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Rodosi, kad Anglija ir
Francuzija Susivaidys

TAIKOS KLAUSIMUS TOLIMESNIAI SĄJUN- 
GIEČIAI RIŠA SAN RĖMO, ITALIJOJ.

MASKVOJE PRASIDĖJO LATVIŲ IR BOLŠE
VIKŲ TAIKOS KONFERENCIJA; TEN RODOS 

YRA IR LIETUVOS ATSTOVAI.
Airjjos Teismas intaria Anglijos Premjerą.

Tarp Anglijos ir Francuzijos atstovų matosi pla
tus skirtumas ir laukiama jų tarpe skilimo.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

GELŽKELIEČIŲ STREIKAS 
JAU BAIGIASI.

Įvairių gelžkelių darbo šakų 
žmonės savo susirinkimuose nu
balsavo grįžti atgal prie darbo. 
Kitose vietose ne visi sutinka 
grįžti, o kaip kur ir smarkiai 
laikosi. Pennsylvania gelžkelio 
darbininkai nubalsavo grįžti į 
darbą seredoj, balandžio 21 d. 
Clevelande. '

Prekiniai trukiai jau pradėjo 
judėti ir į miestus pristatoma 
maisto reikmenų.

Gelžkelių unijos prezidentas 
Lee paskelbė, 'jog devyniems 
unijos skyriams atimta čarte- 
riai delei to, kad 2,000 darbinin
kų prisidėjo prie ‘neautorizuoto 
streiko.

Pradedama į miestus gauti ir 
anglies, kurios stoka sulaikė 
dideles dirbtuves ir paleido iš 
darbo tūkstančius žmonių.

Streikepų„vadovai apie grįž
tančius darbininkus kitaip sa
ko: darbininkai negrįšiu kolei 
gelžkelių darbo taryba neužtik
rins jų reikalavimų.

Chicagoj areštuotas gelžkelio 
kiemo darbininkų susivienijimo 
prezidentas John Grunau, 'ku
riam užmetama bėda pradėjimo 
šito streiko. Su juo suimta še
ši kiti darbininkai. Išduota va- 
rantai areštavimui dvidešimts 
keturių - vyrų. Manoma, kad 
šiame streike siaučia I. W. W. 
ir bolševikų propaganda.

Sustreikavo išvežiotojai. New 
Yorke išėjo ant streiko daiktų 
išvežiotojai, kurie, nukirtus at
gabenimą miestan maisto gel- 
žkeliu, daug tame galėjo padė
ti vežimais ir automobiliais. Iš
ėjus jiems ant streiko, ir ta pa
galba miestui nutruko. Streik
laužiams naudojant vežimus ir 
automobilius, streikuojantiems 
simpatizuojantieji žmonės pir
muosius užpuolę keletame atsi
tikimų apdaužė.

Detroit, Mich. — Iš priežas
ties gelžkelių susiparaližiavimo 
čionai iš įvairių darbaviečių tū
lojo išeiti 139,000 darbininkai. 
Dirbtuvėms pritruko anglies ir 
kitokios medegos.

Detroito gatvekarių darbinin
kai reikalauja mokesties po $1 
į valandą tokiems, kurie išdir
bo metus arba daugiau.

Bruselis, Belgija. — Chemiš
koje dirbtuvėje, Rein-Prusijoje, 
Stolberg mieste, nuo eksplozi
jos manoma žuvo 200 žmonių.

Iš Mulhouse, Elzas-Lotaringi- 
joje pranešama, kad Vokiečių 
amunicijos dirbtuvėje eksplozi
ja užmušė 15 darbininkų Bar- 
tenheim kaime. •-

Ispanijoje, Astorias srityje, 
laike riaušių užmušta 15 ir su
žeista 30 darbininkų. Riaušės 
kilo darbininkams susivaidijus 
su policijos sargyba. Socialis- 

^tų atstovai valdžioje atakavo 
vyriausybę už tokių riaušių su
kėlimą ir reikalayo tos srities 
gubernatorių atstatyti. Likosi 
pasmerkta civile sargyba ir iš
sireikšta, jog nebuvo reikalin
ga tenai naudoti ginklų.

TAIKOS TARYBOS NAU
JOJ VIETOJ.

San Rėmo. — šitame maža
me Italijos mieste viskas pri
rengta pradėti konferenciją pa
čių sąjungiečių valstybių tarpe. 
Nežiūrint to miestelio apielin- 
kių ramumo, jau.išsykio mato
ma nesutarimo dvasia dalyvau
jančių tarpe. Italijos, Anglijos 
ir Francuzijos premjerai turė
jo savo pasitarimą pirm visko. 
Jie prisižadėjo neišduoti nieko 
spaudai. Tą išreikalavo Angli
jos premjeras Lloyd George.

Prancūzai atstovai sako, jog 
pirmutinis šios konferencijos 
klausimas turės būti Francuzų- 
Anglų-Vokiečių nesusipratimai. 
Anglijos atstovai tuo tarpu no
ri; kad pirmas klausimas butų 
Turkijos išlygos. Daugelyje at
vejų tarp Francuzijos ir Ang
lijos kįla skirtumai,, ypač Tur
kijos dalykuose, apie patį Kon- 
stantinopoliaus likimą kalbant.

Amerikorių San Rėmo yra tik 
keturi korespondentai. Čia at
sirado ir naujasis Amerikos am- 
basadoriusi bet jis korespon
dentams sakėsi niekė neturįs 
su šia konferencija, važiavo į 
Romą, bet del gelžkelių streiko 
negalėjo tiesiu keliu, tai čia už
kliuvo. Tai yra pirmas sąjun
giečių susirinkimas, kur Suvie
nytos Valstijos neatstovauja
mos, ir tikima, kad prezidento 
Wilsono rekomendacijos ar pa
tarimai čia nebus priimti.'

Paryžiaus korespondentai pa
skelbė, kad konferencijon neat
silankymas Jugoslavų, atstovų 
padaro ją mažos reikšmės kon
ferencija Italijąi. Jugoslavai 
pranešė dar nesą prisirengę da
lyvauti.

Konferencija prasidėjo.
Balandžio 19 d. konferencija 

prasidėjo. Iš Paryžiaus prane
šama, kad augščiausioji taryba 
San Rėmo miestelyje nusprendė 
internacionalizuoti Dardanelius, 
pereigą pro Konstantinopolį iš 
Viduržemio į Juodąsias jūres. 
Turkams išlygas nutarta per
duoti gegužio 10 d. Minėti trįs 
premjerai nutarė duoti atsaky
mą prezidentui Wilsonui ant jo 
nurodymų kaslink Konstantino
polio.
Tuoj įvyks skilimas tarp An

glijos ir Francuzijos vadų.
Balandžio 20 d. ateiną prane

šimai iš konferencijos skelbia, 
kad tarp Anglijos premjero D. 
Lloyd George ir Francuzijos— 
Millerand įvyks galutinas skili
mas minčių ir tas pakenks įve
dimui galėn Versailles mieste 
padarytų sutarčių.

Anglijos delegacija reikalau
ja, kad išlygos Vokiečiams leis
ti pildyti.su lengviausiu galimu 
priėjimu, be prievartos.

Francuzijos atstovai nori Vo
kietijai padaryti tokias taisyk
les, kad ji pirmesnes išlygas 
su dideliu atsargumu pildytų ir 
jei reikės priversti spėka..

TURKAI JUDA.
Konstantinopolis. — Musta- 

pha Kemal Paša, Turkų nacio
nalistų vadas Anatolijoje, išlei
do įsakymą deportuoti iš jų so
vietinės republikos Angoros vi
sus krikščionis ir svetimtaučius. 
Iš Armėnijos ateina naujos ži
nios apie Armėnų skerdynes.

RUSŲ IR LATVIŲ TARY
BOS EINA NEKAIP.

Londonas. — Latvių spau
dos biuras skelbia, kad buvo 
kėsintasi nužudyti Latvijos 
premjerą M. Ultmanis.

Maskva. — Pirmose dienose 
Latvių ir sovietų valdžios tai
kos tarybų dalykai taip išsikrai
pė, kad atitaisyti juos ims ke
letą savaičių. Pirmsėdis) See- 
berg, Latvių delegacijos, išdės
tė pamatinius punktus, kurie, 
sako, yra Latvijos paduodami 
kaipo punktai; ant kurių ji su
tiks tarybas varyti. Pirmiau
sias pareikalavimas buvo pripa
žinti Latviją nepriklausoma ir 
turi būti įsteigta rubežiai sulyg 
natūralių apistovių. Kiti rei
kalavimai buvo: kad Latvijai 
nebūtų reikalo apmokėti karės 
skolas; visiškas Rusų išsižadė
jimas nelysti į kitų tautinius 
vidujinius reikalus; apsaugoji
mas Latvijos piliečių Rusijoje, 
turinčių kokį turtą, ir leisti no
rintiems sugrįžti iš Rusijos; 
atiduoti visas teises ir nuimti 
savo globą nuo budinkų, kokią 
senesnė valdžia turėjo Latvijo
je; Rusija turi atmokėti nuos
tolius, paneštus laike Vokiečių- 
Rusų ir Latvių-Rusų karės ir 
tt.

SOVIETŲ SISTEMA
... BANIUTIJA.
Stockholm. — Iš Helsing- 

forso, rinijoje, pranešama, 
kad visos Rusijos komunistų 
kongresas Maskvoje nutarė 
panaikinfi sovietinę sistemą 
dirbtuvių vedime ir tvarkyme 
ir pavesti jas “į pilnai kom- 
petentiškų žmonių rankas”.
Kaip gražiai pradeda nykti 

visos bolševikiškos idėjos pa
saulio/ tvarkymui: kasdien vis 
daugiau jie pamato, kad jų te
orijos visai netikusios, nors ant 
popieros gražiai skamba. — So
vietų sistema dirbtuvėms buvo 
ta, kad ~buvo renkama darbinin
kų taryba ir jie, nors ir tam
siausi ir nieko neišmaną apie 
paprasčiausius dalykus, duoda
vo įsakymus, kaip reikia dar
bas vesti ir .dirbtuvės tvarkyti. 
Be jų nutarimo nei'žingsnio ne
buvo valia padaryti. Dabar pa
tiems sovietininkams vėl reikės 
senų bosų klausyti.

BOLŠEVIKŲ “AMBASADO
RIUS” S. V. PRIEŠAS.

Washington. — Senato komi
tetas apie bolševikų Rusijos 
’’amasadorių” Ludwigą Martens 
raporte pasakė, kad jis yra 
Vokietijos' pavaldinis ir tokiu 
budu tiesioginis pavojingas sve- 
timžemis. Jo dalykas yra to- 
kis, kad geriaus tinka tardyti 
teisių departmentui, o ne sena
to komitetui. Dabar Martens 
laukia tardymo Darbo Depart
ment© apie deportavimą jo iš 
Amerikos. Nors jis pats ne
skelbia nuvertimo Suv. Valstijų 
valdžios, bet arti surištas su 
tokių minčių žmonėmis.

GVATEMALOJ TAIKOSI.
Washington. — Gauta žinių, 

kad tarp Unionįstų ir preziden
to Cabrera padaryta sutartis 
<užvesti santaiką ir pats Guate- 
malos dabartinis prezidentas 
turi apleisti tą šalį.

šeši užmušti. Allentown, Pa. 
— Lehigh Portland Cement Co. 
akmenų skaldykloje, pergreit 
ekspliodavus dinamitui ir ne
spėjus žmonėms pasitraukti į 
šalį, užmušta šeši ir sužeista 
trįs darbininkai.

ANGLIJOS PREMJERAS 
INTARTAS ŽUDYSTĖJ.
Cork, Airija. — Tūlas laikas 

atgal slaptai likosi nužudytas 
lordas majoras MaęCurtain, An
glijos valdžios perdėtinis Cork 
miestui. Tardymams ir teismui 
einant, prisaikintieji teisėjai 
išnešė apkaltinimo nuosprendį 
sekančiai: “Mes atrandame, kad 
buvęs aldermanas Thomas Mac 
Curtain, Cork miesto lordas ma
joras, mirė nuo žaizdų, paneštų 
nuo kulkos; kad jis buvo nužu
dytas su žinia ir žiauriose ap
linkybėse; kad žmogžudystė bu
vo suorganizuota ir išpildyta 
Airijos karališkų atstovų, ofi
cialiai vadovaujant Anglijos 
valdžiai, ir mes išnešame nuo
sprendį už šitą žmogžudystę 
prieš David Lloyd George, An
glijos miništerį pirmininką; 
Lordą French,1 Airijos lordą lei
tenantą; lan MacPherson, bu
vusį Airijos sekretorių” ir tt.

Niekas nesitikėjo, kad taip 
drąsiai prisaikintieji teisėjai iš
neštų nuosprendį už žmogžudy
stę ant pačių didžiausių Angli
jos ir jos 'valdžios uždėtų val
dytojų Airijai.

Tai žudystei atsitikus, dary
ta išvedimai, jog tai papildę Ai
riai, norėdami sukelti savo ša
lyje revoliuciją. Airiai skelbia, 
kad tą padarė valdžios žmonės 
sukėlimui neapikantos prieš gy
ventojus ir užtraukimui dar di
desnio jų persekiojimo.

SAKO, NORIMA ATGRĄŽIN- 
TI RUSIJAI CARĄ.

Paryžius. — Franciižų polici
ja susekus suokalbį, jog esą no
rima įsteigti Rusijoje cariška 
valdžia, — to t suokalbio Vado
vas areštuotas. Kaip policija 
spėja, suokalbis gaminamas Pa
ryžiuje ir Bėrime esančių Rusų. 
Senos valdžios atsteigimui ma
noma esą pasinaudoti1 Vokiečių 
pagalba. Karės ir vidaus mini
sterijos įsakymu areštuotas iš 
Kolognos atvykęs Alois Ozno- 
bichin, buvęs Rusijos durnos 
narys ir artimas xcarui žmogus. 
Iš tyrinėjimų pasirodę, buk su
rengta didelė konspiracija pa
sodinti ant sosto Romanovą.

LENKAI SUGRĮŽO.
Pereitą savaitę parvežta į 

New Yorką pulkas Lenkų ka
reivių, išrinktų iš Amerikos ei
lių ir pasiųstų ginti Lenkijos. 
Turbut jiems nepatinka Lenki
ja, nes anuo kartu buvo pakėlę 
subruzdimą ir pareikalavę Suv. 
Valstijų valdžios grąžinti juos 
atgal.

Lenkijoje dalykai visai eina 
vėjais. Galima, suprasti iš to, 
kad šiose dienose valdžia užda
rė visokį privatinį telegrafais 
susinešimą su kitomis šalimis 
nuo balandžio 17 d. iki 26 d.

KIRVIU NUŽUDĖ MERGAITĘ
Muskegon, Mich. — Septynių 

dešimtų dviejų metų senis nu
žudė savo anūkę, 10 metų mer
gaitę, perkirsdamas ją kirviu. 
“Aš norėjau išvaduoti ją iš jos 
tokio skurdaus gyvenimo, bet 
kitaip negalėjau”, sakėsi jis. — 
Tikima, kad senis pamišęs.

Pershing sutinka būti kandi
datu. Washington. — Buvęs 
vyriausias Suv. Valstijų kariu- 
menės vadas Francuzijoje lai
ke karės, gen. Pershing, pasi
sakė viešai priimąs pasiūlymą 
būti kandidatu ant Suv. Vals
tijų prezidento.

NUSIŽUDĖ MOTINA.
Chicago, Ill. — Matydama, 

kad mirs jos dviejų metų am
žius vaikutis, neišturėdama šir
dies skausmų, išbėgus į kitą 
ligoninės .kambarį iššoko nuo 
4-to augšto per langą ir užsi
mušė. Už dešimts minufų vė
liau mirė ir kūdikis.

i Areštuotas ’’Sandaros” Red.
Už patalpinimą ’’Sandaroje” 

korespondencijos iš Ansonia, 
Conn., kunigų pastangomis ta
po areštuotas ’’Sandaros” reda
ktorius K. Norkus irx turėjo už
sidėti $500 kaucijos.

A. L. T. Sandaros 7 kuopa 
išrinko komisiją ir prašo visuo
menės aukų bylos vedimui, ku
rias reikia siųsti: Sandaros Ad
ministracija, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

FANATIKŲ VIS DAR UŽ
TENKAMAI YRA.

Columbus, O. — čionai atsi
lankė pamokslininkas, episko- 
Ipalas, ir šv. Povilo bažnyčioje 
laikė pamokslą. Kokiu tai bu
du jis apšauktas ’’dvasišku gy
dytoju” ir j i^. skelbiasi galįs iš
gydyti raišus', aklus, kurčius ir 
kitokius, kaip Kristus gydė, — 
’’jeigu j ieškantis mano pagal
bos atsižadės visko, atsikratys 
npo piktų mįslių, nuo neapikan- 
,tos, nuo geismų” ir visko, kas 
žmoguje kasdien yra ir nuo ko 
nei vienas, kolei dūšios dievams 
neatiduoda, negali atsikratyti. 
Tokis ’’gydytojas” ir išsiteisi
na ant visų užmetimų, jei ne
išgydo, gerai suprasdamas, 
jog žmoguje tie visi blogumai 
gyvena ir negali išeiti. Išgir
dę apie jo atsilankymą, suva
žiavo iš visų apielinkių pustre
čio tūkstančio paliegėlių ’’svei
katos” jieškoti. ’’Gydytojas” 
visus laimino ir palytėjo kožną 
savo ranka, žmonės sugrįžo 
su tais pačiais skausmais, to
mis raišomis kojomis, aklomis 
akimis ir kurčiomis ausimis.

Kitas fanatiškas atsitikimas 
buvo pereitą nedėldienį Tangier 
miestelyje, Virginia valst. Te
nai gyventojai pasidarę įstaty
mą, kad nedėldienį kiekvienas 
turi eiti bažnyčion, arba jei nei
na — sėdėti namie, bet nesiro
dyti ant gatvės. Konstabelis, 
Vaikščiodamas po miestelį, pa- 
tėmijo 17 metų vaikiną sėdintį 
lauke, prie savo brolio krautu
vės. Konstabelis reikalavo vai
kiną eiti bažnyčion; jis pakilę^ 
patraukė ant namų; parėjęs at
sisėdo savo, namų prielangėje. 
Konstabelis vaikinui liepė“ eiti 
į stubą, vaikinas' atsisakė ir iš' 
to kilus kivirčiams “švento įs
tatymo” pildytojas vaikiną per
šovė per vidurius. — Del tikėji
mo ir Dievo įsakymų nesilaiko: 
Neužmušk ir Mylėk artimą sa
vo kaip'pats save. — Nors pir
mieji Amerikos gyventojai čia 
atvyko del. didelio religiško per
sekiojimo Europoje, bet čia irgi 
tas pats buvo 'įvesta kolonistų 
gyvenime. Jau manyta, kad to
kie apsireiškimai dingę, bet štai 
dar vis neišnyksta.

VĖL AUDRA PERŠLAVĖ 
PIETINES VALSTIJAS.
Birmingham, Ala. — Balan

džio 20 d. šioj valstijoj nuo au
dros nukentėjo šimtai sužeis
tais, 140 užmušta ir sugriauta 
daugybė namų.

Little Rock, Ark. — Pereitą 
nedėldienį audrai praėjus šiaur
vakariniu ir šiauriniu Arkansas 
valstijos kampu likosi užmušta 
22 ir sužeista daugelis žmonių. 
Harkey Valley žuvo penki; Ca
bin Creek’e užmušta motina su 
pora vaikų ir šeši tos šeimynos 
nariai sužeisti; Belleville irgi 
žuvo vienas. Audros distrikte 
sutraukytą telegrafų vielos, ti
kima, kad nuo tos nelaimės nu
kentėjo daug daugiau. Kaip 
rodos, čia praėjo dvi tornados: 
viena persisuką per vakarinį 
kampą, o kita perėjo šiaurine 
dalimi. Tornadą vakarinėje da
lyje, eidama, išlaužė sau taką 
100 jardų pločio. Iš nekuriu 
miestelių pranešama, kad su
griauta keletas namų, kur ne
buvo jokių sužeidimų ar užmu
šimų;

Lietuvos Laisves Paskola
PASKOLOS BĖGIS.

Bonai jau gatavi.
Visuomenei ir visoms Pasko

los stotims pranešame, kad bo- 
nai jau gatavi. Bonai neužil
go bus pradėti siuntinėti vi
siems tiems, kurie yra jau pil
nai užsimokėję tą sumą, ant j 
kurios užsirašė. Taigi,, dabar 
jau prasideda tikras bonų pla
tinimas.

Dar įtartą atsikreipiame į vi
suomenę, kad dabar jau atėjo 
paskutinis laikas, kuomet rei
kia užsirašyti Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Iki šiol užsi
rašė iso apie už $1,250,000, bet 
iki 11 balandžio grynais pini
gais ar Liberty bondsais sumo
kėjo tiktai $642,962.42, tai yra 
apie pusę ant kiek užsirašė.

Lietuva kas kartas vis eina 
stipryn, kas kartas kareivių 
skaičius vis auga, kas kartas 
vis geriau ir plačiau pradeda 
veikti Lietuvos pačtas ir gele
žinkeliai. Ja'u ir Amerikos pač
tas -Lietuvon priima persiunti
mui net pakus. Lietuvos iždas 
vis taisosi. Jau net Lenkai 
pradeda kalbėti, kad ‘bene geru- 
nfu reikėsią jiems' pasitraukti 
iš Vilniaus. Viskas gėrėją, 
Lietuvos auksinų kursas jau .pa
kilo dvigubai tiek, kiek buvo 
pora mėnesių atgal. Viskas ei
na pirmyn, kįla, tvarkosi, vis
kas einą šviesesnėn ir laimin- 
gesnėn ateitin, tik Amerikos 
Lietuvių visuomenė dar stovi 
ant vietos. Sakome stovi, nes 
pinigai -už Lietuvos bonus vis 
eina tokiu pačiu tempu, kaip iš 
■pradžios^ •

Sukruskime visi 1 Abejonių 
daug būti negali. Jei norime 
būti savo namuose šeimininkais, 
pirkime Lietuvos Laisvės bo
nus, nes jei nepirksime, nebus 
pagalbos Lietuvai ir ilgai jai 
reikės kentėti piniginį krįzį.

Delei to, kad plačioji visuo
menė žinotų, kaip kuri stotis 
veikia, kaip kuri kolonija dar
buojasi del Lietuvos labo, vie
šai paskelbiame, kiek kuri sto
tis .pinigais ar Amerikos bo'nd- 
sąis prisiuntė, žemiau telpan- 
čiame surašė pažymėtos visos 
stotįs, gi kurioje kolonijoje yra 
daugiau negu viena stotis, kad 
jas atskirti, pažymėjome“ dar 
kabėse iždininkų ar kitų virši
ninkų vardus.

Iš to surašo aiškiai matyti, 
kaip yra vienose kolonijose ap
sileidimas, o kitose didelis dar
bštumas. Yra atsitikimų, kad 
mažytės kolonijos toli pralenkė 
milžiniškas kolonijas.

Lietuviai paprastai mėgsta 
dalintis į grupas, į partijas. Ot 
čionai lai kiekviena kolonija ir 
lenktyniauja su kita. Ar gi ga
li būti geresnio ir prakilnesnio 
darbo, kaip pienai kolonijai 
pralenkti kitas užsirašymu Lie
tuvos Laisvės bonų !

Darban 1 Lenktynėsna! Ku
rie pralenks kitus, tie netik 
gaus dovanas, bet ir didžiau
sią pagarbą ir. čionai Ameriko
je ir »musų Tėvynėje Lietuvoje.
STOTĮS IKI BALANDŽIO 12 

SUMOKĖJO.
Aurora, III. $310.
Ansonia, Conn. 4,200.
Amsterdam, N. i Y. 17,400.
Akron, Ohio 115.,
Athol, Mass; 250.
Ambridge, Pa. 1,000.
Bronx, N. Y. 2,750.60
Boston, Mass.

(Kiburis) z 8,640.04
(Valiukonis) 11,522.

Brooklyn, N. Y.
(Gen. stotis) 11,711.50
(’’Vienybė”) 8,699. '
(Kun. Kodis) ( 650.
(’’Garsas”) 1,147.

Braddock, Pa. 2,475.
Bayonne, N. J. v 2,702.

LIETUVOS MISIJA LAN
KOSI PITTSBURGE 

ir apielinkčse.
Lietuvos Misija lankysis šio

je apielinkėje su Lietuvos pas
kolos reikalais:

Balandžio mėn.:
24 d., subatoj, nuo 7:30, Home

stead ir Braddock.
25 d.,- nedėlioj, 1 vai. po pietų,

Duquesne. .7:30 vakare— 
South Side, Pittsburge.

26 d., panedėlį, 7:30 vakare, 
Bentleyville ir Donora. į

27 d., utarninko vakare, bus iš
kilmingas Misijos priėmi
mas Fort Pitt hotelyje.

28 d., seredoj, 7:30 vakare, So
ho ir Allegheny.

29 d., ketverge, 7:30 vakare, 
McKees Rocks ir Penn avė. 
Pittsburge.

30 d., pėtnyčioj, 7:30 valandą,
Bridgeville ir Vandergrift.

Brockton; Mass. 8,6^0.22 
Baltimore, Md.

(Karalius) 9,596.
(Alyta) 19,365.

Brighton, Mass. 700.
Bentleyville, Pa. 750.
Binghamton, N. Y. 845.
Chicago, 11’17

(Jovaišas) 20,665.07
(Kastenas) 12,980.
(Viskontas) 42,961.88
(Dargis) 15,962.
(Rosel., Kuyzin) 12,021.
(Šatkauskas) į 27,050.
'(’’Draugas”) ' 5,710.
(’’Lietuva”) 585.
(Rugienis)', 14,350;
(Baltutis) 10,700.
(Riawka) 70.

Cleveland,' Ohio 12,273.
Chester, Pa. 250.
Columbus, Ohio , 250.
Cambridge, Mass. ■ 8,140.
Chicago Hghts, Ill. 1,490. '
Cicero, Ill. 11,935.
Detroit, Mich.,

(Balčiūnas) 2,479.26 
Dayton, Ohio 675.,
Duryea, Pa. 900.
E. St. Louis, Ill. 2,840.
E. Newark; N. J. 5,905.
Elizabeth, N. J. 1,505.
Frackville, Pa. 275.
Gerardville, Pa. 235.
Gilberton, i Pa. 600.
Grand Rapids, Mich. 3,615. 
Gary, Ind. 2,607.

[Gardner, Mass.. . 2,100. 
[Harrison, N. J. 6,155.
Herkimer, N. Y. 250.
Hartford, Conn. 16,769
Homestead, Pa. 11,165.
Haverhill, Mass. 680.
Indiana Harbor, Ind. 7,870.50
Kansas City, Kans. 1,000.
Kenosha, Wis. 12,178. .
Lawrence, Mass.

(Skusavičius) 5,354.
■ (Sekys) 2,246.

Los Angeles, Cal. 950.,-
Lincoln, N. H. l,700.\.'
Lowell, Mass. 2,725.52;
Lewiston, Me. 1,195.
Long Island, N. Y. 1,920.
Melrose Park, DI. 7,143.54
Miners Mills, Pa. 3,817.
Mahanoy City; Pa. 1,500.
Meriden, Cohn. 1,010.
Manchester,! N. H. 2,910.
Maspeth, L. L N. Y. 495.
New Philadelphia, Pa. 3,037. 
New York City

(Andrijauskas) 450.
(119th St.) 340.

Newark, N. J. (Lazdynas) 50. 
Nashua, N. H. 800.
New Haven, Conn. 7,869.
Norwood, Mass. 7,569.
Newark, N.' J. ? 18,200; 
Northampton, Mass. 1,335.
New Britain, Conn. 16,540.
Niagara Falls, N. Y. 1,050.
Pittston, Pa. 5,345.
Philadelphia, Pa. 5,200.
Providence, R. I. 4,870.

(Užbaiga ant pusi. 6-to)

Laisva Lietuva Dabar arba Niekados! — Lietuvos Laisves Bonais Parodykim, Kaip Mes Liuosybę Gerbiami
Bonai ant $100 ir daugiau (yra ir mažesni ant $50) skolinami ant 15 metų ir duos kiekvienam po 5 nuošimtį j metus. Pirkite savo Kolonijų Stotyse arba kreipkitės į Lietuvos Misijų New Yorke.

pildyti.su


DIRVA

j Iš Lietuvių Gyvenimo ’
C. BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 5 d. Liet. Mechani

kų Sąryšio kuopelė vietinėje 
pobažnytinėje salėje turėjo su
sirinkimą, kur tapo išrinktas 
delegatas į Liet. Mechanikų Są
ryšio konferenciją balandžio 10 
d. Brooklyne, N. Y., aptarimui 
kaip geriaus butų pasiųsti į 
Lietuvą mechanikų, taipgi ir 
apie perkėlimą kapitalo. Per 
susirinkimą įsirašė vienas nau
jas narys, Pr. Andrius. Taipgi 
tapo nutarta parsitraukti iš 
Centro daugiau/ knygelių ir im
tis energingiau už darbo, pri- 
raširiėjant naujus narius prie 
Sąryšio.

Balandžio 6 d. toj pat salėj 
vietinė Lietuvos Bonų Pardavi
nėjimo Stotis buvo parengus 
prakalbas Lietuvos Misijai, at
vyko kalbėti Majoras P. žadei- 
kis ir žadėjo būti kun. V. Miro
nas, bet pastarasis nebuvo. — 
Kalbėjo" tiktai vienas gerb. ža- 
deikis.1

Pagarsinta buvo, jog prakal
bos prasidės 8 vai. vakare, pub
likos priėjo pilna salė dar prieš 
nurodytą laiką; tik kalbėtojas 
atvyko ant 8:30 vai., kurio vi
si nekantriai laukė.

Nežinia, kodėl pas mus taip 
visai paprastai Lietuvos -svetys 
sutiktas. Atsimenu, vasario. 29 
dv kada kalbėjo L. K. Misijos 
nariai — Lęit. P. J. Purvis ir 
Amerikietis Sloane, tai iš paša- 
lies prasitarus, kad gal bus ir 
Maj.‘ žadeikis, tai tą nugirdęs 
kun. A. P. Kodis, nusistebėjęs 
pasakė: ’’Nors gavėnia, bet vis
gi butume ką nors parengę, 
nors kokią dainelę choras bu
tų padainavęs, jeigu Maj. ža
deikis atsilankytų”, bet dabar, 
kada atsilankė, tai nei mažiau
sios 
nors rengėjų priešakyje stovė
jo p. K. Strumskis, kuriam vi
sai buvo lengva paties vadovau
jamas Choras sukviesti, o taip
gi ir pats kun. Kodis nepasirū
pino nors kiek iškilmingiau sve
tį priimti ir* publikai daugiau, 
entuziazmo priduoti.

pramogėlės rieparengta,

Tiek to apie tai. Eisime apie 
prakalbas. Atvykus Maj. Ža
deikių!, kun. Kodis, perstatyda- 
mas jį kalbėti, pats nuo savęs 
pasakė trumpą prakalbėlę, pri
taikindamas to vakaro tikslui. 
Po to išėjo ant estrados laukia
mas kalbėtojas, kurį publika 
pasveikino gausiu delnų ploji
mu. Visos jo kalbos nebūtų ga
lima ir aprašyti, ir tas jau vi
siems, Amerikos Lietuviams yra 
žinoma, kadangi buvo-aprašoma 
ir daugumas girdėjo iš pirmes
nių jo prakalbų įvairiose musų 
kolonijose. Tiek galima pami
nėti, kad savo ilgoje kalboje, 
apie dviejų valandų laiku, nu
piešė visą Lietuvos pradinį kū
rimosi darbą, taipgi ir dabar
tinį ir kad šiuo valstybės gyva
vimo tarpu svarbiausia /yra fi
nansai. Gerb. kalbėtojas ragi
no visus pirkti Lietuvos bonus, 
kiek tik kuris išgali. Priminė, 
jog Amerikos Lietuviai gana 
šaltai atsineša link Lietuvos pa
skolos. ’’Pirmiauš, kiek metų 
atgal, žmonės sakydavo” — ta
rė kalbėtojas, /’kad jeigu Lietu
va butų' laisva, tai nei marški
nių nesigailėtų atiduoti ir vis
ką, ką tik turi, del Lietuvos au
kauti. Na dabar, dabar Lietu
va jau laisva ir ji neprašo pas 
jus duoti, tik prašo paskolint, 
gi už penkiolikos metų jums 
bus atiduota, 
nuošimčiu. O 
čiai atsinešat. 
nėra paisoma, 
jie duos viską, kad tik Lietuva 
butų laisva; bet pas Amerikie
čius Lietuvius vis dar abejonės: 
dar aš pažiūrėsiu kas bus to
liau, tai tada duosiu.... Kas 
Kutų buvę su pirmais Lietu
viais liuosrioriais, jei ir jie bu
tų laukę, ką kiti padarys? Tai 
nei manyti butų nereikėję apie 
Lietuvos neprigulmybę, kurią 
šiandien jau turime; mus butų 
užėmę Rusai ar Lenkai ir engę 
mus po senoyei, kaip pirmiau; 
bet Lietuvos žmonės taip1 ne
laukė, kaip laukinėja Amerikos 

į Lietuviai’. Buvo ir Lietuvoje, 
vidaus paskola, kurią žmonės

Sekančiam numeryje pa
talpinsime p-lės Onos M. 
Draugeliutės laišką, ap
rašantį daug žingeidžių 
dalykų iš Kauno. P-lė 
Draugeliutė yra Ameri
koje gimus ir augus, pa
eina iš Brooklyn, N. Y.( 
Pereitą metą, kuomet į 
Paryžių Lietuvos Dele
gacijai reikėjo pagelbos, 
ji išvažiavo kaipo steno- 
grafė ir vėliaus, tenai, 
viskam pasibaigus, išva
žiavo į Kauną ir dabar 
yra prie Užrubežio Rei
kalų Ministerijos.

giai, reikia suprasti kame daly
kas ir nepasiduot laisvama
niams. Ragino visus prisirašy
ti prie 'katalikiškų organizacijų, 
o kada visi bus katalikai, tai 
nekatalikai bus sugrusti į kalė
jimus,

Tai matot, kokis yra kunigų ____ ______ _ ___ _
programas. Gerbiamieji skyriai Lietuvai

Kaslink tautininkų — kad jie,Gelbėti Draugijos! darbas_pra- 
veikia.itai juos ir peikia, o kas dėtas, 
nieko neveikia-, tai turi 
save ir savo sėbrus girti, 
su vietinis klebonas per 
prakalbas šu lazda prie 
stovėjo ir jei kas butų ką 
ši'ngo prasitaręs, tai tuoj

L. G. D. IR $100,000 
L. R. KRYŽIUI.

Lengva yra pasižadėti ir net. 
apsiimti dirbti — dargi ateiti 
talkon. Bet nelengvą yra nu
veikti užmanytąjį 'darbą. 

~ —_i__ • • t

durų 
prie- 
butų 

ar policijos bėgęs šaukti ar 
vo tiesas, įvedęs.

Kalbėtojas apie Lietuvą 
paaiškindamas kad 

išsitarus, 
išsitarus, 

iš ko kal- 
jam nie-

^iiiiiiiiiiiiiniiiuiiniiiiiiiiiiiiiiii>>!:anninniiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitt£
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S GERB.
PRAG1LO KAMPELIO

ir dar su geru 
ir tai gan šykš- 

Gerų patriotų 
kad ir prapultų,

UŽLAIKYK KŪDIKI SVEIKU
IR TVIRTU

Kūdikio tarpimas ir vystymąsi dikčiai priklauso 
nuo užlaikymo ir vartojamo maisto. Jūsų kūdi
kis turi būti kasdien maudomas ir reguliariai pa
maitinamas. Jei negalit žindyt kūdikio, vartokit

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Atsakančiausias kūdikių maistas—padarytas iš 
geriausio karvės pieno ir malto cukraus, del kū
dikių. Visur jį rekomenduoja daktarai delei jo 
atsakantumo ir maitingumo.
Jeigu jūsų kūdikis ne auga—jei jums reikia mai
sto, kuris jį sudrutins ir padarys sveiku, pasiųsk 
mums šiandien kuponą ir gausi dykai jūsų kal
boje instrukcijas apie maitinimą, taipgi penkias
dešimts keturių puslapių knygelę apie kūdikius.
Kam bėdavot apie stoką cukraus ir pieno jūsų 
štatui ir valgiams? Eagle Brand, delei savo at
sakantumo ir gerumo, paliuosuos jus nuo to, dar 
jis yra pigesnis ir Skalsesnis. Vartokit Eagle 
Brand bile reikale kur naudojama paprastai eur- 
rus ir pienas. Bandykit su sosu.

Labelis ir Vardas 
Jums Gvarantija

Šis
yra

Parsiduoda Gerose Aptieko- 
se ir Groserių Krautuvėse 
The Borden Company 
108 HUDSON STREET 

NEW YORK
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jų lando visokie .’’rojaus a- 
gentai” ir perša savo gero
ves. Skubina dabar išgau
ti darbininkų pritarimą, bi-.į . 
jodami, kad paskui neturės 
pasekmių^, kada žmonės su
sipras. Susipratusių dalis į 
jų kalbas domos nekreipia, 
užtai jie gretinasi prie tam
sios minios, aiškindami apie 
visokius jų blogumus ir ne
pasisekimus, sakydami, būk 
tai tautininkų ir klėnkalų 
valdžia jiems tą viską pada
riusi, taipgi pavadina ’’susi
pratusiais” tuos, kurie jau 
jų paklauso, nors ištikro 
visas žmogaus skurdas pa
eina nuo jo paties žemo iš- 
sivystymo.

Martinui nepatiko, kam i _ -^e drauge; su
ant stalo buvo du peiliai, ir

Tarpe musų 
komunistų ein: 
tynė. 'Vienoj 
vė” — komun 
organas, tą dr 

'skelbusi; kii 
cial-bolševikų 
kivis” ir ”N: 
vardo prisibijo 
tarp save kolii 
išvaduosią d:

■ po kapitalizm 
Ii ni antrus der

nupuolėlio 'žo( 
darni užleisti

I pitalistiškos 
griovimą (je 
pasitaikytų), 
žada išliuosuc 
ir įvesti ant 2 

; smerkia ”so 
dihdami darb 
tojais ir kitai 
’’komunistų” 
tai”. Pagaliai 
paskelbia sel 
“Galutinas ‘ 

bankr 
’ “Tie gaiva 
bė ‘komunii 
viešai pritai 
pagerinantie 
būvį arba ap 
bininkų teis 

t mė pritarti 
pitalizmo b 
stačiai užsi 
munistiškos 
keikia tuos, 
mena ją. . , 
ėmę vardą, 
Socialistų. ' 
sižadėjo, kai 
vojų savo kž 

’ toj to ėmės 
tiktai kova 
ir kitokias d 
nizacijas, ne 
’komunistišk 
tems.”

Taip ”įa 
kuoja "Lais’ 
anarchistų c 

’’Naujieno 
» pažįsta geri; 
! kų būvio 
f tvarkoje.

Bet, nors
I, užmeta bain 
[ čios nepasisa 
L ro irgi iš b;
■ džia kartais 
Į laisvų lupų, 
į talistiško s 
j vertė anksč 
p ir užtylėt šu 
į rėkia ”Lais

dvi galvos, l 
Jei ne ta 1 
nos” dar ga: 
voliucijos ir 
merikos Vali 

’’Naujieno 
rinimas Ann 

i. kų būvio (t 
duoja), u'ž ta 
formavimą 
pitalistinės

Bet jos ši 
jos Lietuvai 
du nori pra 

1 darbininkam 
rikoje užtei 
formų, o Lie 
gos skerdyn 
reformas gal 

į lengviau, ne 
ries tenai vi 
si ir žmonės > 
geresnio, jei 

; ja. Tik apie 
liuciją drąsia 

Tai ką dai 
’’Naujienos” 

-vienai ’’Lais;
Mes, senia 

dg neatskiria 
tarp tų mus 
nųjų laikraš 

; jienos” ir ” 
tai gudriau 1 

| aną savyje u 
svė” atvirai

Gaila, kac 
. darbininkai, 
i kius laikrašc 
L niąs, nemoka 

1 išvedimo ir 
’• baisiai tie jų 
; jais skelbiąs: 
Į protus tams 
1 vėjų pripuči;

Darbinihka 
išsiaiškinti,

L. už jo ’’išliuo: 
Vieni kitų: 

dindami, abi

------- , sustoti pusiaukelėje ne
laiko | galima! Reikia varyti pirmyn.
Mu-. Teisybė, darbas sunkus —- ką 
šias j darysi! Bet užtai našus dar

bas: $100,000 Lietuvos Raudo
najam Kryžiui!

Už tuos pinigus' juk visiems 
ligoniams bus galima nupirkti 
skalbiniai, ir .perrišama medega. 
šimtais taps nuo tikros mirties 
išgelbėti, ir gal tarp jų bus li
tavo tikra motina, tėvas, brolis r 
ar sesuo.

Argi neverta yra paprakai
tuoti, valandėlę-kitą pavargti, 
nes juk štai — matote savo aki
mis .apčiuopiamus rezultatus.

Tat darban, — šalin nedrąsa 
ir neparangumas; dar sykį pa-

sa-

be jokios agitacijos išpirko už 
dešimts milijonų. Tai gana giminė, 
daug, kaip del nuvargintų žmo- šliupai 
nių, kokiais dabar Lietuvoje vadino 
jie yra. Mes ten-jokių mitin- Į žmonės 
gų neturėjom, kaip kad čia, o 
ir tai darbas pasekmingiau ėjo. 
Nieko nebus iš musų mitingų, 
iš musų kalbų, jeigu nedirbsi
me. Per tai turime visi pirk
ti kiek kas išgalim, o tik tada 
bus Lietuva laišva ir neprigul- 
minga.”

Nors gana kalbėtojas aiški
no ir ragino pirkti bonus, bet 
pasekmėš nekaž-kokios buvo. I davč, bet ir tai tik keletas au- 

1 Tiesa, čia biskį kaltė yra tvark- kavo.
darių, nes ne viskas ąerai su- ’’Darbininkas” be paliovos 
tvarkyta; nebuvo eiti prakalbos garsina, buk vietinis klebonas 
laiku per žmones užrašinėjant, viską čia dirbąs, viską vienas 
bet jau po prakalbai, kuomet veikiąs del Lietuvos bonų pla- 
galima sakyti jau visi salę ap- tinimo, o kaip žinoma, tai jis 
leido. Užsirašė tik 16 ypatų, neį saiės tuo tikslu norintiems 
už $1,1000, bet ir tai ne visi surengti susirinkimą nedavė, 
vietiniai — vienas užsirašiusių nej sykio ant susirinkimo ne- 
už $100 boną buvo iš Yonkers, atsilankė ir pats ragino, kad 
N. Y., Jonas Valeika. Daugu- žmonės nepirktų, nesą čia visą 
ma mūsiškių | kalba pirksią vė- j reikalą vedą laisvamaniai. >—

veikia; taip 
šnipais; taip 
pradėjo ploti, 
suprato, kad

UŽ- 
ten

betojas.
kas neprijaučia, o tik tautinin
kams, tai ir pabaigė prakalbą. 
Užsiminė dar kalbėtojas, kad 
reikią jam kelionei parvažiavi
mui namon aukų sudėti, — vi
si iš to pradėjo juoktis ir paki
lę ėjo.lauk iš salės. Vietinis 
klebonas ant durų stovėdamas 
nenorėjo išleist kurie aukos ne-

MARTINAS SU BURŽU
JAIS PIETAUJA.

(Ar skaitei pereitą num.?)
Lietuvos klerikalais ir bur
žujais reikia kovoti, nes jiebelakime durysna Amerikono kam §jau,/kad pei- - J , 

stubos; tik garsiau, tik ilgiau jju ngreįkįa valgyt, bet tik darbininkams pavojin- 
baldykite į jas. . - šakute į burną mėsą nešt. .. .

Vienas iš dviejų atsitikti ga- jįs pasake, kad viskas eina . . j , . .
i.. -j jp dėlto rietu- p1®31 nėra niekam pavojin-

' ' ’’ kaip S1- „ . . .

baldykite į jas.

Ii: nuvarys nuo durų ar išbers 
iš savo kišenįaus gausią auką', 
kuri’ padės išgelbėti tavo moti
ną. Dr. A. L. Graičunas, 

LGD. Centro Sekr.

šakute i burną mėsą nešt. gt
— Klerikalai, Martinai,

liaus, bet ko jie laukia, tai ne
žinia.

Na, žinoma, jeigu tik bando
ma ką nors veikti del labo Tė
vynės, tai ir musų išgamos ne
snaudžia: ir jie ant rytojaus 
parsikvietė Jukelį, kuris kiek 
galėdamas iš'bjauribjo Lietuvos 
valdžią ir pačią Lietuvą.

Pirmiauš, kaip Ekzekutivis 
Komitetas buvo paskelbęs no
rintiems važiuoti' į Lietuvą vi
zuojant jų pasportus kad turėtų 
nuo Lietuvą remiančių fondų 
paliudijimus, tai visokie išga-.

Visi tą mato, kad tautininkai 
dirba, tik nereikia melagingai 
kitam garbę atiduoti. L.

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Mechanikų Sąryšis 

rinko du atstovu į Lietuvą, 
landžio 10 d. atsibuvo L. Mech. 
Sąryšio kuopų atstovų konfe
rencija. Delegatai buvo prisių
sti iš Baltimore, Md., Philadel
phia, Pa., Hartford, Conn., Wa
terbury, « Conn., Bridgeport, 
Conn., taipgi iš New Jersey- ir 
New Yorko apielinkiu. Korife- 

mos buvo kiek aptilę, bet kaip rencijos išrinkti sekantįs žmo- 
tik Lietuvos Atstovybė paskel- Į neš važiuoti į Lietuvą atidary- 
bė, kad fondų paliudijimų nerei
kia, tai jie_ vėl atidarė savo 
burneles ir tik juokus .daro iš 
tų, kurie aukauja del Lietuvos 
arba perka bonus.

Lietuvos Sunuš.

BRIDGEPORT, CONN.
Kovo 28 d. čia atsibuvo ne

paprastos prakalbos; rengė mo
terų sąjunga, kalbėjo kun. Ja
kaitis iš Worcester, Mass. Bu
vo labai juokinga, kaip kuni
gas kalbėjo, kad katalikai da
bar viską’ veikia, o tautininkai 
tai tik sukčiai ir monelninkai, 
tik pinigds į kišenius kraunasi,- 
apie Lietuvos reikalus visai nei 
sapnuot nesapnuoja. Tautinin
kai tik su prakalbomis važinė
ja, steigia dienraščius, kad ap- 
dumt katalikų akis; bet, sako, 
reikia į tą viską žiūrėt atsar-

P.

Ba

ti ir užvesti ten dirbtuvę:
R. Adžgys, dirbąą dabar prie 

’’Vienybės Lietuvninkų” kaipo 
redaktorius, ir A. B. Stankevi
čius, master. mechanikas iš 
Bridgeport, Conn.

Nors Liet. Mechanikų Sąry
šis yra susiorganizavęs dau
giausiai ir neturtingų mechani- 
kų-amatninkų, tečiaus pasitiki
ma, kad vienybėje dirbant ga
lima bus atsiekti savo tikslo. -

Delegatas.

O RED. ATSAKYMAI. §
St. Norkūnui, Leonui J. Sta- 

siuliui ir Joriui Pečiuliui, So. 
Boston, Mass. — Del stokos vie
tos atsišaukimo netalpiname — 
kiekvienas dalykas šiandien yra 
svarbesnis už kitą, o ’’Dirvoje” 
tos vietos taip maža. Nesutal
piname net Lietuvos Atstovų 
prisiunčiamų raštų.

LONDONAS, ANGLIJA
Pastaruoju laiku savo nau-| 

jame klube Lietuviai pradėjo] 
tankiai rengti įvairius pasilin
ksminimus, balius ir tt., iš ku
rių buna šiek-tiek ir pelno. Pel
nas kartais paskiriamas naš
lėms sušelpti ir kitiems reika
lams. Klu'be užeinantiems par
davinėjama įvairus gėrimai, — 
limonadas, arbata ir kitokie skį- 
stimėliai, su užkandžiais, te
čiaus kainos visko augštesnės, 
negu mieste- Bet gi niekas tam 
neprieštarauja, klubą juk rei
kia palaikyti; butų sunku Lie
tuviams neturint kur susirinki
mų laikyti ir šiaip vakarų pa
rengti. Ar klube laikoma svai
ginančių gėrimų, man neteko 
sužinoti, rodos kad ne’. Klubas 
turi dvi sales, susirinkimai yra' 
atliekami ant antrų laiptų;, vis-1 
kas tinkamai užvesta ir daro 
gražų įspūdį.

Girdėjau, kad tos moters, ku
rių vyrai aną metą del nenorė
jimo stoti Anglijos kariųmenėn 
likosi išsiųsti Rusijon ar kur. 
kitur, kurios dabar apie savo 
vyrus nieko nežino, -tokios ro-' 
dos gausią pašalpą, kuriai rei
kalinga, iš kokios ten svetim
taučių draugijos; ir Lietuviai 
rodos neatsisako, tokioms pa
šalpos suteikti, tik kad jie ne
turi iš ko, o sušelpimo reika
laujančių Lietuvių- moterų ran
dasi nemažas skaičius.

Vietinis klebonas labai užjau
čia našlėms ir kitiems pavar
gėliams ir šelpia pagal išgalę.

Oras į pabaigą kovo mėnesio 
atšilo, sekmadienį, 28 d. kovo, 
buvo girdėt pirmą kart griaus
tinis, tečiaus sugriovė tik vieną 
kartą; tęsėsi lietus.

Kalnavertis.

MOTINA
kuri parneša namon 
tubukę

Colgate’s Ribbon
Dental Cream'

Parneša savo vaikams 
sveiką pagalbą. Jinai 
parneša saugų, ekono
mišką ir tinkamiausią 
dantų valytoją, kokį 
geriausią už pinigus 
galima pirkti.

ATMINKIT — Blogi 
dantįs užnuodina mai
stą, kurį valgot, už
gauna virškinimą ir 
yra priežasčia dauge
lio ligų, kurios, vėles
niame gyvenimą atei
na ir padaro gyveni
mą nepakeliamu.

Mokinkit savo
kas rytas ri kas vakaras su at

gaivinančiai skaniu

vaikus šveist jų dantis

COLOOTES RIBBON DENTAL CREAM 
“GERI DANTIS—GERA SVEIKATA” 

COLGATE & CO.

Vardas “COLGATE” ant toiletiniu dalykų yra 
kaip “STERLING” ant sidabro.

retų būti skirtumo, 
kas valgo.

m r- _ -• • lua ir lu Aiermaių uuoe iai-— Tas tiesa, senoveje ir k • :
— Be laikymo galiu paša-' 

kyti, kad jie nepavojingi.
— Kaip tai?
— Jie yra jau nraėjęs da

lykas. Jie valdė senovėje, 
bet jau jų galybė, kokią tu
rėjo inkvizicijos laikais, pa- 

Isibaigė ir daugiau nesugrįš, 
kaip neužgimsta pernaują 
jokis žmogus. Jie dabar, 
Itaip sakant, nykdami dar

'• i — Kąip gi ne, drauge, ki- 
• ba ir tu klerikalų pusę lai-

bę jokio peilio žmonės, apsi- Į 
eidavo — ant šakos pamau-1 
na visą gyvulį, iškepa ant 
kuolų parėmę, paskui plėšo 
ir valgo. Bet žmonija ėjo 
pirmyn, tobulinosi, ir išsi
dirbo visokia daila, o tarpe 
to ir yalgymo daila. Arti
stas netepa tuo pačiu šepe
tuku visokių dažų, bet kož- 
nai spalvai tūri atskirą še-. i* • , ~ t i Bananu nynuaim uaxpetuką nors visas tas spal- paskut’in/sav0 sįėką, 
vas sudeda ant vieno pavei- bet jiPneturi r;ikšmės. Pa- 
kslo. Taųi jr valgant: nors vojiįgiausia yra tokie gai, 
1 tą patį pilvų, anot tavęsJvaįai>ekurie n^ri ig kit,Os pu- 
bet sviestą gali užtepti .ant pasaulyje inkvizi-"
duonos vienu peiliu, o as- - ra£d .
tresnį naudoti mėsos pjau- iž„.< 
stymui; gi šakute — daneš- 
ti maistą iki dantų.

— Ta tavo lekcija man, 
drauge, yra naudinga. Aš 

Į daug sykių esu dalyvavęs su 
visokiais svečiais, kuriems 
atsilankius į Cletelandą bū
davo parengti pietus, ir' is 
manė kiti juokdavosi.. Aš 
nežinojau, ko jie žiūrėdami į 
mane šaiposi, bet dabar su-

— Kaip sakai, kad kleri
kalizmas viešpatavo, tai su- 
lyg to, ir komunizmas už
eis—jau neiš vengtina, kaip 
nebuvo galima sulaikyti kle
rikalizmo, nors pagonjs su 
tuo smarkiausiai kovojo: 

i —.Martinai, kas pasisekė* 
senovėje su tamsia liaudimi 
•padaryti, jau šiajs laikais 
negalima — permažai yra 
tų tamsiųjų. ■ Bolševizmasxai ' *• • I uamoiųju. jl>uudcviiaiiaa

prantu. Ale as mačiau ir išsyki0 jau pasirodė negalintų daugybę taip valgant. |muytokiJoje £ormoje> kJp į 
¥aza dabs amonių tuninorgjo jvesįj> jr j0 pranagaį 

į supratimo net apie papras- j Dacaiiau priversti yra na-
čiausius kasdieninius reika
lus, bet jie į tai neatkreipia

pagaliau priversti yra pa
daryti visai kitaip, negu iš
syk skelbė. Taigi, jeigu už-

domos, tik galvas laužo kaip ejs demokratingas pasaulio 
čia pasaulį jie sutvarkys. I tvarkymas, tai bus ačiū su- 
Teciaus- kada koks protui- Į sibratusiems darbininkams, 
gas žmogus paduoda geru L ne iš tamsių ulinių kraują 
sumanymų, tai jie pasmer- ■ - — --
kia tokį ir apšaukia buržu
jum.

— Ale kad, draugę, kitaip 
ir negali. Tik pažiūrėk, ką 
dabar daro tie 'buržujai Lie
tuvoj: nori visą šalį užval-

geriantiems bolševikams 'ar
ba komunistams.

— Iš kur, drauge, žinai, 
kad tie komunistai yra to
kie kraugeriai?

— Pažiūrėk į Rusiją—pa- 
I matysi. O iš Rusijos visus..r n ■. • imauyoi. \j 10 jlvuūijuo yiūuo

dyt ir darbininkus šaudo ir paVyzdžius ima ir mūsiškiai
ZUuO. I T .iefiiviai halšovilrai ir-lrihi

— O iš kur tu tai žinai?
— Aš skaičiau darbinin

kiškuose laikraščiuose.
— Kas jiems pranešė?
— Yra, drauge, kam pra

nešt, tik spėk (žinias dėt.
— Tiesa, kad yra: bile 

koks paraudęs užsidegėlis, 
kaip dr /čia Amerikoj tokių 
pilna, jei neįstengia savo 
užsispyrimo pravesti, tuoj 
ir paleidžia gerklę prieš vi
są valdžią. Kada jį areštuo
ją už peržengimą įstatymų, 
kiti rėksniai paleidžia pas-, 
kalus, buk Lietuvoj darbi-Į 
ninkai persekiojami ir žu
domi. Bet tie žmonės pesi- 
skaito su jokiomis tiesomis, 
— tikri anarchistas ir tvar
kos griovėjai, o dažnai ir 
bepročiai.

— Aš netikiu tau, drauge, 
kad socialistai arba komu
nistai taip meluotų ir nie
kais Užsiimtų — jų tikslas 
yra išliūosuoti darbininkus 
iš po klerikalizmo ir'buržu
jų jungo..

— Lietuvoje tokio jungo 
nėra ir niekas jo neneša, tik 
tokie sugverėliai, manyda
mi patįs žmones valdyti, tą 
skelbią.

— Drauge, jie yra susi
pratę darbininkai ir žino ką 
daro.

— Ne, Martinai, jie nėra 
j jokie darbininkai, jie tik iš 
darbininkų nesusipratimo 
pasinaudoti noriį Kolei dar 
žmonės neapsišvietę, prie

Lietuviai bolševikai ir kitų 
tautų bolševikai ir garbina 
jų despotus.

— Klaidą turi, draugę, 
sakydamas, 'kad Rusijos ko-, 
munistai yra kraugeriai — 
jie padarė permainų ir da
bar tėn viskas yra kitaip, 
negu buvo prie caro.

— Tiesa,. Martinai, bet tos 
permainos tokios: kas pa- , 
lietė darbininkus, o ne tų 
vadų reikalą, tą permainė, 
tik nuėmę nuo vieno peties 
darbininko naštą uždėjo ant->< 
kito: vistiek darbininkui 
suriku kaip buvo. Kur apė
jo dalykas vadus — ten ne
padaryta permainų kitokių 
kaip tik vietoj caro padėtas •. 
žydelis Trockis. .Jis ir jo 
sėbrai važinėja caro auto/ 
mobiliais ir naudojasi viso
kiais tokiais pat patogu- 1 
mais, kaip caras, o darbi
ninkai taip pat turį prieš 
įjuos galvas lenkti ir dar la-. ’ 
biau bijoti, negu caro.

.— Tai sakai, kad komu
nizmo ir kitokių izmų dari 
bininkams klausyt nerei
kia?

— Susipratę darbininkai 
tą senai žino ir neklauso. . 
Rusijoj buvo daugiau tam
sių, užtai' ten taip stojosi; 
apsišvietusieji išnaikinti, o 
kurie dar liko, priversti yra 
vergauti. ’

&

Spragilas.
(Kitą sykj papasakosiu ką 
mudu daugiau kalbėjom;)

l
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NUO REDAKCIJOS
Ko Jie Pešasi?

- Tarpe musų socialistų ir.”———- -
komunistų eina smarki peš- Neaiškumai su ’’Sandaros” 
’ ■ ”” ’-----— ”T ' Redakciją.

Tūlas laikas atgal paskelbus

S 
ii
4

ai
6.

tynė. Vienoj pusėj ”Lais-i 
vė” — komunistų-bolševikų Į _ .
organas, tą drąsiai pati pa-1 apie permainas tautinių laikraš- 

‘Siskelbusi; kitoj .pusėj SO-lŠ”’ M gpnete
cial-bolševikų organai ”Ke- ’ 
leivis” ‘ ir ’’Naujienos’,’. to < 
vardo prisibiją. Todvi pusi 
tarp save koliodamosi mano 
išvaduosią darbininkus iš 
po kapitalizmo jungo. Vie
ni antrus dergia žemiausio 
nupuolėlio Įžodžiais, nenore- 
darni užleisti garbes už ka
pitalistiškos valdžios su
griovimą (jeigu kada tas 
pasitaikytų). ’’Komunistai” 
žada išliuosuoti darbininkus 
ir įvesti ant žemės rojų, pa
smerkia ’’socialistus^’, va
idindami darbininkų mulkin
tojais ir kitąįp. Tą pat ant 
’’komunistų” rašo ’’socialis
tai”. Pagaliaus ’’Naujienos” 
paskelbia sekančiai: 
“Galutinas ‘komunistų’ su- 

bankrutijimas.
“Tie gaivalai; kurie skel- 

-bė ‘komunizmą’, jau ėmė 
viešai pritarti įstatymams, 
pagerinantiems darbininkų 
būvį arba apginantiems dar
bininkų teise?, — žodžiu, ė- 

i mė pritarti reformoms, ka
pitalizmo tvarkoje. . . Jie 
stačiai užsigina savo ’ko
munistiškos’ pozicijos ir net 
keikia tuos,'kurie jiems pri
mena ją. . , Jie buvo pri
ėmę vardą, skirtingą nuo 
socialistų. To vardo jie iš
sižadėjo, kaip tik pajuto pa
vojų savo kailiui ... ir vie- 

’ toj to ėmėsi užsiimti vien 
tiktai kova prieš socialistus 
ir kitokias darbininkų orga
nizacijas, nepritariančias jų 
’komunistiškoms’ kvailys
tėms;”

Taip ’’Naujienos” kriti
kuoja ’’Laisvę”, komunistų- 
anarchistų organą.

’’Naujienos”,- vadinas, pri
pažįsta* gerinimą į darbinin
kų būvio kapitalistiškoje 
tvarkoje.

Bet, nors ant komunistų 
užmeta baimę valdžios, pa
čios nepasisako, jog taip da
ro irgi iš baimės, kad val
džia kartais neuždarytų jų 
laisvų lupų. Baimė ’’kapi
talistiško surėdymo” pri
vertė anksčiau ’’susiprasti” 
ir užtylėt šukavus taip, kaip 
rėkia ’’Laisvė”. Tik, nors 
dvi galvos, bet viena mintis. 
Jei ne ta baimė, ’’Naujie
nos” dar garsiau šauktų re
voliucijos ir nuvertimo A- 
merikos valdžios.

’’Naujienoms” rūpi* page
rinimas Amerikos darbinin
kų būvio (taip jos preten
duoja), ūž tai jos skelbia re
formavimą čionaitinės ka
pitalistinės tvarkos.

Bet jos šaukia revoliuci
jos Lietuvai — ir tokių bu-, 
du nori pražūties Lietuvos 
darbininkams? Kodėl Ame
rikoje užtenka norėti re
formų, o Lietuvoje kraujin- 
gos skerdynės? Lietuvoje 
reformas galima įvesti daug 
lengviau, negu kitur kur, 
nes tenai viskas formuoja
si ir žmonės pasitiki ko nors 
geresnip, jei dar ko stokuo- 
ja. Tik apie Lietuvos revo
liuciją drąsiai gali rėkti.

Tai ką daro baimė, kurią 
’’Naujienos” primeta tiktai 

-vienai ’’Laisvei”;
Mes seniaus esame išro- 

dę neatskiriamą vienodumą 
tarp tų musų trijų raudo
nųjų 'laikraščių, tik ’’Nau
jienos” ir ’’Keleivis”, kaip 
tai gudriau revoliucijos gei
smą savyje užslėpę, gi ’’Lai
svu atvirai išsiplepėjo.

Ola, kad musų prasti 
darbininkai, skaitydami to
kius laikraščiu? ir tas ži
nias, nemoka patįs .padalyti 
išvedimo ir suprasti, kaip 
baisiai tie jų neva: išganyto
mis skelbiąsi laikraščiai jų 
protus tamsina ir galvas 
vėjų pripučia. »

Darbininkas lengvai gali 
išsiaiškifiti, kodėl jie taip 
už joi ’’išliuosavimą” pešasi.

Vieni kitus melagiais va
dindami, abu teisybę sako.

čių ^redakcijose, buvo paminėta 
ir permaina ’’Sandaros” redak
cijoje. Daug vėliau po. to ’’San
dara” (No. 13) praneša štai ką:

’’/Vienybė Lietuninkų pra
nešė, buk ’Sandaros’ redakto
rius, Kastantas Norkus, re
zignuoja nuo ALTS, organo 
redagavimo. ’Garse’ rašoma, 
buk ’Sandaros’ redaktorius 

• jau rezignavo, ir rašant neap
sieina be melų — pliauškia
ma, buk ’Sandara’ silpnėje. 
’Dirva’ parašė, kad vieton K. 
Norkaus ’Sandarą’ redaguo
siąs p. J. Baniulis.”

’’Vienybė Lietuvninkų” ant 
to štai ką sako:

”Ir ant galo užreiškia, kad 
K, Norkus nuo ’Sandaros’ ne
pasitraukė. Tas reiškia, kad 
kuomet mes pranešėme, jog 
p. K. Norkus rezignuoja, tai 
buvo netiesa. Kad prirodyti, 
jog mes tiesą rašėme, prane
šame, kad p? K. Norkus, ’San
daros’ redaktorius, buvo in- 
teikęs rezignaciją iš ’Sanda
ros’ redaktoriaus vietos A. L.

T. S. sekretoriui. Ta rezig
nacija perėjo per ALTS. Ap- 
švietos komisiją ir likosi pri
imta. Tas reiškia, kad dabar 
p. K. Norkus nėra ’Sandaros’ 
redaktoriumi. Jei jis juomi 
nori būti, jis tegali tai pada
lyti tiktai atšaukus tą rezig
naciją ir tai tik tuomet, jei 
Apšvietos komisija su tuomi 
sutiks ir ALTS, valdyba tai 
užtvirtins. Juk padavus re
zignaciją ir ją nęatsiėmus vi- 
save pasaulyje skaitosi, kad 
žmogus tos vietos neužima.

’’Pagaliaus čia formalė rei
kalo pusė. P-nas K. Norkus 
galėjo permainyti darbo nu
sistatymą, galėjo atšaukti ar 
neatšaukti rezignacijos, bet 
visgi laikraščius, kurie apie 
tai minėjo, nereikėtų vadinti 
melagiais. Jei jau buvo 
melagystė, tai melagystė 
vo p. K. Norkaus, kuris 
davė rezignaciją, kuomet 
norėjo rezignuoti. Laikraš
čiai tik pakartojo tą faktą vi
sai nei mintin nedaleisdami, 
kad tai galėtų būti melagys
tė.”
Tokis p. K. Norkaus išsišoki

mas yra prastas.' Nerastų jam 
prilyginimo nei Krilovo pasako
se, kurias jis kaip kada mėgsta 
savo argumentuose išdidžiai pa
naudoti.

KOKIŲ SENOVĖJE BU
VO DIDELIŲ ‘ 

ANČIŲ.

tik atrasti to 
formos rube- 

galėjo lengvai 
sudėjimą, sto

Kanadoje, netoli Suv. Valsti
jų rubežiaus, atrasta minkšta
me, plastiškame akmenyje įs
pausta ir atsargiai gamtos už
laikyta per 10,000,000 metų 
skeletas ir viso kūno forma di
delio sutvėrimo, kuris buvo-sa- 
vo rūšies priešistoriškų gadynių 
antis, — daugiau negu 30 pėdų 
ilgio. Tos anties dabar suras
tos liekanos su dideliu vargu ir 
atsargumu pergabentos į New 
Yorko gamtos istorijos muzejų. 
Jeigu šių dienų minėto muze
jaus kuratorius ir jo visi pagel- 
bininkai butų gyvenę dešimts 
milijonų metų atgal ir jiems 
butų buvę pavesįa sutaisyti tą 
milžinišką antį taip, kad ji iš
silaikytų čielybėje iki šių laikų, 
vargu jie butų įstengę tą darbą 
atlikti kiek geriau, negu 
darė pati gamta.

Ta antis atrasta ne 
krūva išmėtytų palaidų
bet buvo čięla žemėje taip at
sargią! užlaikyta, kad geologai 
turėjo progą ne 
sdtvėrimo visos 
žius, bet taipgi 
tyrinėti visą, jo
rūmą ir ypatingumu jo odos, ir 
patirti', kad jo oda turėjo kie
tus guzus ant nugaros, užpaka
lio ir uodegos viršaus.

Ta milžiniška antis buvo di
nosauras. Tai buvo vandeninis 
sutvėrimas, su pastebėtinai sti
priom užpakalinėm kojom", su 
letenomis plaukimui; tečiaus 
kad jis svėrė apie penkis tonus 
(tonas 2,000 svarų) ' ir buvo 
persunkus pasikėlimui'} orą, jis 
negalėjo pasinaudoti sparnais, 
todėl vietoj lėkimų mašinerijos 
tam gyvūnui išsidirbo prieša
kyje mažos kojos del plaukimo.

šitas anties .pavidalo ir su 
anties gužiu dinbsauras gyveno 
taip vadinamos Mesozoiškos e- 
ros Arigštutiniame Kreidos pe
riode, pavadintas Corythosau
rus Casuarius.

Mokslininkai- atidžiai tyrinėja 
ir stebisi iš tokio senovinio kau- 
lagalvio sutvėrimo, ir niekas 
negali padaryti aiškaus išvedi
mo, kam jis turi tokią didelę 
apvalią kaulo kaukolę. Ornito- 
logistai tą paukštį studijavo su 
dideliu žingeidumu, bet nepada
rė išvedimo, kokiu tikslu jis bu
tų galėjęs naudoti savo kietą 
didelį kaulo pakaušį; Jei tas 
buvo kokiu nors budu specialiai 
senai praėjusiuose .amžiuose rei
kalingas, tai dabar reikalingu
mas pradingęs, nes jokie palik-' 
ščiai neturi nieko .panašaus ir 
nėta kame ta galva inaųdotis.

i Toji senovinė antis, kurios 
r liekanos dabar randasi New 
■ Yorke, kitados gyveno netoli 
Į Red Deer miestelio, Alberta 
i distrikte, Kanadoje. 'Jos skele

tas buvo įkutęs akmens sluog- 
į snyje, iš Kreidos-periodo. Ne- 
) toliese atrasta kitas skeletas, 
. ne taip pilname padėjime — 
- turbųt buvo to paties sutvėrimo 
. draugas.

IŠ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

Posėdis balandio 6 d. New 
Yorke.

Ineina pranešimas no Ketu
rių Tautų Lygos vakarykščiai 
laikyto susirinkimo, - kuriame 
dalyvavo pilname sąstate visų 
keturių tautų (Estų, Latvių, 
Lietuvių ir Ukrainų) atstovai. 
Čionai, tarpe kitų ateities poli
tinių darbų programo, buvę pa
imtą svarstyman senatoriaus 
King įneštasis Washingtono se- 
natan bilius, kuris paviršium 
sakant reikalauja pripažinimo 
neprigulmybės Estonijai, Latvi
jai, Lietuvai ir Ukrainai, bet 
savo išlygose pastato dėsnį, lai 
esą tos valstybės buna pripažin
tos tiktai su vietine savivalda, 
iki išsiris' Rusijos klausimas; o 
Rusijos klausimą išrišti, senato
rius King mano įvyksiant tada, 
kai bus sušauktas visos Rusijos 
steigiamasis seimas. iKeturių 
Tautų Lyga gana plačiai šitą 
dalyką svarstė, ir pagaliaus at
rado, kad tasis bilius nei minė-

jo po pelkes, karštose mienose, 
maitihdamosi kartais varle ar 
čerepoku, bet daugiausia aug
menimis, ir tankiai saugodama-, 
si nuo draskančiųjų gyvūnų.

Tais laikais buvo įvairių me
džių, krūmų ir augalų, tarpe 
kurių ši antis turėjo sau lizdą.

toms valstybėms naudos neat
neš, nei Rusijos klausimą išriš
ti pagelbės, nei Suvienytoms 
Valstijoms jokio vidurinio ar 
internacionalio kredito nesu
teiks. Todėl Lyga sutaisė rezo
liuciją ant sekančio dėsnio.: A- 
merikoje gyvenantieji Estai, 
Latviai, Lietuviai jr Ukrainai 
reikalauja Amerikos Suvienytų 
Valstijų senatą minėtąjį sena
toriaus King bilių geriaus į šalį 
ątidėti, o šito ažuot priimti mu
sų, t. y. visų keturių tautų pa
siūlomą naujam biliui rezoliuci
ją, kurios tekstą mes sutaiso
me ir pačiam senatoriui King 
inteikiame. Toje rezoliucijoje 
yra pareikšta musų ant visa
dos nusistatytoji pažiūra ir rei
kalavimas pilnutėlio ir visiško 
visų tų keturių tautų neprigul
mybės pripažinimo.

Inėina pranešimas nuo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda
ros ir Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo pirmininkų. Pranešimas 
perduotas žodžiu per musų ko
misiją vidurinės srovės suva
žiavimui rengtą. Yra pareikšta 
per tų dviejų organizacijų pir
mininkus, jogei tų organizacijų 
vąldybos atsisaką pasirašyti ant 
šaukimo vidurinės srovės vei
kėjų seimo.

Iš Lietuvos yra sekančio tu
rinio pranešimas, kurio dalį čio
nai cituojame: "Kad jus neap- 
siviltumėt, turime perspėti, jo
gei pas mus Lietuvoje yra daug 
prastų apsireiškimų, nes Vals
tybė dar neturi tam tikrų Val
stybinėj prasmėje stiprių orga
nų, kurie galėtų pačioje šakny
je panaikinti bjaurius apsireiš-

kimus. Ypatingai sunkus Val
stybės padėjimas tuo žvilgsniu, 
kad trūksta tikrų patriotų Val
stybės darbui; daug svetimų 
elementų prikibę Valstybės įs
taigose, vien tik su tikslu iš
naudoti savo padėjimą savo pa
čių reikalams. Amerikos Lie
tuvių grįžimas, nuoširdžiai pa
siryžusių pasidarbuoti Lietuvos 
naudai, čia butų begalo naudin
gas ir senai laukiamas. Persi
kėlimas Lietuvon butų jiems 
patiems naudingas, nes nupuo
lus vokiškai valiutai, sulyginant 
su dolariu, galima įgyti Lietu
voje tokių turtų ir įsteigti įvai
rių biznio įstaigų, kad Lietuviai 
paskui galėtų ištikro pasilikti 
savo ūkio šeimininkais, žmogus 
grįžęs iš Amerikos su Amerikos 
pinigais, kelis kartus tampa 
turtingesnis. Nupuolus Vokie
tijos pinigams be abejonės nėra 
jokio išrokavimo dabartiniu mo
mentu mainyti Ost-markes į 
Amerikos pinigus, bet atbulai, 
įgijus markes, užvesti tą ar ki
tą išdirbimą ir parduoti tuos iš
dirbinius arba Lietuvos pro
duktus Amerikoje arba kituose 
kraštuose.”

Nutarimai: Keturių Tautų 
Lygos išneštoji rezoliucija, pro
testas priešais dabartiniame pa
vidale išneštąjį senat. King bi
lių, musų Taryba antrą sykį už
gina ir pabriežia, jogei kas ly- 
tisi Lietuvių, tai jie niekados 
neiš atgal nuo savo visados už- 
reikšto reikalavimo, ■— pripaži
nimo visiškos ir be jokių išly
gų Lietuvos neprigulmybės, 
taip kaip Prezidentas Wilson 
savo principą kiekvienai tautai,

didelei ar mažai, yra užreiškęs.
Užklausti Demokratų Parti

jos Nacionalio Komiteto: kokią 
padėtį jisai linkui Lietuvos ne
prigulmybės pripažinimo yra 
nusistatęs.

Vidurinės srovės suvažiavimą 
laikinai atidėt, pakol išsiaiškins 
abelnoji Amerikos Lietuvių pa
dėtis linkui Lietuvos Steigiamo
jo Seimo ir jin siunčiamųjų nuo 
Amerikos 
mų.

Lietuvių reikalavi-

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius.
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NUO RED. — Delei suėjusiu 
didelių apskelbimų turėjome iš
leisti gerb. Budriko straipsni ir 
Bočkarevos gyvenimo aprašą.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 
“DIRVĄ” GIMINĖMS 

LIETUVOJE.

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dovana jūsų bro- 
lių-seserų, giminių dva
siai. Laikraštis, kolei ko 
kito negalit tiesiai ir už
tikrintai pasiųsti, bus jū
sų širdies užjautimas sa
viškiams namuose.

“Dirvos” kaina metams 
į Lietuvą tik......... $3.00

“DIRVA”
Cleveland. Ohio.

Iš kaulų ir jų antspaudų į ak
menį muzejaus paleontologistai 
ne tik galėjo atstatyti tos mil
žiniškos anties formą, bet taip
gi patirti daug smulkmenų iš 
jos j/yvėnimo tais laikais ir ki
tų vienlaikių sutvėrimų. Jos 
didelis gūžys (pilvas) ir dantįs, 
buvę kramtymui, o ne kandi
mui, parodo, kad ji augmeni
mis mito, nedraskė savo drau
gų dinosaurų. Pėdos jos buvo 
kaip dabartinių ančių, naudoja
mos plaukimui, ^užpakalinių gi 
kojų padai buvo padengti 'sto
roka kieta mėsa, kad parodo, 
jog ta antis ne tik plaukiojo, 
bet gerai ir vaikščioti galėjo.

Dinosaurai abelnai buvo pir
mutiniai dvikojai, pirmutiniai 
sutvėrimai, galėję stovėti ant 
dviejų kojų ir jom vaikščioti.

Iš uodegos sutvarkymo aiš
kiai, matosi, kad ji buvo užtek
tinai stipri patarnauti dinosau- 
rui kaipo varymosi propeleris, 
šalip to, kad atlikinėjo styro 
užduotis. Suėmus priešakines 
ir užpakalines kojas ir uodegą, 
kuomet visi tie organai veikė, 
dinosauras arba toji milžiniška 
antis galėjo vandeniu plaukti 
su dideliu smarkumu, nors pen
kių tonų sunkumo kūnas buvo 
kas varyti.

Kreidos gadynėje, supranta
ma, nebuvo ančių kokias iries 
suprantame dabar. Replių vei
slė buvo dar valdančioji; musų 
laikų krokodilių, didžiųjų drie
žų, gyvačių ir čerepoku protė
viai tais laikais buvo vienati
niai žemės gyventojai, žuvįs 
buvo mažiukės ir visai menkai 
išsivystę. Paukščiai pradėjo iš
sigimti ' iš driežų,' tečiaus dar 
vis turėjo dantis. Tik ką buvo 
pradėję apsireikšti gyvuliai, ir 
visi buvo tarbuočiai — savo 
vaikus nešiojo pilvo tarbose, 
kaip ir dabar dar Australijoje 
tokių randama. Tai buvo mi
lijonai metų pirm negu atsira
do pirmutinis žmogui panašus 
sutvėrimas.

Taip Corythosaurus Casua- 
rius buvo antis Kreidos gady
nės dalykų tvarkoje. Jos pir
mutinės kojos, kantriame evo
liucijos bėgyje, pradėjo keistis 
į sparnus. .Pirštai ilgėjo ir skė
tėsi, mažėjo, — jų sunki oda 
persidirbo į plėves, jų sunku
mas sumažėjo. Trumpai sakant, 
Corynthosauras buvo?jau 
vas išskėsti sparnus/

Tiktai jo užpakalinės 
keitėsi visai kitaip, Nuo 
stora mėsa traukėsi, mažiau jis 
vaikščiojo1 ir daugiau plaukė. 

' rKožnas ženklas rodė mažėjimą 
vaikščiojimo, daugiau plaukio
jimo, nardymosi, skraidžiojimo 
— kaip antįs.

Jo papročiai jau gatavai bu- 
i vo anties. Jis gyveno upėse ir 
' pelkėse' rytiniame pakraštyje 
i kontinento, kuris tęsėsi didelė- 
i je dalyje toj vietoj, kur dabar
- guli Didysis okeanas. Ledai 
■ dar ant žemės riebuvo pasiren-
- gę užsitiesti per keletą milijonų 
, metų, ir klimatas tame ruože,
- kur dabar randasi Kanada, bu- 
> vo1 tropiškos temperatūros ir

augalų. Toji antis čia plaukio

PAVOJUS!
Tūlas Clevelando pamišėlis sužeidė savo žmoną — pats nusižudė. Moteris 
gyveno ir prižiūrėjo savo penkis kūdikius. Vienas iš jos vaikų, 13 metų, 
jau pradeda pasirodyti turįs savo tėvo simptomus.

Clevelandas neturi ligonbutyje vietos gydymui jo protiškos ligos. Kuomet 
jis galutinai nustos kontrolės ir papildys kriminališką darbą, už jo tada im- 
sis įstatymai ir duos jam vietą. Tuomi gi tarpu, jeigu nebus parūpinta bū
das, jis turės gyventi taip toliau, būti pavojumi sau, savo šeimynai ir kiek
vienam iš musų.

Balsuokit Palaikymui Clevelandiečių 
Sveikais ir Saugiais!

BALSUOKIT VISI UŽ PRIĖMIMĄ MIESTO LIGONINEI $3,500,000 BONDSŲ. 
TUOMI BUS PARUOŠTA VIETA TO VAIKO GYDYMUI. JIE ATIDARYS VIE
TĄ VENERIŠKOMIS LIGOMIS SERGANTIEMS ŽMONĖMS. MIETO LIGONI
NĖ TURI PRIŽIŪRĖTI PROTIŠKAI SERGANČIUS IR VISUOMENINIAI UŽ- 
NUODINTUS — CLEVELANDE NĖRA JIEMS JOKIOS KITOS PRIEŽIŪROS.

TIE PINIGAI PARŪPINS DAUGIAU REIKALINGŲ SKYRIŲ MEDIKALIŠKAM 
IR CHIRURGIŠKAM ŽMONIŲ PRIŽIŪRĖJIMUI, PAVIRŠUTINIUOSE ATSITI- 
KIMUOOSE IR PAVOJINGOSE LIGOSE, KURIOS NEGALI BŪTI PALIKTOS 
IR NĖRA GALIMOS SULAIKYTI LIGONIAMS ESANT NAMUOSE.

Tos lovos jau reikalingos dabar. Didysai Clevelandas turi tiktai 3,400 ligoniams lo
vų — 3^ ant 1,000 žmonių. New Yorkas ir Bostonas turi 5 lovas ant 1,000 žmo
nių, ir tai yra tiktai minimum del reikalingo atsargumo.

Mums yra 1,500 lovų permaža ir taipgi ims daug laiko ir geriausia ruošiantis pa
daryti joms vietos. Išleidžiamieji bondsai parūpins tiktai vieną pusę kiek reikia — 
700 lovų. Privatinėms ligoninėms reikės dadėti tą reikalingą skaičių.

Programas del 2,000 daugiau lovų vargu butų galimas išpildyti pirmiau, negu kad 
yra miesto gyvenime reikalinga. Išleidimas bondsų nupirkimui 700 lovų yra tik at
sargos reikale apsirūpinimas, labai reikalingas. Balsavimas turi pereiti.

Neužmirškit,. kad didesnė Miesto Ligoninė reikia, jog bus išmokinta daugiau prižiu- 
rėtojų-nursių ir jos bus gatavos visokiame reikale namuose arba ligoninėje pareigas 
atlikti — žinote patįs, kaip mažai jų dabar yra ir buvo pirmiau. Miesto Ligoninės 
dabartiniai mokinimo ir lavinimo intaisai yra aprubežiuoti, darbo aplinkybės nėra 
tokios, kad patrauktų didelį skaičių gabių moterų mokinimuisi. Bondsų išdavimas 
papildys slaugių eiles. Balsuokit visi ant to ”YES”.

šis apskelbimas | apmokėtas
Cleveland Advertising Club _______ _____ ____ __________ , ______ ,
Miesto Sveikatos Direktoriaus, ir Alva Bradley, Community Chest Direktor.

visuomenėje surinktomis aukomis — parengtas 
komiteto pagal nurodymo Dudley S. Blossom,

' Balsuokit Už Didesnę Miesto Ligoninę ir Dangiaus 
Nursiu, Balandžio 27 d



SVARBUS ŽINOTINI DA- 
LYKAI.-

Sąryšyje su taip vadinamos 
Amerikiečių Brigados organi
zavimo klausimu Lietuvių vi
suomenė Amerikoje dažnai yra 
iš įvairių šaltinių klaidingai in
formuojama. Prie šios progos 
skaitau savo, pareiga pranešti 
sekančią:

1. Visas pulkin. Swarthout 
CJuododžio) sudarytas projek
tas yra Lietuvos Vyriausybės

del finansinių ir karinių netiks- ceriai, žymausia dalis kurių dar 
lumų atmestas. Tečiaus idėja Paryžuje buvo įstojusi. Į šitą 
Ambrigados, žymiai reformuo- liuosnorių pulką, pačioje Lietu- 
ta, bet gi gyvuoja. voje, noriai priimami visi tie

2. Amerikoje jokios brigą-, iš Amerikos sugrįžę Lietuviai, 
dos, .jokios kariumenės neorga
nizuojama, kaip tai priešingų 
gaivalų yra skleidžiama, kad 
kenkti Lietuvos reikalams.

3. Pačioje Lietuvoje (Kaune) 
yra tveriamas Amerikos Lietu-i

kurie trokšta prisidėti prie iš
kovojimo laisvės savo Tėvynei.

4. Misijos tikslas tarp kitko 
yra supažindinti ir užinteresuo- 
ti Amerikonus ir Lietuvius su 
Lietuvos padėfimLdel užmezgi- 

vių vardo pulkas, kuriame tar-lmo ekonominių ryšių, šiuom 
nauja liuosnoriai, ir Lietuviai, momentu yra svarbu gauti pa
ir Amerikonai, kareiviai ir ofi-1 ramą iš įvairių technikos šalti-

nių, del atstatymo nuterioto 
per karę Lietuvos krašto. Lie
tuva norėtų matyti pas save 
skaitlingą būrį technikų ir įvai
rių specialistų, “kurie mums pa
dėtų kovot su ekonominiu skur
du ir okupantų liekanomis. To
kiu budu suartintume Ameri
kos visuomenę su Lietuva.’

5. Kai kas mano, o kitas ne 
be pikto tikslo tikrina, kad be
sitverianti čionai Lietuvos Lai
svės Sargų Sąjunga yra grynai 
karinė Organizacija. Tai ne-

TIESIOGINIS
PEREITĄ Sausio mė

nesį mes paskelbė
me savo pagarsini

me, kad mes turime 
TIESIOGINĮ 
VIELOMIS 

susinėsimą su Užrubeži- 
nėmis Pinigų Rinkomis, 
ir taipgi patarėme jums 
pirkti Svetimų šalių Pi
nigus tuo tarpu buvusia 
žema kaina.
Nuo tada Užrubežiniai 
Pinigąi pasirodė dikčiai 
kįlą augštyn — ypačiai 
Sterlingai.- 
Pasiteirauki t pas mus 
DABAR apie žemas vi
sų šalių pinigų kainas.

FOREIGN 
DEPARTMENT

OTIS & CO.

VIELOMIS

tiesa. L. L. S. Sąjunga yra vi
suomenės Amerikos Lietuvių 
organizacija, sporto ir Tėvynės 
šelpimo tikslams.

6. Mano, kaipo Karinės Mi
sijos pirmininko, užduotis yra: 
patirti galimybes pirkimo bei 
užsakymo specialių prekių; pra
nešti čionykščiams Lietuviams 
Lietuvos Vyriausybės nusista
tymą krašto apsaugos reika
luose; likviduoti p. Jubdodžio 
darbuoties planą.

7. Delei pulk. Juododžio, ku
ris bbvo išvykęs Lietuvon, bet 
kuris sulyg paskutinių žinių y- 
ra Lietuvos tęritoriją savavaliai 
apleidęs, oficialiai pranešama, 
kad jis nebuo paskirtas Kari
nės Misijos galva ir nebuvo pa
keltas į generolus. Jis buvo tik 
narys organizacijinės komisi
jos, kurios pirmininkas buvo 
pulk. Gedgaudas Paryžiuje.

8. Pulk. Gedgaudo ir pulk.

Juododžio sukontraktuoti kari
ninkai, likusieji čionai, yra Visi 
lig vieno draugiškai paliuosuoti 
kaipo nebereikalingi.

9. Tarnavusieji Lietuvoj, Bri
gados Amerikonai karininkai, 
išskyrus tik vieną-antrą, yra 
taipgi sulyg jų prašymo vi
sai iš tarnystos paliuosuoti. 
Vienas geriausių Amerikonų Oj 
ficierių, Lieut. Samuel Harris 
laike lenkiško->bolševikiško mai
što Kaune ^padėjo savo gyvybę 
už Lietuvos Respublikos reika
lus.
siųstas Amerikon, 
garbingai žuvusio Lt. S. 
riš, Liet. Misijos pasiųsta 
jautos telegramas.

10. Pakelti į “karininkų
nius, pp. Lazdynas, Milius ir 
Bielskis, Lietuvos Karinės Val
džios tuose laipsniuose nėra 
patvirtinti ir lieka» civiliais 
žmonėmis. Gi Lt. Pt J. Purvis

— jo rangoje liko patvirtinta#.
P. ŽADEIKIS, 

L. A. Majoras.
7 balandžio, 1920.
New York.

Toledo, Ohio, automobilių dir
btuvėje taipgi buvo priversti 
likti be darbo tūkstančiai darbi
ninkų, iki bus pristatyta visa 
darbo varymui medega.

Jo kūnas per Danzigą iš- 
Šeimynai 

Har- 
užuo-

laips-

KURIE &EGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas, suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą/ 
kas savaitė ant pačto pridup- 
dam. Niekad iš mūšų pusės 
nesusivėliną ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog pač- 
tai perdaug užversti laiškais ir 
neatkreipiama domes t laikraš
čius. Taip, yra su visais, ne tik 
sr “Dirva”. ' Admin.

susinėsimai su UŽRUBEŽINIŲ PINIGŲ 
RINKOMIS prigelbsti mums duoti jums 
greitą patarnavimą ir žemiausias kainas, 
kuomet siunčiame JŪSŲ pinigus į visas 
dalis VISOKIŲ ŠALIŲ, kur tiktai pinigai 
galima yra pasiųsti.
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Mes Siunčiame Pinigus
j Lietuve

Pilnai gvarantuojama, kad bus išmokėti 
bėgyje 6 savaičių užrubežyje
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Mes taipgi užtikrinam atgražinimą visų pinigų,
jeigu kartais jie nebūtų išmokėti tenais.
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Balsuokit
Invedimui

Šis paveikslas parodo Clevelando Subway 
Stotį ant Public Square, kaip ji išrodys,

i *.3»:

Clevelande
Subways

kuomet bus darbas'pabaigtas. Po apačia 
bus vieta ir įvairiams biznio įstaigoms.

J
EIGU CLEVELANDAS nepriims priruoštų požeminių tram
vajų planų ir nepradės tų kelių šįmet statyti, tai miestas ir 
jo apielinkės susidurs su beveik neišrišamu kebliu gatvėse 
važinėjimo klausimu”, — taip paskelbė pereitą savaitę Kelių 

Komisijonierius Sanders savo raštu į visus.

’’Dabartinis planas yra tai pasekmė plačiausių ir atidžiau- ' 
šių ištyrinėjimų miesto susigrūdimo ir gatvių užsikimšimo klau
simo iš pusės Rapid Transit Komisijos ir budavotojų New Yor- 
ko miesto požeminių kelių — Barclay Parsons & Kląpp, New 
Yorko inžinierių. Po labai plačių išstudijavimų komisija ir in
žinieriai priėmė planą, vienatinį galėsintį palengvinti gatvėse 
susigrūdimą, kurį jie rekomenduoja ir kuris tarnaus kaipo vy
riausias būdas greito važinėjimo sistemoms visam šiam miestui 
ir apielinkėms — visiems gyventojams.

duos liuosai važinėti vežimams nuo vieno miesto galo į kitą ir 
bus taipgi nesuskaitomos daugybės akcidentų ir mirčių išveng- 
toja kas metai.”

Septynios Clevelando darbo, civiškos » ir pramonės organi
zacijos neoficialiai pasiskelbė esančios už išleidimą subway ar
ba požeminių kelių bondsų — už tai bus balsavimai Balandžio 
27 su kita išlyga, kad ta sistema bus pavesta nuomon Cleveland 
Railway Co. pagal Tayler įstatymų reguliacijų. Tos septynios 
yra Clevelando Federation of Labor, Chamber of Industry, East 
End Chamber of Commerce, City Salesmen’s Club, Building 
Owners and Managers Association, Hoisting Engineers Union 
ir Iron and Steel Workers Union.

’’Tokia sistema sutaupys kasdien tris milijonus minutų lai
ko gatvekarių važinėtojams; ji priartins Publik Skverą — vi
durį miesto — penkiomis minutėmis arčiau prie kiekvienų na
mų; ji nuims tokią didelę daugybę gatvekarių nuo viršaus ir

Ta sistema bus išvesta požeminiais keliais po apačia Public 
Skvero ant Euclid Avenue iki East 22-ros gatvės, po Superior 
Avenue į vakarus iki naujojo tilto ir į rytus iki E. 12-tos gatvės, 
po Ontario Street iki marketų. '

Balsuokit ‘Yes’ Balandžio 27 d. Rinkimais

(Guy de
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DIRVA

Kalinimas

Loeche
(Guy de Maupassant —vertė Tulelis.) 

(Tąsa iš pereito numerio)
Liepos 3. — Po visko, aš negaliu gel

bėti! Tarp tų trisdešimts garbių žmonių 
turi būti mažiau dešimtis įsivaizdintų! 

į Tarpe tų šešiolikos ar septyniolikos mote
rų ar randasi daugiau negu dvylika, ku
rios yra tikrai apsivedusios; ir tarp tos 
dvylikos ar daugiau negu šešios nepriei
namos? Tuo blogiau del jų, tuo blogiau 
del jų! Jos to nori!

x Liepos' 10. — Berta Loeche karalienė! 
Kiekvienas iš proto eina delei jos; jie mei
laujasi prie jos ir klaidina ją. Ji viršiau
sia, garbinama ir išskiriama.... Kožnas 
man užvydi. Kunigaikštienė Varonis ma
nęs klausė:

— Pasakyk man, markizai, kur tu su
siradai tą turtą?

Manyje buvo stiprus noras atsakyti:
— Pirmas laimėjimas konservatorijoj, 

prižadas Odeon’e, laisva po rugpjūčio 5, 
1880! x x _

Dangau! Kaip ji butų išrodžius, jei 
aš taip bučiau pasakęs!

Liepos 20. — Berta 'tikrai stebinanti. 
Su geru taktu bei pasielgimu; prakilni!

Rugp. 10. — Paryžius. Po viskam. 
> Aš liūdnai jaučiuosi. Pirm musų persisky

rimo — tą dieną maniau, kad visi pradės 
verkti.

Mes sutarėm žiūrėti kaip kįla saulė iš 
Tarrentkorn, bas^ui sugrįžti atgal pirm 
išvažiavimo. Temstant mes pradėjome ke
lionę ant mulų. Vadai nešėsi liktamas. 
Ilga uola tęsėsi šalę išsivingiavusio kelio 
per pušyną. Mes perėjome ganyklas, kur, 
bandų piemenis visu balsu šukavo, 
kui pasiekėm akmenuotą plotą, kur 

iąj?ažolė’neaugor 4, • - #
Kartais per tamsumą galėjom 

tyti, po dešinei ir kairei, baltą masę — 
sniego gaižbrą, pripildantį kalno išlaužą. 
Šaltis' aštrėjo, degino akis ir odą. Putė 
sausas vėjas iš augštumų, džiovino musų 
gerklės ir nešė su savim sniego kvapą nuo 

' šimtų snieguotų sketerų. Mums dasigavus 
kalno viršūnės dar buvo tamsu. Paleidom 
visus savo rišulius, išgėrimui šampano už
tekančiai saulei.

Debesįs šviesėjo. Mes jau galėjome 
pastebėti prie savo'kojų pragarmę ir biskj 
toliau kitą kalną.

Visas horizontas atrodė gyvybės pil- 
, has, mums neįstengiant nieko užtėmyti to

lumoje.
Veikiai po kairei išvydome milžinišką 

kalną — Jungfrau, paskui kitą ir kitą. 
Jie apsireiškė biskis po biskiui, lyg kad 
butų kilę su auštančia diena. Mes ten sto
vėjome apsvaigę, apsupti tų milžiniškų kal
nų, tame tuščiame amžino sniego krašte. 
Veikiai priešais mus pasirodė antras išsi- . 
rangęs retežis — tai Piedmont. Šiaurėje 

, pasirodė kitos viršūnės. Tai ištikro buvo 
plati žemė didžiųjų kalnų ledinėmis kakto
mis, nuo Rhindenbern, taip masiviško, kaip 
jo vardas, nubraižęs kanturą Alpų patriar
cho, — kalnas Blanc. Vieni jų buvo tie
sus ir šaunus, antri susikraipę ir išrodė 
darkųs; bet visi buvo lygiai balti, lyg kokis , 
dievas butų užtraukęs nekaltybių baltą 

i marškonį ant žemės kupros.
Vieni išrodė taip arti, jog butų galima 

\ paliesti; antri buvo taip toli, kad sunku 
buvo įžiūrėti. s

Debesįs/paraudonavo ir visos kalnų 
viršūnės pasidarė raudonos. Išrodė lyg 
butų debesįs jas apgaubę. Tai buvo neap- 
riepiamaš, šventas įkvėpimas. Veikiai liep
snojanti saulė nublanko ir visa sketerų ar- 

/ mija laipsniškai pasirodė ružavos spalvos, 
skįstos ružavos, it jaunos mergaitės ap
siaustai. Ant sniego stulpų pasirodė sau
lė. Paskui visa gletčėrų šalis pastojo bal
ta, apkvaitinančiai balta, lyg apdegė butų 

, pilna sidabro kupolų.
. Moterįs žiurėjo perdžiaugsmingai. Jos 

> pradėjo gerti, kaip tik tapo atkimšta šam
pano bonkos korka. Kunigaikštis de Va
roms ištiesė stiklą į Bertą ir tarė:

— Geriu už Markizienės de Rosevey- 
re sveikatą! „

Ji pasistiebė ant mulo sėdėdama ir at-

Pas- 
net ir

užma-

sakė: I
— Aš geriu už visus savo draugus! Į 
Trįs valandos vėliau mes paėmėm tru- į 

kį į Genevą — Rhone klonį. j
Kaip tik mudu pasilikova vienu du, 

tai Berta, kuri prieš valandėlę buvo taip i 
linksma ir skaidri, pradėjo verkti, apgau
bus rankom sau veidą.

Aš perpuoliau ant kelių klausdamas:
— Kas yra? Kas yra? Pasakyk man, 

brangioji, kas tau yra?
Ji su ašaromis prabilo:
— Tai — tai — tai yra po visko, tas 

buvo tikėtasi!
Tuom sykiu tikrai aš stovėjau ant 

punkto papildyti baisų dalyką. Nepapil- 
džiau.

Kaip tik pasiekiau Paryžių, aš Bertą 
palikau vieną. Vėliau bučiau negalėjęs 
to padaryti.

(Markizo de Roseveyre dienynas ne
paduoda nieko žingeidaus laike sekančių 
dviejų metų. Gi liepos 20 d., 1883 m., mes 
atrandame sekančias eilutes):

Liepos 20, 1883. — Florencija. Šian
dien man tapo sukelti liūdni atminimai. 
Aš vaikščiojau Cassinese, kupmet važiuo
janti moteris sustabdė vežimą ir pasišau
kė mane. Tai buvo kunigaikštienė Vero- 
'nis. Kaip tik aš prisiartinau kalbėti gali
mo atstumo, ji tarė: ■J

— O! markizai, mano brangus marki
zai,’kaip man linksma tave sutikus! Grei
tai, greitai papasakok man, ką beveikia 
markizienė. Beabejo ji yra prakilniausia 
moteris, kokią tik buvau sutikus savo gy
venime.

Aš stovėjau nustebęs, nežinodamas ką 
sakyti, ir su liūdnais jausmais širdyje. 
Murmtelėjau:

— Nekalbėk man apie ją, kunigaikš
tiene. Netekau jos jau trįs metai atgal.

Ji paėmė man už rankos, tardama: J
— O! kaip aš užjaučiu tau, mano na-

' bagas drauge....
Ji pakėlė mane. Parėjau namon, nu- 

1 liudęs, mąstydamas apie Bertą, lyg mudu 
1 butuva ką tik persiskyrusiu.

Likimas tankiai padaro klaidų. \
Kaip tankiai yra užgimusių atsakan- 

j čių moterų būti kitokiomis ir tąi patikrin
ti.

Nabagė Berta! Kaip tai daug užgim
sta pagerbiamomis būti. Ir tos daugiau 
negu kitos, gal:^*" Bet.... Aš turiu 
užmiršti. z

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

(Galas)

‘ UŽMIGDYK.
Užmigdyk mane, naktele, 
Duok lengvai kvėpuoti, '
Kad galėč’ apie Tėvynę 
Ir meilę sapnuoti.

Kad per sapną nors matyčiau 
Tą mažą kaimelį, 
Kur pagimdė, užaugino 
Manę motinėlė.

Tą girelę, kalnus, pievas, 
Sodną ir darželį, 
Ir viliojantį į girią . 
Sumintą takelį.
, Kad išgirsčiau vamzdžio aidą 

Sklįstant po girelę, 
Jausčiau Lietuvos vėjelį 
Glostant man veidelį.

Koks prakilnus butų sapnas, 
O, naktis tamsioji, — 
Užmigdyk mane, raminki 
Minčių gilumoje.

Sustiprink jausmus krūtinėj, 
Leisk saldžiai miegoti, 
Kad galėč’ apie Tėvynę 
Ir meilę sapnuoti!

M. A. Karbonskienė.

a - - =b
šiam numeriui eilių neturime. " 

Štai kame dalykas. Gerb. Aris 
Tipas atrašė mums tokį laišką:, s 
”Aš netikiu, kad šiame skyrių- ( 
j e kas nors kitas rašo eiles, kaip , 
tik pats redaktorius, pasirašy
damas įvairiais vardais — tų { 
žmonių, ’kurie neva čia persta
tomi, visai gal nėra. Persitik
rinimui prisiunčiu eiles. Jeigu 
patilps, tikėsiu, jog ir tie auto
riai yra kiti, o ne pats redak
torius”. — Bet kaip matot, jo 
eilės netilpo. Gal jis ir manys 
kaip manęs, bet mes turime pa- 
tėmyti štai ką: Jeigu gerb. Aris 
Tipas i parašys kitas, geresnes, 
eiles, tada patalpinsime, bet ši
tos, kurias turime, visai neti
kusios. Juokų Red.

.4/
Brooklyno bolševikų matro

sas savo organe, ant musų už
metimo, jog matrosiškos derge- 
nos laikraštyje netinka ir todėl 
netinka matrosas redaktoriau- 
t'i, — duoda ’’Dirvai” suprasti, 

. jog matrosai yra labai naudin
gi žmonės, nes'per juos mes ir 
Ameriką gavom pamatyt.

Mes ir taip sakome: kiekvie
nas savo vietoje yra naudingas.

1 Duonkepis duonai kepti \ kur- 
■ pius batams siūti; kriaučiūs 

drapanoms siūti; matrosas lai
vams prižiūrėti.

Bet niekad ne laikraštį reda
guoti. Ypač su ta pačia sena 
matrosiška kalba, kaip girti ma
trosai dergiasi.

Prastas pasiteisinimas, delko 
jis gali redaguoti laikraštį, ir 
tokia kalba žmones ’’mokyti”. 
.Nors sav'o vietoj, kaipo matro
sas,’ jis labai butų naudingas.

Argumentas nevertas nei 75c.

Bostono raudonasis organas 
(nesenai gavome laišką nuo vie
no musų skaitytojo, kuris pa
taria raudonuosius vadinti rau- 
don-nosiais) pasigyrė, jog jis i 
esąs pigiausiu laikraščiu. O gi 
’’Dirva” yra pigiausia už visus 
Amerikos ir Lietuvos Lietuvių 
laikraščius, imant pagal didu
mo. Nesisavinkit, ’’rfeleiviečiai”, 
nepriklausomos garbės, kaip pa
darėt su svetima elektra.

4^
Gavome šitokią Gromatą:

Meldžiu paaiškinti man per 
jūsų' gerb. laikraštį, ką gero 
galima atsiekti naudojant ant 
veido pauderį? Marė Z.

Atsakymas: Naudojant ma
žą dalį pauderio, daugybė mer
ginų atsiekė nesuskaitomo ge- 

. ro, net tokių patogumų, kaip 
vyrus visam amžiui. Bet, kaip 
sakėme, naudojant biskį. Jokis 
vyras nenori merginos taip iš
similtavusios, kad išrodytų ei
na su bačka miltų.

4^

ją

Pasaka apie Indijonus.
’’Sunku kuomi nors Indijoną nuste

bint, sunku sukelti jame ūpą ir priversti į 
dalyką atsinešti su dideliu entuziazmu” — 
kalbėjo vienas Amerikonas, turėjęs ben
dro su raudonodžiais.

’'Sykį man pasitaikė proga atkreipti 
Indijonų vado atidą į orlaivį, skrendantį 
tarp debesų. Tai buvo pirmas orlaivis, ką 
jis savo gyvenime matė, ir turėjau viltį, 
jog tas jį dikčiai nustebins. ’Matai! Ma
tai, kas {tenai?! Ką tu manai apie tai? Ar 
tai ne stebuklas?!’ Vadas palengva pakė
lė akis augštyn ir šaltai pažiurėjo į orlai- 
laivį; paskui atsuko akis į mane ir lėtai ta
rė: ’Bet juk jis yra pabudavotas, kad ten 
lekiotų, ar ne?’ ”

’’Vanagas” vėl į Clevelandą 
atskrido. Manėme, kad per žie
mą sušalo, bet buvo geroj palė
pėj pasilindęs, ir išliko. Vėl la
bai pergąsdino Detroito klebo
no vištą, kaip pereitą vasarą.

O čia vėl vasara užeina*

PAJIEŠKAU draugų — Po
vilo, Petro ir/ Leono Rimkų, pa
eina Kauno gub., šaulių pav., 
Pavandenio parapijos. — Felik
sas Žakas, 1569 E. 45th Street, 

J Cleveland, Ohio.

PARMOS UKES
Girdisi tik vien aimanavimas ir 

žmonių bčdavojimai miestuose — 
pragyvenimas brangus, kapitalistų 
išnaudijimai. Ką gali daryti, kad to 
visko išvengus ? Taigi mes savo 
tautiečiams Lietuviams patarsime ką 
daryti, kad to visko išvengti, štai: 
atvažiuokit į Custer, Mich., kur di
džiausia Lietuvių ūkininkų kolonija 
Amerikoje, ir nusipirkit ūkę, o tuom 
syk nebusi išnaudotas nuo kapitalis
tų, ne pats pirksi nuo kapitalistų 
maistą, bet jiems parduosi ir gausi 
gerą kainą už ^avo produktus. Čia 
mes Michigano Lietuviai ūkininkai 
darom gerą pelną ir gražų gyveni
mą. Imkit pavyzdį, čionai ūkinin
kai turi šv. Antano Draugystę, ku
rios nariai gyvena brolybėj, vieny
bėj ir vienas kitam paduoda reikale 
ranką. Jau musų tarpe yra gana : 
turtingų ūkininkų, turim savo viso- | 
kių mašinerijų, kaip tai žemdirbys- | 
tės mašinų, inžinų, melnyčių, auto- • 
mobilių ir tt. Jau mes neprivalom g 
maldaut svetimtaučių, kad kam ko I 
pritrūksta pagelbėt, nes mes turim g 
kas tik reikalinga. Net ir svetim- I 
taučiai stebisi iš Lietuvių -darbštu
mo ūkininkavime. Taigi kurie ma- 
not pirkti farmas, patariam kreiptis 
prie šios draugystės, kuri turi tam 
tikslu komisiją, kuri jums patarnaus 
be jokio atlyginimo ' ir be skriaudos. 
Komisijos nariai: p. J. Vasiliauskas 
ir K. Daubaras. Kadangi čia yra | 
daug išnaudotojų agentų^ kurie nori 
nuskriausti žmones be mielaširdys-I 
tės, taigi ši draugystė sumanė būdą 
apsaugot savo tautiečius ir musų 
dviejų metų teisingas darbas pasi
rodė. Dabar jau mes turim gana 
farmų ant pardavimo. Atėję Anglai 
ir Švedai prašo musų parduoti jų 
farmas, ko mums reikia, kad jų pui
kiose vietose apsigyventų Lietuviai. 
Su informacijomis kreipkitės prie 
musų, o mes prisiusime katalogus ir 
kainas farmų su išlygomis ir paaiš
kinimais. (20)

KAZ. DAUNORAS
Box 7 Cuter, Mich.

Pereitą nedėldienį atsibuvo 
mėnesinis susirinkimas Cleve- 
lando blaivininkų (a. a. girtuo
klių) klubo ir vėl likosi atnau
jintas iš kovo mėnesio protoko
lo klausimas apie kreicoriaus li
kimą. Paduota pora naujų su
manymų, bet po ilgų diskusijų 
jie likosi atrasti negana geri. 
(Tą paslaptį mums išdavė vie- ‘ 

-nas tu klubo narys.)

Vienam malonu, kitam —
Vienas ir vienas vaikščioda

mas, matydamas, kaip žmonės 
gyvena su šeimynomis, vaiki
nas galvojo:

— Kad aš rasčiau merginą, 
kad apsivesčiau, kad turėčiau 
pačią, kokis laimingas aš tada 
bučiau!....

Vedęs gi, vyras, matydamas, 
kaip jauni vaikinai su mergi
nomis arba vieni linksmai gy
vena, manė sau:

— O, koks paikas aš buvau, 
kad apsivedžiau: kaip linksma 
man dabar butų, jei galėčiau 
būti vienas ir niekas galvos ne
graužtų. .. ■

Išvedimai: 
gaus, 
tokiu 
yra.

Nereikia tikėti į garsinamus “stebuk
lingus gydymus”.

kurs 
savo

Nebuvo dar žmo- 
butų užganėdintas 
padėjimu, kokiame

4^
Laimė randasi ne ten, kur 

mes jos jieškonie, bet ten, kur 
ją surandame, y taip sugalvo
jęs atrašė mums Juozas Valio
nis.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

4%
St. Clair ir East 55-ta gatri.

Prospect ir Huron,
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

Saugumas Pirmiausia
P

INIGAI, kaip Lietuvoje zpnonės šne
kėdavo, dega. Amerikoj pinigai au
ga — beveik taip, kaip bulvės: pa
sodini bulvę geroj žemėj — atneša 

gerą derlių. Geroj vietoj padėti pinigai ir
gi atneša didesnį nuošimtį.

Pinigų apsauga žmonėms apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes vagiliai atėję išima; negalima > 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie viso ko brangumo, 
neverta laikyti pinigus namie arba ant ma
žų nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakį- 
la, kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuo
jaus dėti pinigus The St. Cair Avė. Banke 
arba jo skyriuje, už metų laiko matysit kas 
atsitiko: jūsų šimtas atnešė liet $5, vietoj 
kitur $2, $3 ar $4.
ŠALIP SAUGUMO, MINTYJE TURĖKIT 

IR NAUDĄ.
MAIN OFFICE!

2006 ST. CLAIR AVENUE.
SUPERIOR BRANGS

7909 SUPERIOR AVENUE.

I GRĮŽKIT LIETUVON
Kelias LIETUVON jau atdaras. Siunčiam šimtais 
Lietuvių į Tėvynę ant HAMBURGO, FRANCUZI- 
JOS, TILŽĖS, KOPENHAGOS, KAUNO ir t. t.
Pasportus kiekvienam gaunam į kelias dienas.

Laivakortės labai pigios. Rašykit arba važiuokit 
stačiai pas mus.

I GELBĖKIT GIMINES Į
Skubėkite siųsti pinigus, nes auksinai labai atpigo. Gau
name iš Lietuvos kvitus kaip tik pinigai aplaikomi. Gva- 

B rantuojame kožną auksiną. Siųskit pinigus tuojaus.
Rašykit ar ateikit kolei yra geras laikas:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS
■ 136 East 42nd Street New York, N. Y.

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

Kuomet rengiatės pasiųsti pinigus į savo seną šalį, ateikit 
pas mus pirmiausia. Musų kainos yra žemiausios už visų.

LAIVAKORTĖS ' ' 1
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

vų linijų, taipgi patarnaujame prirengime ir išgavime paspo'X 
tų kelionei. \

4% UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS
The Cleveland Trust Company yra didelis bankas, pasižy

mėjęs savo finansiniu tvirtumu, puikiu patarnavimu ir teisingu 
reigalų vedimu.

Mes turime žmones visuose musų Užrubežinių Reikalų De
partamentuose, kurie moka jūsų kalbą.

VYRIAUSIAS

Crawford Rd. prie Hough 
Euclid prie E. 57th 

E. 152nd prie Pepper 
Broadway prie Harvard 
Lorain prie W. 89th

- Bedford

<be
Cleveland 

Urust Company
Šaltiniai virš $96,000,000.00 

OFISAS EUCLID AVENUĖ PRIE E.

DVIDEŠIMTS
Euclid prie E. 105th 

E. 156th prie Waterloo 
W. 25th prie Franklin

Lorain prie W. 99th

SKYRIŲ:
14312 Euclid Ave. 

Kinsman prie E. 93rd 
W. 25th prie Archwood 
Detroit prie W. 117th

Willoughby Painesville

^^member 
FEDERAL RESERVE Hi- Svttfm —įį

9th STREET

St. Clair prie E. 40th 
Woodland prie E. 22nd 

Lorain prie W. 47th 
Detroit prie W. lOlst

Lorain

M



L. L. S. S. — AIŠKUMO DELEI.

Amerikos Lietuvių tarpe tve
riasi nauja organizacija — Lie
tuvos Laisvės Sargų Sąjunga, 
kuri pastatė savo pamatiniu ti
kslu — remt Lietuvos neprigul- 
mybę žodžiu, darbu ir turtu, ši 
organizacija vos pradėjusi gy
vuoti, dar taip sakant projekte 
tebebūdama, griebėsi gyvojo 
Lietuvos darbo. Telkdama Lie
tuvai liuosnorius ir nešdama pi
niginę paramą, suspėjo pusėti
nai pasįžymėti. Pasilieka tik 
palinkėti šiai jaunai organiza
cijai greičiaus susitvarkyti, iš
siplėtoti ir toliau arti Lietuvos 
dirvonus.

L. L. S. S. yra nepartijinė 
Lietuvos neprigulmybės šalinin
kų organizacija, ir dėlto pasa
kymai: katalikas, (tautininkas, 
socialistas yra Lietuvos Sargų 
šeimynoje nevartotini. Per tat 
išsisrovėjųsiai Amerikos Lietu
vių visuomenei atrodo lyg nau
jas, lyg nepaprastas apsireiški
mas. Atidžiai prisižiūrima ir 
tarytum j ieškoma progos, kad 
tik kokį nors partijinį užrašu 
jai prisegus. Tečiaus joks par- 
tivinis vardas L. L. S. Sąjungai 
netinka, nes neprigulmybės rė
mimas yra bendras krašto rei
kalas, nes ėjimas talkon į ku
riamąjį valstybinį darbą nėra 
vienos srovės dalykas, nes spor
tas yra visokių partijų nariams 
reikalingas. Ir katalikas, ir 
tautininkas, ir socialistas gali 
būti Sąjungos nariai, nes Lietu
voje jie stovi už Lietuvos Val
stybės neprigulmybę. Tik bol
ševikams, kurie stovi už Lietu
vos prijungimą prie Rusijos, nė
ra ko veikti L. L. S. Sąjungoje.

Tūlas veikėjas, partijinį ka
tilą bevlrdamas, net baidosi L. 
L, S, Sąjungos įsikūrimo. Mat, 
L> L, S, S. gali partijinės ug
nies karštį sumažinti. Nedide
lis tečiau tas butų prasižengi
mas. L. L. S. Sąjunga neturi 
mažiausio tikslo kam nors už 
akių bėgti, neturi tikslo Ame
rikos Lietuvių veikimą mono
polizuoti. Lietuvos dirvonai pla
tus, darbo visiems sąžiningiems 
darbininkams 'ikvalios. %

L. L. S. S. butų laiminga, kad 
jai pasisektų nors siaurą bariu
ką Lietuvos dirvonų išarti. Są
jungos širdis, akįs ir ausįs yra 
ir bus Lietuvoje, o 
Amerikoje. Krašto 
tikslams patarnauti, 
srities valstybines ir
nes organizacijas bei jų suma
nymus — yra ir bus L. L. S. S. 
veikimo laukas.

L. L. S". S. dabar suskaito 
virš 2,000 narių'*(rikiuotininkų 
ir nerikiuotės), tečiaus viduji
nis orgąnizuoties daro nėra už
baigusi. Reikalingas,todėl stei- 
giamasai rinktų narių suvažia
vimas tam reikalui, atlikti.

L. L. S. S. steigiamasis suva
žiavimas įvyks pradžioje gegu
žio. Diena ir vieta suvažiavimo 
bus pranešta vėliau. Steigia- 
masai L. L. S. S. Seimas įkurs 
Sąjungą, peržiūrėjęs pro'jektus 
— priims savo konstituciją, nu
statys visą vidujinę tvarką, pa
skirstys darbą, išrinks nuolati
nį Sąjungos vedamąjį Centrą, 
kuris veiktų Lietuvos atstovų 
žinioje. Laiko nedaug beliko. L. 
Sargai turėtų pasirūpint dvigu
bai padauginti savo skaitlių, 
atidžiai vengdami visokių ar
dančių, ne visomeninių elemen
tų. Geistina, kad L. Sargai vi
sus jų nuomone svarstytinus

žodis ’’laisvė” pą-

’kitos partijos 
tos konstitucijos priim- 
pačiai sąjungai pritarti” 
atrodo lyg nesusiprati- 
Juk niekas ir nemano

rankos čia 
apsaugos 

remti šios 
visuomeni-

suvažiavime klausimus išanksto 
prisiųstų L. Sargų Laikinojo 
Centro adresu: 257 West 71st 
St., New York City.

Amerikos Lietuvių spaudoje 
ir pačių Sargų iškeliami klau
simai, kuriuos aiškumo delei 
reikalinga trumpai paliesti.

1. L. L. S. S. konstitucijos 
projekte (punktas 7) per korek
tūros klaidą buvo atspausdinta: 
laisvės doros; turėjo būti: lai
svės, doros.
keista žodžiu ’’demokratybė”.

2. L. L. S. S. konstitucijos 8 
punktas skamba taip: “Sąjun
ga neturi partiviniai politinių 
bei tikybinių tikslų, skaitydama 
sąžinės bei politikos įsitikrini- 
mus narių asmeniniu dalyku.” 
Tikėjimas yra sąžinės' elemen
tas, todėl pamatinė mintis mi
nėto punkto gana aiški: ji yra 
tokia: L. Sargas gali būti ti
kybinės organizacijos ar politi
nės partijos narys, bet L. Sar
gų šeimynoje nei tikybos nei 
politikos klausimais neužsiima, 
ir laiko tą savo asmeniniu da
lyku, kurį ir užganėdina savo 
partijoje ar tikybinėje organi
zacijoje, jei prie tokių priguli. 
Tečiaus laikraščiui ’’Draugui” 
tariamasai projekto punktas at
rodo ’’nevykusiu arba apgaulin
gu”, ir dargi verčiančiu ’’savo 
pažiūrų įsižadėti”. Visai ne
tikusi išvada! Ir kada “Drau
gas”, remdamosi ant' tos savo 
išvados, sako: 
negali 
ti, nei
— tai 
mas.
nepartivės organizacijos kons
tituciją jokiai partijai piršti.

3. Dažnai klausiama) koks 
skirtumas tarp LLSS. ir Lie
tuvos šaulių Sąjungos? Skir
tumas paeina iš to, kad šauliai
— Lietuvoje, o Sargai — Ame
rikoje. šauliai betarpiai deda
si- į krašto apsaugą, gi Sargai 
tik remia, apsaugos reikalus, 
šiaip gi abi organizaciji turi 
daug .bendro; abi nepartijinio 
pobūdžio.

4. Dar klausiama: Kodėl žo
dis ’’liuosybė" liko ‘ pakeista 
’’laisvė”? Dėlto, kad sakoma: 
Laisva Lietuva, o ne liuosa Lie
tuva. Neprigulminga šalis dar 
nereiškia, kad ji ir laisva; bet 
laisva šalis reiškia, kad ji ir 
neprigulminga ir demokratinga. 
žodis ’’laisvė” platesnis už liuo- 
sybę.

Kitų smulkesnių klausimų 
nebepaliesiu — jie. išsiaiškins 
savaimi, jei ne priekabių jieš- 
kosim, bet stengsimės tvarky
tis ir dirbti. L. L. Sargai trok
šta su visa Amerikos Lietuvių 
minia, geriausiuose santikiuo- 
se būti, kad iš to didžiausią pa
ramą sukelti ne vietiniams tik
slams, bet Lietuvos krašto ap- 
ginimo skaitingiems reikalams.

’ ' P. ŽADEIKIS,
L. Armijos Majoras. 

Balandžio 9, 1920, 
New York.

DEŠIMTS LEKCIJŲ!
Pažinimo gaidų, muzikos ir 
dainavimo, gaus tie, kurie 
prisius $2 ir 10c. užsirašy

dami metams “Dirvą”.
A. RŪKAS 

479 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pa.

ATLIKIT PAVASARINĮ NAMŲ VALY
MĄ LENGVAI, SU ELEKTRA.

Vietoj visą namą apversti augštyn, kojom 
kada norit ji išvalyti senovišku budu, ko
dėl nepasinaudoti modernine metodą šj pa
vasarį ir namu valymą atlikti su pagalba 
elektros?
Elektriškas Valytojas ne tik sutaupys jū
sų keletos dienų sunkų darbą, bet nepa
kenks rakandams, nes nereiks taip trinti, 
daužyti, dulkinti.
Pirm pradėsiant pavasarinį namų apvaly
mą, padarykit sau užduotim apžiūrėti vi
sokius elektriškus dalykus, naudingus prie 
valymo.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

KIEK KURI STOTAS SUMO
KĖJO Už BONUS.

(Tąsa nuo pusi.
Pittsburgh,' Pa.
Rhinelander, Wis.
Rochester, N. Y.
Racine, Wis.
Rockford, Ill.
S. Manchester, Conn.
Shenandoah, Pa.
Sioux City, la.

(Dundulis)
So. Chicago, Ill.
St. Charles, Ill.

l-mo)
800.
260.

4,355.
5,385.

800.
2,850.
5,935.
4,650. 
1,000. 
7,590.
1,280.

Scranton, Pa.
(Mardosas) 

St. Clair, Pa. 
Seattle, Wash. 
Spring Valley, Hl. 
Springfield, Hl. 
Thompsonville, Ct. 
Thorp, Wis. 
Trenton, N.J. 
Utica, N. Y. 
Union City, Conn. 
Waukegan, Ill. 
Waterbury, Conn. 
Worcester, Mass.

515.
100.
600. .

1,450. , 
1,056.
3,650.

700.
1,000.

250.
1,150.
5,000.

, 32,495.-00
42,933.95

Charles Livngstone Jr.
Puikiausiam Padėjime

Kiek kūdikis turi sverti pagal savo augščio 
ir metų. ’’Jis yra Hensch Maisto Kūdikis”, 
rašo jo motina, Mrs. C. R. Livingstone, 1667 
Glenmont Road. ’’Jis linksmas, sveikas, ir 
pilnas, kietos mėsos, ir svėrė 26 svarus tą 
dieną, kada paveikslėlis trauktas, buvo tik 
vienų metų amžiaus.”
Mrs. Livingstone žino, 
kad jokia motina, ku- 
bonkos maitinti, nepa- 
riai reik kūdikį iš bon- 
ko? maitint, nepadarys 
klaidos jeigu naudos 
Hensch’s Maistą. Ir 
tūkstančiai kitų Cleve- 
lando moterų, kurios 
turėjo puikias pasek
mes su Hensch’s Mai
štu taip pat mano apie 
tai.
Hensch’s Maistas yra 
moksliškas pavaduoto
jas motinos pieno. Ir 
kaipo pagerintojas kar
vės pieno, jis yra ne
sulyginamai geras. Vie
ną karvės pieną varto
jant, nuo jo kūdikio vi
duriuose susidaro kie
ti, tampus maisto gu-

Reikalaukit Dykai
The Hensch Food Company, Cleveland, O.

riai, bet kada dadeda- 
ma Hensch’s Maisto su 
karvės pienu guriai bu
na maži ir minkšti, kai 
pačios motinos pieno. 
Hensch’s Maiste randa
si tos pačios maisto da- 
lįs kaip ir motinos pie-' 
ne ir veik tokiose pa
čiose proporcįjose. Tos 
tai yra proporcijos, ku
rios tvirtina kaulus, su
stiprina muskulus, pa
daro gerą, raudoną 
kraują.'
Jeigu jūsų kūdikis ne- 
tarpsta kaip reikia, jei- 
gul jis yra atkaklus Ir 
jam duodamas maistas 
nepatinka, pabandykit 
Hensch’s Maistą. Ran
dasi aptiekose arba tie
siai reikalaukit iš'—.

Samuelio rašydami į

HENSCH’S MAISTAS
Del Kūdikiu
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Vienos ir Dviejų 
Šeimynų

Vieno ir Dviejų 
Augštų

Geriausia proga parduoti savo namus, jei
gu rengiatės tą padaryti, ar išvažiuo
dami j Lietuvą ar kitokiu tikslu.

Namus apkainuojame greitu laiku ir už 
dvidešimts keturių valandų praneša
me jums jų vertę. Parankiausia jums 
bus turėti reikalus su šiais ofisais.

Namus perkame tiesiog už pinigus ir par
davėjui nereikia laukti daugiau nie
ko, kaip tik padarymo popierų.

The Representative Realty Co.
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.
BRANCH OFISAS

7909 SUPERIOR AVENUE 
A. B. Bartoševičius, Manager.

ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727
Prospect — 953 * Cenntral — 6488.

Šis

©®

Wauwatosa, Wis. 
Westfield, Mass, 

j Wanamie, Pa.
Watervliet, N.
Pavieniai
Viso

2,705.
3,458.

220.
290.

15,856.24 
$645,962.42

JONAS KATKUS
Dirvos” Agentas Pittsbur- 

ge ir apielinkėse.
Važinėda- 

su ki- 
reika- 

p. Kat- 
patar-

mas

r W ais’ 
kus 
naus taipgi
musų skai- 
tytojams ir 
visiems no- 

m -■ rintiems už- 
r 'X.' - sirašyti ar

senas pre
numeratas atnaujinti. Kurių 
šiuo tarpu prenumerata už ‘Dir
vą* pasibaigė ar jau baigiasi, 
pasistengkite atnaujinti. Ku
rie užsirašysite arba kurie no
rėsite užrašyti savo draugams 
čia arba į Lietuvą, pilnai p. J. 
Katkus jums tame pagelbės. 
Jis taipgi duos paaiškinimų no
rintiems, kaip įgalima užsirašy
ti tiesiog, jei kam tuo tarpu 
per jį nebūtų paranku. Jam 
galite pilnai pasitikėti. Adm.

"Dirvos” knygyne randasi 
tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pra- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.
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ĮSTATYMAI ŽEMEI PIRKTI 
IR KEISTI.

Valstybės Taryba priėmė įs
tatymą, kuris draudžia kam 
nors pirkti žemės daugiau kaip 
50 dešimtinių (apie 100 mar
gų), įskaitant ir jau turimąją 
žemę. Kitaip tariant, jei kas 
turi 20 dešimtinių, gali prisipir
kti nedaugiau kaip 30 dešimti
nių; kas turi 40 dešimtinių — 
nedaugiau kaip 10 dešimt, ir tt. 
To paties įstatymo punktas 2 
sako, kad kartais galima ir dau
giau žemės pirkti, bet tik leidus 
žemės Ūkio ir Valstybės Turtų

Ministerijai, kuriai reikią išrė
dyti, kad perkamasai žemės, 
sklypas ’’sudaro tokį ūkio vie- 
natą, kurio skaldymas pakenk
tų racionalingam .(tiksliam) že
mės naudojimui” (įstatymo žo
džiai).

žemės savininkai, turintieji 
daugiau kaip 100 dešimtinių, 
gali naujai įkeisti (užstatyti) 
už skolas ne daugiau kaip 100 
dešimtinių, nurodžius tiksliai 
kuri 'žemės dalis užstatoma. Iš- 
imtįs gali būti, bet tik leidus 
žemės Ūkio ir Valst. Turtų Mi
nisterijai.
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Serganti Silpni ir Nervuoti

VYRAI IR MOTERS
Ateikit Pasimatyt su manim šianden
Nekent&kit daugiau nuo savo ligos. Kitados buvot sveikas ir linksmas, kodėl vėl 

nebūti tokiu? Neatidėliok, ateik šiandien ir pastok ant kelio į SVEIKATĄ ir LINKS
MUMĄ. Daugelis ligų eina blogyn del to, kad tinkamu laiku gerai neapžiurima ir ne
bandoma gydyti. PA VESKIT SAVO LIGĄ ANT MANO RANKŲ. Gausite naudą iš 
mano daugelio metų praktikos gydyme CHRONIŠKŲ, NERVŲ, ODOS ir KRAUJO LI
GŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Aš netikiu į metodas pusiau išgydymo savo pacientui Pasi
žiūrėti į jį ir išrašyti receptą tas mane ne-patenkina. Aš noriu panaudoti ant savo pa
cientų visus budus gydymo, kurie gali pagelbėti jų ypatingose ligose. Jeigu jiems rei
kia kelbto būdų gydymo, jie tikrai tą gaus, mano ofise. Vienas atsilankymas supažin
dins jus su mano galėmis ir pertikrins jus, kodėl aš atsiekiu gerų pasekmių.

i

f f f © ©' © © f ©

©
Aš PASEKMINGAI • x 

GYDŽIAU
Naujas ir Užsisenėjusias Ligas, 

kaip Kraujo, Odos ir Nervų Negero- J?
vės, Skilvio, Žarnų ir Kepenų Suiri
mų, taipgi Reumatizmų, Skausmus Jg
Strėnose ar SĄNARIUOSE, Galvos, 
Užkietėjimų, Svaigulį, Pučkus ir Ka- 
tarų Galvoje, Nosyje ir Gerklėje. 
NEATIDĖLIOK, PASITARK TUOJ 
SU MANIMI.

MANO LABORATORIJA 
daugybę visokių , VAISTŲ, kokių tik 

gydymui mano ligonių, taigi kada iš- 
vaistus aš žinau, kų mano pacientai 
ir esu tikras tų vaistų gerumui, tyrui-

Turi 
reikia 
duodu 
gauna
mui ir stiprumui.

AR JUS KENČIATE NUO.
4 .Silpnų Nervų, Skaudamų Strėnų, Už- 

—į.. r ■_ maršio, širdies Gėlimo, Silpnų Plau- 
[ čių, Nuvargusio Jausmo, Svaigulio, 
Ir ’TU Galvoskaudžio, Neaiškaus Matymo, 

A’’/'j Silpnumo Kojų, šašų, Niežų, Kataro, 
Gerklėje Kutenimo, Skausmo Skilvy- 

Ja je, Pučkų? šitie ir daugelis kitų ap-
sireiškimų yra pirmutiniai ženklai 
kad žmogus pradeda nustoti sveika
tos ir galės.

- MANO INTAISAI
Susideda iš vėliausių ELEKTRIŠKŲ, CHI

RURGIŠKŲ ir MECHANIŠKŲ APARATŲ ir 
ir aš esu gatavas savo žinojimu kaip juos pa
naudoti apversti juos taip, kad butų galima 
gauti geriausios pasekmės su jais.

Gaukit Tikrą Daktarą Iš Sykio
DAUGELIS KEBLIŲ CHRONIŠKŲ LIGŲ, kurios užsitraukė del netikusio gydymo 

arba nepasidavė gydymui mažiaus išlavintoms rankoms, tankiai buna mano pagydo
mos. Ką aš padariau del kitų, tą gal galėsiu padaryti ir jums. Aš duosiu savo tikrą 
nuomonę"apie jūsų padėjimą ir pasakysiu, ar bus galima jums pagelbėti, po pirmo sy
kio tikro IšEGZAMINAVIMO. Nežiūrint kaip gydeisi ar kaip ilgai sirgai, ATEIK PAS 
MANE. Jeigu bandei visokius gydymus ir pasirodė be naudos, nereikia nusiminti dėl
to, nes tai buvo jukų klaida pasirinkime tinkamo gydytojo.
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TIKTĄI PASEKMES VISADA SKAITOSI
ELEKTRIŠKAS GYDYMAS ir TIESIOG KFAUJAN INLĖIDIMAS SERUMO, CIEPIJIMAS ir 

BAKRERINAI, kuriuos Aš NAUDOJU, UŽTIKRINA GERAS PASEKMES. PASITARK SU MA
NIM TUOJAU. NEATIDĖLLIOK KITAI DIENAI.

VALANDOS
9 Ryte iki 8 Vak.

647 EUCLID AVE.
VIRŠUJE NEW 
IDEA KEPTUVĖS

Dr. KENEALY
ANTROS LUBOS 

REPUBLIC BUILDING

NEDĖLIOMIS
10 Ryte iki 2 Dieną

CLEVELAND, O.
GRETIMAI PRIE 

STAR TEATRO
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X-RAY EGZAMINAVIMAS Į$1
mO? JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK
•Wh T”'® ' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITAR IMUI.

P- * Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas j ieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusiu 
Ligų vyrų ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis man® gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums' 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti, čia galima susikalbėti Lietuviškai.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid Ave., Netoli E. 55th St., Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. ‘
CLEVELAND, OHIO
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VILKAVIŠKIS, 'j I LEKĖČIAI.
Vilkaviškyje yra gana daug I Buvo išrinkta girios komisi- 

jstaigų, būtent: apskrities Ko- Na- Bet jos dar negana. Prie 
mendanturą, apskrities viršinin-1 j°s radosi visai niekeno neiš- 
ko, apskrities milicijos vado, .rinkta nauja iš trijų žmonių ko- 
apskrities komiteto, miesto ko-imislla* 
miteto, Vilkaviškio 1_______ ,
komiteto ir notaro raštinės, pa- į 
etas, iždas, teismas, kalėjimas, | 
ligoninė, 'prieglauda, intendan-Į b°ms atstatyti, 
turos javų sandėlis. Visos šios|- 
įstaigos susispietusios Vilkaviš-

patį jis aiškino atėjęs Komite
tai! į rinkimus ir pasakė dar, 
kad valdžia negalinti rinkimų 
skirti sekmadieniais ir šventa
dieniais, kad tą galį dirbti tik
tai socialistai bedieviai ir kad 
jis rupinsęsis, kad daugiau taip 
nebūtų ir kad nerinktų tokių 
žmonių, kurie šventadieniais no
ri daryti rinkimus. Jam buvo

Ji važinėja pas turtin-1 atsakyta, kad rinkimai paskir- 
valsčiaus' ®esn*us Padegėlius ir sakosi, Iti sekmadienyje dėlto, kad dau- 

' kad ji išsirūpinsianti pigesne 
kaina iš valdžios medžių tro- 

. Bet už tai ima 
po 6—10 auksinų. Pas bėdi- 
Inuosi'us padegėlius nevažinėja, 

kio mieste, kur butai' keleriopai |nes’ ?h’di; ką iš jų gausi. 
pabrangę -ir sunku jų pasam-P 
dyti, ypač beturčiams. Tcdcl _ . . .

ševikais nesusisiekia, ir santi- 
kių su jais jokių nėra.

Miinisteris pirmininkas kalbė
jo del alkoholio vartojimo su
mažinimo. Išgyrė valstybės de
gtinę, kad ji ’’sveika” arba 
’’sveikesnė” už naminę. Be to,

jos visai maža tėra: vos po pus- 
buteliuką išeina kožnam žmo
gui. Netiesa, sako Ministeris 
Pirmininkas, kad vyriausybė 
girtuokliavimą platinanti. Li
gi šiol savivaldybų įstaigoms 
nebuvo duota teisės uždrausti

svaiginamieji gėrimai pardavi
nėti todėl, kad tos savivaldybės 
įstaigos nebuvo teisėtai rink
tos. Naujai išrinktos, susiži
noję su Vidaus Reikalų Minis
terija, galės tatai daryti.

(’’Liet. Ūkininkas”)

eiti

- ■ kas jau butų žmonėms nebesi-
dyti, ypač beturčiams. TodeLduoti tokiems save naudoti, bet 
valdžiai | daugybė pinigų tenka Į medžio turėtų kreiptis į
leisti butams samdyti. Spėju,' 
kad mėnesiui gali būti apie 4— 
5 tukst. auksinų! Tuo tarpu 
puikiai įrengtos Vilkaviškio ka
reivinės (kazermės),, kuriose 
galėtų sutilpti visos apskrities 
įstaigos ir jų vedėjai, riogso 
tuščios. Vokiečiams esant, ka
reivinės buvo atremontuotos ir 
net elektra jose įvesta.
' Dabar gi nesmagu žiūrėti į 
jas: daugumoje trobesių langai 
išdaužyti arba su visais rėmais 
išnešti, durįs taip pat nyksta: 
tai jas’ išlaužia, tai išneša kur. 
Tokiu būdu sniegas ir lietus pa
tenka į trobas, jas pūdo ir drėg
numą vaiso. Gaili ir 'nesmagu 
žiūrėti, kad musų valdžią duo
da žūti tokiems puikiems na
mams, kurie dabar kainuoja de
šimts' milijonų rublių. Iš ša
lies žiuriųt, negalimą suprasti, 
Įrodei tų kareivinių nenaudoja. 
■Spėčiau, kad jos perprastos mu
sų įstaigoms, bet, rodos, ne, nes 
jose gyveno Rusų ir Vokiečių 
generolai, pulkininkai ir kitokie 
karininkai ir jautėsi gerai. Tie
sa, ten ir negalima blogai jaus
tis, nes yra yra puikus oficie- 
rių fligeliai ir didelis salionas 
■visokiems susirinkimams. Mie
ste nėra tinkamesnių namų.

'Taigi, mūsiškiai spraudžiasi su 
visomis įstaigomis į miestą, ne
žiūrint į tai, kad kareivinės per
eina patį miestą. Jei kareivi
nėse įgyventų, tai tada jos ne
pyktų, ir valdžiai nereiktų ber-j 
gždžiai leisti pinigų visokių įs^ 
taigų būstinėms -samdyti. Kar
tų su tuo ir būtai mieste atpig
tų. Apskrities Komendantas 
apsigyveno namuose, kurie ran
dasi už kelių žingsnių nuo ka
reivinių. Rodosi, komendantas 
būtų galėjęs užimti būtą karei
vinėse ir tuo padaryti pradžią. 
Kuopos vadas taip pat pirmiau 
gyveno mieste prie ] 
■vinių. 1

Kodėl taip darosi! neaišku. 
Sakyčiau, gal jau yra užtenka
mai pinigų, netenka jie taupyti

- ,ir dėlto neverta kreipti akių į 
tai, kaip mums .nyksta kas mė
nuo keletas tūkstančių auksinų. 
Tečiau geroje valstybėje, kaip 
ir gerame ūkyje, viskas turėtų, 
būti suvartojama. Atvirkščiai 
sakant, tiek valstybė, tiek ir 
ūkis lenda į skolas ir galų gale 
bankrutuoja. Prie visa to tu
riu pridurti, kad buvusio mo
nopolio gerai įrengtos trobos 
taip pat galėtų tikt kai kurioms 
musų įstaigoms. Taigi, apskri-» 
tis prie dabartinių apistovų kas 
mėnuo ‘išmeta kelis tūkstančius 
auksinų namams nuomųoti, o 
per metus susidaro 'kokie 50,000 
— 60,000 auksinų. Miniųiieji 
pinigai galėtų būti suvartoti ki
tiems apskrities reikalams;

Dėl apskrities ligonines, tu
riu pasakyti, kad kareivinėse 

<■ prie pat miesto yra puikūs na-
- mas, kuriame buvo Rusų karei

viu ligoninė, apsodinta puikiais 
medeliais, čia, regis, butų la
bai gera įrengti apskrities ligo
ninė, 6 ne laikyti ji miesto vi
duryje, ' Tabariškio namuose, 
kur vasaros laiku sunku kvė
puoti sveikam žmogui, nekal
bant jau apie ligotus.

valdžios įstaigas.

ALYTUS.
Jau senai bažnyčioje Lenkų 

kalba nebebuvo vartojama. Tik 
pirmą dieną Kalėdų kažin kam 
klebonas leido Lenkams, visą 
laiką lenkiškai giedoti, žmonės 
labai pasipiktino. Choras net 
negiedojo per visą dieną, išrei
kšdamas tuo protestą kunigiii. 
Spėjama, kad kunigas, neturė
damas žmonėse' .intakos, suma
nė jos pajieškoti Lenkuose. Iš 
keleto davatkų sudarė 
pavasarininkų kuopą.

taip pat

vals.
seserimi,

MIELAŠIAI, Šimonių
Susipykęs brolis su 

metė jai kirviu į galvą ir per
kirto ligi smegenų. Ji dar te
begyvena. Brolis suimtas.

JONIŠKIS, šaulių apsk.
Vietos inteligentų rupesniu 

įsteigta Joniškyje vakariniai 
kursai suaugusiam bei paaugu
siam jaunimui lavinti. Mokslas 
eina kasdien vakarais nuo 6 iki 
9 valandos. Dėstoma šie daly
kai: Lietuvių kalba, aritmetika, 
geografija, istorija ir gamta. 
Tik gaila, kad ne'visi supranta 
mokslo svarbumą, ir nedidelė 
dalis I jaunimo telanko kursus. 
Tokiam Joniškiui skaičius 40— 
50 lankytojų yra labai mažas. 
Bet jaunimo daug.

VALSTYBĖS TARYBA.
Sausio 23 d. posėdyje kai ku

rie ministerial atsakinėjo į už
klausimus. Užsienių 1 Reikalų 
Ministeris kalbėjo del santikių 
su Latviais, Lenkais, bolševi
kais ir tt. Kaip jau žino skai
tytojai, Latviai, slaptai susita
rę su Lenkais, puolė ir paėmė 
Dvinską (Dinaburgą). Kuomet 
ir musų kariumenė ėmė
pirmyn, Latviai iš karto griež
tai pareikalavo, kad musų ka
riumenė grįžtų į senąsias vie- 

KAUNAS? tas, o vėliau net išstatė' kulko-
Augštųjų kursų atidengimas, svaidžius ir armotas. Musų ka- 

Sausio 27 d. įvyko iškilmingas riumenė pasitraukė, šitas Lat- 
pirmosios augštosios mokyklos vhj pasielgimas labai užgavo 
Lietuvoje atidengimas. Iškil- 'Lietuvius., Del sienų nūvedimo 
mėje dalyvavo apie 1000 žmo- taip pat kįla rifntų nesusiprati
mu. Augštuju Kursu Tarybos !mū su Latviais. Prieš savaitę 
pirm. Z. žemaitis ir, kt. papa- Latviai atsiuntė reikalavimą, 
šakojo kursų didelę reikšmę kad Lietuviai pasitrauktų iš hu
musų visuomenės gyvenime. 
Ligi šiol mes turėjom, sakė jis, 
politinę nepriklausomybę. Mu
sų augštuš' mokslus einančioji 
jaunuomenė nuo šio laiko ne
gaus dangintis į svetimus kra
štus, o čia pat galės to mokslo 
įgyti. Prasidėjo ilga eilė svei
kinimų. Sveikino įvairių drau
gijų vardu. Visų domę atkrei-

giau žmonių galėtų dalyvauti.
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vusios Kuršo gubernijos. Tas 
reikalavimas atmestas.

Su Lenkais santikiai, kaip ir 
anksčiau, neaiškus. Norėta pa
daryti karės 
kais bendrai 
vikus. Pirm 
tį, Lietuviai 
Lenkai tuojau apleistų Vilnių 
ir apielinkes’. Vilties, kad Len- 

pė buvusio Ministerio Pirminiu- kai tas sąlygas priimtų, žinoma, 
ko M. Šleževičiaus sveikinimas, beveik jokios nėra. Kadangi 
Jis nurodė reikalą kurti tiktai musų kariumenė dabar su bol- 
laisvą nuo visokių pašalinių in
takų augštąją mokyklą. Jo kal
bą susirinkusieji sutiko trukš- 
mingu rankų plojimu ir šauks
mu ’’bravo”. Nertukųs prasi
dės tuose kursuose mokslas.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen |
t=t DANTISTAS N

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto | 
iki 7 valandai vakaro. U

1395 E. 9 Street įj
Cleveland, Ohio. . n

sutartis su Len- 
gintis prieš bolše- 
negu daryti sutar- 

reikalauja, kad
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR AfOTERŲ. Jeigu užkrėstas; turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki* nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų: Galiu, plačiai praplėsti savo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių hutoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymų. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
AŠ GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tra
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurekit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specįjalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland Av. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

©

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. <© 
Medicinų praktikavau per 40 metų. (§)

Mokslų, Registruotas, su
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© 
©

© 
Leidimu @Baigęs

Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų. @
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AR IR JUS “FLU” PALIETE ©

©

PAJEVONIS, Vilkaviškio apsk. 
-šiame kampelyje apmiręs vi

suomenės gyvenimas. / Nemaža 
randasi draugijų, bet jokio jos 
gyvumo nerodo, žmonės iš kar
to, kaip tik pradeda kokią drau
giją steigti, puolasi labai smar
kiai, bet toliau visai atšala. — 
Kiek smarkiau, buvo pradėjus 
darbuotis Darbininkų Profesi- 

pat pirmiau j n§ Sąjunga, bet jau kelintas 
pačių karei-Į mgnesis neleidžia susirinkimo 

daryti. Rinkimai į savivaldas 
ėjo silpnai. "Nežinia kuo baig
sis tas žmonifi ūpo nupuolimas. 
Laukiama Steigiamojo Seimo 
rinkimų.

FARMOS LIETUVIAMS!
Pirkite Farmas didžiausioje 

Lietuvių’ Kolonijoje, čia jau 
yra pirkę Farmas suvirš 400 
Lietuvių, dėlto, kad čia yra ge
ros žemės — molis su juodže
miu; yra kviečiams ir dobilams 
žemės. ' Niekur nėra taip tirš
tai Lietuvių Apsigyvenę ukęse, 
kaip čia — Fountain miesto' a- 
pielinkėse. Aš pardavinėju že
mes po visas Lietuviais apgy
ventas kolonijas, taipgi turiu 
daug farmų ant pardavimo a- 
pie Scottville, Mich. Tas far
mas parduodu visai pigiai. Rei
kalaukit Farmų Katalogo.

J. A. ŽEMAITIS . (18)
R. į Fountain, Mich.

PEREITĄ ŽIEMĄ? © 
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Ar jus arba kas iš jūsų šeimynos sirgote? Ar galėjot įsigauti į li- 
gonbutį — arba gauti tinkamą prižiurėtoją-nursę?

Ar žinote tą, kad Clevelandas yra labai biednas ant ligoninių lovų 
— būdų lyainimui nursių — ne tik atsitikimuose didelių ligų, kaip 
buvo užėjus ”flu” epidemijai, bet ir kasdieniniuose reikaluose, nor
maliam ligonių prižiūrėjimui.
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BARTININKAI, Vilkav. apsk.
Bartininkiečiai gali, pasigirti 

savo smuklėmis. '’’Lietuviškai, 
baltakei” platinti jau dvi smuk
lės gyvuoja kaip reikia. Gal 
greitu laiku ir trečia atsidarys. 
Didžiausi baltosios mėgėjai sa
ko, girdi, kaip daugiau esą smu
klių, tai 'bent pigiau: - ir kad 
duodi 19 auksinų už bonkelę, 
tai ir kringelį užmaują maga
ryčių.' \

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIUS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.
DAILĖS DR-JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street 

Fin. Rast. — EI. Matulevičiūtė, 
423 Church Street 

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,
1 20 Star Street

KELMĖ.
Kelmės valsčiuje buvo pa

skirti rinkimai į Valsčiaus Ta
rybą. Musų valsčiuje tatai bu
vo sunku padaryti, nes Komi
tetas neturėjo sąrašų gyvento
jų ir nežinojo, kiek bus kiek
viename apskrityje rfhkimų^ 
Rinkimuose labai maža žmonių 
dalyvavo, nes vietinis klebonas 
buvo sukląidinęs žmones, saky
damas pirmą dieną Kalėdų per 
pamokslą, kad sekmadienyje, 
gruodžio. 28 d. negalį būti rin
kimų, o bus tiktai pasikalbėji
mas apie kandidatus, o patįs 
rinkimai busią pirmadienyj. Tą

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT,, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. •— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas, 

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gauronskas. 
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nedėldienį, 
pietų-, šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue 
ir

kas mė-
2:30 po'
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Jus Galit Pagelbėti Ligonius Pagydyti
295 Sergančių žmonių pereitą Gruodžio menesį buvo 
nepriimti į ligonbučiu — nebuvo vietos.
443 pacientai liko neprileisti į Clevelando ligonbučius 
Sausio menesyje - nebuvo vietos.
877 žmonių, sergančių namuose, Lapkričio menesyje 
neturėjo priežiūros — nebuvo nūrsįų.

16 atsitikimų užkrečiamųjų ligų atsakyta vietos Miesto Ligonbutyje tiktai 
viename Sausio mėnesyje delei stokos vietos ir tie ligoniai sugrąžinti atgal 
į savo namus, kur gręsė užkrėtimu ligomis kitus sveikus žmones.

10 ligonių sti veneriškomis ligomis nepriimta į Miesto Ligonbutį viename tik 
Vasario mėnesyje ir jie sugrįžo atgal į savo sveikas apielinkes platinimui 
tos paslaptingos piktos ligos tarp kitų žmonių.

Clevelandas yra 30% žemiau New Yorko ir Bostorio proporcijoje ligoninių 
lovų sulyg abelnos gyventojų skaitlinės — 1,500 lovų trūksta normaliame 
reikalavime. . ?
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MAGDE. “Ak, kaip man niežti pal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, m ui ta vi mus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” C 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFL0S? Ar 
tai gyduolė? Nei! Ar kve
piantis vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

D. L. K. GEDIMINO DR-STĖ 
Raymond, Wash.

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell Avė.

M. Malakas — vice-pirrti.
1211 Larch Street I

A. Skrebunas — prot. raštin. ■ 
1143 Cedar Street

C. Guzauskaš — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnąs — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis,
• 1126 Mill Street

J. Masonis — 1205 Cedar St.
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pąnaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 

_ pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvų bus užtektinų, kad pleiskanos, neatsinaujintų.

> Nusipirkto šiąnakt RUFFLES borikutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bėt jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c* pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:.

1 ,»<«•<*«F. AD. RICHTER & CO., 326*330 Broadway, New York

DOVANĄ]
Didelę, $1 vertes, 
artistiškų paveiks
iu knygą duodame 
dovanai kiekvie
nam, kuris užsipre
numeruos MEILĘ 
ir ŠEIMYNĄ, pui
kiausią Meiles, Šei
mynos, Dailės, Mo
kslo ir Juokų Žur
nalą ir prisius $1.25 

Pinigns siuskite money orderiu arba popierinį 
doleri ir 25c štampu.

MEILE ir ŠEIMYNA 
2023 Si. Paul Avė, Chioato, III.

©

©

■ Clevelandas toli neturi normalio reikalingumo prižiūrėtojų — mažumas Ii- i 
goninės vietos ir lavinimo prietaisų atima progą šimtams gabių merginų nuo 
gavimo reikalingo tam mokslo. '

I Clevelando Ligonbučio ir Sveikatos Peržiūrėtojai tuos faktus' bešališkai iš
tyrinėjo ir nurodė. Tame nėra jokios politikos, jokio .privatinio intereso, 
įmaišyto atsišaukime padidinti Miesto Ligonbutį.

Balandžio 27 d. turi būti nubalsuota išleisti $3,500,000 bondsų. Tai yra svar
bus dalykas — nenorėkime sutikti sekančią žiemą su pačių žmonių ligonine 
taip negalinčia atlikti jai skiriamų pareigų.

Šis apskelbimas apmokėtas visuomenėje surinktomis aukomis '■— parengtas 
Cleveland Advertising Club komiteto, pagal nurodymo Dudley S. Blossom, 
Miesto Sveikatos Direktoriaus, ir Alva Bradley, Community Chest Direktor.

Balsuokit “Yes” Už City Hospital Bondsus
Balsavime Utarninke, Balandžio 27 d
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D I R V A

<$3
i DIRVA

f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai 'Princeton 2727 Rosedale 1157

Kun. J. Halaburda, buvęs Šv. 
'Jurgio parapijos klebonas ir tą 
parapiją po didelių trukšmų pe
reitų metų pradžioje apleidęs, 
dabar gyvenąs Fairview, N. J., 
yra pasirengęs ir pabaigoje ge
gužio mėnesio išvažiuoja į Lie
tuvą. Ar visiškai išvažiuoja, 
nežinia, rods dar mano sugrįž
ti;

VISIEMS SKAITYTOJAMS, 
kurių prenumerata pasibaigė ir 
išsiuntinėti paraginimai, sekan
tis ’’Dirvos” numeris bus PAS
KUTINIS.

Clair ir E. 79 gatvės kampo ir 
čia jj jo priešas užpuolęs peiliu 
subadė. Jis paimtas ligonbutin.

Jonas Mikuckis, iš Užbraščių 
kaimo, Papilės valsčiaus, šaulių 
apskričio, atsikreipė laišku į 
’’Dirvą” prašydamas padėti sp
rąsti jų žęntą, Praną Daunį. 
Daunis gyveno ar gal ir dabar 
gyvena Clevelande. Senas jo 
antrašas buvo, kaip iš Lietuvos 
mums paduota, 1301 E. 55 gat. 
Pranas Daunis labai meldžia
mas atsišaukti pas saviškius į 
Lietuvą, arba skaitytojai, kurie 
jį žino, malonės jam apie tai 
pranešti.

Baisi mirtis. Dorset, O. — 
Dvidešimts penkių metų mo
teris, būdama savo vyro lentų 
pjovykloje pagelbininke delei 
stokos darbininkų, netyčia pa
kliuvo į mašinų diržus, ją tuo- 
jaus užtempė iki lubų ir ten ją 
ratai dikčiai aplaužė; sukimo 
spėką sulaikius, ji puolė žemyn 
ir po trumpos valandėlės mirė.

Laikraščiai sumažinti. Delei 
streiko ir stokos laikraštinės 
popieros Clevelando didieji lai- 
kračiai diktokai sumažinti.

Clevelando Stoties Komitetas 
(Lietuvos Laisvės Paskolos) su
sirinkimą laikys pėtnyčios 
kare ’’Dirvos” redakcijoje, 
si komiteto nariai ir bonų 
davėjai malonės dalyvauti, 
yra daug svarbių reikalų.

va- 
Vi- 

par- 
nes

Kurie Clevelandiečiai pasiža
dėjote ir dalimai išmokėjote už 
Lietuvos Laisvės boną, steng- 
kitės tuoj užbaigti mokėti, nes 
bonai jau gatavi ir gausite „juos 
kaip tik bus visi pinigai sumo
kėti. Baigti mokėti galite pas 
Stoties iždininką — St. Zabor- 
skis, Liet. Banke, 6712 Superior 
avė., arba pas tuos pardavėjus, 
kuriems pirmiausia įmokėjot.

Rockefeller’is moterų krikš
čionių draugijai (Y. W. C. A.) 
paaukavo pusę milijono dolarių.

Denison, O. — Čionai tūla 92 
metų moteris giriasi savo gera 
sveikata delei to, kad ji nuo 9 
metų savo amžiaus pradėjusi 
rūkyti pypkę. Kasdien ji rū
kanti po 10 minutų laiko. Ji 

vieno

Šįmet nebus socialistų paro
dos. Gegužio 1 d. šįmet nebus 
leista socialistams apvaikščioti, j 
kad nepasikartotų tokjų atsiti
kimų, kaip pereitą metą, kuo
met užmušta' pora žmonių ir 
sužeista daugybė demonstran
tų bei .policijos. Tos parodos 
pasekmėje .pernai likosi areš
tuota daugiau šimto žmonių. 
Policija, miesto valdininkai ir 
nef patįs socialistai,' po kurių 
priežiūra ta nelemta demonstra
cija pereitais metais buvo, ant 
to sutinka. Ikišiolei dar nepa- 
duota prašymo valdžiai geguži
nės apvaikščiojimui nei para
duojant gatvėmis, nei kokiu su
sirinkimu ir prakalboms. Pat- 
triotų Amerikonų šaukiama vi
soje šalyje gegužio pirmą die
ną apvaikščioti' kitu tikslu — 
kaipo ’Amerikonizmo dieną’, su
rengti patriotiškas prakalbas ir 
kitokias sueigas, kuriose butų 
aiškinama radikalų nevykusis 
apsiėjimas ir tt.

Komunistų spauda agituoja ; 
tą dieną savo pasekėjams išei- ; 
ti visame pasaulyje ant streiko I 
— vienos dienos streikų — pa- j 
rodymui savo galybės. Ar tam ; 
pritars ir Clevelando bolševikai, 
liekasi palaukti ir pamatyti.

Kunigas ’’Kritikuoja”.
Pas mane buvo atėję keletas 

Šv. Jurgio parapijos parapijonų 
ir sakė, kad balandžio 11 d. š. 
m. bažnyčioje kun. V. G. Vilku- 
taitis bandė ’’kritikuoti” mano 
straipsnį, tilpusį gruodžio 19 d. 
1919 m. — ’’Klerikalizmas Lie
tuvai Pavojingas”. Mažai teijž- 
siminęs apie patį straipsnį, tuo- 
jaus pradėjo niekinti mano ypa- 
tą, pavadindamas net ir bepro
čiu. Į tokius kunigo užmetimus 
butų pasižeminimas atsakinėti.

Todelei aš pageidauju, kad 
pora daktarų-phrenologų išegj 
zaminuotų kun. Vilkutaičio ir 
mano galvas; jeigu pasirodys, 
kad mano protas minkštesnis už 
kun. Vilkutaičio, tat žinoma aš 
tik tuomet busiu silpnaprotis. 
Bet aš tikiu, kad vargiai rastų
si bent vienas žmogus, kuris tu
rėtų silpnesnį protą už kunigų!

Jonas Šemoliunas.
Laiką paskirtu atsakymui iki 

pirmai dienai gegužio, 1920 m., 
ar kunigas sutinka eiti egzami- 
nuotis.

REIKALINGA
Vyrai dirbti skalbykloje prie 
grįžimo šlapių skalbinių ir ki
tokių darbų. ■ Mireau Laundry 
2240 St. Clair Avenue.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
AKIŲ v 

Specialistas 
w Ofiso valandos:

10 ryte iki 12 
3 iki 6 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais nuo 10 iki 12. 
8115 ST. CLAIR AVE. Antros lubos.

KOPECNY’S

išaugino 13 vaikų, nei 
nėra niekados mušusi.

New York Central gelžkelįo 
jarde detektivai susekė trejatą 
jaunų vyrukų plėšiančių vago
nus. Pradėjus juos gaudyti, 
vienas pabėgo, ~b du, kulkų pa
vyti, likosi suimti.

Peršautas vaikinas. Apie 4 
vai. nakties policijai praneštai 
kad ant E'. 49 gatvės važiuojan- 

• čiame automobiliuje girdėjosi 
moteriškas balsas, šaukiantis 
pagalbos; su ja buvę keli vyrai. 
Atvykus ton vieton policijai ne
rasta automobiliaus ir policis- 
tai grįžo atgal. Už valandos po 
to vėl pranešta policijos stotin, 
kad tvarte girdėta moteriškas 
šauksmas pagalbos ir tenai esą 
keli vyrai. Policistams arti
nantis prie to tvarto (ant 5211 
Harvard avė.) iš jo pasimatė 
bėgą du jauni vaikinai. Polici- 
stai suriko jiems sustoti, palei
sdami kelis šuvius į žemę. Tas 
bėgančių nepergąsdino, tada po
licija paleido kulkas jiems į kul
nis; kulka pataikė vienam bė
gančiam į pečius; tas parkrito, 
o kitas pabėgo. Sugautas vai
kinas užginčijo, kad tame tvar
te buvus kokia moteriška, tik 
jiedu, anksti išbudusiu, pradė
ję po tuščią tartą jodytis ir su
kauti. \ i

Steubenville, O. — Andai čia 
nežinomam žmogžudžiui bjau
riai nužudžius 11 metų mergai
tę, dar dalykas iki šiolei nepa
aiškėjo ir tikro piktadario betu
rima, nors areštuota keletas. — 
Atsirado vienas geros širdies 
žmogelis ir nuėjęs policijon pa
sisakė: “Kad jus negalit suras
ti kurs prisipažintų prie kaltės, 
aš prisipažįstu tą žudystę papil
dęs”. Jis paeina iš Akrono. •— 
Nors visi tos apielinkės žmonės 
baisiai intužę ant žmogžudžio, 
bet iš šito vyro juokiasi — nie
kas jo pasakai netiki. Valdi
ninkai susimaišę — nekurie jo 
pasakos žodžiai lyg rodytų į jo 
darbą, bet nuvedus jį prie tos 
vietos, kur mergaitė buvo nu
žudyta, ir paliepus jam nurody
ti tikrą vietą, kur viskas atsi
buvo, jis pasuko visai į kitą pu
sę. Eina tyrinėjimai.

Ant Professor avė. utarnin- 
ko naktį (iš panedėlio) trįs va
giliai užpuolė tūlą Lenką ir at
ėmė iš jo $7. Kitame kišeniuje 
jis turėjo $2,000 ir tuos pini
gus neužėjo. Turbut dar „tik 
vagystės mokiniai.
NAMAS ANT PARDAVIMO — 
tik du metai kaip statytas, ant 
dviejų šeimynų, po 7 kamba
rius, (po 4 miegamus kamba
rius), su visomis naujausiomis 
prietaisomis. Ateikit apžiūrėt 
— 1025 E. 74 Street. Kreipda
miesi užeikit apačioje. (19)

Miestui visai stoka anglies, 
delei gelžkeliečių streiko. Tū
los miesto ir privatinės įstaigos 
randasi visiškai kritiškame pa
dėjime.

. Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Pereitą subatos vakarą vai-, 
džios agentai, padarę kratą M. 
Jenskovicienės karčiamoje, at
ėmė $3,500 vertės degtinės, ku
rią ji slaptai pardavinėjo.

Du Slavokai, ant Oregon avė., 
susipykę vieno iš jų namuose, 
smarkiai peiliais susipjaustė ir 
likosi paimti ligonbutin. Abu 
randasi blogame padėjime. Su
sipešė sukatoj po pietų. Poli
cija klausinėjo vieno iš jų mo
teries kame dalykas.

THE VIOLET LAXATIVE

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Clair Ave.

Ūkininkams trūksta darbi
ninkų. Iš Clevelando- apielinkių 
girdima ūkininkus bėdavojant, 
kad laukų darbininkų skaičius 
sumažėjo pusiau. Kurie dirba, 
reikalauja $50 į mėnesį mokėti 
ir duoti visą užlaikymą. Vedu
sieji ūkių darbininkai reikalau
ja $75 į mėnesį su užlaikymu, 
teisės laikyti sau karves, kiau
les mėsaię ir daržų.

Nuo senesnio laiko susipykę, 
du vaikai jieškojo progos vie
nas kitam atkeršyti. Pereitą 
pėtnyčią pasitaikė. Keturioli
kos metų vaikas, Kilroy, važiuo
damas dviračiu, nulipo prie St.’

Central 1690 Main 206<

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W 
CLEVELAND, 0.

Persergejantis Išpardavimas
Jus turit didelę laimę, galėdami pas mus pirkti Pančiakas 

šiose dienose po 25 centus porą.
Bet mes jų turime pardavimui ir daugybę jų turime ta 

kaina — jos yra gero darbo ir įvairių spalvų.
Nusipirkit «porą arba dvi vistiek, kad ir nereikia, bet mu

sų patarimas — pirkite jas čielomis skrynutėmis. 
’’DURHAM” ir ’’DARN PROOF” PANCIAKOS

TIK 25c. PORA.
RANDOLPH VARIETY STORE

7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

Pranešimas
GERAI ŽINOMA FIRMA

J. J. JIRASEK
REAL ESTATE BROKER

Paskelbiame šio miesto Lietuviams, kad gerai tarp Lie
tuviui žinomas JOSEPH AMBROSE dabar dirba kaipo 
Pardavėjas ir Agentas viršuje paminėtai firmai.
Jei turit pardavimui kokį Namą, Lotą ar Biznio įstaigą ar 
apmainymui, praneškit jam šiame ofise.
Jei norit Pirkti Lotą, Namą, Farmą ar Biznį, ateikit ar
ba telefonuokit mums su užklausimais ką mes turime.

Musų Mieris — Greitas Patarnavimas 
ir Teisingas Apsiėjimas su Visais, z

Lietu
Metinė P 

Suvienytos! 
Ksnsdoj ir 
Kitose Vieš

Prenumen 
metai ikaitoei 
tų. Apgarsinir

I 7907 Supai 

fa.
Publis'

No. 18

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, 'kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieką lyčnas dolaris.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AV.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3 20-L Central 8792-W)

te
Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet aš 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

J. J. JIRASEK
REAL ESTATE BROKER

J. AMBROSE, Reprezentuoja
J ------  OFISAI: —

SOUTH ir WEST SIDE
2250 Professor Street 

Central 3873 W.
(Nedėliomis ir vakarais)

KLAUSKIT MR.

MIESTE
1320 Ontario Street 

Main 308 
Central 1694

AMBROSE.
Mes Parduodami Namus nuo $1,000.00 ir augščiau 

Su inmokėjimu išsykio tiktai nuo $100 ir augščiau.

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St. Clair — E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereikės gaišuoti'iš darbo del dantų pasi

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto" del Be-I 

skausmio Dantų Traukimo.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

Ci B) DAILY BETWtEN CtEVElAND & BUFFALO

SPECIALIAI! DANTŲ TAISYMAS (22 K aukso) 
TIKRO AUKSO ARBA PORCELINO IR AUKSO—$4 už DANTĮ. 
Tokia tai kaina—-nei daugiau, nei mažiau. Mes nesiūlome jums 
to tik priviliojimui jus ateiti, o paskui nulupt nuo jūsų daugau!

DR. H. MEHLING, DENTISTAS 
(Didžiausia Dantų taisymo įstaiga Ohio valst. žmonėms 

kurie kalbą svetimomis kalbomis.)
2209 ONTARIA ST. Vienas Blokas nuo Marketo
Kampas Huron Road “Prie Didelio Laikrodžio”

(Atdara Vakais ir Nedėliopiis Rytais)

200,000 S:
KIJO

GEGUŽI! 
I

IŠ D.
JI

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą, aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki-: 
nam dykai imt paveikslus■ 
kas perka kamerą. Filmasj 
irgi puikiai išdirbam. : 
7901 SUPERIOR AVE. i

Kampas E. 79’th St.
Rosedale 945 Prin. 1361 i

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalu 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Wm. J. WILBERSCHEID
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė.
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

Bell Main 3514 Gyvenimo 
© Guy. Cent. 1606 Cuy. Union 289 ©

© C. J. Benkoski ©
©
©
@ 420 Society For Savings

CERVF.EANn H

ADVOKATAS ©
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CLEVELAND, O. s.
Męs savo ofise turime kas per- 

"i kalba lietuviškai. ©©

DU MAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CmuuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6768, Princ- 
ton 431

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

FARMOS FARMOS
Jeigu jus jieškot geros ukes, 

’mes turim didžiausį jų pasi
rinkimą. 'Yra ūkių su na
mais, gyvuliais, užsėtais lau
kais, mašinomis, arba kaip 
kas nori, žemės yra geriau
sios visoje Michigan Valsti
joje, geros visokiems auga
lams,. kaip tai javams, sod
nams ir uogoms, čia žemė 
labai gera, bet kainos pigios. ' 
Nepraleiskit progos, rašykit 
šiuo adresu: (22)
American Farm Land Co. 

Scottville, Mich.

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaroma ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidaryma sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue 'Princeton 466

"— 3 MAGNIFICENT STEAMERS 3
The Great Ship “SEEANDBEE” — “CITY OF ERIE” — “CITY OF BUFFALO"

CLEVELAND — Daily, May lat to Nov. 15th — BUFFALO 
Leave CLKVXLAND • 9:00 P. M. ? Eastern i Leave Buffalo • 9:00 P. M.
Arrive Buffalo - 7:30 A.M.) Standard Tim* ( Arrive Clbvrland • 7:30 A.M. 
Connections at Buffalo for Niagara Falls and all Eaatcm and Canadian points. Railroad tickets 
reading between Cleveland and Buffalo are good for transportation on our steamers. Ask your 
ticket agent or American Express Agent for tickets via C. & B. Line. New Tourist Automobile 
Rato—Į10.00 Round Trip, with 2 days return limit, for ears not exceeding 127 in. wheelbase.
Beautifully colored sociumai puzzle chart of The Great Ship "SEEANDBEE” sent on receipt of 
live renta. Also tmlc for our 24-page pictorial and descriptive booklet free.
Th© Cleveland & Buffalo 

Transit Company 
Cleveland, Ohio

TIm Great Ship 
SEEANDBEE

paasengar Steam er on inland 
waters of the world. Sleeping
_____ 1— a BAA —___ -

DENTISTAS 
DR. J. A. KURLANDER

ST./ CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną ' Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

Tai yra krautuvė, kurio-1
je jus-galite pasitikėti.

The Gegenheimer 
Drug. Co. 

Superior Av. ir Addison Rd.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli- 
joms ir pagramams. Kada jums 
prireikia gėlių, kreipkitės į mane.

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 267—Central 1602 R

A*. LINN Keptuvė 
taipgi 4020 ST. CLAIRjAve. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Ave. 
Rosedale 6085 Princeton 124

KAZYS VALATKA 
“Dirvos” Agentas' 

1168 Dalias Rd. N. E. 
Cleveland, O.

Vyrai Lietuviai ‘Negrįš į Europa
Pas savo šeimynas ir draugu su LIGOMIS ir SUGEDUSIU kunu. 
Jei tprit kokias užkrečiamas ligas, nenorėsit jų perduoti savo my
limiems, taigi nerizikavokit ir su Vyriškomis Ligomis, kurios tan
kiai pasirodo baisios, jei nebandoma tinkamu laiku pasigydyti.
Kur galit susikalbėti savo kalba. Daugybė vyrų atvažiavo iš toli 
pasimatyt su manimi, taip galit padaryti ir jus,

Atvykit į Akron, Ohio
rVnATT TTTT WPTTQ Mano gydymai pasirodė pasekmin- 

lllS. V 11VU O — gi. Mano ypatiškas apsipažinimas
su mėtodomis Europos klinikų, kada aš bu
vau Londone, Paryžiuj, Romoj, Vienoj ir 
Berline ir mano 25 metų patyrimas gydy- 
me Svarbių ir Senų Vyriškų Ligų duoda 
man progos jas išgydyti ir užganėdinti Ii- .W gonius. Jeigu užkrėstas, ateik Dykam Pa- 

,■ sitarimui ir nuoširdžiai išsikalbėk; gal su- KHHB1 MM laikyti daugelio metų varginimąsi ir gali ^7 būti permaina visam jūsų gyvenimui. PA- ĮĮgįįl I SITARIMAS ir PATARIMAI DYKAI. Ar 
esi suged.s ar dar vyras? Ateik pas man 

j ap pagelbėsiu. w
* n II -II No. 2 East Exchange Street

11 r. HnWRII. kam. Main ir Exchange Sts. Ullliunullj AKRON, OHIO.
’Valandos: 10 ryto iki 4:30 po pietų. I 

Vakarais 6:30 iki 8 vai. Nedėlioms uždara.

Prospect 2420 * Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle> 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir ranmenu 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPEIZLERI
u Stangą Reikale

Šeimynos, kurios kart> dažinojo jo veikiančiu jiegp, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženk utas 
musu vaizbaženkliu

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus toKy 
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus:

Fl AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

Dabar Geriausias Laikas Pirkti Namus
2- jų Šeimynų dubeltavas mūrinis namas, po šešis kambarius, su maudynėmis, elek

tros šviesa ir kitais parankumais. Randasi ant E. 76-tos gatvės., Parsiduos pi
giai, su mažu jmokėjimu, ant išmokėjimo rendomis.

3- jų Šeimynų namas, 3, 4 jr 7 kambariai, su maudynėmis, elektros šviesa ir kitais pa
rankumais. Didelis lotas del garadžiaus ir daržovėms. Ant E. 66-tos gatvės, 
tarpe Superior ir Wade Park avė, Parsiduoda pigiai, su mažu jmokėjimu, ant 
išmokesčio rendomis.

2-jų Šeimynų Namas, po septynis kambarius, su maudynėmis, elektros šviėsa, skie
pais, gerėtais ir didelis lotas. Randasi ant Russell Rd., netoli Superior avė. Par
siduos pigiai, su mažu Įipokėjimu, ant lengvų išlygų.

The Representative Reality Company
Main Office 814-16 Citizens Bldg.

SKYRIAI RANDASI:
7907 SUPERIAR AVENUE 

7' Telefonai
2006 ST. CLAIR AVENUE 

Telefonai
i^i®i®i®ai®ffiafi6S8a«asai8?ii

Rosedale 1157

Prospect 953

A. B. BARTOSZEWICZ
Princeton 2727

Central 6488
P. MULIOLIS

GELŽKEI 
STRE 

Clevelam 
partamente 
kad visi st 
lių darbini 
jeigu tuoj 
čiaus tas i 
’’visiškai i 
autorizavin 
teisių dep; 
generalis į 
grąsinimas 

x atstovo yn 
tis visuomi 
bar tini u lai 
legramas is 
tikiu, kad h 
visi streiku 
bus areštuo 
mento vard 
tatymai ne 
gaus dirbti, 
le kurį ir 1 
tj konspir 
Iransportaci 
pačto. Jokit 
bausti už m 
pamatuotas 
no instrukc 
uždėti 'baus 
mus, .bet j 
mis negali t 
ką paskelbė 
kis praneši! 
advokato V 
teisių depai 

Daugelis 
ja, kiti dirt 
kitus miešti

Chicagos 
sugrįžo pri< 

'’vadas John 
areštuotų ui 
Lever aktą i 
gūžio 3 d.

Italijoje d 
ninku judėj: 
uždėta aštri 
užginčija ,pr< 
ryžiuje skelta 
nešimai iš Si 
jos delei stre 
jami ir neži 
jami”. Vidu 
jimas toks t 
visais budais 
išvengimui' n 
gų užrubežyj 
mas, ir taip 
gas, eina dai 
kėlė didėlį n 
didelė stoka i 
bininkų tiksi; 
vietų kontrol 
truose, tam d 
didieji agriki 

' Darbininkų x 
kada visur bi 
komitetai, jie 
stovus į centr 
da bus' įsteig 
ryba ant Rus 
padarius, bus 
kontrolėn ind 
ir1 politišką į 
turą businti ; 
jos darbininki 
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to daeis ? K: 
tai sako, jog 
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mažėja, ačiū j
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