Neverk pas Kapą (mišram chorai) .............
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ...............
Oir Rūta, Rūtele (solo).........................
Pasaka (solo) ..................................... ......................
Nokturnas — Ačiū (solo) ...................................
Kur tas šaltinėlis (solo) ......................  ..
Vai, Verčia/ Laužo (solo) ..................J............
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ...............
Skambančius

Ant Tėvelio
(mišram

Ai Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorai) .........
Ai Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetai)'.......... ..
Atsisveikinimas su Tėvyne (miir. chorui) .. 
Darbininko Daina (miir. 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 (miir. chorui) ............... .*...
Motule Mano ir Šėriau Žirgeli (miir. chorui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) .............. r
Ne del Tavęs ai, Mergele (solo) ....'ta.'...., 
ozelis (miir. chorui) ......................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ............ ......-.į.
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo).'..'.........

Paukštužėli Skrajūnėli (miir. chorai) .7' 
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 (miir. chorai) ...............................
Scherzc a, (tik pianui) .....................'...!.............
Sunkū >an Gyventi (solo) -........................... ..
VaiJCllri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktuže 

i ir'lft (mišram chorai) ....................  ,
Vakarinė Daina (miiram chorai) ...............J.
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, žydėk (miir. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorai) ....

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

solo) . ...'........................... ........................
Lietuvos Himnas (solo) ........................................

Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (miir. ch.) .. 
Ai Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Ai Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (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) ...................................
Gailesčio Giesmė (trio) .........................t............
Asperges Me (trio) Į, i............................................
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........-................
Pasaka (pienui)'.’.........••••, ....../..................
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) ............... .. J...,...
Ginkim Salį Lietuvos (miiriam chorui) .... 
Meile Uždegta Kratinė (solo) .................. / . .r,j V
Meilė (solo) ................................... ..........................

,Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... .... ' 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ...................

Visuomet Širdis Surakinta ....................................
C. SOSNAUSKIO VEIKALAI

Kur Bėga Šešupė (miiram chorui) ...................
Karvelėli (miir. chorui) ...................................
Lok, Sakalėli (mišr. Chorai) ...............................
Užmigo Žemė (miir. .chorai) ...............................
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. U ........................

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

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų choranis, 
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. Paraše J. A. Baronas..
“Pumpurėlis”- — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, UI. ..!...........................................

75c 
60e 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c

- 60c 
50c 
50c 
60--

4 
» 4

4
4

Nors Amerikos Lietuvių spau- Tėvynės meilės nesuteikė. Nei 
da, kuri užtaria Lietuvos reika-| proto nepripildė kad galėtumėt 
lūs, pasipiktinančiai rašė apie 
So. Bostono “Keleivio” su Len
kais uniją, bet Lenkbemių or
ganas tylėjo — kentė dantis su
kandęs, — manė jog Lietuviai 
nusiramins, Lenkų burdingbo- 
siai laisvai darbuosis, 
tarpe, Lenkams.

Dabar pamatė tasai 
“prietelius” jog tikri 
nepasiduoda, bet dar labiau ata
kuoja savo tarpe esančius Lenk- 
bernius. Prie to dar Amerika 
pripažino Lietuvą de jure. Pa
galios biznis iš Lietuvių daro
mas smunka.... Taip vykstant, 
Lenkbemių organas labai susi
krimto, rodos muilą suvalgęs.

Kodėl Lenkbemių organas da
bar susikrimtęs? Nagi todėl 
jog jis yra labai ištikimas “Kur- 
yer Codzienny” (Lenkų dienraš
čio) prietelius. Jis tą dienraštį 
spausdina, išrendavojo namą — 
gyvena išvieno. Kiek čia mei
lės, džiaugsmo, Lenkiškų kalbų 
apie galingą Lenkų tautą, apie 
“chlopų” silpnumą, buvo. Nei 
išpasakoti visko negalima. “Vel
tui Lietuviai (tautininkai, kleri
kalai darbuojas, lenda Ameri
kos valdžiai prieš akis; Lietuvą 
nepripažino ir nepripažins Ame
rika. Ot, Lenkų tauta, kuri kul
tūriška vienetą pasaulio tautų 
tarpe, senai pripažinta — Lie
tuviai turi -prie jos artintis, su- 
sijungt į uniją.... Vieni Lie
tuviai nelaimės niekur nieko.” 
šitaip besiraminant prošepanų 
burdingbosiams, pasklido iš Wa- 
shingtono žinia kad Lietuva pri
pažinta de jure. Ta žinia (kad 
Lietuva pripažinta) it perkūnas 
kirto į Lenkbemių nervus. Apie 
Lietuvos pripažinimą Lenkber- 
nių organas sušuko: •

“žinoma, Lietuvos žmonėms 
nuo to pripažinimo nebus nei 
blogiau, nei geriau, tik valdžiai 
lyg daugiau ‘unaro’.”

Iš to pasakymo regis jog Len
kų burdingbosių ir protas pa
džiūvo kad nežino ką reiškia pri
pažinimas valstybei nepriklau
somybės. Lietuvių išmatos gal 
mano jog Lietuvos iš Amerikos 
pripažinimas tiek vertas kiek 
“Keleivio” su “Kuryer Codzien
ny” unija.

Ei, jus vieni tų kurie, prakei
kę Lietuvių tautą, dirbat sveti
miems, mulkinat Lietuvius, iš- ( 
naudojait juos judošiškai! Ne
sigėdi jat meluot jūsų šlamšto 
skaitytojams jog Lietuvos pri- , 
pažinimas nieko nereiškia Lie- 1 
tuvai, vien tik “unaro“ duoda , 
Lietuvos valdžiai! Kur jūsų , 
sąžinė, 'kur pažinimos tarptauti- j 
nių reikalų, dvidešimtam amžių- i 
je drėbt tokiais purvais ant 
Lietuvių veido?!.... Jei bent , 
kiek turit žmogiškų smegenų, 
supraskit kur jus šiandien gy
venate, ir dar neprastai — ka
pitalistiškai. Jeigu Suvienytas 
Valstijas nebūtų niekas pripa
žinę, kurios valstybės žmonės 
taipgi per kraują atsiekė tiks
lo, šiandien Amerikos valdžios 
nebūtų, nebūtų nei “Keleivio” 
Lenkberniams garbingo gyveni
mo. O jeigu Lenkberniai pri
klausomoj Amerikoj ir bu'tų pa
sirodę tai be jokių ceremonijų, 
-kaipo storžievius, butų suvalgę 
Indijonai.

Daug metų nuo to laiko kaip 
Amerikos žmonės iškovoto lais
vę, nepriklausomybę, iš metų 
metuosna čia apvaikščiojama ne
priklausomybės šventė. Ameri
konai, kaip šiandien Lietuviai, 
liejo kraują, nesibijojo mirti nuo 
priešo smūgių del laisvės — jie 
šiandien guli kapuose, jų garbin
gi darbai ainiams, rodos, nebūtų 
ypatingos svarbos, rodos lai bu
tų amžiais užmarštyj likę.... 
Bet ne tąip. Gyvenantieji Ame
rikonai brangina bočių garbin
gus darbus, nuopelnus. Jie gent- 
karčių gentkartėmis leidžia sa
vo tėvų idealą istorijoj. Pas 
Amerikonus maža rasi 'kurie, 
užsinuodiję širdį, keiktų tautos 
gyvybę. Amerikonai-patriotai 
gerbia savo tautą.

Taigi ir jus Lietuvos tautos 
išgamos, kurie spjaudot, nieki
nat Lietuvių tautą, imkit pavyz
dį iš Amerikonų, civilizuokitės 
Amerikonų mokslo idealais, gra
žiais, garbingais jų darbais!

Gaila kad iki šiol, 'kuomet mi
lijonus žmonių gamta, pagal sa
vo įstatymus, viskuom apdova
nojo, o jums, Lenkberniai, nei

suprasti civilizuotų, apsišvietu
sių, kultūriškų, mokslu paremtų 
tautų gyvenimo..

Nėra pasaulyj tautos, arba 
valstybės, kuri gyventų visų ap
leista. Rusų bolševikai manė at
siskirt nuo civilizuoto pasaulio, 
bandė gyvent it Afrikos beždžio
nės dykuose — kas su jais at
sitiko? Rusų žmonės intraukta 
į vargą, badą. Milijonai Rusų 
bado priversti mirė.... Milijo
nai šaukiasi duonos į civilizuo
tą pasaulį. . Pagalios ir patįs 
Rusų valdžios komisarai, atme
tę laukinį ūpą, jieško pripažini
mo pasaulyj. Didžiausiems jų 
(bolševikų) priešams duoda mi- 
liardus dolarių vertės kencesi- 
jų Rusijoje kad pripažintų da
bartinę Rusų bolševikų valdžią, 
priimtų į tautų šeimyną.

Rusija yra didelė valstybė, 
turtinga gamtos dovanomis, ir, 
rodos, ramiai galėtų gyvent be 
bendravimosi su svetimais. Ru
sija turi aukso kasyklų, žibalo, 
aliejaus, geležies, ir tt. — visa 
to 'kas reikalinga gyvenime. Vie
nok be pasaulio rinkų, be preky
bos, be apsimainymo išdirbi
niais su kitomis šalimis, Rusijos 
ekonominė padėtis susmuko — 
suiro visas gyvenimas, prisiėjo 
šauktis svetimų gelbėt kurie vie
ni kitus prisipažinę gyvena.

Lietuva, kurios naminė indus
trija maža, nėra mineralų ka
syklų, neilgai laikytųsi be pa
galbos kitų. Iš kitos pusės, dar 
labiau dūktų Lietuvių tautos iš
gamų sandraugai Lenkai. Vi
suomet Lietuvos pakraščius jie 
kramtytų, Lietuvius žudytų, ką 
iki šiolei daro, 
žmogžudžiams, 
pjaut Lietuvius 
stybės Lietuvą 
pasakė: “Kas ir ką norit tą da
rykit su tais žmonėmis, mes jų 
nežinome kas jie pervieni”. Tuo
met ir “Keleivio” Lenkberniai 
iš džiaugsmo delnus trynė •— 
smaginosi Lietuvių nelaime. Kad 
Amerika pripažino? liiėtuVĄ’ da
bar jiems aitru — visai iš pro
to kraustosi; neišlaiko sąžinės 
graužimo..Bet Lietuviai, ku
rie atkakliai gina tėvų žemę, su
judinančiais skundais, šauks
mais įgilę tas širdis 'kurios lai
ke daugelio metų styrojo — ne
pažino Lietuvių tautos, neišgir
do Lietuvių balso.... Pagalios 
pripažino Lietuvą, užtai viso
kiems budeliams atėjo galas! 
Tikri Lietuviai džiaugiasi pa
saulio , užuojauta, pasižadėjimu 
visokiame ręikale užtart paguo
dos žodį lygiai kaip visų pasau
lio tautų šeimynos narius. Da
bar netaip lengva bus smaugt 
Lietuvius tuo, tikslu kad išnau
dojus juos. Lietuva faktiškai 
gyvuoja, turi savo teisę pasaulyj 
kaip visos tautos. Lietuva pra
dės prekybą, pradės statyt nau
ją gyvenimą. Nuo to sustiprės 
Lietuvos Respublika. Tuomet ji 
nesibijos budelių, tų budelių ku
rie, su įvairiomis viliugystėmis, 
manė išnaikint Lietuvių Tautą. 
Dabar jų planai subirėjo — Lie
tuva pripažinta nepriklausoma 
valstybe — ir tikri Lietuviai 
džiaugiasi. Lietuvių Tautos iš
gamos ir visi Lietuvių nevido
nai labai susikrimtę — laukia 
paskutinio galo___

Žemės žymė.

Prie J. Vasiliausko 
Rašinėlio

1 “Dirvos” No. 30 J. Vasiliaus
kas, iš Baltimorės, mėgina save 
teisinti ir iškraipyti faktus. Jo 
visas rašinis yra atkreipta prieš 
Rodavičių. Matyt Rodavičius 
Vasiliauską gerai pakutena iš- 
vilkdamas jo ir jo sėbrų juodus 
darbus aikštėn. Mano kores
pondencijoj nebuvo rašyta vien 
apie teismus Rodavičiaus su Va
siliausku, bet buvo gryni teisy
bės faktai ir žinios parodančios 
kas Akrone įvyko tarp Lietuvių, 
ir tenai ąpie Vasiliauską apart 
teismų buvo parašyta ir dau
giau. Vasiliauskas ir nemėgina 
teisintis, reiškia sutinka kad 
taip buvo. Tik Vasiliauskas ne
sutinka ant to kad jisai teismą 
pralošęs, ir kad savo Baltrukams 
parodyti kad jisai dar gyvas 
yra, jis giriasi penkis teismus iš
lošęs, prie to dar daug pinigų 
gavęs. Gerai, Vasiliauskas rašai 
kad penkis teismus išlošei, o 
“Vanagas” rašo kad tamista iš
lošei aštuonis teismus ir kožna- 
me teisme gavai po aštuonis tūk
stančius, kas padaro šešiasde
šimts keturis tūkstančius dola- 
rių. Na ir jeigu tamista tiek iš
lošei tai nežinia ar sau ar L. A. 
P. Bendrovei; ir jeigu Bendrovei 
tai kodėl tiek pinigų gavęs šėri- 
ninkams neišmoki dividentus ? 
Arba, antgalo, nors tos bendro
vės Šerai turėjo pakilti. Tūlas 
T. J. iš Akrono garsina kad L. 
A. P. B-vės Šerai, už kuriuos 
mokėta po dešimts dolarių, da
bar parsiduoda po 5 centus, o 
ir už tiek jų niekas neperka. ' 
Tamista esi tos bendrovės pir
mininkas, ir sakais tai pačiai 
bendrovei išlošęs pinigų. Lai : 
dabar skaitytojai sulygina keno 1 
gali bitti teisybė: Vasiliausko ar 
mano? čia jau patįs spręskit 1 
ir persitikrinkit kaip tasai pats 
Vasiliauskas per du metu "Gar- ' 
se" rašydavo neteisybes, ir S. 1 
L. R. K. A. narių organą buvo ! 
pavertęs savo asmens ir netei- 1 
singų darbų apgynimui. Kada 1

bus; šiandieną gali teisintis ir 
girtis, bet niekas nebetikės.

Tolesniai, J. Vasiliauskas ta- 
i me pačiame rašinyje liepia kad 
, aš nesislėpčiau ir pasirodyčiau 
, kas esu. Pilnai sutinku tą pa

daryti. Bet pirma, mano nėra 
nieko slaptingo, viskas teisin
gai išdėstoma; antra, aš tamis- 
tai pasirodysiu kuomet bus rei
kalas. Pirmiausia noriu kad Va
siliauskas 'parodytų ant kokios 
planetos yra Rurogalos malūnas 
už kuriuos jis iš L. A. P. Ben
drovės užmokėjo $18,000. An
tra, kiek išleista SLRKA. pini
gų važinėjimams ir savo reika
lams “Vanago” gaudymui ? Juk 
to nei tamista nei valdyba sei
me (Wilkes Barre) neparodėt. 
Trečia, kur sudėta L. A. P. fi
ves šimtai tūkstančių dolarių? 
Juk tamista esi jos prezidentas. 
Ketvirta, kur dingo S.L.R.K.A. 
$60,000 iš lėšų fondo? juk tenai 
teužlaikėt penkis darbininkus— 
ar tie darbininkai galėjo tiek 
daug pinigų sulesti? Juk ta
mista to Susivienijimo preziden
tu buvai. Penkta, kur dingo D. 
Skilandaičio (iš Cleveland, O.) 
siųsti rubai jo moterei Lietuvon 
1919 metuose? Tamista garsi
nai kad bendrovė nuveš rubus į 
Lietuvą ir perduos giminėms, 
šešta, kodėl tamista su kuo tik 
turėjai vardan savo bendrovės 
reikalų Akrone visus nuskriau
dei ir šiandieną dauguma iš jų 
turi po teismus su tamista tąsy
tis? štai keletas kuriuos tamis
ta nuskriaudei: šv. Petro Lie
tuvių parapija; Kun. Janušas; 
S. Rodavičius; J. Vertelis, J. 
Butvilavičia; J. šeštokas; S. 
Rutkauskas. Aštunta, daugu
mai svetimtaučių (kurių pavar
džių neatmenu) tamista bilų ne
užmokėjai ir jie turi visokius 
uždraudimus ant bendrovės tur
tų uždėję; nejaugi tie visi yra 
blogi žmonės, o tik tamista vie- Į 
nas geras? čia skaitytojai sprę- ' 
skit, kodėl dauguma su Vaši- ; 
liausku reikalus turėję verkia ir ! 
nusiskundžia. Kada tamista at- !

Vasiliausku atsisakau polemi
zuoti, nes skaitau .peržemu da
lyku turėti reikalus su ypata ku
ri nusitarnavo visuomenėje to
kion pozicijon kurioje jis dabar 
atsidūrė. Akronietis.
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Wilkes Barre seimas Vasiliaus- j grąžinsi jų nuostolius tada aš 
ką prašalino nuo prezidentystės pasirodysiu.
ir kada jau tiek negali nekaltų | '’Atsiprašydamas skaitjEtoju5 už 
ypa'tų šmeižti “Garse”, dabai/ i varginimą šiuo savo raštu, ne
lenda “Dirvon” su ta savo sena'riu pasakyti kad tai darau pri- 
giesme, buk jisai esąs nekaltas i verstas paties Vasiliausko kuris 
avinėlis. ■ Gana jau, Vasiliaus- musų visuomenėj dirbdamas -rie
ke ; pamatė Lietuviai tavo dar- dirbo kaip priderėjo. Toliau su
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BAMBINO
Vaisbaženklls Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

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

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labora
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų 

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyno Kvarteto 

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

10 Colių 
Didumo
Dviem 
Pusėm 

Redordai I 
Kainuoja 

Tik 
po

75c

REIKALAUKIT KATALOGU 
"DIRVOS” KRAUTUVĖJE

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Parduoda laivąkęr- 
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

šas
Pinigui' siaučia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursu; 
už Juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
tojo nuo priamSjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.
Š*E S’

’’VIENYBĖS 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygai, laiškams popieras, 
plakatus, veltines korteles, 
baliams tlkietus ir tt.

K’ B S
’’VIENYBĖ” 

EINA DU KART
S/k V

Spausdina genansius 
tus, vSll.-uisas žinias iš 
Xiietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA0

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

S S !fi
Pirkite ’’Vienybža” Ben
droves Serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus' di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.. 
ĮS S ffi

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

Su visokiais' reikalais 
kreipkitės č.uo a ar esu:

LITHUANIAN 
VIENYBc fUSL 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.
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! ŽINIOS IS LIETUVOS
Kiti Pastebi, o Mes 

’Nematom
Del Lietuvos turtų suka galvą 

ne vienas užsienių pirklis, pra
moninkas, piniguočius, ir ne vie
nas mokslo vyras. Visiems ru
pi m i^šalies turtai. Tuo tar
pu Liet^iai nerangiai savo kra
što turtų išnaudojimo imasi.

'Laikraščių žiniomis, gegužio 
m. pradžioje Karaliaučiaus uni
versitete Dr. Morįensen, įgyjęs 
“veniam legendi”, skaitė iškil
mingą įvedamąją lekciją temoj: 
“Die natuerlichen Grundlagen 
der Litauischen Wirtschaft” 
(“Lietuvos ūkio natūraliai pa
grindai). šis mokslo žmogus 
įrodinėjęs jog Lietuvos respub
lika pilnai galinti remtis žemės 
tikiu, ir jį ilgainiui pagerinus, 
galinti savo nepriklausomybę iš
laikyti. Norint žemės ūkį page
rinti, anot jo, reikia pirmų pir- 
miausia dideliu mastu ir siste- 
matiniai nusausinti laukus; tai 
padaryti turi, kaip ir visose kul
tūringose šalyse daro, Lietuvos 
valdžia. Norint Lietuvos ūkį pa
gerint, reikia ir krašto susisie
kimas pagerint, tankinant gelž- 
kelių tinklą ir dauginant plentų 
bei gerų vieškelių skaičių.

Be to, referato buvo nurodo- ‘ 
ma kad Lietuviai jau dabar 
stengiasi bendromis pastango- ' 
mis steigti savo cemento, kai- , 
kių ir plytų industriją bei elek-

I stovautų pramonės reikalams 
vartojamą miškų medegą. Dar 
kas svarbu, tokios stotįs išva
duotų krašto pramonę nuo pri
klausomybės svetimiems kraš
tams, užsieniams, kurie teikia 
mums kietą ir skystą, Lietuvoj 
nesantį, kurą ir tuom mus iš
naudoja. Svetimieji musų ša
lies turtus jau pradeda matyti 
ir jais indomauti, tik reikėtų 
mums jų nurodymais pasinaudo
ti ir tuos turtus šiandien niekam 
naudos neteikiančius pavartoti 
musų krašto mturtinimui.

(“Liet. Uk-ke” — St.)

Šios Vasaros Pasėlio Pa
dėtis Lietuvoj 

(Birželio 1 d. ) 
šių metų gegužio mėnuo įvai

riose Lietuvos vietose labai ne
vienodai apsireiškė: pietinėje 
Lietuvos dalyje vyravo sausas 
vėjuotas ir šaltas oras, šiaurės- 
rytuose buvo šalta ir perdaug 
drėgną. Ypačiai daug lietus bu
vo Rokiškio, Utenos, Ežerėnų ir 
Ukmergės apskričiuose. čion be 
lietaus dažnai 'krisdavo ir snie
gas su kruša.

Tokios oro sąlygos pasėliams 
ir sėjos darbams buvo nepato
gios. Rugiai ir žolės sustojo 
augę, del šlapumo daugelyje vie
tų (ypač augščiau paminėtuose 
apskričiuose) vasarojų negalėjo 

, . ... sėti ir sėja užsitęsė iki pusėstros gamybą, išnaudojant šiam i birželio raėnesio 
reikalui upių vandens kritimo | Antroje gegužio mėnesio 
JI€£ą,‘ ■. • , sėje tapo šilta ir palydavo

Bet nedovanai daktaras kriti
kavo dabartinį miškų ukib vedi
mą, del kurio labai nukenčia 
miškai. Miškų klausimas labai 
ankštai surištas su ankstėliau 
įpinėtu elektros gamybos klau
simu. Svetimšalis mokslininkas 
atspėjo, visa tai gyvai matyda
mas iš šiandieninės praktikos. 
Jis pastebėjo, suprato ir perma
tė tautos nepriklausomybės lai
do slėpinį.
■ žemės ūkis, miškų ūkis — di-

pu- 
šil- 
tai-tas lietus. Augalai pradėjo 

sytis ir sėja buvo patogi.
Be to gegužis buvo gan žalin

gas audromis ir ledais, žymes
nių nuostolių ledai padarė gegu
žio 25 d. Biržų apsk. (Žeimelio, 
Vaškų, Papilės, Krinčino vals.), 
Šiaulių apsk. (Šiaulių, Gruzdžių, 
Šiaulėnų, Šaukėnų, Vaiguvos, 
Pašvintinio, Raudėnų, Kuršėnų, 
Linkuvos, Kriukų, Joniškio v.). 
Panevėžio apsk. (Šimonių, Nau-

. Zsvmes units, niisnų uitis —- ui- , . . •K<. V.X1 . > ir j .i i-x jamiescio, Mieziskio ir Vadokliu
džiausi šalies turtai arba turtų! MQrJom„nISo QnaV
Šaltiniai. Tiems turtų ^altiniams 
išnaudoti reikia išvystyti pagal
binių įmonių pramonę ir preky
bą, ir ją sutvarkyti taip kad vie
na kitą remtų, pavyzdžiui elek
tros gamyba sumažintų miškų 
bereikalingą kirtimą, arba tobu
las susisiekimas sausuma ir upė
mis paremtų pramonės bei ūkio 
gaminių paskirstymą.

Krašte, visos gamtos teikiamos 
jiegos privalo būti sunaudoja
mos.

Kadangi viena iš tokių galin
giausių gamtinių jiegų yra Lie
tuvos upių vandens srovė, kurią 
suvartojus atatinkamu budu ele-1 
ktrai gaminti butų galima kraš-| 
to pramonę pakelti, tai trumpai I 
apie tai ir tenka paaiškinti. .

Elektros energija galima pa
naudoti tramvajų, fabrikų, ma
lūnų varymui, apšvietimui mies
tų ir kaimų. Kad neaikvojus 
veltui Lietuvos miškų reik nau
dotis elektra, kurią gamintų upių 
vandens kritimo jiega.

Tam reikalui reikia steigti 
Lietuvoje k'uodaugiausia taip 
vadinamų hidroelektrinių stočių. 
Jos, gamindamos pigią jiėgą, at-

Ekskursija kas Subata!
I Kauną $107.60; Liepoj un $107 . 

'ir $5 war tax. ;
Iš Kauno ir Liepojaus j New , 

York; $106 ir $8 head tax. ■ 
PINIGU Siuntimas LIETUVON 1 
Amerikos Doleriais, ir Auksinais • 

žemiausiu dienos kursu. , 
i Pinigus Lietuvoje žmonės gauna j 
arčiausiam pačte laike 26-80 d. *

P. MIKOLAINIS į 
53 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y. •

vai.). ; Mariampolės apsk. (Mi- 
kališkio, Ašmintos, Kvietiškio 
v.). Didelių nuostolių padarė 27 
gegužio. Tą dieną perkūnija su
degino daug trobų su gyvuliais 
Biržų ir Šiaulių apskričiuose. 
Daug ledų krito Panevėžio aps. 
gegužio 1 ir 8 d. Kitomis die
nomis ledų krito ir nekurtuose 
kituose apskričiuose, bet jie nuo
stolių nepadarė.

Prie tokių oro sąlygų pasė
liai augo silpnai — žiemkenčiai 
palyginant gegužio mėn. net pa
blogėjo (rugiai 2.9 prieš 2.8; 
kviečiai 3.5 prieš 3.2). žiemken
čių reikėjo atarti daugiau negu 
buvo numatoma..

Kaslink vasarojaus, galima 
kalbėti tik apie ankstyvuosius 
pasėlius, kurių palyginant birž. 
1 d. buvo nedaug. Diduma ūki
ninkų pabaigoje gegužio dar sė
jo, todėl apie viso vasarojaus 
stovį negali būti ir kalbos. Do
bilai antramečiai blogi, nes iš
šalo pavasarį; pirmamečiai nors 
ir buvo išgadinta bet esant pa
kankamai drėgmės pasitaisė ir 
duoda viltį vidutinio derliaus 
(3.0).

Pievos taip pat žymiai susi
taisė. Lankų žolė birželio 1 d. 
įvertinama 2.8, tuo tarpu kaip 
gegužio 1 d. 3.4; tą pat galima 
pasakyti ir del kitų pievų.

Augščiau išdėstyti apie stovį 
birželio 1 d. daviniai paremta 
562. nesuvėlintais žemės ūkio 
korespondentų pranešimais.

Iš vaisių sulyg žydėjimo rei
kia tikėtis gero derliaus vyšnių 
ir slyvų, kiek blogesnio obuolių, 
mažiau derliaus laukiama iš gru-

ISTORINIS DOKUMENTAS apie LENKUS
“SANDARA” spausdina labai svarbų istorinį 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 
DOKUMENTU, todėl skubinai užsirašykite savaitinį 
“SANDARA".

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

Laiškus su užsakymais reikia

SU TUO 
laikraštį

$3.00. \
siąsti šiuo adresu:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.
Pastaba: Kas užsirašys "SANDARĄ" prisiąsdamas iškirpęs šį 
paskelbimą gaus dovaną Fausto Kiršos eilią knygą “Aidą Aidužės", 

Kuri šiaip perkant kainuoja 50c.

šių.

D 1 it 7

kaip 10 mėn. amžiaus. Visas Į ORAS
Reikia dar pastebėti kad ūki- tas skaičius turės būti pristaty- žmogUĮ} negalj gyyenti be I 

n n n » m st ztl n 4-st 4*0 4 WITH TV1 « 4" 11 LnPfąriO 1 4" I  n inkai labai susirūpinę del sto- ta trijų metų bėgyje, būtent, 
kos 
nori

mineralių trąšų, kurių1 
įsigyti rudens sėjai.

(Liet. Ukin.”)

jie

Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos Suvažiavimas

Kiekvieno darbo, ypač gero 
darbo, pradžia yra visuomet sun
ki. Bet nėra malonesnio dalyko 
kaip matyti to darbo pradžios 
vaisius. Tokio malonumo teko 
patirti Pirmame Lietuvos Jau
nimo Sąjungos Skyrių suvažia
vime birželio 23—24 d.

L. J. Sąjunga organizacija 
jauna. Savo darbuotę jinai pra
dėjo tik šių metų pradžioje. Te- 
čiau tuom trumpu laiku, galima 
sakyti per tuos penkis mėnesius, 
ji sugebėjo įkurti virš 30 skyrių 
visuose Lietuvos kampuose. Ma
tomai ši organizacija pilnai ata- 
tiko jaunimo siekiams ir Lietu
vos jaunimas jos laukte laukė. 
' Suvažiavime sprendžiamuoju 

balsu dalyvavo 24 asmens atsto
vavusieji 18 organizacijų, iš ko 
matyti kad daugelis skyrių su
važiavime nedalyvavo. Tečiau 
beveik iš visų nedalyvavusių 
skyrių gauta pranešimai delei 
kurių priežasčių tas ar kitas 
skyrius negalėjo dalyvauti. Tai 
vis vos tik įsikurusieji skyriai, 
kurių kasos netesėjo padaryti iš
laidų surištų su atstovų siunti
mu. Vis gi ir šita, sulyginamai 
maža, suvažiavusių jaunuolių 
saujelė davė pamato įsitikinti 
kokiu rimtumu imasi darbo jau
nutė L. J. Sąjunga.

šitas suvažiavimas aiškiai pa
rodė ko šituom laiku jaunimas 
trokšta, ko jis siekia.

Jaunimui atsibodo, įkarto par
tijų obalsiai, visokį marksizmai, 
individualizmai, christianizmai 
ir jiems panašus. Jaunimas tro
kšta ramaus švietimosi, kultu- 
rinimosi darbo kad tuom geriau 
pasiruošus sunkian gyvenimam 
Jaunimas nenori sekti rėksnių 
politikos ir aklai tikėti jų iškil
mingiems šauksmams. Jauni
mas suprato kad šioji politika 
skaudžiai atsiliepia jaunuolių 
sielose, palikdama skaudžių žai
zdų visam gyvenimui. Jauni
mas pasiryžo eiti kitu , keliu, ne j 
tuo kuriuo eina karštagalviai, 

. gudrių politikų sufanatizuoti. 
t Jis suprato kad pirm negu kitus 

gudrybių mokinti reikia pačiam 
.gyvenimo išmokti ir jį pažinti. 

, O tai atsiekti galima per nuosęk- 
. lų savęs lavinimą, kulturinimąsi, 

harmoningą savo' dvasios bei 
*kuno jiegų išauklėjimą.

Tokio įspūdžio darė bendras 
suvažiavusių nusistatymas, ir jo 
negalėjo sudrumsti mėginimai 
tūlų organizacijų atstovų pa
traukti jaunuolius savo pusėn, 
įvelti į politikos rungtynių pin
kles, į klesinę kovą. Jaunimas 
pasisakė kad pirm negu į tą ko-' 
vą stoti reikia tinkamai pasi
ruošti ir tuom karštuolių fana
tikų politikos išvengti.

šis pirmas L. J. Sąjungos sky
rių suvažiavimas svarbus ypač 
tuom kad jis nustatė tVirtus pa
matus busimai didžiulei organi
zacijai, patvirtino įstatus, išrin
ko nuolatinę valdybą ir nustatė 
pamatinius dėsnius, kuriais ei
nant jaunimas pasižadėjo toliau 
savo darbą varyti. Be abejo, 
kaip nieko nėra tobula, ir šio su
važiavimo nutarimuose gal rasis 
kaip kas netobulo, neaiškaus. 
Bet laikui bėgant, pats gyveni
mas parodys kas jaunimo rei
kalams pritaikoma, kas ne, ir 
visa 'kas bus negera teks praša
linti. O tuo tarpu reikia pasi
džiaugti gražia darbo pradžia ir 
reikšti vilties pasieksiant gerų 
vaisių.

Suvažiavimo dalyviai skirstė
si pasitenkinimo jausmo kupini 
kad jiems pirmiems teko uždėti 
pamatus gražiai šeimynėlei ku
ri žada išsiplėtoti po visą Lietu
vą ir patraukti savo pusėn visą 
pažangųjį jaunimą. Reikia ti
kėtis kad sekančios jaunimo kar
tos bus laimingesnės ir prisi
mindamos pirmtakunų sunkius 
žingsnius bus j'iems dėkingos.

(“Liet. Uk-ke” Varunas.)

1-mais metais 200 galvų, 2-ais 
metais 500 galvų, ir 3-ais me
tais 400 galvų. Kiekviena tų 
veislinių kiaulių privalės turėti 
dokumentai; savo grynakrauju- 
mo išrodymą.

STAKIAI, Raseinių apsk.
Seniausia Stakių organizacija 

bus jaunimo kuopelė “Birutė”. 
Ji gyvuoja jau nuo 1917 metų, 
turi savo knygų ir išsirašo kele
tą laikraščių. Kiekvieną vasa
rą surengia gegužinių ir vakarų, 
kurie pasižymi blaivumu. Per
eitais metais tūlas Drotvinas 
tapęs draugijos pirmininku, no
rėjo paversti šią draugiją "Pa
vasarininkais”, bet tai jam ne
pavyko. Vietos inteligentija ma
žai prie jaunimo judėjimo prisi
deda.

(Liet. Ukin.”)

MIŠKAI IŠVEŽTI UŽDRAUSTA
Turint omeny didelę stoką ir 

reikalavimą krašte miško mede- 
gos ir kuro, Miško Departamen
tas praneša kad nuo kovb mėn; 
20 dienos sulaikyta išvežimas 
užsienin visos miškų medegos. 
Išvežimui užsienin išimtis daro
ma tik tai miškų medegai kuri 
parduota iš varžytinių Miškų gus’ 
Departments sulyg sutarčių;. Iš
duodant plukdymui bilietus urė
dams reikalinga pažymėti kas
kart iki kokios vietos sieliai 
plukdoma Lietuvos ribose. Lei
dimus nupirktai Miškų Dep-te 
medegai išvežti užsienin išdavi
nės Miškų Departmentas, bet 
vietos miškų administracija.

ne

BIVAINIAI (Joniškio vai.).
Praeitais metais Bivainių kai

mas išsiskirstė įi vienkiemius. 
Kaimo švietimui ir į vienkiemius 
skirstytis daug padėjo St. Bra- 
šiškis ir mokytojas Grybas (pa
starasis krito Lietuvos išgamų 
auka ties Panevėžiu).

KEPALIAI (Joniškio ap.).'
Kepalių dvaras išdalinta 

žemiams ir mažažemiams karei
viams, bet jiems striukai einasi 
su namų statyba, nes jie atsiei
na brangiau negu žemė kainuo
ja, o pašalpos negauna.

be-

Anglų Kuiliai Lietuvon
žemės Ūkio ir V. T. Ministe

rija pasirašė sutartį su Anglų 
firma Ifold Herda, Ltd. del pri
statymo 1000 grynakraujų Ang
liškų veislinių kuiliukų ir 100 
tokių pat kiaulaičių ne mažesnių 
kaip 4 mėnesių ir nedidesnių

Be oro nėra gyvasties. Mes tą 
visi žinome. Bet mažai supran
tame oro svarbumą sveikatai. 
Bet žmonės kurie žino jog be oro 
negali gyventi laiko duris ir lan
gus uždarytus. Jie orą kamba
ryje sudegina žiburiais ir ugni
mi. Neduoda kunui tinkamo vė
dinimo. ( 
ankštomis 
čeverykais, 
ir tt.

Per ilgą 
nių manė 
Dieninis eras kaipo geras, ir 
naktinis oras kaipo blogas. Vi
si turi žinoti jog naktinis oras 
nėra blogas, jog naktinis oras 
ne pavojingas bet geras. Jeigu 
laikysime miegamojo kambario 
langus atidarytus nakčia, apsi
saugosime nuo džiovos.

žmonės klysta manydami jog 
tik . plaučiams oras reikalinga. 
Viešos Sveikatos Biuras nori pa- 
žinodinti visiems jog tyras oras 
ir odai svarbu.

Turime prašalinti ramų orą. 
Užlaikymui kūno geroj sveika
toj turime turėti judamojo oro. 
Tas reiškia nesėdėti uždarytame 
kambaryje. Stengkis visuomet 
permainyt orą. Atidaryk lan- 

. Atidaryk duris. Vartok 
elektrinę vėdyklę. Elektrinė vė
dyklė yra sveika net žiemoj. Jei
gu viršminėtą atliksi, gamtos 
vaistai — šviežias oras — daug 
gero atneš, šviežias oras sutei
kia visam kunui naudą. Pagel
bsti prašalinti ligas.

Pats žinai kiek geriau jautie
si kuomet išeini į orą po sėdėji
mo šiltame kambaryje. Auga
lai laikomi viduje kur nėra tyro 
oro ir saulės šviesos tuoj vysta. 
Tas pats ir su vyru, moteria ar
ba vaiku.

Nesibijok šviežio oro. Reikš

Orą nuo kūno sulaiko
> drapanomis, storais 

mažais kalnieriais,

laiką daugelis žmo- 
jog oras dvejopas.

Lošia 3

JONIŠKIS (Šiaulių apsk.).
Kulturiniu atžvilgiu darbinin

kai čia stovi gana augštai, ir 
nuo jų neatsilieka valdininkai, 
tik jie mėgsta rodyti kad “mes 
esame augštesni už darbinin
kus” .... Sunki padėtis čia su 
statomąja medega, ypač malko
mis, kurių negalima buvo šią 
žiemą iš miško -išgauti, žmo
nės sako neva toki didelė buvu
si pūga kad ji sniegu užnešė vi
sus miško ponus?

KURŠĖNAI.
šmugelninkų ir Lenkų lizdas 

laiminamas vietos davatkų tėvo. 
Tas tėvas jau penki metai renka 
bažnyčiai statyti aukas, bet jos 
tikslo neatsiekia.

Vietoj bažnyčios, išdygo “tė
veliui” puikiausios daržinės ir 
kiti negyvenamieji trobesiai — 
mat, nukirptos avelės negali nie
kur “rodos” gauti.

(“Artojų Patarėjas”)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
" Gydytojas ir Chirurgas 
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
‘ 982 E. 79 St., Cleveland, O.
" — Telefonai —
J Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

NedSIdieniais nuo 3 iki 4 v.al

Teatrališki Veikalai
Baton Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų komedija, 
moterįs ir 4 vyrai. 54 pusi, 
visų scena ta pati. 
Kama 35c.

Meilė—Visų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, I 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40.. 25c. 

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c. 
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje.' Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina.......... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c. 
Dvi Seserį — keturių aktų tra

gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų įr 15 vyrų. 
Kaina 50c.

Motinos širdis — keturių aktų 
drama, 48 puslapiai, 4 mote
rįs ir penių vyrai. Kaina 50c 

Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

prie kokią neišlavintų daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jusą tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulią Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusą ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jusą sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jusą 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.

tų žmones mokinti bijoti laikyti 
uždarytus ir šiltus kambarius. 

(Kambario oro temperatūra nie- 
į kuomet neturi viršėti 70 laips

nių. Sveikatai 68 laipsniai ge- 
’ riausia. Perdaug šilumos ne

sveika. Sausas oras irgi nesvei
ka. Apsistojęs oras nesveikas. 
Perdaug drėgnumo ore irgi ne
sveika.

Tyras oras išnaikina gemalus 
(kurie yra priežastim šalčių ir ko
sėjimo. Apsisaugojimui nuo šal
čio reikia kvėpti daug šviežio 
oro. Vyrai kurie dirba ore, ne
paisant kaip baisiai buna šalta, 
retai pagauna šaltį. Prižiūrėk 
jog oras namuose visuomet vai
kščiotų.

Vėdinimas svarbiau už šilu
mą. Kuomet eini gulti, pirmiau 
prižiūrėk jog kambaryje oras 
butų vaikščiojantis. Nereikalin
ga eiti ant lauko arba į kalnus 
gauti šviežio oro. Jeigu tik pra
versi langus, kiek tik norėsi ty
ro oro gausi net ir prigrūstame 
mieste.

Kvėpuok giliai. Tas pagelbės 
plaučiams, smegenims ir visam 
kunui atlikti savo užduotį.

Gatvekariuose oras j trumpą 
laiką lieka blogas. Nesibijok at-

verti langą. Yra visų užduotis 
prižiūrėti kad gatvekario vėdin- 
tojai butų atidaryti.

Atsiminkime jog kosėjimas ir 
čiaudėjimas ay.kštose vietose pa
vojinga, nes išplatina ligų pe
rus. Kuomet karts nuo karto 
įkvėpuojame tą patį orą, yra blo
ga. Jeigu turi šaltį ir nori ko
sėti arba čiaudyti užsidėk ant 
burnos skepetaitę. Nepastatyk 
kitus į pavojų. Ir tegul tave 
kita pavojuje nepastato.

Miegok su atidarytais kam
barių langais. Buk "atidarytų 
lankų” draugas.

F. L. I. S.

CUNAI7O
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visą vandenine kelionė. 
YPATISKAI 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
žiną išplaukiančią iš New Yorko kas 

UTARNINKAS.
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 informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jusą mieste 

ar kaimynystėje.
WWWWWJWWWWWWWi

Visi

XX.PAUDOS darbus ge- 
zai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<T[ ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□I lieka visokius spaudos 

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

įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
(JT Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI

G R A t I A I 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos Dera ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

lupynos sunaikina graži murina 
plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai

■T 1/H. branyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

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

Ql LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

WVV1i,VVWVWVWVVVVVV%KAWVWWVWlSVARBU I
Ar Tamistos Nepavetuosite prie !;

Didžiausios Ekskursijos Lie tu van •:
Vytauto Bendrovės >;

Laivas OLYMPIC išplauks ■:
12 Dieną RUGPJŪČIO-August. *!

Rūpinkitės — Skubinkitės — Registruokitės. ■!
Vietą ant laivo OLYMPIC užsitikrinkite tuo- !; 
jau. liuosų vietų jau mažai liko. Mano vie- ;■ 
tos ant laivo Olympic rezervuotos 2 ir 4 lovų !; 
kajutes ant pat vidurio laivo. Nepraleiskite ;! 
progos iškeliaut ant puikaus laivo Olympic !; 
ir su dideliu skaičium Lietuvių. Visa kelio- ;! 
nė vandeniu. Iš Piliavos į Kauną bus paren- ! j 
gta specialiai trukiai. >!

New Yorke keleiviai patinkama (stotyse. Nak- ;! 
vynes keleiviai gaus mano Kotelyje. Reikalaukit ;■ 
pasportų ir platesnių informaci  j tuojau nuo ! j

GEO. J. BARTAŠIUS
498 Washington St. New York, N. Y. \ ■!

VŲ^VWA’WWWWWWVWWW\AWWVWWWWAWWWWy

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue į Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood,' Ohio.
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Telefonai Princeton 2727
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Randolph 6153

lykų po pereitų metų valdybos 
užliktų knygose ir finansuose 
suiručių, šėrininkai nutarė ir 
dabar dar dividendo nereikalau
ti kadangi salė turi skolų.

utarninke p. P. Petraitienei, pas

Šernui vainikas nuo Clevelan-
diečių. Gavus "Dirvos redak-
cijoj žinią apie Dėdės šerno mir-
tį (žiur. pūst 2), ant greitųjų
pakalbinus artimiausius drau-
gus, šerno laidotuvėms vainikui
sudėjo sekantieji:

P. Akšys $1.00
A. B. Bartoševičius 1.00
A. Lapinskas 1:00 ,
N. N. 1.00 j
P. Vasiliauskas 1.00 £
Dr. J. šemoliunas 1.00 1
A. Jankauskas 1.00 t
N. N. i.oo :
Dr. J. T. Vitkus 1,00 j
J. Kaupas 1.00 *•
“Dirvos" redakcija 1-00 s
K. S. Karpavičius 1.00 s
J. Barkevičius 1:00 «
Apgailavimo telegramas ir pi- r

nįgai (irgi telegrafu1) pasiųsta §

PATARNAVIMUI SAVO SKAITYTO
JAMS ‘DIRVA’ ISTEIGE AGENTŪRĄ 
PINIGŲ SIUNTIMUI.

Siųsdami pinigus į Lietuvą kreipkitės pas mus.

/o susitarta su klerikalais, taigi' tuvą ir jos garbingą praeitį, čia 
Liet. Piliečiai pasinaudojo pro-į tik gyrė vietos kleboną už jo 
ja iš savo pusės paminėjimą at- j išstatymą puikios bažnyčios (už 
aikyti pora dienų anksčiau, nes Į žmonių pinigus, suprantama), 
lėtnyčioj buvo šaukta Sąjungos' Kuomet klebonas skaitė rezo- 
lusirinkimas, kuris panaudota Liuciją padėkavojant Suv. Vals- 
šnešimui padėkos Suv. Valsti-itijoms už pripažinimą Lietuvos, 
ių Prezidentui Hardingui, Vai-1 rezoliucijoje buvo pasakyta kad 
rtybės Sekretoriui Hughes ir; “Cleveland© Lietuviai, susirinkę 
Senatoriui Lodge. Padėkos pa-. apie 1,000 žmonių, siunčia padė- 
liųsta telegramais. Prof. H. H.1 ką", etc., nors kaip minėta pub-

icLai iminc x • i cli y/cKi SUlCVietlTTlcl ui
kurią Dėdė šernas pašarvota ir i in na.qira5vti iš kurios namų seredoj atsibu-1'14 pasiraaytl- 
vo laidotuvės.

Clevelandiečiai taipgi rengia- 
, si prie rinkimo aukų pastatymui 

šernui paminklo.

deriui pasiųsta padėka lai- 
už jo paruošimą peticijos ir 

sukvietimą daugelio profesorių

Utarninke lankėsi “Dirvos” 
redakcijoj M. K. Mockevičius su 
žmona ir dukrele iš Dayton, O., 
ir p-lė O. Balčaičiutė iš Chica- 
gos. Su jais buvo dar pora sve
čių.

“Dirvos” redaktorius Karpavi
čius seredos vakare išvažiavo į 
New Yorką, kur nedėiioj rugp.
13 d., atsibus TMD. Centro Val
dybos suvažiavimas. Tuo pačiu 
tarpu jis apsilankys pas savo tė
vus jr gimines Providence, R. I. 
Sugryžti žada penedėlyje, rugp.
14 dieną.

Pripažinimo paminėjimai, ši 
kolonija nepagirtinai susiskal- 
džius Lietuvos reikaluose. Iš 
klerikalų pusės eina užsispyri
mas kad tik jie “vieni” yra “vis
kas” (kas toli nuo teisybės) ir 
užtai jie tik su savimi skaitosi 
toliau ir negalėdami nužengti, 
o tautininkai matydami anų už
riestas nosis irgi jiems atsuka 
pečius.

Bažnytiniuose ir savo partiji- 
niuose reikaluose tegul sau žino
si, bet kur iškįla visos Lietuvos 
reikalas jie jokios moralės tei
sės neturėtų už visus Clevelan- 
do Lietuvius kalbėti, o kada tą 
daro tik save ant pajuokos pa
sistato. Nežiūrint vienų didelio 
noro veikti išvien, kita pusė kle- 
rikališko elemento vis kelią už
stoja. Pavyzdis geras buvo da
bartinio pripažinimo paminėji
mo rengime. Tik vienu balsu 
daugiau užsispyrėliai perviršijo 
kad apvaikščiojimą rengti baž
nytiniam skiepe. Tas parodo 
jog pusė katalikų veikėjų ge
riau yra susipratę tautos rei
kaluose, bet jiems ardo užsispy
rėlių būrelis.

iTas užsispyrimas jau nuo pir
mos' paskolos darbo pakenkė vie
tos Lietuviams. Kada buvo sto
ties valdyba ir ji tarėsi abelna- 
me darbe, tuoj atsirado tokių 
kurie išsišokdami savaip griebė
si darbo ir inp&iniojo stotį į to
kias skolhs iš kurių ir dabar sto- 
tis neišbrenda. O kas blogiau
sia, tos skolos guli ant pečių tų 
pačių katalikų veikėjų.

žįnodami jog skolos Clevelan- 
do Lietuviams yra negraži dė
mė, tautininkai jau Lietuvos Ne- 
prigulmybės Dienoj (vasario 16 
d.) davė pasiūlymų išvien veik
ti ir iš didelio visuomeniško su
sirinkimo gauti paramos atlygi
nimui skolų. Tą klerikalai už
sispyrėliai atmetė (irgi tik be
veik vieno balso diduma). Da
bar pripažinimo paminėjimą ren
giant buvo priminta apie panau
dojimą progos surinkimui aukų 
skolų padengimui. Bet ir čia 
vienas balsas katalikus suklaidi
no. Butų visuomeniškas susi
rinkimas surengta, butų surink
ta aukų (nes niekas nebūtų at
sisakęs tokiam ūpo pakilime au
kauti), ir skolos butų nors pu- . 
siau padengta. Solo. ;

Sykiu išnešta rezoliucijos su 
prašymu Lietuvos valdžiai už
drausti Atstovybei uždėti dide
lius mokesnius ant Lietuvos pi
liečių, bei prašymas pakeisti da
bartinę Atstovybę ir jos štabą.

Susirinkimas nebuvo didelis, 
nes nebuvo garsinta'jog apvaik- 
ščiojimas rengiama, kadangi ne
buvo laiko tai padaryti. Betgi 
visi dalyvavę karštai svarstė 
pakeltus klausimus kaslink di
delių mokesnių ir Atstovybės 
pakeitimo. Rezoliucijos ir pa
sveikinimai buvo visų priimta, 
išskyrus dviejų vyčių, kurie ty
čiomis atėjo i susirinkimą paer- 
zeliuot, ir stengėsi užtarti aug- 
štus mokesnius ($10 į metus) ir 
Atstovybę, nors patįs širdyje vi
sai tam priešingi. Juos nekurie 
dalyvavusieji gražiai išujė iš sa
lės. Jiems išėjus, viskas liko 
ramu. Vėliau buvo kalbos apie 
abelnus Lietuvos reikalus, kal
bėjo Dr. J. šemoliunas; apie pi
liečius ir Piliečių Sąjungą kal
bėjo K. S. Karpavičius. A. Žu
kas vadovavo susirinkimą.

(Rezoliucijos telpa ant 
4-to.)

pusi.

šv. Jurgio parapijos mass mi
tingas. Rugp. 6 d., šv. Jurgio 
parapijos salėj atsibuvo Cleve- 
lando Lietuvių katalikiškų drau
gijų (ar. net ne draugijų, tik pa
laidai klebono sušaukiu) mass 
mitingas, žmonių buvo viduti
niškai, apie 350 ypatų, daugiau
sia moterų ir mažų vaikų.

Pirmiausia kalbėjo to vakaro 
vedėjas J. Urbšaitis. Jisai be
šališkai ,nupasakojo tikslą susi
rinkimo, paskui perstatė kalbė
ti 21-mo wardo couhcilmaną J. 
Sulzmanną. šis žmogus, nors 
jau yra pražilęs senelis, kalbėjo 
taip kaip vaikas kalbėtų į men
kai protaujančią publiką. Jisai 
pasisakė esąs lankęs šv. Juoza
po kolegiją sykiu su Kun. Vil
ku taičiu. Išgyrė kleboną ir sa
ko: Dievas pasakęs Vilkutaičiui 
būti kunigu, o man pasakęs: 
“Jonai, tu turi būti politiku (ci
garų išdirbėjo, pagal biznio)”. 
Išeina: ve dabar Kun. Vilkutai
tis rodo geriems katalikams ke
lią į dangų, o “Jonas” aprūpina 
katalikus cigarais ant šios aša
rų pakalnės! Ar ne puiki kal
bėtojo logika?! Dar toliau po 
to ėmė aiškint del ko Amerika 
Lietuvą pripažino: tai del to kad 
Lietuva yra gerų katalikų šalis.

Vėliau Kun. Vilkutaitis kal
bėdamas nuo savęs užginčijo kad 
Sulzmannas su juo sykiu nėra 
lankęs mokslainės.

Kalbėjo dar daugiau svetim
taučių politikierių (mat utarnin
ke rinkimai), ir visi tie svetimi

Lietuvių Piliečių Sąjungos pa
minėjimas pripažinimo apvaikš
čiota pėtnyčioj rugpjūčio 4 d., ___ _____
Lietuvių salėje. Kadangi nebu-1 politikieriai vietoj minėti Lie-

likos buvo apie 350 ypatų, čia 
sulyg “Jono” (cigarų dirbėjo) 
kalbos, Dievas liepė ir vienam ir 
kitam jiem prasižengti su teisy
be. Ar reikia stebėtis kad žmo
nės tokių dalykų akivaizdoje ša
linasi nuo bažnyčių. Panašiame 
atsitikime neturėjo būti nei mi
nima Dievo vardas, nes geri ka
talikai žino prisakymą: “Nemi
nėk Dievo vardo dovanai".

Dar kalbėjo J. Kuzas, kuris 
teisingiausia nupiešė Lietuvos 
pripažinimo priežastis. Jis (nu
rodė kad susidėjo tokios politiš
kos ir ekonominės aplinkybės 
prie kurių Suv. Valstijos matė 
reikalą pripažinimą Baltijos ša
lims suteikti. Nei vienas nepa
garbino Lietuvos Atstovybės, t ik 
nutarta pasiųst jai pasveikini
mas (o ne padėka) su pripažini
mo sulaukimu.

Vakaras pasibaigė su Lietu
vos Himnu. Tėvynainis.

Iš katalikų rengimo komisi
jos gauta toks pranešimas. Mass 
mitingas gerai pavygo. Rugp. 6 
d., 8 vai. vakare, įvyko Clevelan- 
do Lietuvių svarbus susirinki
mas šv.-Jurgio parapijos didžiu
lėj salėj, reikale pareiškimo pa
dėkos Suv. Valstijų valdžiai už 
pripažinimą Lietuvos neprigul- 
mybės. Apie 8 vai. Bonų sto
ties pirmininkas J. Urbšaitis 
apreiškė šio vakaro susirinkimo 
tikslą, nurodydamas Clevelan- 
diečių darbuotę del Lietuvos pra
eityje, ir ragino nepamiršti dir
bti ir ateityje. _ Po to perstatė 
kalbėti Lietuviams gerai žinomą 
Joną Sulzmanną, miesto tarybos 
narį. Kalbėjo taipgi A. Damm 
ir C. Mooney. Toliau kalbėjo J. 
Kuzas, Bonų stoties raštininkas, 
trumpai perbėgdamas Amerikos 
Lietuvių darbuotę praeityje ir 
pastangas supažindinimo Ame
rikos su Lietuvos reikalais, kas 
liko atsiekta.

Toliau Kun. Vilkutaitis pla
čiau nurodė Lietuvos vargingą 
praeitį iš priežasties kitų tautų 
pavergimo, ir kaip kitoms tau
toms yra sunka išgauti nepri- 
gulmybę, ypač Airių tautai. Už
baigus kalbą, buvo perskaityta 
padėkos rezoliucija S. V. Prezi
dentui ir kitiems žymiems val
dininkams; ji priimta. Taipgi 
buvo vienbalsiai išnešta pasvei
kinimas Lietuvos Atstovybei.

Publikos atsilankė apie tūks
tantis ypatų.

Rengimo K. narys.

Pereitos savaitės seredoj, rug
pjūčio 2 d., atsibuvo Lietuvių 
Salės Bendrovės pusmetinis šė- 
rininkų susirinkimas. Vakaras 
praėjo labai netvarkiai, nes bu
vo bereikalingų ginčų del smul
kių dalykų. Dabartinė valdyba 
išdavė labai aiškius raportus sa
vo nuveikimų ir sutaikymų da-

Amerika Pripažino Lietuvį!
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 Lietuvoje. 3—Šiandien dolaris turi didelę 
pirkimo vertę Lietuvoje. 4—Amerikos pripažinimas Lietuvos 
pagelbės dalykams virsti Lietuvoj taip kaip yra Amerikoje, to- 
del su kiekviena diena turime tikėtis kad Lietuvos pinigų kursas 
pakils.

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 tinkamiausi patarnavimą. Apie kursą pranešame telefonu 
arba laišku.
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Vakarais atdara 

šitais: Utarninko, Ketverge ir Subatos nuo 6 iki 8.
Kreipkitės šiuo antrašu:

A. B. BARTOŠEVIČIUS
K 3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO V

Kudirkinės piknikas. Nedė- 
lioj, rugp- 13 d., Dr. V. Kudir
kos Draugystė rengia gražų pik
niką ant Kostelic farmos, ryti
nėje miesto pusėje, važiuojant 
St. Clair-Nottingham karu. Tai 
antras šią vasarą Kudirkinės 
piknikas. Laukiama didelio bū
rio žmonių.

A. L. T. Sandaros 18 kuopa 
turės susirinkimą nedėiioj, rug
pjūčio 13 d., Goodrich salėj, nuo 
1 vai. po pietų. Nesivėluokit 
kad galėtume anksčiau susirin
kimą užbaigti. Yra daugybės 
svarbių reikalų, kaip tai: rengi
mąsi prie rudeninio sezono va
karų, Centro Valdybos nomina
cijos, Piktpinigio reikalai, ir ki
tų 
tą 
vo 
gi

daugybė. Vertėtų jau mest 
“tinginį" j šalį ir rūpintis sa- 
organizacijos reikalais. Oaip- 
neužmirškime ir naujų narių 

pakalbinti prisirašymui prie vie
natinės organizacijos kuri kovo
ja už Laisvos Lietuvos demo
kratišką tvarką.

Kp. Rašt. V. P. B.

T. M. D. 20 kuopos susirin
kimas bus nedėiioj, rugp. 20 d., 
nuo 2 vai. po pietų, Goodrich 
name, 
eiti. 1

. Visi nariai ruoškitės at- 
Pradėsim naujus darbus.

Valdyba.

žygelis, Lietuvos Mokyto-B.
jų Profesinės Sąjungos pirmi
ninkas, svečiavęs Amerikoje su 
Kapt V. Natkevičium, gryžda- 
mas Lietuvon, iš Anglijos pri
siunčia pasveikinimą Clevelan- 
diečiams sekančiai:

“Valio Clevelandiečiai! Va
lio Sandariečiai! m,.Gryžtant 
Lietuvon, jau baigiu savo ke
lionę, todėl iš už jurių-marių 
siunčiu Clevelandiečiams kuo- 
geriausių linkėjimų ir reiškiu 
padėkos žodį. Iš Lietuvos 
daugiau parašysiu. Viso ge
ro! B. žygelis.”
Laiškelis rašyta “Dirvos” re

daktoriui Karpavičiui.

Buvo teisingas paskelbimas. 
“Dirvos” skaitytojai gerai atme
na kuomet buvo rašyta apie A. 
L. D. Lt D. -22 kuopos finansų 
raštininką kad jis aikvoja tos 
kuopos turtą. Už tą paskelbimą 
dauguma labai pyko, net pas ad
vokatus lakstė ir norėjo “Dir
vą” ir Dovydą į teismą traukti. 
Dabar kuopos nariai patįs pama
tė: praregėjo kaip kačiukai po 
devynių dienų, ir tuoj minėtą 
raštininką išbraukė iš draugijos 
nepaisydami nei kad jis prisipa
žino prie kaltės ir atsilygino su 
draugija. Dalykas mat tame: 
Negerai kad tą viską paskelbė 
“Dirva”, o ne dvynai “Laisvė” 
su “Vilnia”. Pas tuos žmones 
yra 'taip: kas telpa dvynuose 
tai šventa teisybė, o kituose vi
suose laikraščiuose paminėji
mas tai tik melas ir skriaudos. 
Dvynai paskelbė kad Salutskis 
darbininkų išdavikas — visi 
šventai patikėjo; dvynai pasa
kė kad Salutskis “musų drau
gas”, turime vienytis — ir visi 
ura į vienybę. Jeigu rytoj dvy
nai paskelbtų kad Palmeris yra 
musų draugas, tai nors šimtais 
Dovydų rėktų per “Dirvą” ir ki
tus laikraščius tas nieko negel
bėtų.

Svietiška istorija prirodo kad 
Šv. Pranciškus buvo idiotas ir 
didelis tinginis, ne vien dirbti 
tingėjo bet ir save apsiprausti; 
vaikščiojo purvinas po išmatas, 
virve apsijuosęs ir už ančio pri
sikišęs visokių dvokiančių kau
lų kuriuos grauždavo ir žaisda
vo su jais ir su “gyvulėliais” 
kuriuos pagaudavo ant savo dvo
kiančio kūno. Bet po jo mir
čiai, kuomet popiežius paskelbė, 
kad jis yra šventas, visi katali
kai šventai tiki ir garbina jį. 
Kame čia '.skirtumas tarp musų 
kairiųjų elementų?

Nors į geriausią pusę fanatiš
kai žiūrėti yra pavojinga.

Išdalies reikia pasakyti kad 
22 kuopa pradeda mesti laukan 
’iktatorius. Kuris sekantis iš- 
eilės bus išmestas, O jų ten dar 
yra labai didelių. Dovydas.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryto iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

.Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
The Cleveland Trust Bank Bldg. 
Rampas Št. Glair ir E. 79th St.

Dar pakvietimo žodis. Ame- | čiepykit savo vaikus nuo dif- 
rikos Lietuvių Piliečių Klubas terijos. žinot gerai kad vaikai 
kviečia visus Cleveland© ir apie- nesirgs raupais jei tinkamai už
linkęs Lietuvius prigulėti prie j čiepyti. At žinot kad lygiai ga- 
Klubo. šis Klubas stengėsi ko
kiu nors budu įrengti klubruimj 
savo narių patogumui, štai po 
ilgo ir sunkaus darbavimosi te
kis klubruimis atidaryta, kurin 
kiėkvien'as vietos Lietuvis gali 
ateiti ir praleisti liuoso laiko va
landą. Su laiku bus įsteigta 
dykai knygų ir laikraščių skai
tykla, taipgi bus intaisyta ir ki
tu žaidimu. Klubo ruimai ran
dasi 1344 E. 68th St.

Jau nuo Isenai reikėjo tekis 
Klubas Cleveland© Lietuviams 
'suorganizuoti, bet musų pirmie
ji Lietuviai nepermatė to reika
lo. Jie nenorėjo ar nemokėjo 
'sykiu su kitomis tautomis kilti 
ir veikti politikos reikale. Dau
gumas iš musų brolių tapo pa
vergti po svetima intekme, tai 
yra .padidino įLenkų skaičių pri
gulėdami prie jų organizacijų. 
Negana to kad jie padidino jų 
draugijų skaičių bet vedė jų 
merginas ir sudarė didėlį skai
čių Lenkiškų šeimynų. Toks 
elgimąsi sudemoralizavo tikrų 
Lietuvių kilimą, ir iki šiai die
nai musų reikalingiausi veiki
mai politikoje buvo užmigdyta.

Bet, broliai Lietuviai Clevelan
diečiai, laikas jau ir mums sto
ti kartu su visomis tautomis ir 
sykiu veikti šios šalies politikos 
darbuose, šiose dienose politika 
lošia gana didelę rolę pasaulio 
istorijoj. Jeigu musų pirmieji 
Lietuviai butų politiką laikę sa
vo 'kasdieninio gyvenimo klausi
mu, (šiandien Lietuvos Respubli
ka nebūtų reikalavus tiek daug 
kartų Dėdės Šamo pripažinti — 
tą šenai Amerika butų padarius'.

Taigi dabar, nors vėliau už 
kitus, imkimės darbo visi, nes 
dirva yra .plati, tik tegul kiek
vienas’dirba. Kurie mano gryž- 
ti į Lietuvą jie dirbs Lietuvos 
reikalais; o mes kurie manome 
čia pasilikti turime dirbti Ame
rikos , reikalais. Neužvydėkime 
vieni kitiems, imkime pavyzdį iš 
kitų tautų nuo kurių mes jau 
toli esame atsilikę.

Dar kartą prašau visų kurie 
•tik manote gyventi šioje šalyje 
ateikit prisirašyti prie Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo; ga
lima prisirašyti kožhą vakarą, 
arba Klubo susirinkimo laiku, 
kuris atsibuna kas antrą, seredą 
kožrio mėnesio Klubo ruimuose, i 
1344 E. 68 St.

Adomas Padegimas.

Įima vaikus apsaugoti nuo dif- 
terijos mirties irgi užčiepijus? 
Čiepijimas yra paprastas ir len
gvas ir nepalieka žymių. Atsi- 
veskit savo vaikus į artimiausį 
Sveikatos Centrą žemiau paro
dytą. Užčiepijimai atliekama 
šitose vietose ir dienose:

Panedėliais 9206 Woodland av. 
Utaminkais 1510 E. 49th St. 
Seredomis 2573 E. 55th Et. 
Ketvergais 2810 Seymour av. 
Pėtnyčiomis E. 152nd St. ir 

Saranac av.
Subatomis 6100 Pear avė.
Galima ateiti bile laiku tarpe 

devynių ir dvylikos ir nereiks 
ilgiau sugaišti kaip pusvalandį. 
Atsineškit savo mažučius vaikus 
kurie dar nelanko mokyklos ir 
tuo pačiu laiku jie 'bus išegza
minuota.

Ohio valstijos geležies indus
trija palengva apsilpnėja delei 
angliakasių streiko ir stokos an
glies. Visos geležinės nekantriai 
žiuri kas išeis iš Clevelande su
šauktos kasyklų savininkų ir 
streikerių atstovų konferencijos.

Nuo pradžios stokos anglies 
Youngstowno distrikte iki per
eitos savaitės neteko darbo aš-j 
tuoni tūkstančiai darbininkų; jų 
eilėn šiose dienose dasidėjo dar 
2,700 vyrų. Clevelande taipgi 
uždaryta keletas geležinių.

Akrono gurno darbuose liepos 
mėnuo buvo didžiausias guminių 
ratų išdirbimo istorijoj.

Puodininkystės darbai pasiti
ki jog streikams pasibaigus at
siras dideli reikalavimai nami
nių indų, todėl juos skubinama 
dirbti.

Ohio valstija tiyi anglies ad
ministraciją, bet dar prie jos ne
iškasta nei kiek anglies ir nėra 
ką pagal administracijos nužiū
rėjimo išdalinti.

Kandidatais ant gubėrnato 
riaus Ohio valstijos sekantiems 
rinkimams utarninke išnominuo- 
ta iš Respublikonų partijos Car
mi A. Thompson, Cleveland ietis. 
Iš Demokratų partijos A. V. Do- 
nahey, iš New Philadelphia.

PARDAVIMAI
Mūrinis biznio blokas, 5 krautu

vės, 6 gyvenimai. Ineina per 
metus $7,600. Lexington, netoli 
79 ts. Geros išlygos.
Mūrinis biznio blokas, Superior^ 

netoli E. 79th, 4 krautuvės, 3 
gyvenimai, 1 su 7 kambariais.
Mūrinis biznio blokas. Payne av.

2 krautuvės, 3 gyvenimai, 1. 
su 6 kamb. Visi gerai sufinan- 
suota.

(Agt) McGun Co.
327 Old Arcade.

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS i 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius ' 
907 E. 130th Street

Pagelbininkas — K. Petraitis 
11604 Moulton Ave.

Užr. Sekretorius — J. Ruszkis 1 
3101 Church Av. Tel. Lincoln 4646-.1 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilas 

1125 E. 79th St.
Iždininkas — P. Akšis

8205 Euclid Ave.

Randolph 4434

ii

PAJIEŠKOJIMAI
Juozas Wroblewski pajieško savo 

pačios Katrės Wroblewski, 30 m. am., 
kuri paliko jį kovo mėn., 1922 m., iš 
Hazleton, Pa., pasiimdama su savim 
su vaikučiu, Juozapą, 7 m., ir Eleną 
6 m. Kas apie ją žino arba ji pati 
lai atsišaukia pas F. X. WAZETER, 
353 Fifth Avenue, New York. Bus 
atlyginta. (34)

ė

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K !
VJWWVWMWVWiWWVJW

PAJIEŠKAU draugo Jono Banevi
čiaus, Kašaberių kaimo, Pinavos vai, 
Panevėžio apsk. Virs 10 metų jau 
kaip Amerikoj, ir tame laike dirbo 
miškuose, bet nežinau kurioj valsti
joj. Jei kas žinot apie jį, ar jis pats 
meldžiu atsišaukti. (33)

Vincas Balčiūnas
13515 Crennel Ave. Cleveland, 0.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
i=: DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street 
Claveland, Ohio.

■Ra-nwww vw-wwwmiri

DR. J. T. VITKUS
Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
VirS Aptiekos

I B. N. ROBERTS — Groseme ir Mesinyčia 
j TAIPGI VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KRAUTUVĖ

j Mėsa ir visi maisto produktai yra švieži, švarus ir gėri.
I Prielankus patarnavimas kiekvienam.

7807 SUPERIOR AVE.

Išdirbėjai Skrybėlių ir Kepurių Krautuvėms ir Tiesiog Pardavimui.4
LIBERTY CAP MFG. CO. < 
vrišlrn — - . — __ — %Vyriškų TOYV T

Vaikams AdL 1 ŪKIŲ
Vaikų kepures 75c. iki 95c.

Vyrų kepures $1.00, $1.50 Išdirbejų kaina.
VYRŲ yELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 

Mes turim įvairią daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių.

2625 East 55th St. _ ______________
Cent. 7509-K Fader & Blecher, Savininkai Rand. 5776

WWWWWAWWW--------

as rusis Kepurių ir sKryoeiių.

7904 St. Clair Ave. ?;

SUEFZER DRUG STORE
Užlaiko visokius vaistus, Linimentus, Perfumus, 

Apraišalus — Ligoniams Reikmenis. 
Galima gaut alaus ekstrakto.

Atneškit savo receptus pas mus išpildymui.
7905 St. Clair Ave.' , Randolph 6741.

X3OXXX*

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
Valandos: kasdien 8 rytoji*' vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 5 va.

cxxxxxxxx

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuve

Reikalaukit 
Eagle Štampu

Bargain Basement
tt K Vyriškų Siutų 
IIšpardavimas

SPECIALIS PIRKIMAS LEIDŽIA MUMS TAIP 
LABAI JUOS NUPIGINTI

Nepaprastas išpardavimas 500 vyriškų dubaltava krutinę siu
tų — po $15! Juos mes pirkome specialiame numažinta kaina 
išpardavime, ir jie yra visuose naujausiuose pavyzdžiuose, naujų 
audimų su plonais bryželiais, mėlyno, rudo, žalio ir juodo audi
mo. Mieros yra nuo 34 iki 44. Taipgi riebiems vyrams — nuo 
36 iki 46 mieros. Nepaprasta sutaupymui proga — Bargain 
skiepe po......................................................................  $15

VASARINIAI SIUTAI
Sensacinis vasarinių drapanų išvalymas iš krautuvės. Dviejų 

smalų vasariniai lengvi siutai parsiduoda pigiai. Visokio audi
mo, visokiose mierose nuo 34 iki 40. Visokių spalvų, tam- d» C 
siu ir šviesių. Bargain Basemente po ..............
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