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Rusijos Armija Eina
Ant Lenkijos

KAIP ŽINIOS SKELBIA, PAVASARĮ LENKUS 
UŽPULS SOVIETU ARMIJA GALUTINAM 

DALYKŲ NUSPRENDIMUI.

Suv. Valstijoms Gręsia Gelžkeliečių ir Skerdyklų 
Darbininkų Streikas, Kada Kompanijos 

Ėmė Kapoti Algas.

PETROGRADE JR MASKVOJE SUKILIMAI 
NESILIAUJA; KITOSE RUSIJOS DALYSE 
IRGI VEDAMA KOVOS PRIEŠ SOVIETUS.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Delei Mažinimo Algų
Chicago. — Gelžkelių kompa

nijos nusprendė numažinti al
gas visų nelavintų kelių darbi
ninkų ir antras jų žygis bus pa
rengti planą numušimui mokes
nių visų amatninkų-gelžkeliečių.

Kovo 14 d. Chicagoj paduota 
įsakymas susirinkti - gelžkelių 
kompanijų perdėtiniams pasiai
škinti jų sumanymą sulaužyti 
sutartį su darbininkais numaži
nant mokesnį. Manoma, kad 
kompanijų yra tariamasi suar
dyti unijų galybę ant visados.

Gelžkeliečių unijos perdėtinis 
Lee, Clevelande, pasakė, kad jei 
gelžkeliai nori sulaužytU-įStaty- 
mus, darbininkai pilnai turės 
teisės panaudoti visas galimy
bes kovoti prieš kompanijų pa
ruoštus pasiūlymus.

Gelžkeliečių algos ir darbo 
klausimai bus paduoti kongresui 
prasidėjus jo posėdžiui balan
dyje. Tą dalyką iškėlė kompa
nijų paskelbimas numušimo al
gų ir darbininkų pareiškimas 
kovoti su tuo.

Mėsos darbininkai, jeigu val
džia neįsimaišys ir nepakeis 
kompanijos nusieprendimą nu
mažinti algas, eis ant streiko.

Washingtono valdžia susiru- 
pinus ir darbo departamentas 
deda pastangas sulaikyti nuo 
streiko 100,000 mėsos darbinin
kų.

Ohio valstijoje pastarojoj sa
vaitėj industrijos pradėjo kryp
ti prie veiklumo. Youngstowno 
distrikte plieno ir geležies pro
dukcija pavasariop plačiau vys
tosi. Akrone gurno darbai ne- 
nespėja užsakymų pildyti. Ma
žesnės industrijos apreiškia at-, 
gijimą ir daugumas įstaigų ima 
atgal paleistus darbininkus.

New Bedford, Mass., The Pas
saic audinyčia atsidarys kovo 
21 d. Stovėjo 6 mėn. Dirbo iki 
2,500 žmonių.

’SOVIETU ARMIJA EI
NA ANT LENKIJOS
Stockholmas, kovo 14 d. — 

Rygos korespondentas praneša, 
kad nuo 18 iki 20 divizijų Ru
sų bolševikų armijos su artile
rija ir orlaiviais žengia linkui 
Lenkijos pro Smolenską, Viteb
ską, Oršą, lįohilęyą ir šiaurėje 
nuo tų- vietų.

Netoli Polocko, šiaurvakarin 
nuo Vitebsko, kavalerijos divi
zijos su lengvąją artilerija žen
gia pirmyn su tikslu greitai už
pulti Vilnių.

ELTOS BULETINAS:
Kaunas, kovo 8 d. — Vilniu

je likviduota želgowskio įkurta 
Valstybės kontrolė. Vilniuje 
persekiojama Lietuvių spauda. 
“Vilenskij Kurjer”, Lietuvių 
krypsnio, nubaustas 50,000 mar
kių. Lenkijos okupuotuose kra
štuose ūkininkai sukįla prieš 
Želgowskį, reikalaudami maisto 
vieton propagandos literatūros. 
Ambasadorių Konferencija in
struktuoja Francuzijos viršinin
kus Klaipėdoje daryti sutartis 
su Lietuviais del Lietuvos ir 
Klaipėdos muito sienos panaiki
nimo ir nukėlimo jos Nemuno 
ir jūrės linijon. Lietuvos Sei
mas priėmė Finansų ir švietimo 
ir svarsto užsienių ministerijos 
etatus. Vilniuje prasideda Mok
slo Draugijos Augštuose Kur
suose trečioji paskaitų serija. 
Skaitys Basanavičius, Mykolas 
ir Viktoras Biržiškos, kun. Rei
nys, advokatas VrublevskiS ir 
Gudas Hareckis. Vilniuje pradė
jo eiti “Litva” laikraštis Rusų 
kalba Biržiškos redaguojamas.

UŽIMTA KITI VOKIE
TIJOS MIESTAI

Belgų kareiviai užėmė kitą 
Vokiečių miestą Hambom ir 
Thysseno anglinį uostą.

Dusseldorfe užėmėjai įsakė 
gyventojams atiduoti visus tu
rimus ginklus ir uždraudė strei
kus ir sabotažą. Taip ir Vo- 
kietijęs prezidentas Ebert atsi
šaukia į okupuotų 'vietų gyven
tojus užsilaikyti tvarkiai ir ra
miai nešti sąjungiečių ‘vergiją’.

(Duisburge nežinomas žmogus 
pradėjo šaudyt ir sužeidė Belgą 
sargybos kareivį. Tai yra pir
mas incidentas užimtam plote.

Vokiečiai gabena j vakarinę 
šalies dalį.visus vertus judina
mus dalykus, išvengimui apkro
vimo mokesniais sąjungiečiams 
kaipo bausmę.

Negalint priversti paprastus 
Vokiečių kareivius atiduoti pa
garbą Francuzų oficieriams, ta
po įsakyta Vokiečių sargybinei 
korįumenei nusiginkluoti ir ap
leisti Dusseldorfą.

Vokiečiai dar nieko tikro ne
parodė, kas nuramintų sąjun- 
giečius; jokių išlygų nenutarė 
pastatyti į seniau duotų ir 
priimtų vietą.

NAUJA LENKŲ PRIE
KABĖ

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Kaip žinoma, išlyginimui sie-

ne-

Washington. — Panamos ir 
Kosta Rikos karė pertraukta, 
pagal Suv. Valstijų įsakymo.

Savo ginčą Panama paveda 
Tautų Lygai.-— Bet ar nebus 
taip “apdovanota”, kaip Lietu
va,: -kada pasidavė Lygai. '

Belton, Tex. — Atrasta mai
še nuogas moters kūnas, kuris 
buvo be kojų ir be galvos. Ne
žinia kas tą žudystę papildė.

Dublinas. — šeši Airiai tapo 
sušaudyti, buvę nuteisti mirtin 
už nužudymą Anglijos oficierių. 
Valdžia bijo už tai Airių keršto 
ir perdėtinius labiau apsaugoja. 
Premjeras Lloyd George ap
statytas i didele sargyba.'

Atsibuvo daug susirėmimų su 
policija ir nukentėjo keltas Ai
rių ir valdžios kareivių.

Sulyg Anglijos nutarimo, Ai
rijos Autonomijos įstatas pra
sideda bal. 19 d. Bet Airiai jį 
jau senai yra atmetę.

bu-
Dr-

KAS ATSIBUVO RUSIJOJ PER SAVAITE
Vėliausios Žinios

Londonas, kovo 15 d. — Be 
paliovos Maskvoje apsireiškia 
sukilimai ir užtai bolševikų ka- 
riumenė šimtais šaudo revoliu
cijos simpatizatorius.

Trockis padavė paskutinį ul
timatumą Kronštadtui pasiduo
ti, jei ne, pradės, bombarduot.

Iš Maskvos bėga pulkai 'žmo
nių ir kareivių dėtis prie Anto
novo armijos, einančios ant to 
miesto.

Mieste darbininkų streikas 
suardyta kulkosvaidžiais. Fini- 
ja protestuoja, kad bolševikų 
orlaiviai laksto' virš jų žemės.

Trockis paskyrė 5 milijonus 
rublių už sugavimą gyvo ar nu
žudymą revoliucijonierių vado 
Kozlovskio. Kozlovskis gi pa
siūlė 10 mil. rub. atlyginimo už 
nudėjimą Trockio.
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Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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VIETOJ PLEBISCITO - DELEGACIJOS PRA
ŠYMUI PRISKIRTI VILNIŲ LENKIJAI 

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Nepasitikėdami, kad Vilnių

Nauji karės gazai-nuodai, da
bar išrasti, yra tokie baisus, kad 
lašais tikšdami žemyn iš skren
dančio orlaivio išnaikintų visus 
gyvus daiktus orlaivio kelyje. 
Jei Vokiečiai karės laiką butų 
turėję tų nuodų, tai į 12 valan
dų laiko butų galėję sunaikinti 
visus suvirš du milijonu Ameri
kos kareiviui t

New Yorke yra 43,000 buvu
sių kareivių be darbo.

Richmond, Va. — Užsidegus 
krautuvei, tame budinke sude
gė 5 ir 15 žmonių sužeista.

Pennsylvania valstijoj, per
eitą savaitę praėjus audrai, su
žeista 6 žm. ir padaryta kitokių 
nuostolių.

Tai bent vagystės.
Vokietijoje 1920 m. ant 

gelžkelių buvo pavogta net 
17,500 prilioduotų prekėmis 
vagonų. Ar ne stebuklai, 
kad nuo relių vežami vago
nai pavagiami?

Pirmesni Nuotikiai
Ryga, kovo 10 d. — Bolševi

kų kareiviai bandė eiti į Kron- 
štadtą per ledą, bet buvo atmu
šti. šrapnelė pramušė ledą ir 
800 kareivių prigėrė. Sovietų 
valdininkai išleido karštas pro
klamacijas su kaltinimais “bal
tųjų” už revoliuciją.

Maskvoje sukilmai nuslėgta.
Londone sužinota, kad Petro

grado gatvėse eina mūšiai ir 
Trockis su kitais pasislėpę Pet- 
ro-Povilo tvirtovėj. Brusilovas 
įsakė Chinams-Finams karei
viams padaryti mieste tvarką.

Maskvoje esą ramu, Leninas 
išduoda įsakymus visų arešta
vimui.

Londonas, kovo 11 d. — Ga
vę daugiau jiegų, bolševikų va
dai pradėjo gintis iš Petrogra
do pusės, bet panešė 
nuostolius. Petrogrado 
rius įsakė susprogdinti 
ir vandens užvedimus.
tad te yra 4,000 jūreivių ir ka
reivių. Jie turi užtektinai mais
to, amunicijos ir minų ir tvir
tai laikosi. Suvirš 24,000 dar
bininkų Petrograde streikuoja.

Sukilėliai iš Kronštadto tvir
tovės pasiuntė sovietų valdžiai 
ultimatumą pasiduot iki kovo 25 
dienai. Jei nepasiduos, prasi
dės generalis bombardavimas.

Per dieną tęsėsi bombardavi
mas Petrogrado. Bolševikai bi
jo Petrograde žiauriai apsieiti, 
kaip pirmiau darė, kad visų nė- 
šukėlus prieš save.

didelius 
diktato- 
elektros 
Kronš-

Revalis, kovo 12 d. — Daugy
bė bolševikų kareivių sako pri
sideda prie revoliucijonierių ir 
to pasekmė buvo užėmimas ki
tų tvirtovių — Krasnaja Gor- 
ka, Peterhovo, Sergiejevkos, Pe
trogrado apielinkėj.

Gautą žinios, kad Petrogra- 
das esąs revoliucijonierių ran
kose. Sukilėliai užėmė Minską, 
bet vėliau tapo išvaryti.

Kitose dalyse eina judėjimas 
ir susikirtimai su sovietų ka- 
riumene. Ukrainoje spiečiasi 
audra ir Kijevas tapo užimtas, 
nužudyta, bolševikų komisarai.

Stockholm, kovo 13 d.—•‘Čia 
skelbiama, kad gen. Budenny su 
bolševikų armija, 120,000 vy
rų, pasiekę Orei miestą, prisi
dėjo prie sukilėlių ir padėjo tą 
miestą užimti.

Bolševikai bijo atakų1 iš Fi- 
nijos pusės. Iš Oranienbaumo 
siųsta į Kronštadtą 7,000 bolše
vikų, bet jie tenai prisidėjo prie 
revoliucijonierių. Sovietų val
džia nuversta Tambove, -Orele, 
Kijeve ir Caricine, nukryžiavo- 
ta 150 bolševikų komisarų. Zi- 
novjev Kronštadto matrosus va
dina “bosiakais”, viskam pasi
duodančiais.

Iš Helsingforso skelbia, kad 
Petrogrado sukilimas numalšin
tas, 2,500 kareivių sušaudyta.

Londonas, kovo 14 d. — Troc
kis sako nenori bombarduoti 
Kronštadto, nes ten yra moterų 
ir vaikų ir kad tenai randasi 
kariškas laivas ‘Petropavlovsk’, 
kurį nori palikt čielu.

Krasnoje Gorko tvirtovė ta
po atimta nuo sukilėlių.

L. G. D.
“Dirvos” skiltįs (visuomet 

vo atdaros Lietuvai Gelbėti 
jos reikalams. Dar daugiau,
gerb. Redakcija prielankiai ne
retai atsišaukdavo į savo skai
tytojus, kad malonėtų paremti 
pinigiškai L. G. D., o per tai sy
kiu ir Lietuvos Raudonąjį Kry
žių. Ir visuomenei atjautė ir 
parėmė, — bet too gražu nepa
kankamai.

Lietuviui viena bėda ne bė
da; dvi,'itrįs kai užsėda, tada jį 
tik išjudina ir jis nuoširdžiai, 
delnus .patrynęs, griebiasi dar
bo!

Na tai štai tau, broluži ir se
sute, darbas:

1) Žiburėliui (moksleiviams 
šelpti) — nors $1,000.

2) Augštiesiems Kursams — 
nors $5,000.

3) Lietuvos Raudonajam Kry
žiui — kiek jiegos leidžia.

Suviršum 500 laiškų tapo pa
siųsta į Amerikos Lietuvių Dr- 
jas, Klubus ir Kuopas. L. G. 
D. Centro Valdyba yra įsitiki
nus, kad laiškai bus priimti ir 
skaityti artimiausiame susirin
kime. Lyginai L. G. D-jos Cen
tras yra įsitikinęs, kad be skir
tumo visos atjaus šio laiško 
svarbą. Draugysčių, Klubų ir 
Kuopų sekretoriai, kurie nesate 
aplaikę nuo L.' G. D-jos laiško, 
meldžiami atsišaukti į Centro 
Sekretorių, o laiškas ūmai bus 
prisiųstas.

Dr. A. L. Graičunas
L. G. D. Centro Sekr. 

3310 S. Halsted St. Chicago, Hl.

Lietuvos Agentūra Teiks 
Greitų Žinių 

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Lietuvos Atstovybės Infor

macijų Biuras yra susitaręs su 
Lietuvos Telegramų Agentūra 
“Elta”, idant kas savaitė butų 
prisiunčiama svarbiausių žinių, 
maždaug iki šimto žodžių, ne
skaitant jau žinių, kurios iki 
šiol jau prisiunčiamos Amerikos 
spaudai iš Politinio Departa
mento. Kaip iki šiol buvo da
roma, visos šios žinios bus iš
siuntinėjamos visiems Ameri
kos Lietuvių laikraščiams be jo
kio ypatingo atlyginimo. Su
prantama, jog iš antros pusės 
ir nuo Amerikos laikraštininkų 
laukiamas bendradarbiavimas: 
■butų geistina, idant laikraščiuo
se nebūtų talpinamos neretai 
musų priešų paleistos žinios, ne
būtų daromos iš mažiausio ko
kio fakto plačiausios išvados, ir 
kokie nors nepamatuoti spėji
mai apie visą Lietuvos Valsty
bės kuriamą darbą. Jeigu bu
tų' laikraštininkų kuomet nors 
delei kokių nors atsitikimų at
siklausta, tai Lietuvos Informa
cijų Biuras mielu noru pasida
lins visomis informacijomis, 
kurios tik 'bus jo žinioj.

abi valstybi yra sudaipusios tam 
tikrą ginčų išrišimui arba arbi
tražo komisiją ir sutikusios pa
vesti šioj komisijoj pirmininka
vimą Anglui prof. Simpsonui.

Kaip matyti iš Užsieno Mi- 
nisterio Dr. J. Purickio kalbos 
steig. Seime sausio 17 d., šios 
komisijos darbai eina pasek
mingai ir Lietuva pilnai pasiti
kėdama prof. Sįmpsono bešališ
kumui ir objektingumui, ramiai 
laukia šios komisijos darbų už
baigimo. Kaip girdėtis, ir Pa
langos ir Mažeikių srities gin
čai jau tapo aptarti ir komisija 
jau svarstantį platesnį klausimą 
apie Dūkštos kraštą. Be to nie
kas neginčija, jog Dūkštos sri
tyje nuo senų senovės gyvena 
Lietuviai ir kad jų skaičius iš
neša nemažiau 30 nuošimčių vi
sų gyventojų. Galima prisimin
ti, jog Dūkstoj ir Gryvoj Lietu
viai rengdavo pirmuosius savo 
teatrus, kuomet buvo dar nega
lima gauti leidimas šiems spek
takliams buv. Kauno gubernijoj.

Einant laimingai šioms dery
boms, pradėjo kištis Lenkai. 
Kovo 5 t. Lietuvos Atstovybė 
yra gavusi nuo Balučio iš Kau
no tokį kablegramą:

Lenkų atstovas Rygoje pa
davė notą arbitražo pirmi
ninkui profesoriui Simpsonui 
pareikšdamas Lenkijos pre
tenzijas prie Dūkštos krašto, 
tuomi apsunkinant Lietuvių-. 
Latvių sutaikinimą.

Su tokia savo nota Lenkai 
atidengė savo kortas ir prieš 
.Latvius. Lenkams rupi užgrob
ti Polskie Inflanty ir paveržti 
juos nuo Latvių. Tokiu savo 
darbu Lenkai privers Latvius 
dar širdingiau Dėtis su Lietu
viais. ’ Tat mums gerai?-

Serga Serbų Karalius
Paryžius. — Serbijos karalius 

Petras, 79 m. amžiaus-, visai jau 
yra silpnas. Visai yra kurčias 
ir visu' laiku guli lovoje. Lai
ke didžiosios kares, kada pir
miausia Austrai puolė ant Ser
bijos, iki paskutinių dienų, jis 
vis nešė sunkų vargą, turėjo 
pasišalinti iš savo sostinės ir 
šiaip pernešti bėdų.

Latvijos Bėdos
Ryga." — Latviai kareiviai, 

kurie kovojo su čeko-SIavokais 
Siberijoje, sugrįžo dabar iš Vla
divostoko į Rygą ir buvo sutik
ti su patriotiška demonstracija. 
Sulyg sutarties su Maskva trįs 
šimtai tūkstančių Latvių tapo 
paliuosuoti iš bolševikų valdo
mos žemės ir sugrįžta atgal. To
kia padidėjimas šalies žmonių 
Latviją sutinka su sunkia už
duotimi. Kaip linksma buvo jų 
susilaukti, taip jų sugrįžimas 
daugiau apsunkino šalies naš
tą, nes neturi kuo jų maitinti ir 
duoti vietų. Lavinti Latviai 
darbininkai atsisakė dirbti po 
sovietų valdžia, 'kada gavo tei
sę grįžti, nes Rusijoje verstinas 
darbas ir negana maisto. Bet 
mažai maisto turi ir jų tėvynė.

Sujungimui Atlantiko su Pa- 
cifiku yra paduota sumanymas 
kasti kitą kanalą per Nikara- 
gua respubliką Centralinėj A- 
merikoj. Tą sumanymą pada
vė atstovas Washingtorie.

šis naujas kanalas butų šiau
rėj nuo dabartinio Panamos ka
nalo ir eitų per Nikaragua eže
rą, kuri vieta yra antra siau
riausia tarp Atlantiko ir Paci- 
fiko vandenynų.

Vokiečiai turi 'geriausią me
talą orlaiviams. Ateities oro 
užvaldymas priklausys tai ša
liai, kuri turės lengviausį meta
lą. Vokiečiai jau dirba tame 
klausime, ir kaip matyt Vokie-- 
tija pralenks Francuziją orlai
vių statyme. Kolei Prancūzai 
dar naudojasi lengvais metalais, 
Vokiečiai jau turi visai lengvą 
metalą del orlaivių, dėlto jie ga
lės padirbdinti daug lengvesnius 
orui lakstytuvus. Yra mptalas 
jau lengvesnis už aluminą.

Lenkai pradėjo siuntinėti į Tau
tų Sąjungą savo delegacijas, 
kurios prašo prijungti Vilnių 
prie Lenkijos.

Kovo 4 d. iš Kauno gautas 
yra toksai kablegramas:

Lenkai pasiuntė Paryžiun į 
Tautų Sąjungos Tarybos Kon
ferenciją Vilniaus miesto Ta
rybos delegaciją prašyti Vil
niaus prijungimo Lenkijon. 
Vilniaus Lietuviai, Baltgu- 
džiai ir Žydai formaliai prieš 
tai užprotestavo. Balutis.
Vilniaus miesto taryba arba 

Rusų laikais miesto durna visa
dos buvo Lenkystės tvirtove. 
Vilniaus miesto savivaldybės įs
tatai teleisdavo balsuoti tiktai 
tiems gyventojams, kurie arba 
turi nejudinamąjį mieste turtą 
(namus, piečius), arba kurie už
siima kokia stambesne prekyba. 
Be’ to Žydai neturėjo teisės da
lyvauti rinkimuose, ir trįs Žydų 
atstovai buvo pačios valdžios 
paskiriami.

Kadangi į Vilnių yra susispie
tę buvusieji 'Lenkų dvarininkai, 
kurie nustoję savo dvarų išsi
galėjo tai ten kokį namą nusi
pirkti, ar tai užvesti kokią pre
kybą, tai dauguma šių balsuoto
jų susidėdavo iš Lenkų. Ir to
dėl Rusų laikais ant viso mies
to durnos narių apie 50 žmonių 
Lenkams priderėjo daugiau 30 
balsų, o Lietuviams Baltgu- 
džiams, Rusams ir žydams te
patekdavo vos tik po kelias vie
tas.

Tokiu budu Rusų laikais mie
sto durna visados buvo Lenkys
tės- tvirtovė ir tokia ji pasiliko 
ir Želgowskio ikariumenei Vil
niuje užsigyvenus. Lenkai, nie
kuomet netiko prisileisti visuo
tinojo, 'lygaus, slapto ir betar
pio balsavimo prie miesto tary
bos rinkimų, nes tuomet jie nie
kuomet nebūtų gavę daugumos 
atstovų.

Taigi tokia paprastai vadina
ma “kamieničnikų” miesto ta
ryba šiandien ir kelia balsą apie 
Vilniaus prijungimą prie Len
kijos. Suprantama, jog ji ne^ 
turi teisės kalbėti visų gyverv- 
tojų vardu, nes didžiausi mies
to gyventojų dauguma, kaip bu
tų samdytojai, amatninkai ir 
įvairių rūšių darbininkai šiuo
se rinkimuose nedalyvauja. Be 
to vieno miesto -gyventojai ne
turi jau jokios teisės valbėti 
viso krašto gyventojų varadn, 
kaip tat yra pripratę kalbėti 
Vilniaus miesto dumininkai.

Lietuvos Valdžia Sutiko 
Dferėtis su Lenkais 

Brusselyje
(Lietuvos Informacijų Biuras)

^Washington. — Kovo 12 d. 
Gauta “Eltos” kablegramas, pa
siųstas kovo 11 d. iš Kauno:

Kovo 9 d. Ministerių Kabi
netas nutarė priimti propozi
ciją tiesioginių derybų Brus
selyje (Belgijoj) ir del laiki
nosios padėties, sudaromos 
laukiant Brusselio derybų re
zultatų. Vyriausybė padarys 
savo pastebėjimus.

Klaipėdos krašto nepriklau
somų socialistų konferencija 
nusprendė, kad Augščiausioji 
Taryba greičiau išspręstų li
kimą Klaipėdos, priskiriant 
Lietuvai.

Lovell, Wyo., moteris nužudė 
tris savo vaikus, kitus tris su
žeidė ir pati nusižudė.

Iš priežasties. Brusselio dery
bų kai kurie Amerikos laikraš
čiai jau yra padarę griežtas iš
vadas. Tečiau visas klausimas 
yra gana painus ir daryti kokias 
skubokas išvadas butų rizikin
ga.

Prie šios progos galima pri
minti naują politikos įvykį, tai 
padarytą kovo 9 d. Baltgudijos 
pasiskelbimą nepriklausoma res
publika su savo sostine Viteb
ske arba Minske. Mėnesinis 
žurnalas “Current History” pa
duoda žinių, jog Lietuvos Val
džia dar prieš kelis mėnesius 
buk buvusi su Baltgudžiais su
sitarusi toj prasmėj, jog Balt- 
gudžiai pripažįsta Lietuvos ru- 
bežius, kurie ‘buvo su Rusija nu
statyti, ir buk yra prisižadėję 
patarti Vilniaus apskrities žmo
nėms balsuoti už Lietuvą, jeigu 
butų daromas plebiscitas.

Buk delei tos priežasties Len
kams nebuvo kitos išeities kaip 
nuo plebiscito atsisakyti. Visas 
Lenkų apimtas karidorius tarp 
Lietuvos ir Rusijos yra juk 
grynas Baltgudžių kraštas ir to
dėl Lenkams reikėtų iš to ka- 
ridoriaus kraustytis. Nežinia, 
ant kiek stipri bus pati Baltgu- 
dija, bet atsiradimas ant aikštės 
šios naujos respublikos visai 
naują padėtį sudaro, kuri gali 
pakeisti ir visus dedamus pla
nus ant tiesioginių derybų Lie
tuvių ir Lenkų, kurios dar už 
mėnesio 'žadama daryti Belgi
jos sostinėj Brusselyj,

REKORDŲ KAINA NUMAŽINTA
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai
na tapo numažinta iki 85c. už 10-coli- 
nius rekordus. Užsakydami rekordus 
iš “Dirvos’Į Krautuvės Katalogo siųs
kite po 85Gi Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame. 

“DIRVOS” KRAUTUVE
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

Baltic states banįt
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 MMi

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose._________

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 va!, vakare. 
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

294 - 8th Avenue New York, N. Y
KAMPAS 2S-T0S GATVES
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tam, kuris gauna pašalpą.... j 
Todelei, visi S. L. A. nariai ir i 
plati Lietuvių visuomenė, dėki- [: 
me aukas, kas kiek galime, bet ■ 
tą darykime tuojau.

“Alkaną papenėk, nuogą pri- į 
dengk” — tai yra šventas ir 
kiltingas principas. Remdamies 

atlikime savo 
prakilnų darbai 
turi būti siun- 
į SLA. Centrą, 
i: “Prieglaudos 

Lai nesiranda

|tie seneliai visgi norėtų užbai- 
Igti savo amželį lengviau. Atsi
žvelgiant į tai, mes žinome ge- 
|rai, kad negalime jokiu budu 
i šelpti ar užlaikyti musų sene
lius kaip tik turint Prieglaudos 
namą? Tas yra pas visas kitas 
tautas; tas turi būti ir pas mus 
Lietuvius.

i | Kuomet mes turėsime Prie- 
(i glaudos namą Lietuvoje, daug 
. musų senelių, dabar gyvenančių 

Amerikoje, važiuos į savo gim
tinę, kurioje ras sau vietelę toj 
prieglaudoj, ir ant galo jie bus 
paliadoti Lietuvos žemelėj. Tu
rint tokią savą instituciją 
reiks musų seneliams vargti 
rudyti svetimose įstaigose, 
riose nesiranda prijautimo 
kui musų. Atsižvelgiant į visa 
tai, mes būtinai turime pradė- 
Įtą tą darbą varyti su visa iš- 

Šis darbas yra didelis, 
(labai prakilnus ir begalo nau
dingas.

Prie jo turėtų prisidėti 'kiek
vienas Lietuvis su savo dola- 
riu arba net dešimtimis dolarių. I 
Steigiamo namo fonde dabar 
randasi apie $6,000, bet tai vi
sai maža suma; su tiek pinigų 
negalima pradėt prieglaudos kū
nyti. Dabar kaip tik laikas, 

Amerikiečiams Lietuviams ne-'negalime tiesti pamatą tai gar-j'k^ visos S L A. kuopos, visos 
remti. .bingai institucijai. Steigiamas Krau.gl.J.08’ viai j-110™ mdomau-

noioi suk T lAnvin Pinsiu Prieglaudos Namas Lietuvoje JantieJi žmonės ir taip visa Lie- 
Delei šito Lietuvių Piliečių $60,000. Komisija tuvl« visuomenė prisidėtų rė-

Komitetas savo susirinkime ko- L . . 1 v J m;mp s;o -nralrilnaiia darbo- v„o n u I-O..5 it Steigimo namo mano maždaug mime šio piakimaus darbo, y-
vo 8 d. tai e sekančiai. 1) Čes- Namas nrivalo turėti anie patinga* SLA. kuopų viršininkai 
nulis jau antru sykiu iš Lietu- ' p.'. Namas. priYa!° tuie? ap privalo atkreipti'daugiau domės 

-- r Idu šimtu dešimtiniu žemes; de- y*‘v<uu nuąreipu uaugiau uomesvos 'PHgi izęs d^ituojd pries Lie-., _ w 2 , , 1- ii ši reikalą Visi broliai Lietu-išimtine geros žemes dabar le- 1 1 v*-‘ u*"““* uieiutuvos Valdžią ir jos vidurini su- L • • S40 . . . , ». .u viai išvien imkimės darbo! Ne-
tvarkymą; 2) Lietuvos Valdžia ®U8?aap.le V°’ _tat UZ.. Šllatu .praleiskime nei vienos progos
dar nėra nieko Amerikos Lietu- deš™?aių zemes reilua moke- pralelSKlme nei Vlenos progos
viams. delei šauliu darbuotės Ib $8-000: Na. namas su visais 
pranešusi; 3) Lietuvos Atsto-1Jesu8s nuo $40,000 
vybė dar tik šviežiai .išsiuntinė- lkl $60>000- Bet- Jei*u toks 
jo atsišaukimą, kad Amerikos na™as’ su toklu plotu žemės’ 
Lietuviai privalo Lietuvos šau- mkatlJ .pirkti čia Amerikoje, 
liūs kiek galėdami remti; .4) ltai mažiausia lėsuotų apie 250 
Lietuvos padėtis eina dar di- tukstanc1^ do,ari>i’ tokiu budu> 
dėsniu pavojun atgįjant cariz- pasirodo> kad Amerikoje nega- 
mo režimui, kuriam vykstant llma 'butl* stei*tl panaši3 insti- 
Lietuvos Šauliai bus dar labiau antra- labal d\u? lėšu°- 
redkalingi vesti partizaniškas 
kovas su Maskoliais kaip ir su 
Lenkais, o rasit ir su Vokie-I 
čiais. Todėl nutartą:

Meš atsišaukiame Į Amerikos 
Lietuvius, kad nesiduotų sūkiai-, 
dinti niekieno neįgaliotiems žmo
nėms, bet remti Lietuvos Šau
lius, iki Lietuvos Atstovybė ar 
pati Lietuvos Valdžia apie tai 
Amerikos Lietuviams kitoniško 

, nusistatymo nepraneš.
Lietuvių Piliečių Komitetas.

Rašt. L. G.. Kaziunas.

ĮV t . , . n . ft MO LIETUVOJEls Lietuvių Gyvenimo 81 s-*™™ *Susivienijimo Lietuvių Ame1-! 
rikoje pereitų metų seimas nu
tarę steigti Prieglaudos Namą | 
Lietuvoje. Reikia pasakyti, kad Į 
tai yra puikus ir svarbus nuta
rimas ; dabar tik lieka mums tą Į 
nutarimą įvykinti gyvėniman. 
Kadangi SLA. seimas išrinko!

PROVIDENCE, R. L I skyrė komitetą rinkimui .pinigų Į
T. . . >' . - gelbėjimui Lietuvos rekalų.”Lietuvos • Nepngulmybes pa- XT •• • i *• A > •. . X- rr • Nežinia, kas čia buvo tokisminėjimas ir nauses. Vasario . . , , ... . .or7 , .. . , • , . juokdans paduoti laikraščiui to-27 d. čionai buvo surengta vi- kup Lįetuviai J ...... +

suomemskos prakalbos paminė- Link protestuotu prieš apleidi- tam tlkr^ komisiją, kuriai tapo 
jimui trijų metų Lietuvos N^| Vilniaus, paminė- Piesta rupmtis visais reikalais
priklausomybę sukaktuvėms. g n ri j bės į J steigimo Prieglaudos namo Lie-
Kalbmo Jul. Baniulis is vvorce-Į__ ________ ___ A- __ .v: Ituvoje. ta komisija tuoj ėmėsi
ster, Mass., ir J. O. Sirvydas iš | 
Brooklyn, N. Y. Viskas ėjo 
gražiai ir ramiai, ir gal butų 
taip ramiai ir užsibaigę, jeigu 
ne koks ten J. Dvareckas pra
dėjęs 
senai 
ko, ir 
bama 
pasekė kiti tamsunėliai, -kurie 
matyt tik to ir laukė, kad kas 
pradėtų, na o pradėjus ir pakilo > 
šukavimai ir lermas; tamsunė
liai nesigailėjo -bjaurių žodelių 
kalbėtojui užmetinėti, nors jis 
jiems nieko, nebuvo blogo pada
ręs.- Jokiu budu trukšmadarių 
nebuvo galima numaldinti, kad 
eitų sėstis. Sustoję vyreliai 
tarpduryje, lyg raugsiu per
mirkę, kas- sau rėkė, o kiti dar 
purvinais žodžiais 'burnojo, ir 
vienas, J. Taraška, tikrai jau 
permirkęs “samagonka”, pradė
jo rėkt, kad reikia sudraskyti 
vėliavas, kurios buvo salėje pa
statytos, bet matyt daugiau to
kių drąsuolių- želgowskininkų 
jam pritart nesirado, tai nebu
vo kas daryt. Ramus klausy
tojai, atėję išgirsti naujų žinių 
apie Lietuvą ir istoriškų faktų 
apie musų tautos neprigulmybę, 
liepė lermą keliantiems išeitį 
laukan, jeigu jiems nepatinka. : 
Keli iš jų pagaliaus išėjo, o kiti j 
sako, buk jų nieks negalįs iš
varyti, kad šitos prakalbos yra ( 
visuomeniškos, — ir stovėjo vi
duje, lermą keldami.

Sėdintieji jų leTmui pradėjo 
švilpt ir rankom plot, ir tada 
maištininkai turėjo iiutilt, su
grįžo į savo sėdynes. Pora bai
lių piliečių išbėgę laukan pa
šaukė tvarkadarius, tie ilgai 
nelaukę atbi'rzgė su automobi- 

■ liti, bet pasivėlavo, kadangi vi
si lerma-keliai tamsunėliai vėl 
buvo susėdę ir tylėjo ir kalbė
tojas kalbą tęsė toliau. Polici
jai nepatiko bereikalingas jų 
čia atsilankymas, ir reikalavo 
tvarkardžius išduoti, vienok iš 
prakalbų vedėjų butą žmoniš
kesnių, ir pirmininkas, atsipra
šęs policijos, paaiškino, jog tie 
išsivaikščiojo ir kad viskas da
bar esą gerai. .Vedėjui butų 
užtekę tik pirštu parodyt kal
tininkus ir jie butų likę praša
linti iš svetainės kaipo -necivili
zuoti gaivalai, keliautieji lermą 
prieš savo tautą- ir darantieji 
gėdą viso šio miesto Lietuviams 
svetimtaučių akyse.

Turiu patėnjyt, kad čia ■ buvo 
atsiųstas didžiausio šio miesto 
Anglų laikraščio reporteris ir 
tik trumpa valandėlė jam 
jus išęiti (lyg ant laimės),, 
sumišimas, o tas išgelbėjo 
su vardą nuo sujuodinimo. 
rytojaus laikraštyje buvo 
talpintas labai prielankus 
tuviams straipsnelis, kaip 
nai darbuojamasi. Taipgi buvo 
atsilankę ir keletas žydų, kurie 
pamatė, kaip Lietuviai apvaik- 
ščioja savo tautišką šventę.

Gėda tiems, kurie taip pasi
elgia Lietuvių viešuose susirin
kimuose, kur veikiama 
tuvos labo.

Juk dar -mums nei 
si priešai Lenkai- nėra 
rę, ką padarė tamsunėliai mu
sų patįs nesusipratę Lietuviai.

Kovo 6 d. čia buvo apvaik
ščiota šv. Kazimiero diena, ir, 
kaip paduoda trumpoje žinelėje 
vietos Anglų laikraštis, tai da
lykas buvo sekančiai :

“Keturi šimtai Lietuvių dai
navo tautines dainas, klausė 
prakalbų ir protestavo prieš bi
le kokį planą apleidimui Vil
niaus, apvaikščiodami šv. Ka- 
ziimero dieną ir trijų metų su
kaktuves Lenkijos neprigulmy- 
bės, vakar Palace Casino salėje, 
Randall square. C. J. Karu- 
sinskas iš Brooklyn, N. Y., kun. 
Fr. Longinas Kavaliauskas iŠ 
Worcesterio ir kun. Fr. Tamo- 
lunas, klebonas Smith Street 
Lietuvių Bažnyčios, -buvo kalbė
tojais. Šv. Kazimiero Diena iš
puola kovo 4, bet apvaikščioji- 
mas tapo nukeltas ant nedėldie- 
nio. Susirinkimas protestavo 
prieš apleidimą Vilniaus ir pa- Į

Įima jutniKijus nepriguiiny ues u . ...
protestavimą prieš pasitrauki-|^voje, ta komisija tijoj 
mą (evacuation, turbut Lenkų) 
iš Vilniaus.

burbėti, buk jis-jau tą 
žinąs, ką kalbėtojas sa- 
reikalavo, kad butų kal- 
apie ką kitą. Tuojau jį-

savo darbo.. /
| Komisijos pirmininkas P. A. I 
Į Dėdynas atliko visus reikalin- 
| gus susinešimus su Lietuvos 
I Valdžia, t. y., su Žemės Ūkio | 
Turtų Ministerija, iš kur yra I 
gautas malonus atsakymas, kad 
Lietuvos Valdžia pavelija steig
ti Prieglaudos Namą Lietuvoje 

I ir dar pasižada remti tą garbin- Į 
tlrp“ ko“’kito, I Amerikiečių tikslą.

Ten Buvęs.

BROOKLYN, N. Y.
Del agitacijos prieš i Lietuvos I 

šaulius. Kovo 6 d. musų mies
te laikė prakalbą tik ką iš Lie
tuvos sugrįžęs p. česnulis, ku
ris savo 
pabriežė 
Lietuvos 
Lietuvos 
zacija; 2) Lietuvos šauliai/ ke
lia pavydą Lietuvos armijoje, 
jogei jie nuo Amerikos .Lietu
vių gauna aukų; 3) Lietuvos 
Šauliai nieko gero nenuveikę; ir 
todėl 4) Lietuvos šaulių reikia I blausias dalykas, be kurio mes

kalboje, 
sekančias mintis: 1)
Šauliai esą pavojinga
neprigulmybei organi-

Puiku! Pradžia darbo eina
si gerai. Dabar kas liekasi da
ryti, idant musų tikslas butų 
atsiektas, idant musų planuoja
ma institucija butų kuogrei- 
čiausia įsteigta? Man rodos, 
kad dabar, iš eilės, mums rei

škia kelti kapitalą, nes tai svar-

Iš Lietuvos
PAJIESKAU savo trijų brolių, 
Povilo, Petro ir Leono Rimkų„ 
Telšių apsk., Goblaukio kaimo. 
Prašau pačių ar apie juos ži
nančių atsišaukti.
Marijona Šukienė, Goblaukio k., 
Luokio pač., Telšių apskričio. 
Lithuania.

tų užlaikymas 
visai kas kita, 
glaudęs -namo 
pigiau lėšuoja, 
mas daug pigiau atsieis, ir bus 
■ten naudingesnis negu čia, Ame
rikoje.

Todėl mes Amerikiečiai Lie
tuviai privalome kuogreičiausia 
pradėti darbą, ypač kolei musų 
aplinkybės vėlina ir kol dar Lie
tuvoje žemę pigiai galima pirk
ti; sukruskime prie darbo.

Prieglaudos namas Lietuvoje 
būtinai reikalingas dabar. Mes 
dabar turime daug- senelių čia 
Amerikoje, kiiriems jau svei
kata išsisėmė ir jau šiandien 
jiems prieglauda reikalinga. Čia 

. turime daugybę tokių senelių, 
■jkurie yra dirbę del Lietuvių vi
suomenės labo, kurie ant galo 

L neturi kur prisiglausti bei iš 
‘(niekur pagalbos gauti. Antra,

jos. Lietuvoje 
Įsteigimas prie- 
Lietuvoje daug 
taipgi užlaiky-

ne-
bei
ku
lin-

šiuo principu, 
šventą, ir labai

Visos aukos 
čiamos tiesiai į 
su pažymėjimu 
Namo Fondui”, 
nei viena SLA. kuopa, kuri ne
prisidėtų prie steigimo Priegl. 
Namo Lietuvoje. Prieglaudos 
namas bus įsteigtas taip grei
tai, kaip tik -mes sukelsim rei
kalingą sumą pinigų; tą pada
rysime, jeigu tik mes stengsi
mės. Tat kviečiam visus į dar
bą — į prakilnų, šventą darbą!

Prieglaudos Namo Steigimo 
Komisijos Narys
V. M. Čekanauskas.

■neparinkę aukų; rengkime tam 
tikras pramogas, ir visokiais 
-budais, kaip tik mes geriausia 
suprantame, taip dirbkime. Jei
gu mes visi gyvai imsimės dirb
ti, tai su šiais metais galėsime 
pamatyti savo darbo vaisių. Vi
suomenė parems tą garbingą 

į darbą, tą prakilnų idealą, nes 
(čia visuomenės naudai gerą da
rome.

Broliai Lietuviai Amerikiečiai !■' 
Šiuomi musų darbo vaisium-'ga
lėsime ne vieno našlaičio bei 
našlaitės ašaras ir .vargus pra
šalint. O koks tai prakilnus 
labdarybės darbas! ‘Mums yra 
smagu, jeigu mes galime ką 
nors sušelpt'; -bet kaip gera yra

gllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllUIIIE!llllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||Q

Gerb. Spragilas atbėgo 
šitokiu aprašymu:

Kaip Perlojaus Šauliai 
Darbuojasi

Mes Perlojaus miestelio Sau-- 
liai pranešame Tamstoms, Ame
rikiečiai iš šios srities, apie sa
vo veikimą .su Lenkais Gruo
džio 8 d. Mergažeryj stovėjo dvi 
Lenkų kuopos ir Moledugnyj i 
viena kuopa. Jie užsinorėjo mus 
Šaulius paimti, kaip tiktai- žmo
nės suėjo į bažnyčią, pasigirdo 
Lenkų šūviai; žiponės pavirto | 
į duobes po tvorom, kiti su rik-i 
smu bėgo kažin kur, o Šauliai 
smarkiai pradėjo gaudyti. Mu
šis buvo didelis, bet smarkiai 
apšaudę priešus šauliai, su rik
smu “valio!”, su durtuvais puo-1 
lė ant Lenkų. Taigi keturi Len
kai visai užmušti, 8. sužeisti, o 
15 paėmęs į nelaisvę ir pasiun- 
tėm pas Dievą amžinan štaban; 
likusieji Lenkai išbėgiojo ir da
bar beveik kožną dieną vis ke
lių Lenkų nustoja. Dabar mu
sų Šauliai nueina į kaimą Žiū
riu ir Trakiškių, tai jei pasitai
ko sugauti keli Lenkai, jau jų 
niekas nemato, tik kas juos pa

su

ŠAUKIA SPRAGILĄ 
GELBĖT SVIETĄ 8 

NUO IŠTVIRKIMO.
Iš Lawrence, Mass., gerb. 

Senbernis atrašo man šito
kių “gromatą”:

i giedojimą jo visos “biogra- 
|fijos” vienu straipsneliu į 
(gerb. Spragilą.

Sociologiškai diplomatiš- 
įku žvilgiu gerb. A. sumuša 
visą gerb. Darviniečio teo
riją ir dabar tu čia, grieš- 
nas žmogau, spręsk, keno 
teisybe ir kokiai teorijai ti
kėk.

Gerb. A. nori gerb. Darvi- 
niečiui pasakyt ve ką:

“Kaip but geriau del mu
są visų, gyvenančių šiame 
pasaulyje, ar kad mes eitu
me į kitų srovių tarpą, ar 
kad šalintumės nuo jų, taip, 
kaip senovėj darė Chinai, 
užsitverdami net tvorą ant 
savo rubežių, kad kitų tau
tų žmonės savo civilizaciją 
jų neužkrėstų? Tuomi mes 
negalėtume nei kiek pasi
rodyt save mokytesniais už 

• tamsius musų brolius ir dar 
save pažemintume, kad ša-

| Gerb. SpragilSIi! Pribuk Imamės nuo neregio, nepa- 
čia kuogreičiausia apkulti, statydami jo ant kelio. Mi- 
Lawrenco moterėlėms šo- ii jonai šiandien tiki ir gar
inis, ba jos perdaug prade- bina dievus, tai ar tie žmo- 

| jo trumpas dreses nešioti ir nes visi yra paiki arba patįs 
i baltakę šinkavoti, vaikinus savęs apgaudinėtojais, o tik 
ir senbernius suvedžioti ir mes vieni išmintingi esam? 
plačiai bizniavoti; savo vy- Pakol mes jų nepažinsime 
rus pastato lauke ant kam- ir tik sakysime, kad jie yra 

Į po stovėti ir daboti, kad ne- mulkiai, tai bus netikra pa- 
I užeitų “ijedes”, o jos viduj stanga žmones apšviesti, o 
peklą kelia; Pribuk, gerb. tik kiršinimas ir to pašėk- 
Spragilėli, čia tvarkos_dary- mė — tokių kiršintojų nu- 
ti! (Pasirašau), stojimas žmonėse intakos, o

• Tokiu pranešimu atėjo iš s.u aukso obuoliu
• visur - daugybė“ ir visur nepnsivihosi ... Eidami į 

•ta patį žmonės -pamate; tarpą mes galėsime tenai
į “Kaip žmogus imi dūmot femtl sau set jų

. . ■ ir mislyt, tai tuoj pamatai, saY°. d.va91% .Toklu
ėmė, ir daugelis Lenkų yra pa- ka(J svietas jau ištikro ve- j-du S?le®1 vienu suviu nu
siųsta , upėn Merkin amžinaiIni,sin Vain aaV-a conn net du zuikiu: vienas 
maudytis. Dabar riša laika ne-|jaiS nu®JO.’ „ai.P - 7Ke - °" bus tai kad pats nebusi tam-S.m ;?reyb, ir mumi na.w ves 1poetai, ištvirko n- pa- ^ fanatftP

e “go draugu jr bus ta-
jokio javo, o pas Lenkus visai tokį didelį Iaiv| padalyt SU- Ha len£r™” naSfttT 
badas, bet mes praleidžiam, nes talpinimui visu gerųjų (nes 
gaila žmonių, o Lenku snipus K. r n n
kaip sugauname, tai irgi siun- s1^ Sėdynę beveik . koznas 
čiame amžinan štaban save tik geru skaito).

Sudiev visiems — Komitetas. Labiausia man parupo tų 
■Pii-mininkas — Jonas Svirskas musų Šonkaulių mados: jau 

Narys — Zigmas Knvas.Įįr vgj butų laikas pradėti
Ar Jus Kankina Pleiskanos P 

• NAUDOKITE Raffle S
Ar Jum* Galvos oĄ Nielti? Ą 
NAUDOKITE įįvffleS 
Ar Jipiį Plaukai 5 lenką?
NAUDOKITE į^UffleS j

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos? J 
NAUDOKITE

Vlladęnmtu savo plaukų gražiais ir tankiai* 
NAUDOKITE RjOfflCS

Užlaikymui galvos odos sveikai ir svariai 
NAUDOKITE

Ruffles galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbėjo, per pašty už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn. N. Y.

spė- 
kilo 
mu- 
Ant 
pa-

Lie- 
čio-

del Lie-

didžiau- 
to pada-

da lengviau pasėti savo pa
sėlį.

“Apie mano ypatišiką evo
liucijų ir ‘tą. korespondenci
ją ir vytę supinti dalykai 
kaip rezginės ’ neišaiškina 
kaip ištikro yra, ir užtai ne
reikia įsukt žmo'gų į Dar
vino evoliucijos ratą, nes 
jis prie to nepritinka.”

Tai matot, kas užėmė ma-

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENIMĄ 

DUODAMA JAM “EAGLE 
BRAND” TUOJ KAIP TIK 
TAVO PIENAS SUSTOJA.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

yra švarus, saugus ir gausus maistas, pri
rengtas specialiai kūdikių maitinimui. Len
gvas prirengimui — ir jūsų kūdikio vidu
riai jį suviršikins lygiai taip kaip jūsų pa
čios pieną.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building , New York

dalinti joms obuolius, kad 
pamatytų savb nuogybę — 
ne kitaip! Juo tolyn, tuo 

| trumpesnes drapanas jos 
(nešioja ir niekas to trum- no pasakos vietą apie žmo- 
ipėjimo negali sulaikyt. Kas nių ir moterų išblogėjimą. 
Ibus už trijų mėnesių—-kad ’ _*
tos mados taip smarkiai į siimtų, kaip nei vienas ki- 
kruvą traukiasi?!

Daug-daug galėtum žmo- 
I gus apie pasaulio griekus 
i pripasakot ir nurodyt ko 
reikia, ale kad mes visi be
veik papratę niekais laiką 
gaišint, tai ir gerb. Spragi
las nuo to nęiiupsas. Vie
toj sau gero padaryt, žmo
gus nori daryt kitam blogą; 
vietoj save nubaust už ne- 
tvarkumą, žmogus smer- i tik tiek audimo prie anda- 
kia kitą; vietoj klausyt pa
mokinimų ir naudingo mo
kslo, žmogus labiau jaučia
si linksmas kada kitą ap
šneka.
naudingo, žmogus rašo pr 
lemikas. Ii’ taip be pabai
gos ir be galo.

Sėdi sau ramiai ir mieli
ni, ką šiandien galėtum nu
veikti, ir štai tavo planus 
kas ėmė ir sumaišė: pasi
rengei tą daryt, ir nepradė
jęs jau turi imtis už kito.

Va ir dabar, kad ne gerb. 
Darviniečio aną sykį pasa
ka-apie evoliuciją, bučiau 
aš galėjęs sau ramiai mislyt Į tiek -pat!” 
ir niekas jiebutų man gal- Sakau, kad atsirastų dar 
vos ėdęs. Dabar gaunu vėl koks kitas žaltys ir prigun- 
“spečel” gromatą su apra- dintų musų dienų moteris 
šymu apie kontr-evoliuciją vėl obuolius valgyt, gal jos 
ir išeina, kad visos Darvi- vėl pamatytų savo nuogyn 
niečio teorijos į šukes su- ėjimą ir perstotų kolei dar 
birėjo. Bent taip norėtų yra adatų ir siūlų ir storo 
padaryti gerb. A, kuris ba-Įmflo apsidengimui, kolei ir 
ra gerb. Darvinietį už at- tie iš mados neišėjo!

Jos irgi pabarimų nepri-

tas. Kada joms pradedą 
sakyt, kad taip nepadoru 
dėvėt, kad net Afrikos ni- 
gerkos daugiau apsidengia, 
nors pas juos visada karšta 
ir nėra žiemos, tai jos atsa
ko: ką mes kaltos, kad da
bar viskas brangu ir fabri
kai tokius plonus audinius 
jekėms išaudžia; ką mes tu
rim padaryt, kad siuvėjai

rokų duoda ir ttttt.
Ale mano išrokavimu ro

dos yra kitaip: kada žiemą 
šalta, tai jos sakosi plono 

Vietoj parašyt ką audimo jekes gavo ir kito
kių nėra, o kada ateina va-- 
sara, tai nuogus kaklus ap
dengę kailiais vaikščioja.

Jeigu žiemą kailiais apsi
dengę vaikščiotų, tai niekas 
ir nepažiūrėtų į jas, ba ta
da taip reikia. Vieną ką 
šių gadynių moterįs dar ap
dengę laiko, tai ausis -r- už
verčia jas plaukais ir tada 
šnekėk su jomis kiek nori, 
o ji tau atsako: “man vis-

yra adatų ir siūlų ir storo

tie iš mados neišėjo!

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas

Adresas

PRANEŠIMAS VISUOMENEI . ^
Kurie manote keliaut Lietuxron balandžio, gegužio, birželio mene

siuose, dar laikas užsisakyti vietas antros ir trečios klesos, nes tuo
se menesiuose visada buna stoka vietų. Rankpinigių siųskit $30.00 
Money Orderiu.

Laivakortes parduodu visomis linijomis j Lietuvą ir iš Lietuvos, 
per Portus: Hamburgo, Bremeno, Rotterdam©, Antverpo ir Liepojaus.

Siunčiu pinigus ir išmainau pagal, dienos kursą, reikale telegra- 
’ abu pasiųsti. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu, pridėda

mi už 2c. krasos ženklelį. (14)

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA
IG3 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Greenpoint 4648;

GRĮŽIMAS NORMON 
Karės laiku pakilėtos dar-' 

hrninktį algos šiuomi tarpu 
pradėta taip smarkiai kapo
ti, kad tuomi sujudinta mi
lijonai Amerikos darbinin
kų. Daugumoje atvejų mo
desties munažmimo priežas
tis pamatuojama tuomi, buk 
jau viskas atpigę ir todėl 
žmonės gali išgyventi _su pi 

* gesniu apmokėjimu už dar 
bę.

Šiose dienose algų iroms 
imimas palietė šimtus tuk 
stanėių tik dviejų svarbi 
darbo sakų — gelžkeliečiu 
ir mėanyfių darbininkus.

; - Chicagos mėsinyėios - 
didžiausios šioje šalyje ir vi
same pasauįje skerdyklos

I i — numažino šimtams tufe- 
tanely savo darbininkų mo
kestis

Didmsios ir mažesnės ge
ležinkelį linijos paskelbė 

i nusprendimą numušti algas 
saro darbininkams — tas 
palies irgi keletą šimtų tūk
stančiu žmonių.

Dar nesuėjo metai lažo 
taip pikeliai pakėlė rąžė 
aėjinio karnas ant 20 nuo-1 
smį. Jeigu viskas atpi
go darbininkui, kaip yra ii-' 
krinana, tai atpigo ir geli-1 
kelį kompanijoms. Vienok, 
jos nei nesvarsto apie nu- j 
naikima važinėjimų kainų L 
ar trausportacijos. j 

Pimas dalykas geMįk 
kompanijoms privalėjo nu- s 
mušti važinėjimo kainą, e- i 
keltą dvigubai bėgyje pas- 
tarujų dešimties metą To 
padarymas rodytų žymų tik
ro šalies industrijos ir pra
monės pasiryžimo grįžti į 
normales vėžes. Supranta-;

; ma yra, kad kokia nomnor-i 
matuti luti, bet jijieškoma P 

f neiš togalo. Jei darbiniu- !?
ką algos mušama “norma- J 

K liškyn", maždaug kaip pir- u 
I miau boro, tai turėtų būti j 

mažtamamkonpanijųiiž-Įb 
darbiai, tietoj didinimo, pa-i 
silaikant sau dalį darbinin-l1 
kų algų ir ui viską lupant 
iškelta kaina.

Godumas ant pinigo iki 
| į šiolei buvo perdaug nenor

malia: kiekvienas geidžia jo 
daugiau gauti, mažiau Ja
lam duoti Katras turi ga- v 
lėtas visą naudą lupa, far- k 
tindamas didmumenp prieš *J 
mye. Juk nei geEkeliefiai. 
nei mėinyaų darbininkai |4. 
įnumĖimą algų ramiai ne- į 
atsinešė: mėtinyčioms grę- b. 
ša streikas, gdžkšeaai ir- k 
P tariasi kaip tą “naujieną’ ? 
jįmti. neskaitant milijonų 
mtų industrijų darbininkų, b 
kone ilgas laikas jau net s 
nedirba arba po numosimo H

if ilgoko laiko “pasil-P 
®o-grįžta už tiek kiek gan-į 

. NormalEkumo prismigo- B 
* Privalėtų boti pirmu-b 
” Wjtono valdžios1” 
užduotimi: šalies industri- 5 
Į®. £ pramonės lygsvara f 
tmėtųbutikuobkiangapa-i 
laikoma vienodai, kad tie-i 
ja PiSĄ nedasverdama, ne
bandytų kartais prievarta 
®TQ,gąH žemyn nuspausti 
uarbmmkas šalies gyvavi- 
J® >r gerovėje yra svar-

’“riam netarė- 
? tekti tiktai trupinėliai 

no kitų stalo.
.Kožnas vienas ar paskiros 
»nių gnipės neturėtų im- 
Js Was” darytį nors 
įaljtai yra taip kaip dabar. 
M šeimynoje yra šeimy- 

, galva, kaip darbe yrai 
! uzveizda, taip šalies gyve-
, n®ą yra valdžia, kurios ir
f pareikalauti, kad butų
• taikumai tvarkoma kaip į
į nenų sąžiniški pelnai ir ki-
Į tilpaganėdinantis uždarbis.

J

i Sknpuolis kiša pinigus į pan- 

' Jaką, gyvena tuščią gyvenimą 

■ >r miršta skurdžium. Taupus 

atideda pinigus į namą, augina 

| dainyną, naudojasi viskuo g& 

Į Bausiu gyvenime ir šelpia save 

1 .iuones ir savo šalį.

yv Sudegink pančiaką ir pasibu- 

L Wol namą
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skarbai buvo

laiko

tiks-

0

|

b
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6c

30c
Ne

76c

36c

30c

30c 
60c 
60c 

1.00 
1.00 
30c
75c

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
16c 
15c
15c 
25c 
15c

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

Stygos (duetas) .,....................
st. Šimkaus veikalai 

Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) .................... ..

Pa- 
galybės pakili- 
gabenamas au- 
vežimais, kaip

.PELlS^ I

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
nakcialy (dzūkiška) .............’......

aivą ir iš Lietuvos, 
tverpo ir Liepojaus. 
są, reikale telegra- 
u antrašu, prideda- 

(14)

CENTURA
BROOKLYN, N. Y.

4ENEI
užio, birželio mene- 
Šios klesos, nes tuo- 
nigių siųskit $30.00

Lietuviškai-Ahgliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

Rašo BUDRIKAS.

ną jo visos “biogra- 
vienu straipsneliu j 
pragilą.
logiškai diplomatu- 
pu gerb. A sumuša 
rb. Darviniečio teo- 
dabar tu čia, grieš- 
ogau, spręsk, keno 
ir kokiai teorijai ti-

A. nori gerb. Darvi- 
pasakyt ve ką: 
i but geriau dd mu- 
, gyvenančių šiame 
je, ar kad mes eitu- 
tų srovių tarpą, ar 
intumės nuo jų, taip 1 
novėj darė China!, 
darni net tvorą ant 
bežių, kad kitų tau- 
lės savo civilizacija t 
krėstų? Tuomi mes 
□ne nei kiek pasi-E 
įve mokytesniais už [ 
musų brolius ir dar I 
žemintume, kad ša-1 
nuo neregio, nepa- 

ni jo ant kelio. M-1 
šiandien tiki ir gar-1 
vus, tai ar tie iano-1 
yra paiki arba palįs Į 
agaudinėtojais, o ti I 
ni išmintingi esam! E 
nes jų nepažinsime I 
akysime, kad jie yra | 
tai bus netikra pa-1. 

žmones apšviesti, o į; 
inimas ir to pasek-1 
okių kiršintoju M'f 

i žmonėse intakes, o I 
aei su aukso obuoliu I 
iliosi.... EidanriįĮ 
mes galėsime tenai | 

iu žinių, ir sėt jį K 
ivo- dvasią. Toto! 
lesi vienu šuviu no- i 
du zuikiu: vienas f 

:ad pats nebusi tam- g 
tiku ir turėsi žmo- Į 
e draugų ir bus ta-1, 
riau pasėti savo pa- Į

■
mano ypatišką evo- Į 
r tą korespondend- r 
ytę supinti dalykai Į 
izginės ' neišaska | 
kro yra, ir užtaise- Į 
sukt žmdgų į Dar- Į 
oliucijos ratą, nes r 
to nepritinka.”
įtot, kas užėmė ma- Į 
tos vietą apie žmo- k 
noterų išblogėjimą 
gi pabarimų nepri- Į 
taip nei vienas Id-1 
ida joms pradeda p 
:ad taip nepadon I 
ad net Afrikos ni-1 
[augiau apsidengia, I 
juos visada karšta j 

žiemos, tai jos atsa-1 
ties kaltos, kad da- Į 
is brangu ir fabri-1 
is plonus audiniu I 
Įaudžia; ką mes ti | 
aryt, kad siuvėjai I 
audimo prie anda-1 
da ir ttttt 
mo išrokavimu ro-1 
kitaip: kada žiemą t 
i jos sakosi plono 9 
ekes gavo ir kiti I 
o kada ateina y& I 

nuogus 'kaklus ap- r 
iliais vaikščioja, 
iiemą kailiais apsi- | 
ikščiotų, tai niekas I 
urėtų į jas, ba ti i 
reikia. Vieną k? 
iių moterįs dar ap- 
ko, tai ausis -r- ui- E 
3 plaukais ir tada 
i jomis kiek nori, I 
atsako: “man vis-1

kad atsirastų dar 
s žaltys ir prigun- 
įsų dienų moteris 
ius valgyt, gal jos 
tytų savo huogyn 
perstotų kolei dar 
į ir siūlų ir storo 
dengimui, kolei ir 
los neišėjo !

GRĮŽIMAS NORMON - NE IŠ TO GALO
Karės laiku pakilėtos dar-' 

bininkų algos šiuomi tarpu 
pradėta taip smarkiai kapo
ti, kad tuomi sujudinta mi
lijonai Amerikos darbinin
kų. Daugumoje atvejų mo- 
kesties numažinimo priežas
tis pamatuojama tuomi, buk 
jau visikas atpigę ir todėl 
žmonės gali išgyventi su pi- 

* gesniu apmokėjimu už dar
bą.

Šiose dienose algų numa
žinimas palietė šimtus tūk
stančių tik dviejų svarbių 
darbo šakų — gelžkeliečius 
ir mėsinyčių darbininkus.

Chicagos mėsinyčios — 
didžiausios šioje šalyje ir vi
same pasaulyje skerdyklos 
— numažino šimtams tūks
tančių savo darbininkų mo
kestis.

Didžiosios ir mažesnės ge
ležinkelių linijos paskelbė 
nusprendimą numušti algas 
savo darbininkams — tas 
palies irgi keletą šimtų tūk
stančių amonių. .

Dar nesuėjo metai 
kaip gelžkeliai pakėlė važi
nėjimo kainas ant 20 nuo
šimčių. Jeigu viskas atpi
go darbininkui, kaip yra ti
krinama, tai atpigo ir gelž- 
kelių kompanijoms. Vienok 
jos nei nesvarsto apie nu
mažinimą važinėjimų kainų 
ar transportacijos.

Pirmas dalykas gelžkelių 
kompanijoms privalėjo nu
mušti važinėjimo kainą, iš
keltą dvigubai bėgyje pas
tarųjų dešimties metų. To 
padarymas rodytų žymę tik
ro šalies industrijos ir pra
monės pasiryžimo grįžti į 
normales vėžes-. Supranta
ma yra, kad kokia nous nor-, 
ma turi būti, bet ji jieškoma 
ne iš to galo. Jei darbinin
kų algos mušama “norma- 
liškyn”, maždaug kaip pir
miau buvo, tai turėtų būti 
mažinama ir (kompanijų už
darbiai, vietoj didinimo; pa
silaikant sau dalį darbinin
kų algų ir už viską lupant 
iškelta kaina.

Godumas ant pinigo iki 
šiolei buvo perdaug nenor- 
malis: kiekvienas geidžia jo 
daugiau gauti, mažiau ki
tam duoti. Katras turi ga
le tas visą naudą lupa, kir
šindamas didžiuomenę prieš 
save. Juk nei gelžkeliečiai 
nei mėsinyčių darbininkai 
į numušimą algų ramiai ne
atsinešė: mėsinyčioms grę- 
sia streikas, gelžkeliečiai ir
gi tariasi kaip tą ‘naujieną’ 
nriimti, neskaitant milijonų 
kitų industrijų darbininkų, 
kurie ilgas laikas jau net 
nedirba arba po numušimo 
algų ir ilgoko laiko “pasil- 
sio” grįžta už tiek kiek gau
na;

Normališkumo prisaugo- 
jimas privalėtų būti pirmu
tine Washingtono valdžios 
užduotimi: šalies industri
jos ir pramonės lygsvara 
turėtų būti kuolabiausia pa
laikoma vienodai, kad vie
na pusė, nedasverdama, ne
bandytų kartais prievarta 
savo galą žemyn nuspausti. 
Darbininkas šalies gyvavi- 
vime ir gerovėje yra svar
bus kūnas, kuriam neturė
tų tektį tiktai trupinėliai 
nuo kitų stalo.

Kožnas vienas ar paskiros 
žmonių grupės neturėtų im
tis “tvarkas” daryti, nors 
dalykai yra taip kaip dabar. 
Kaip šeimynoje yra šeimy
nos galva, kaip darbe yra 
užveizda, taip šalies gyve
nime yra valdžia, kurios ir 
reikia reikalauti, kad butų, 
tinkamai tvarkoma kaip ir 
vienų sąžiniški pelnai ir ki
tų paganėdinantis uždarbis.

Pastabos
Organizuojama Amerikoj pa

naši Nobelio Dovanoms įstaiga 
buvusio prezidento Wilsono var- 

’ du, su $500,000 dovanojimams 
kas metai laibiausia pasižymėju
siems žmonijos gerovei veikė
jams.

Sąjungiečiai nuėjo ir užėmė 
Vokietijos miestus. Turėdami 
tuos .miestus, ką* sąjungiečiai 
gali su jais daryti? Negalima 
paimti penkiasdešimts penkių 
bilijonų dolarių auksu, jeigu jų 
nėra. Sąjungiečių viltis, vienok, 
yra ta, 'kad Vokietija pasiūlys 
ir stengsis daugiau mokėti at
sikratymui svetimųjų kareivių. 
Tuo tarpu Londonas bėdavoja 
apie ekspedicijos lėšas, kurios 
bus didelės.

Chaosas Rusijoj ir skolos, ko
kios su revoliucioniška anarchi
ja nueina, kainavo Francuzijai 
trisdešimts tūkstančių milijonų 
frankų. Francuzija nei dolario 14 
iš tų pinigų negaus. Juo dau7 
giau ji gelbės Rusams skerstis 
vienas kitą, tuo mažiau jie ga
lės mokėti, jei ir norėtų. Iš ko- 
liekų negali* surinkti bilijonų.

šiandien Francuzija galėtų iš 
Vokietijos gauti daugiau, negu 
nustojo per Rusijos revoliuciją. 
Jeigu Francuzai butų gudrus, 
jie imtų tą, ką Vokietija gali 
mokėti — susirinkimui Rusijos 
skolos sumos. Nuostolį Rusijoj 
galėtų paskaityti “pelnu, nuo
stoliu ir patyrimu” ir' pradėti 
išnaujo gyventi, nusisprendus 
daugiau monarchijoms neduoti.

rėš tuo keliu taip gabenta žiba
las į Petrapilį ir pro Danzigą į 
Varšavą. Lietuvai, p. Dailydės 
nuomone, bene pakaktų 2—3 
milijonų pūdų žibalo ir minera
linių tepalų, kurių tiek atga-

benti paminėtu Rusų vandens 
kėliu Lietuvon Azerbeidžano 
vyriausybė lengvai tesėtų savo 
baržomis ir garlaiviais, jei pa
starųjų sunku būtų nusiųst iš 
Lietuvos. Transporto specialis
tų esama ten pat vietoje. Vie
na didelių Baku žibalo firmų — 
brolių Dembotų — priklauso 
musų piliečiams ir jau pasisiū
lė patarnauti. Tereikia tinka
mos sutarties su Azerbeidžano, 
vyriausybe žibalo produktams 
leist išvežti ir tranzito sutarties 
su Tarybų Rusais.

ŽVILGSNIS I PANA
MOS PRAEITI

“Už keleto metų po to kaip 
Balboa Panamos Susmaugą at
rado — ilgai dar buvo vadina
ma Daridh — ji buvo vartais 
komercijai taip Rytų ir Vaka
rų ir tarp Pacifiko pusės Pie
tų Amerikos su Europa. Senas 
tuo vardu Panama miestas ta
po įsteigtas ineiginis uostas iš 
Pacifiko .pusės 1418 metais, su
virs šimtas metų pirmiau negu 
Pilgrimai išsėdo Massachusetts 
žemėje. Portobello, žinomas vi
siems piratiškų pasakų skaity
tojams, buvo Atlantiko uostu, 
o tarpe tų dviejų miestų buvo 
išstatytas grįstas kelias, 
čiame Ispanijos 
me buvo iš Peru 
ksas ir sidabras 
malkos.

“Tokie dideli
neišvengiama priežastimi įsivei
sti plėšikams Karibejos jūrėse.

Skupuolis kiša pinigus į pan- 
čiaką, gyvena tuščią gyvenimą 
ir miršta skurdžium. Taupus 
sudeda pinigus į namą, augina 
šeimyną, naudojasi viskuo ge
riausiu gyvenime ir šelpia savo 
žmones ir savo šalį.

Sudegink pančiaką ir pasįbu- 
.iavok narną.

Kaukazo Sutartis su 
Lietuva

Pavėluotu pranešimu iš Tif- 
liso, sužinome, kad rugsėjo 25 
d. musu atstovas Užkaukazyje 
Pr. Dailydė pasirašė su Azer
beidžano Tarybų Respublikos 
Vyriausybe sutartį, kurioje ei
dami abiejų respublikų kits ki
to tiesioginio nepriklausomybės 
pripažinimo pagrindu, 1) Azer
beidžano Socialistinė Tarybų 
Respublikos Vyriausybė duoda 
gyvenantiems' jos teritorijoje 
Lietuvos piliečiams tas teisių 
garantijas, kuriomis naudojasi 
Lietuvos piliečiai Tarybų Ru
suose einant R. S. F. T. R. ir 
Lietuvos š. m. liepos 12 d. su
tartimi. 2) Lietuvos Demokra
tinės Respublikos Vyriausybė 
duoda tokias pat garantijas gy
venantiems Lietuvos teritorijoj 
Azerbeidžano Socialistinės Ta
rybų Respublikos piliečiams.

-Lietuvos atstovo Kaukaze Pr. 
Dailydės pranešimu, Azerbei- 
džane, nežiūrint prie tarybų val
džios sumažėjimo gaminimo, te
bėra didelis 'žibalo perteklius, iš 
kurio kol kas tesinaudoja viena 
Rusija. Derantis del musų pi
liečių teisių. apgynimo, paaiškė
jo, kad Azerbeidžano vyriausy
bė, nuolat pritrukdama duonos

pANAMOS Respublika, kuri, 
sulyg šių dienų žinių, susi

kivirčijo su savo kaimyniška 
Respublika Kosta Rika už, že
mes, apibudinama sekančiai bu- 
letinemums prisiųstame iš ^Na
tional Geographic Society: 

“Panamos Susmauga, kuri 
dabar lyginasi visai Panamos 
Respublikai, turėjo turbut tiek 
įvairumo ant kiekvienos savo 
pėdos žemės kaip ir kitos pa
našaus didumo šalįs. Dalykai 
įvairinosi nuo žemiausių iki pra
kilniausių, nuo girtų užimu iki 
kraugeringų piratų veikimo, ku
rie plėšė turtingus miestus tos 
'šalies, taipgi iki.to jausmo kaip 
jautė Balboa, tenai stovėdamas,*1 _ ___ . _
pirmutinis baltas žmogus pa-lLaiks nuo laiko jie užpuldavo 

‘ n .«•> * ----- i---—- anį susinaugos nuo savo keis
tos savistovės salos netoli Hai
ti. Senas Panama miestas bu
vo visiškai sunaikintas 1671 m. 
tokia ekspedicija po vadovyste 
pasižymėjusio plėšiko Henriko 
Morgano, vėliaus pavadinto Sir 
Henry. Kitais atvejais; Porto
bello, nežiūrint jo tvirtų apsau
gų, buvo užimtas ir net palai
kytas kaipo piratų lizdas po ke
letą mėnesių paeiliui. Vienas 
iš senų 'Portobello fortų, netin
kantis kaimeliui, į kokį pavirto 
tasai senuosd laikuose garsus 

I buvęs uostas, tapo sunaikintas 
laike budavojimo Panamos Ka
nalo ir jo akmenįs sumalti da
rymui konkreto.

“Politiškai Panamos Respub
lika yra atskiras dalykas. Pir
miau ji yra buvus Kolombia 
Respublikos, Pietinėje Ameriko
je, valstija, bet 1903 metais ga
vo sau nepriklausomybę. Geo
grafiškai ji yra dalimi Centreli
nes Amerikos, tečiaus ji likosi 
išskirta iš vėliausiai sudarytos 
Centrelines Amerikos Unijos. 
Tas išskyrimas be abejonės pa
eina daugiau dėlei to, kad ka
nalas einantis per Panamos te
ritoriją yra Suvienytų Valstijų 
savastimi.

“ši maža respublika išrodo į 
plevėsuojantį kaspiną arba su
siraičiusią gyvatę. Pati siau
riausia vieta yra 31 mylia sker-

, - ... v. .v ... . ivniio louiain v tam vanuuiisavo krašto piliečiams įsmaitin- La ......
ti, noriai sutiktų su nekuriais ^ngesmo jo
pakaitų prekybos reikalavimais * ’‘i ’
Lietuvos naudai. Kiek butų 
tokia prekyba naudinga, gali
ma esą spręsti iš to, kad dabar ' 
Baku mieste žibalo pudui mo
ka 90 sovietų rublių, tuo tar
pu duonos svarui: baltos — 600 
rub., juodos —--250 rub. Nedi
delės esą butų ir teknikos kliū
tis prekėms iš Azerbeidžano 
Lietuvon ątsivežti ir 'Lietuvos 
pakaitų prekėms atgal nuvež
ti. Iš Tiflise begyvenančių mū
sų piliečių pramdninkų, gerai : 
žinančių kalbamą reikalą, Pr. 
Dailydei teko patirti, kad vadi
namas “Marijinskaja sistema” 
vandens 'keliąs Rusuose ir da
bar tebesąs tvarkoj. Pirm ka~

matęs Pacifiko vandenis-, taipgi 
■kaip jautė pirmieji Amerikos 
inžinieriai, kurie matė užbaigi
mą didžiausią pasaulyje inži- 
nieriško darbo. Bet prie to vi
so, dideli plotai tos mažos sa
llies žemės dar yra pasilikę taip 
kaip jie buvo kuomet Kolumbus 
pirmas uždėjo tenai savo koją 
1502 metais, nudžiugęs atras
damas dalį tikro kontinento po 
tokios daugybės salų, kurias 
pirmiausia jis pasiekė; tą dalį 
suradęs jis pavadino ‘Terra Fir
ma.’

“Panama lošia vieną iš keis
tų geografiškų šposų tiems, ku
rie atsilanko tenai. Ji užtikri
nančiai padaro iš rytų vakarus. 
Iš Panamos Miesto saulė mato
ma tekanti iš Pacifiko, kur vi
siems abelnai yra suprantama 
kaipo nusileidimui vieta. Ir taip 
pat važiuojant kanalu iš Atlan
tiko į Pacifiką keliauninkas vy
ksta ne iš rytų į vakarus, kaip 
ištiesų turi tikėtis, bet iš vaka
rų į rytus, arba daugiau tik
riau, iš šiaurvakarių į pietry
čius. žmogus gauna tokį įspū
dį, kaip vienas rašytojas yra 
pažymėjęs, kad ‘čia 'kas nors 
sukto".. Ta suktybė surandama 
tame, kad susmauga eina pažy
miai į rytus ir vakarus vietoj 
į pietus ir šiaurius, ir prie to 
dar sudaro dvigubą išlanką pa
našiai raidei S, taip kad vienoj 
vietoj Atlantiko vanduo yra sta-|sai ir nedaug virš 50 mylių plo
čiai vakaruose nuo Pacifiko.

“Gal išrodytų didelis tolumas 
nuo Panamos žemės iki Pieti
nių Jūrių, bet dėlei nusidrieki- 
mo susmaugos į rytus ir vaka
rus tas populiaris vardas sa
lomis išdraikytam vandenynui 

) varį 
j do, ‘Pietinis Pacifikas’. Kuo
met Balboa stovėjo ant susmau
gos kalno kriaušo 1513 metais 
'ir atrado tą didį okeaną nusi
tiesiantį pietų linkui, jis natū
raliai jį užvardino ‘EI Mar del 
Sur’ — Pietų Jūrė. Už keleto] 
dienų kuomet jis. dasimušė iki 
naujai atrasto okeano, jis įžen
gė į jį ir paprastu budu užreiš- 
kė jį savastimi Ispanijos Ka
raliaus, taipgi apšaukdamas visą 
atrastą žemę ir salas ir vande
nį -jo savastimi, pasakė, 'kad 
paveda ‘nuo poliaus iki poliaus, 
iki teismo dienos.’

čio yra per visą jos 450 mylių 
ilgį. Didumu ji lyginasi beveik 
Carolina valstijai. Aidžiausia 
dalis susmaugos iš Atlantiko 
pusės užimta raistais. Gyven
tojų turi tarp trečdalio ir pu
sės milijono. Centralinę -kalnų 
dalį ir plotą Atlantiko pakraščio 
linkui Pietų Amerikos užgyve
nę tyro kraujo Indijonąi. Gy
ventojų skaičiuje'yra dikčiąi ir 
negrų. Likusioji dalis yra Is
paniško kilimo ir maišyto krau
jo. Dauguma iš labiau civili
zuotų ir progresivesnių gyven
tojų randasi Pasiliko pakraš
čiais ir labiausiai susikoncen
travę prie vakarinio galo šalę 
Kosta Rikos rubežiaus. Po pa
vedimo Kanalo Ruošto Suvieny
toms Valstijoms, Panama netu
ri savo kariumenės ir didumoje 
remiasi ant savo tautinės poli
cijos.” ~ |

(Tąsa iš pereito num.)

Galingų ir turtingų namai gali būti 
mums uždaryti. Bet kuomet męs esame 
knygų mylėtojai, mes jaučiamės esantįs 
milijonieriais ir dalyvaujantis geriausioj 
ir augščiausioj draugystėje, — ir susilygi
name su išmintingiausiais. Nes mes tuo
met gyvename .pranašų ir apaštalų, filoso
fų ir poetų draugystėje. Sokratas klausi
nėja mus klausimų; Platonas veda mus į 
savo daržą; Ciceronis, gulėdamas ramiai 
savo Tusculano vil'loj šneka mums apie 
augštus dalykus.

Net ir bėdino žmogaus knygynėlyje 
'mes galime lengvai susirasti protingiausių 
ir išmintingiausių draugystę, susitvėrusią 
iš daugelio šalių ir amžių jo pamokinimui 
ii* pasilinksminimui. Jis tiktai turėtų už
sidėti savo geidimų kepurę ir tuoj kas iš 
draugystės pradėtų jam kalbėti ar dainuo
ti.’

Teisinga knyga, kaip šviesi saulė tu
rėjo karščio ir šviesos visam pasauliui per 
visus amžius. Ir penas, kuriuomi ji mai
tino tūkstančius, dar ikišiol neišsibaigė, nei 
gali kada išsibaigti; nors ji maitino ir 
linksmino tūkstančius gentkarčių, ji šian
dien tebeturi pilną savo jiegą prisotinti 
kitus v,tūkstančius su tvirtybe ir džiaugsmu. 
Tas, kurs neišmoko susirasti užsiganėdini- 
mo didelėse 'knygose, kurias visi girdėjo 
ir žino, neįgys naudos bejieškodamas ką 
Skaityti. Nes tas, kurs nemyli nieko, kas. 
yra didelėse knygose, skaito mažam 
lui.

“Knygos”, sako Channing, “yra 
lygintojai”. Tai tikras garbinimas, 
venimo tikslas yra atvesti visus žmones 
prie visuotinos lygybės; ir taipgi iškelti 
juos ant visų siekimų augštybių. Lygybė
je. randasi nuopelnas. Bet toji lygybė tu
ri būti geriausioji. Stengkis padaryti sa
ve lygiu Dievui, o ne miniai.

Gera knyga džiugina mane daugiau, 
kuomet aš mąstau apie visus užsiganėdi- 
nimus, kuriuos ji davė savo autoriui; apie 
visus džiaugsmus ir linksmybes, kuriuos 
ji davė tūkstančiams. Ji yra kaip žemčiū
gas, kurs tampa brangesniu 'kuomet blik- 
snoja ir žiba ant puikių ir kiltų moterų 
krūtinių. Toji knyga yra teisinga, kurią 
galima skaityti pasikartojant metų bėgy
je; kurią butų galima skaityti naujų nuo
pelnu ir džiaugsmu. Tos, kurias mes per
skaitėme kartą ir nėbepaisome pažvelgti 
antru sykiu, yra efemeriški daiktai, ir tu
rėjo būti atspausdinti laikraštyje, arba vi
sai ne. .

“Tas, kurs vaikščioja su išmintingu”, 
sako Salemonas, “turi būti pats išmintin-, 
gas”.

Tas, kurs kalbasi su geriausiomis kny
gomis, turi būti sudrutintas ir apvaldytas.

Dideli protai turi būti atskirti jiegos 
ir gilybės, bet labiausiai minties naujybės. 
Jie rašo tai, ką visi galėtų suprasti, tik
tai tą, ką jie vieni tėra apvaldę savo pil
nybėje ir guvume. Teisybę, kurią kiti pa- 
siviai priima, jie peržvelgia ir perdirba ją 
į giliausias savo esybės gįslutes. Teisin
gumas veja juos ir neduoda jiems ramybės, 
kolei jie neapreikš galutinos teisybės. Nes 
kaip jie nesistengtų išreikšti ją, jie jau
čiasi, kad ji nėra 'kaip reikiant išreikšta, 
ir kad pilnas jos išreiškimas gana sun
kus, arba visai negalimas. • Jie jaučia ir 
supranta daugiau negu kiti jos transcen
dentalinę vertę ir pavartojimą gyvenimui. 
Ir ji yra jų tikėjimas, ir ladaringa ir lavi
nanti jiega, kuri tveria jų genijų; ir kuri 
daugiau negu jų grožė, kurie jie aprengia

tikri 
Gy-

ją, palaiko pritrauką ir atidą, nes skaity
tojai randa autoriuje, kuriam nestoka ga
bumo, gilu persitikrinimą ir svarbą. Jie 
vejasi ją (teisybę), nes jie mano, kad joje 

Į yra kas nors vertas pastudijuoti. Ir be
studijuojant ją, jų nauda pasididina; ir iš 
daugelio tiktai keli teatsiras, kurie dirbs 
su entuziazmu ir pastovumu, kad atiden
gus jos paslaptį. Tikrai dideli protai, min
ties ir tikėjimo akivaizdoje, kurie išreiš
kia augščiausiąs ir švenčiausias sielos in- 

, tuicijas ir aspiracijas, yra didžiai garbi
nami ir dievoti; ir 'kas tik traktuos šiuos 
dalykus niekybe — ištrems save iš geriau
sios draugystės.

Tai yra jo pagarbos ir dievotumo sto- 
kavimas, kurs negali klasifikuoti Emerso- 
no su dideliais mokytojais. Kaip reikia 
didvyrio pažinimui tikro didvyrio, taip rei
kia tikro skaitytojo pažinimui teisingos 
knygos. t .

Knyga, iš kurios negaliu nieko užsi
pelnyti, yra man be vertės. Bet jei toje 
pat knygoje, kuri neįstengė prigelbėti man, 
kiti rado sau nuopelno, tuomet kaltė yra 
mano paties: aš jos nesupratau. Dažnai 
buna kad tomas, kurs guli ant lentynos, 
visiškai musų neužinteresuoja, yra mums 
be vertės ir be patarnavimo. Kodėl? Dėl
to kad mes dar neprinokome prie jo. Kuo
met mes paimsime jį kitonišku žvilgsniu, 
t. y. kuomet mes pribręsime prie jo, jis už- 
interesuos mus ir patarnaus; arba kitais 
žodžiais, kuomet studija darodys musų 
sprendimą ir mėgimą esant tikros vertės 
ir patarnavimo. Tai yra tikra tiesa, kad 
žėdname atsitikime, knygos, kurios esti 
patyrimo, vilties, tikėjimo ir įkvėpimo iš
raiškos tikrų žmonių, yra gyvų vandenų 
fontanai visiems, kurie žino kaip iš jų sem
ti ir gerti. Knyga, kuri užganėdina mus 
ir padaro dėkingais; kuri yra visiškai pa
siryžusi atitraukti mus nuo neprietelingos 
laimės, ir užbaigti narsiai musų kovą, ku
ri užtikrintų musų tikėjimą dorybėje ir pa
žinime, ir musų pasitikėjimą savimi ir Die
vu, yra gera ir puiki knyga, kokios ten 
nebūtų jos paklaidos.

Mes negauname nieko gero net iš ge
ros ir tikros knygos, kuomet mes skaitome 
be atidos, ir būname žemais, prastais.

Šviečiančios-skaidrios ypatybės neuž
ims amžinos vietos rašėjų literatūroje, ku
rių mintis nepasiekia augščiausio teisybės 
branduolio.

“Teisybė apšviečia ir duoda džiaugs
mą”, sako Arnold, “ir žmonių sielos yra 
tvirtai palaikomos ne užganėdinimo, bet 
džiaugsmo ryšio.” Prakilnus jausmai, pla
tus įžvilgiai, ramus ir nušviestas protas, 
tolerantinė ir sąjausminga prigimtis, Kuo
sa nuo pikto ir pavydo ir visų silpnumų, 
tveria intelektualiai-dvasinę atmosferą, ku
rioje nemirtini rašytojai galėtų kvėpuoti.

(Bus daugiau)

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalą su 
Anglija, su Amerika ir ją atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglą kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00
1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 

John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laišką rašytą darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais .......>............................. $1.00

šių
Jojau Dieną (dvi: augs tam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? .......................
Vai Aš/ Pakirsčiau .............. ................
Už Šilingėlį .........................................................
Dovanojo (dzūkiška) ............. .......... 
Skyniau Skynimėlį ...................... ’...’.........
Tykiai Nemunėlis Teka ...................................
Saulutė Raudona ......................... 
Lihgo (Latviška) .......................... 
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui 

ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak
tuvių dienos gg. šliupam) ......... i....

Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 
(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) .... , .......!’./...

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

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

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ....*............■.......... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) .............
Oi, Kutą, Kūtele (solo) ................... 
Pasaka (solo) ............... *............... 
Noktumas — Ačiū (solo) ...-............... . ........
Kur tas šaltinėlis (solo) ...................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...............................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs.........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 
Skambančius

Ant Tėvelio
(mišram

Aš' Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .........
Aš Įsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ...........
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ....................
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) .. 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ........................
Ilgu; Ilgu .................... ......... .... 
Kareivių Daina (trio) .........•............. 
Lopšinė Daina (solo) ..................... 
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .... ,...... 
Motule Mario ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui)..

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

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.60 
60c 
60c 
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1.00 
60c 
60c 
60c 
30c 
30c

Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 
(mišram chorui) ..................... 

Oželis (mišr. chorui) .............; ........ 
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) .......... 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ...................... ,...
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ...... 
Plaukia sau Laivelis (duetas)
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

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

ir k. (mišram chorui) ...................-..
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .............

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

Lietuvos Himnas (solo) .......................... .....
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį

60c 
60c 
26c 
30c

75c 
60c 
35c 
36c 
35c 
35c

Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . - 
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ’’ 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) . ...............................
Gailesčio Giesmė (trio) ............,............
Asperges Me (trio) ............. . ... . ...............
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .............. 
Pasaka (pianui) ................. ................ .................
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ...

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .................
Karvelėli (mišr. chorui) ..................-.......
Lėk, Sakalėli (mišr. chorui) ............... 

‘Užmigo žemė (mišr. chorui) ............... . .
A. ALEKSIO VEIKALAI 

Ak, Myliu Tėvynę (solo) ..-............ 
Graži čia Giružė (solo) .................... 
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) .............. 
Meilė (solo) ............................... 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .......... 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .............. 
Visuomet širdis Surakinta ..................
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI $r-

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

ELEKTROKEMIJĄ IR JOS PADARAI
Yra sakoma, 'kad žmogaus 

pažanga einanti tolygiai su jo 
įstengimu pajungti ir kontro
liuoti kuoaugštesnį karščio laip- 
snį> Imkime pavyzdį. Moksli
ninkai, kurie tyrinėja civiliza
cijos ūgį, pasakoja, kad pirmo-(.Tąsa iš pereito num.) (pajudinti, iš Zeuso lupų pasipylė didelis

Didis Phidiaus darbas buvo užbaigtas I aštrus juokas, ir visi didžiausioje baimėje i sios žmogaus rasės, gyvenusios
i----- zxi.-ii.--------- j atei J išbėgiojo; taip gi sakoma, kad laivas, ku-1penkiasdesimts tokstančm ar- - - - - - - M™ tlLšKrin Augiau metų atgal, nežinojoir ant jo buvo iškaltas parašas, 

nančios gentkartės žinotų jo skulptorių. Į r^s pakraštyje stovėjo paėmimui to pavi- 1 
Pasiliko galiaus tik pačiam Zeusui paro- dak> išgabenimui į Romą, buvo perkūnų < 
dyti kokią stebuklingą žymę užgyrimui tos i užtrenktas ir sudegintas. 393 metais po , 

* 1 ’ ■ ..............................Kristaus Olympiški žaislai pasiliovė ir mne- .1
staš pradėjo pulti vardu ir gyventojais. < 
408 m., laike Theodosiaus II viešpatavimo, 1 
tas dievnamis liko sudegintas; gali būti, ' 
kad ir stovyla sykiu sudegė, arba, jeigu ir , 
išliko, tai tapo Suardyta ir šmotais išne- j 
šiota. Kita pasaka mini, kad 390 metais : 
Theodosius I išgabeno ją į Konstantinopo- 1 
lį, kur ji ir žuvo 416 m. gaisre. Tokią pa
čią pasaką, vienok, prikergiama-ir Par- 
thenono Atenos stovylai, o vėlesniuose lai
kuose tos stovylos tankiai buvo sumaišy
tos kalbose ir raštuose.

Nors plėšrieji Gotai dievnamį išdegi
no, jo sienos liko bestovinčios ir buvo pa
verstos į krikščičnių tvirtovę, bet už šimto 
metų vėliaus žemės drebėjimas jas suardė. 
Pamažu* Alpheus upės vandenį^ pradėjo 
griuvėsius užsemti, užnešdami juos smėliu 
ir užslėpdami nuo kaimyniškų kalnų. Su 
laiku miestas likosi užmirštas, ir taip jis 
pasiliko bėgyje ilgų tamsių Viduramžių 
šimtmečių, net iki musų dienų.

1875 metais Vokiečiai pradėjo Olym- 
piją atkasinėti ir tęsė savo darbą iki 'kovo 
mėn. 1881 m. Visas to senojo miesto plo
tas buvo užkastas 16 pėdų gelmėje. Giliai 
po smėliu, netoli švento Kroniono buvo di- 
dėji Stadija, kurioje atsibūdavo garsiosios 
žaismės; netoliese buvo pamatai senojo He
ros maldnamio; tarpe budinkų griuvėsių 
buvo namai Nerono, kuomet jis dalyvau
davo žaismėse. Didelėje mišinio masėje 
pačiame centre sugriuvusio miesto gulėjo 
sudribę pilioriai ir skulptūros garsaus Zeu- 
so dievnamio. Labai buvo sunkus darbas 
atjieškoti visa tai, tečiau viėnas po kitam 
tie senoviniai turtai tapo išgelbėti; diev
namio pamatai taipgi visi atjieškota; šven
tųjų šventa vieta, kur stovyla būdavo, ta-. < 
po nuvalyta ir, nors jos platforma jau bu- 1 
vo nunešta, vis dar aiškiai matėsi kur ji 1 
buvo. Grindyse prie platformos buvo sky- ( 
lė, gal but ta pati skylė, kurią dievnamio , 
kunigai nurodinėdavo žmonėms, kuomet 
aiškindamo pasaką apie tai, kaip Zeus pra
kalbėjo į savo pavidalo padirbėją per žai- 1 
žus. <

Dabar to garsaus senovės Grekų mie
sto lankytojai mato tik daugybę pamatų 
sienų, beveik visai pasislėpusių tarpe ap
augusių krūmų. Stadijoje galima atrasti 
marmuro stulpelius, nuo kurių Olympijos 
bėgikai pradėdavo lenktynes. Dar galima 
surasti siauras gatves tarp buvusių budin
kų. Kiekvieną stebina žiūrint į milžiniš
kus nugriuvusius didžiojo dievnamio pilio
rius. Visi dabar gali užeiti ant šventųjų 
šventos vietos, kur ankstyvose dienose me
keno kito kaip tik kunigų kojos tegalėda
vo užstoti. Ant neaugšto kalno, žemiau 
kurio riogso šitie griuvėsiai, netoli viešbu
čio, randasi žemas baltas budinkas. Tai 
yra muzejus, kuriame beveik visos skulp
tūros turtų liekanos sukrauta. Tenai ma
tosi Pelops su Hippodamia prie jo šono. 
Tenai randasi atvaizdinta Herkulio Didie
ji Darbai, stebėtinas Hermes, Praksitelio 

' skaptuotas, ir 'Kentaurų kova, tečiaus te
nai nėra nei mažiausio šmotelio didžiojo 
Phidiaus darbo, Zeuso stovylos, stebėtinu- 
mo viso senojo pasaulio.

(Bus daugiau)

stovylos, padarytos perstatymui jo čionai 
ant žemės. Kaip tradicija pasakoja, mal- 1 
doje Phidias užklausė diev'o, ar jo darbas • 
yra priimtinas, ir urnai atsakymu jam per 
atvirą ma'ldnamio stogą ant grindų prie
šais stovylą praplisko žaibas. Taip Zeus 
prakalbėjęs išreiškimui savo užsiganėdini- 
mo, ir per daugelį šimtmečių puiki bron
zos vaza stovėjo pažymėjimui tos vietos, 
kur žaibas užgavo.

Nemažiau tuomi buvo pasitenkinę ir 
pačios Olympijos žmonės ir daugybės at
ėjūnų, atvykusių į žaismes. Phidiaus var
das garsėjo. Maldininkai ėjo iš arti ir to
li pamatyti tos stebėtinos stovylos, ir tų 
dienų rašytojams niekados nenubodo ją 
aprašinėti. Vienas sako, kad “Tik Phidias 
viens ką pažino dievų panašumą ir tik ji
sai padarė dievus matomais.” Kitas rašė: 
“Niekas, kas tiktai matė Phidiaus Zeusą, 
negali kitaip dievo panašumą perstatyti.” 
Trečias pridėjo: “Kurie tik ineina švent- 
namin, jau nebemato prieš save dramblia
kaulių iš Indijos žemės, neigi išplakto Tra
kijos aukso, bet regi Krono ir Rheos sūnų, 
Phidiaus nukeltą ant žemės.” Gal but Dio 
Krysostomas, apie 100 metų po Kristaus, 
atidavė didžiausią pagarbą tam didžiam 
skulptoriui.

Jis rašė:
Jei kas butų taip rūpesčių apkrautas 

ir suspaustas bėdų, kad net saldus miegas 
neatgaivintų, tai stovėdamas prieš šią sto
vylą, aš pilnai tikiu, užmirštų viską kas 
buvo baisiu, sloginančiu gyvenime, — taip 
puikiai tu, o Phidiau, supratai ir atlikai 
savo darbą — tokia dangiška šviesa ir di
dybė randasi tavo dailoje.

Per šimtmečius, kaip ta stovyla buvo 
sau 
taip 
ma- 
Net

’ padirbdinta, žmonės skaitė didžiausiu 
blogu numirti jos nepamačiaus, nes 
gyvai ji išrodė, jog paprasti 'žmonės 
nė, kad tai buvo tikras gyvas dievas, 
garsaus Hadriano laikais jos pavidalas bu- 1 
vo mušamas ant pinigų. !

Apie Phidiaus gyvenimą po to kaip ' 
stovyla buvo pabaigta, istorija daugiau 1 
nieko nesako. Viena tradicija — bet aiš
kiausia buvus be pamato — skelbia, jog jo 1 
bėdos, buvusios Atėnuose, prasidėjo ir čia, 
Olympijoj, kad jis ir čia buvęs apkaltintas 
už vogimą aukso, kurį jam valdžia prie 
darbo buvo pridavus, ir buvo pasmerktas 
kalėjiman, kur ir mirė. Nekurie tiki, kad 
jis Olympijos stovylą padirbo net pirmiau, 
negu Atenos Parthenone, ir kad jo gyve
nimas užbaigtas Atėnų kalėjime. Tečiau 
kaip rodos, jo vardas Olympijoje visados 
buvo gerbiamas, nes jo ainiai, apie kuriuos 
žinoma beveik kAip nieko, buvo valstybės 
samdomi stovylos prižiūrėjimui.

Laimingi mes esame nors tiek, kad ga
lime persekti tos stovylos istoriją per be
veik tūkstančio metų bėgį, iki tų laikų, 
kuomet Zeus paliko senovišku mitu, pasa
ka. Praėjus šešiasdešimčiai metų po sto
vylos padirbdinimo, kaulo dalyse pasirodė 
plyšiai, kurių pataisymui buvo pasamdy
tas Daniophonas iš Messenos. ' Už kiek lai
ko vėliau, kokiu tai slaptingu1 budu, pra
dingo nuo stovylos du dideli augso dang
čiai. Cezario laikais ją trenkė perkūnas, 
bet nepadarė didelės blėdies. Imperato
rius Kaligula buvo užsigeidęs pergabenti 
stovylą Romon ir padaryti savo garbę am
žina pridėjus tai stovylai savo galvą. Pa
saka toliau sako, jog kaip tik darbininkai! 
susirinko ir pridėjo savo rankas stovylą!

515. Žemaitės raštai. I Sąsiuvinys: Telpa čia sekan. 
ti skaitymai: 1) Rudens vakaras, 2) Atžala. 3) 
Motyna. 4) Studentas. II. Sąsiuvinys: Marti ir 
Topylis, III Sąsiuvinys: Sučiuptas Velnias ir 
Sutkai. Vilnius, 1913 m., pusi. 156.............

513. žydas Lietuvoje. Parašė S. Kaimietis. Chicago, 
Ill., 1912, pusi. 19...................................
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(Naujas tik 3 kl.) 
Kovo 31 d. 

Trečia Klesa iš 
Trečia Klesa iš 
Trečios klesos 
gomam kambaryj su patarnautojais, 
yra rezervuoti moterims ir vaikams. 
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New 

York, arba prie Vietinio Agento.

VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.

SKYRIAI RANDASI:

aprašymas nebesuteiks mums 
nieko naujo, kas galėtų duoti 
geresnę idėją apie elektrokemi- 
ją ir jos gamybos budus. Gali
mą dar suminėti: anglies dvisie- 
ris (carbon disulphide), kuris 
ištarpina gumą, sierą ir kito
kias medegas netirpstančias 
vandenyje, ir vartojamas gamy
boje nuodų pelėms, sodų vabz
džiams ; tyras kvarcas, iš ku
rio padirbami įvairus nedužtan- 
tieji indai, fosforas, ir kiti.

Elektros pečiaus darbas dar

taip vadinamą oxy-acetylene 
liepsną, susidedančią iš dviejų 
gazų, deguonio (oxygen) ir ace
tilino, kuris gaunamas jei už
pilsime paprasto vandenio ant 
karabito, ir smirda kaip žuvis. 
Acetilinąs, užžiebtas, dubda la
bai vaiskią šviesą, ir todėl nau
dojamas kaikuriose švietimo įs
taigose, kurių pienas yra tas, 
kad pilti vandenį ant karabito 
šmotelių. Įkaitinus karabitą iki 
tūkstančio laipsnių jis ima mai
nytis : griebia iš oro elementą 
vadinamą nitru arba azotu, ir i nepadengia' visą elektrokemiją. 
pasidaro puikiu ūkininko drau- — 
gu, trąša, vadinama kalkių sai- 
namidu (calcium cyanamide). 
Todėl, karabito ir sainamido iš- 
dirbimas butų labai naudingas 
tokiai žemdirbįų šaliai kaip Lie
tuva.

Karabito gauti vartojama 
dvejopos rūšies pečiai: iš vie- 

įno jis išeina akmeniu, o iš kito 
skįstimu, kuris vėliau sukietė
ja. Akmens pečius turi pavi
dalą paplokščio kubilo padaryto 
iš geros geležies. Jis gali suįc- 
tis ant ašies. Į jį sukišta du 
grafito elektrodai taip, kad jie 
apdirbę vieną kuokštą karabito 
kimba į kitą, o apdirbtasis bu
na išmuštas lauk per tam tikrą 
skylę, žalia medega susideda 
iš negesintų kalkių ir kokso. 
Elektros srovė, perteikėjus per 
ją paverčia karabitu. Antros 
rūšies pečiuje karabitas gauna
mas kaipo skįstimas, kuris nu- 

I leidžiamas ir atvėsinamas, ši
tas pečius nesisuka.

Perleidžiant elektros srovę 
per kuokštą tyrų smilčių ir kok
so, gaunama smilčių karabitą, 
kuris taip kietas, kad naudoja
mas galastuvams, plieno ir me
talų šlifuotojams ir panašiems 
dalykams. Pečiai panašus į 

, grafito elektri'kinius pečius. 
į Yra dar daug padarų, kurie 
i gaminami su elektros pečių pa- 
L galba. Bet smulkmeniškas jų

minėti elektrodai, nes grafitas 
yra viena karbono rūšis. Prie 
progos reikia pasakyti, kad dei
mantai irgi yra karbono rūšis. 
Tokiu budu, grafitas, deimantai 
ir paprastoji anglis giminiuoja- 
si, nes susideda iš karbono. Yra 
grafito žemėse kaip ir anglies 
sluogsnių, Sibire, Brazilijoje ir 
Anglijoje. Seniau iš ten jis ir 
buvo imamas. Bet kadangi jis 
turi įvairių priemaišų, tai neti
ko elektrodams ir kit. galams.

Procesą grafito išdirbimui su 
elektra išrado Amerikonas A- 
cheson. Patentą valdo Interna
tional Acheson Graphite kompa
nija. Pečius dirbimui išveizdi 
kaip Lietuvoj kluonas, tik kiek 
mažesnis ir siauresnis. Galuo
se randasi stori grafito elektro
dai sujungti su elektros srove, 
šonai sudėti iš netirpstančių į 
plytų, kurias galima lengvai iš
imti ir vėl įstatyti. Asla taip
gi iškĮota tomis plytomis. Ant 
jos suverčiama kuokštai smul
kiai trupinto antracito (kietos 
anglies rūšis). Sustatoma šo
ninės plytos ir paleidžiama elek
tra. Anglis nelabai noriai sro
vę perleidžia, todėl ši, sutikda
ma pasipriešinimą, kelia karštį, 
kuris perkeičia antracitą į gra
žų grafitą., Pečius kūrenamas 
elektra viršuj aprašytu budu 
kokias 24 valandas nuolatos. Po 
to srovė pakertama, duodama 
progos pečiui ataušti, ir per at
imtas šonines plytas griebk 
grafito kięk nori. Lietuvoje 
vargiai bus galima šitas pada
rinis gaminti, nes nėra anglies;

i o iš medžio ar durpių kažin ar 
, grafitas išeitų.

Antru gana svarbiu elektros 
pečiuko padaru yra “■karabitas’’, 

i Angliškai vadinamas “calcium 
cardide”. Gal esate matę kaip 
darbininkai su liepsna pjausto 

[ plieno reles ar betoną, kaip aš 
/peiliu baronkas? Jie vartoja

kaip ugnį vartoti. Esą, mėsą 
jie valgydavę žalią, neturėję lai
vų, nei pastovios gyvenimo vie
tos. Jie nevaldė nei vieno laip
snio šilumos termometro. Kuo
met kitos, vėliau gyvenusios, ra
sės suprato kaip tugnį pažaboti 
ir pagaminti, tai jų gerovė žy
miai pašokėjo. Su liepsna jie 
įstengė išdeginti medžių stuob
rius ir pasidirbti valtis. Prie 
sukurto laužo jis susišildavo, ir 
galėjo jau šaltesniuose oruose 
gyventi. Dar vėliau gyvenu
sios rasės, apie 5 tūkstančiai 
metų atgal, įstengė , jau ir me
talus naudoti, kaip brunzą, varį 
ir geležį. O tie metalai turi to
kią svarbą žmogaus gyvenime, 
kad ištisi civilizacijos laikotar
piai yra vadinami tai Brunzos, 
tai Vario, tai Geležies gadynė, 
kaip dabar musų gadynė vadi
nasi Elektros gadynė.

Karštį matuojame termome- žų grafitą., 
tro laipsniais. Kuomet vanduo 
esti draugėje su ledu, tuomet jo 
karštis yra zero. Gi kuomet 
jis verda, tai randasi šimto laip
snyje. O su pagalba anglies, 
arba kokso, žmogus dabar gali 
pasiekti net aštuoniolika šimtų 
laipsnių. Kontroliuodamas to
kią kiekybę laipsnių, žmogus 
pasidaro sau -i 
aprūpina mus 
rais.

Bet jau nuo 
mokslininkai ir 
jai pradėjo suprasti, kad 
kia kiekybė karščio nebegali - 
aptarnauti visų kįlančių žmo-' 

1 gaus reikalų. Pavyzdis, anglįs 
. negali sutirpinti alumino, arba 
į magnezo nauges, nors geležį su- 
t tirpdo lengvai. Be to, anglies 

kšrštį sunkoka yra kontroliuoti 
nekuriuose pramonės procesuo
se. Imtasi dairytis, kur gauti 
didesnis skaičius karščio laips
nių ir patogesnių būdų jų kon
troliavimo. Ir L surasta. Tai 
elektros pečiai, kurie yra pama
te ištisos mokslo šakos, vadi
namos elektrokemiją, ir tarnau
ja daugelyj pramonės įstaigų. 
Pradėjus nuo laiko kuomet Pran
cūzas Moissan elektros pečiu- 
kyje padarė iš paprastos ang
lies deimanto grūdelius, bai
giant musų gadyne (apie 70 me
tų) elektros pečiai žymiai pasi
tobulino ir gamina daugelį nau
dingų civilizarijos produktų, 
čia pabrėšiu keletą elektroke- 
mines industrijos padarų, ir 
kaip jie yra padaromi.

Elektrokeminės pramonės pa
matas yra: elektra ir tinkama 
žalia medega. Amerikos Lietu
viams nereikią nurodyti, kas tai 
yra elektra. Nors žmogus drą
siai jaja naudojasi, bet tikrai 
ir galutinai jis nežino jos es
mės. Ją galima prilyginti upės 
srovei. Elektra yra forma ener
gijos, arba j i egos. Ji teka per 

. vielas, ar kitokią medega, ir ke
lia karštį, jei ta medega prieši
nasi jos sriuvenimui. Tokiu 
budu, pagal vartojamą medega, 

’ galima pasiekti 3000 ir 4000 
t laipsnių/karščio. Tai yra neto- 
. Ii to, kiek saulė mums duoda 

šilumos,- būtent, šešis tūkstan
čius laipsnių.

Elektros pečius nėra kažin 
koks painus daiktas.'Nekuriems 
padarams jis .visai paprastutis-. 
Jis susideda iš plytų, žinoma ne 
iš molinių, bet tokių, kurios ga
lėtų pakelti tokį baisų karštį ir 
nesutirpti. Viduryj esti taip 
vadinami elektrodai, dažniausia 
iš labai tyros anglies, vadina
mos karbonu, 
elektros srovė.
statyti lengvą, reikia tik kiek 
mokslo, supratimo ir kapitalo 
bei tinkamos medegos.

Ar tik grafitas nebus svar
biausiu elektrokeminės pramo
nės padaru. Nuo jo tat ir pra
dėsime. Su grafitu galime su
sipažinti nudroždami medį nuo 
parasto rašom'o paišelio, nes jo 
šerdis arba

- daroma iš 
kiek molio, 
nio paišelio.
ščios gaspadinės tik ką nušvei
stą blizgantį pečių? Tat žinok, 
kad “liakeris”, padaręs galimu 
tokį blizgėjimą, turi Savyje gra
fito. Iš jo daromi ir augščiau i

mašinas, kurios 
visokiais pada-

.50

10c

kokio 50 
pramonės

metų 
vedė- 
ir to-

Per juos teka 
Ir viskas. Pa-

Prie jos dar priguli taip pat 
plačiai, arba net plačiau, pra
monėje išsišakojusi elektroly- 
zės budai gaminti įvairius pro
duktus. Bet juos apleidžiu ki
tam kartui. Šarūnas.

PAJIEšKAU Antano ir Anupro 
Kraujelių, Panevėžio apsk., Ra
mygalos v., Garuckų sod. Tu
riu svarbių žinių iš Lietuvos. 
Patįs arba apie juos žinantieji 
atsišaukite. — Juozas Baltrū
nas, 19 John St., Amsterdam,

Central 1690 Main 2068

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas CIevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

902-4 Engineers Bldg. 
Ontario St. prie St. Clair 

x Kitas Ofisas
6127 St. Clair Avenue 

šalę North American Banko
Atdaras vakarais.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS į

I. Delei išdavimo pasų, vizos ant pasportu, affidavitų paliudymo pargabenimui 
giminių iš Lietuvos ir delei patvirtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir 
delei sujieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lietuvos Atstovybės 
ofiso šiuo adresu: LITHUANIAN LEGATION, 703 — 15 St., N.W., Washington, D-C.

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos Sauliams, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir kitiems reikalams, o taipgi vi
sais Lietuvos Paskolos reikalais, prekybos ir pramonės dalykais ir* delei Lietuvių 
piliečiu registracijos rašykit visad šiuo adresu:) LITHUANIAN REPRESENTATIVE, 
162 West 31 Street, New York City.

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 
Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas suvirs, Pusės Milijono Dolarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsauga visų tų pinigams, kurie deda į 

šios Kompanijos Skyrius taupymui.

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

nuo dienos padėjimo iki dienos išėmimo, prisilaikant 
taisyklių ir patvarkymų.

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Cleveland, Ohio

2006 ST. CLAIR AVENUE 
Petras Muliolis - . .. - Skyriaus Vedėjas

PO VISK 
(Guy de Maupassant—1 

(Tąsa iš perei 

Ji atsakė: 
-Ašnežinau. Mė 

ne sugraudino. Kada i 
kus dalykus, tai vis jau 
sunkumą, ir turiu veri 

Nusišypsojo jis, pa 
kydamas tai moterišku 
rėjaneiu — neužganėd 
biednos, silpnos motei! 
sensaciją pripildo. Ir 
bai meiliai, kalbėdama

- Mano brangi 1 
Kokios kerėjančic 

trumpai gyventos ir b 
išbaigė pergreitai, vii 
trauktos seno žiaurau 
sėmė ją ui moterį ii 
vienam ją pamatyti

Tiesą pasakius, I 
ją už dviejų ar trijų 
taip greitai viena mot 
da esi nevedęs! Bet, 
vo širdyje jai mažą 
vieną temylėjo! Jis p 
taip buvo.

Atsistojo jis ir ba 
aš eisiu ir su ja vakari 

Ii1 instinktiviai jis 
peržiūrėti save nuo g 
pūslino jis: “Ji turi 
senesnė negu aš išroi 
užganėdintas su mina 
patogiu, dar žvaliu, ii 
jis pripildys ją susijin 
apgailėti tų taip , toli j 
nu tolumoje!

1 Atkreipė jis domą 
buvo be svarbos.

Visą dieną jis nu 
ną dvasią. Kaip ji da 
bul nepapfaŠŠpo dv 
taip susitikti! Bet?

Apsitaisymą jis 
čiutnumu: apsivilko 
geriau jam tiko, negi 
ko;, pas plaukų suti 

'kaista viela suraityt 
savo plaukus labai pi 
sirengė labai anksti, 
jai savo didelį norą j 

Pirmiausia ką jis 
jais rakandais išdėti 
kambaryje, tai buvo j 
sena, nublankus fotog 
da jis buvo puikus - 
senoviniuose šilko rė

Atsisėdo jis ir la 
jo užpakalyje. Ūmai 
grįždamas, pamatė s 
moterį, kuri ištiesė ji 

Pačiupo jis ir ki 
čiavo vieną paskui k 
mas savo galvą, paži 

•jis mylėjo. 
mi. Taip, ji buvo se 

rios jis jau nepažino 
sojos, rodės gatava

Negalėjo jis su

REIKALAU

ir jau išsiur 
toriams ir kurie iš 
Kaina vieno nume 
"ARTOJAS” didelio 
mis pieštais dviem t 
lūs pažiūrėti, pilnas 
rėti norėdami siųski 
ėiama. Skubėkit, k(

’’ART 
E. 79th Street, Co

CLEVELA

7909 SUPERIOR AVENUE 
Harry A. Perris ... - Skyriaus VedėjasEUROPĄ

Dvisavaitiniais “O” Laivais
New York—Hamburg

Sustoja prie
ir Southamptone
- GEGUŽIO 21

■ - BIRŽELIO 4 
- ■ BIRŽELIO 18 

_ klesos keleiviams.
Viskas puikiai rengta trečios kle

sos pasažieriams.
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO. 

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

MILES AVENUE, KAMPAS EAST 123rd STREET 
James J. Heilder - - . • - - Skyriaus VedėjasCherbourge 

ORBITA - 
OROPESA 
ORDUNA

rašomoji dalis yra 
grafito, primaišant 
jeigu reikia kietes- 
Ar esi matęs darb-

$132.00 |
$130.00 |

New
New
keleiviams valgis duodamas dideliam val- 

Uždari kambariai

Yorko i Liepoją 
Yorko į Eitkūnus

WEST 25TH STREET, KAMPAS WADE AVENUE 
Edward K. Fischer - - - Skyriaus Vedėjas

KN1 
Puikiausias iš da 
be paveikslų Liet 
kovotojų, kuriu n 
“LIETUVOS KA 
dos viršais; plači 
Reikalaukit %



DIRVA

ymas nebesuteiks man i 
naujo, kas galėtų daį 

nę idėją apie elektrokaį į 
jos gamybos budus. Gaį ' 
ir suminėti: anglis iri® : 
carbon disulphide), Į®į ; 
tina gumą, sierą ir lots. | 

medegas netirpsUnaa 1 
myje, ir vartojamas gnu. I 
nuodų pelėms, sodą nį į 
is; tyras kvarcas, iš b 
įdirbami įvairus neduitu į 
indai, fosforas, ir kiti, 
iktros pečiaus darbas da I 
i engia visą eldrtrokanįį į 
jos dar priguli taip « 

ii, arba net plačiau, pa į 
je išsišakojusi elektrdj. Į 
radai gaminti įvairius pu i 
is. Bet juos apleidžia b Į 
kartui. šarma r

Šalinimas

PO VJSKAM
(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

EšKAU Antano ir Anuji 
jelių, Panevėžio apsk, į 
įlos v, Garuckų sod. b 
svarbių žinių iš Lietum 
i arba apie juos majts; 
aukite. — Juozas Balm 
19 John St, Amstertn

tr*l 1690 MihN

MASBALŪM 
Vienatinis Lietuvis 
advokatas Clevdude I 
kktikoojn rianoae Ton*, f 
02-4 Engineers Bldg. Į 
itario St prie St Čir 
v Kitas Ofisas 
6127 St Ciair Avenue ; Į 
e North American Buk 

Atdaras vakarais.

tral 1690 Miii SS 

►HN L. MIHELICH
Advokatas

aktikaoju rūme Toma 
Kalbame Lietnriihi

102-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

e North American Buh 
6127 SL Clair Ava* 

atdaras ir valams. 
CLEVELAND, 0.

KOJE

rmo pargabenimai 
sies dokumentą ir 
etuvos Atstovybės 
. Washington. D.C.

kentėjusiems arba 
Jynizno Komitetai, 
Jams, o taipgi vi- 
ir’ delei Lietum]

IPRESENTATIVE.

VINGS
X).OO

ių Kapitalas 
kurie deda į 
ui.

1,000.00.

)ETUS

prisilaikant

(Tųsa iš pereito num.)
Ji atsakė:
— Aš ne'žinau. Mėnulis ir vanduo ma

ne sugraudino. Kada aš tik matau poetiš
kus dalykus, tai vis jaučiu ant savo širdies 
sunkumų, ir turiu verkti.

Nusišypsojo jis, -pats užganėdintas, lai
kydamas tai moterišku susijudinimu — ke- 
rėjančiu — neužganėdinamu susijudinimu 
biednos, silpnos moteries, įjūrių kiekviena 
sensacija pripildo. Ir jis apkabino jų la
bai meiliai, kalbėdamas:

— Mano brangi Lise, tu parinktoji.
Kokios kerėjančios meilės paslaptis, 

trumpai gyventos ir brangios buvo ir pa
sibaigė pergreitai, viduryje karščio per
trauktos seno žiauraus barono, kuris pa
siėmė jų už moterį ir paskui nedavė nei 
vienam jų pamatyti.

Tiesų pasakius, Lormerinaš užmiršo 
jų už dviejų ar trijų mėnesių. Paryžiuje 
taip greitai viena’moteris išveja kitų, ka
da esi nevedęs! Bet, vistiek, jis laikė sa
vo širdyje jai mažų kamputį, nes jis jų 
viena temylėjo! Jis pats persitikrino, kad 
taip buvo.

Atsistojo jis ir balsu pasakė: “Tikrai 
aš eisiu ir su ja vakarieniausiu šį vakarų.”

Ir instinktiviai jis atsisuko į veidrodį 
peržiūrėti save nuo galvos iki kojų.- Pa
misimo jis: “Ji turi išrodyti labai sena, 
senesnė negu aš išrodau.”' Ir jis jautės 
užganėdintas su minčia pasirodyti jai dar 
patogiu, dar žvaliu, ir jų patenkinti, gal 
jis pripildys jų susijudinimu ir privers jų 
apgailėti tų taip , toli palikusių dienų, die
nų tolumoje!
' Atkreipė jis domų į kitus laiškus. Jie 

bįivo be svarbos.
Visų dięnų jis mųstė apie tų' anų die

nų dvasia. Kaip ji dabar išrodo ? Kaip tai 
bus nepaprasta po dVidešimts Jperikių metų 
taip susitikti! Bet ar jis pažins jų?

Apsitaisymų jis atliko su moteriškų 
čiutnumu: apsivilko baltų 'bruslotų, kuris 
geriau jam tiko, negu juodas, prie to švar
ko;, pas plaukų sutaisytojų paprašė, kad 

' karšta viela suraitytų jo plaukus, mat jis 
savo plaukus labai puošniai užlaikė; ir’iš
sirengė labai anksti, kad tuom parodžius 
jai savo didelį norų jų pamatyti.

Pirmiausia kų jis pamatė visam nau
jais rakandais išdėtame, gražiame sve't- 
kambaryje, tai buvo jo paties portretas — 
sena, nublankus fotografija, tų dienų, ka
da jis buvo puikus — kabantis ant sienos 
senoviniuose šilko rėmuose.

Atsisėdo jis ir laukė. Durįs atsidarė 
jo užpakalyje. Urnai jis atsisuko ir, atsi
grįždamas, pamatė senų, baltais plaukais 
moterį, kuri ištiesė jam abidvi rankas.

Pačiupo jis ir kelis sykius jas pabu
čiavo vienų paskui kitų; paskui, pakelda
mas savo galvų, pažiurėjo į irioterį, kurių 
jis mylėjo.

Taip, ji buyo sena moteris, sena, ku
rios jis jau nepažino, ir kuri, kuomet šyp
sojos, rodės gatava verkti.

Negalėjo jis susilaikyti neištaręs:

— Ar tai tu, Lise?
Ji atsakė:
— Taip, tai aš, aš ištikrųjų. Tu bu-j 

turn manęs nepažinęs, ar butum? Aš tu
rėjau tiek daug skausmų, tiek daug skau
smų. Skausmai sunaikino mano gyveni- i 
mų. Pažiūrėk dabar į mane, arba, geriau, 
nežiūrėk į mane! Bet tu kaip patogus te
besi ir jaunas! Jei bučiau aš turėjus pro
gų susitikti tave gatvėje, tai bučiau sušu
kus: “Jaquelet!” Dabar sėškis, ir mudu, 
pirm visko, pasikalbėsiva. O paskui aš pa
šauksiu savo dukterį, užaugusių savo duk- 
iterį. Pamatysi tu kaip jinai panaši į ma
ine, arba, geriau, kaip aš panaši į jų; ne, 
nevisai taip; jinai visai kaip “aš” pirmes
nėse dienose, tu pamatysi! Bet pirma aš 
noriu viena su tavimi pabūti. Iš sykio as 
bijojaus, kad nebūtų susijudinimo iš mano 
pusės. Dabar jau pasibaigė, jau praėjo. 
Meldžiu sėstis, mano drauge.”

Šalę jos jis atsisėdo, laikydamas jos 
rankų; bet nežinojo kų sakyti; nepažino 
jis tos moters — jam rodės, jog niekados 
jis nebuvo toms moters matęs. Kam jis 
atėjo į tų grįčių?v Apie kų jis gali kalbė
tis? Apie praeitį? Kas ten buvo pana
šaus tarp jo ir jos? Nieko jis negalėjo 
atsiminti prie tos prabotės veido. Negalė
jo jis atsiminti visų tų gražių, malonių da
lykų, taip saldžių, taip karčių, kurie atėjo 
į jo mintį tų ryta, kada jis mislino apie 
kitų — apie brangių Lisų, apie gražuolę

• Žibutę. Tatai kas pasidarė su ja — ta pir- 
s mesneja, ta ja, kurių jis mylėjo? Ta gra- 
■ žiu sapnų moteria, ta 'šviesiaplauke su skai-
• driom akim — jauna mergaite, kuri taip 
į gražiai jį šaukdavo “Jatpielet“?
I Nepasisjudindami jie prie viens kito 

sėdėjo, abudu suspausti, varginami, giliai
i nusiminę ramume.

Kaip jie kalbėjo tiktai apie paprastas 
I vietos,'Kuosai ir spazmiškai ir pamaži, ji 

atsikėlė ir paspaudė varpelio sagutę.
— Pašauksiu aš Renee, — tarė ji.
Pasigirdo durų subildėjimas, paskui 

suknios šlamėjimas, paskui jaunas balsas 
šuktelėjo:

— Aš čia, mama!
Lormerinaš tapo užžavėtas, tarytum 

vaiduoklį pamatęs.
Sumikčiojo jis:
— Laba dienų, mademoiselle.
Paskui, atsisukdamas į motina:
— O! čionai tu!

(Bus daugiau) 
w

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiui su tavimi

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Nesidžiaugkit pavasariu,— 
dar bus sniego, jeigu šals.

GUDRI MAUŠIENĖ.
Vieną kart’ pas gydytoją
Maušienė'nuėjo —
Dejuodama, vaitodama,
Kad ranką skaudėjo.

Tarė: “garbus gydytojau, 
“Gelbėk mano ranką, ' 
“Dieną, naktį aš vaitoju, 
‘/Kantrybės nebtenka.”

Sėsti daktaras paprašęs,
Liep’ nusivilkt j ūpą,
Suodiną ranką pamatęs
Rūsčiai jis sušuko:

“O, tu, žyde, nevalyva, 
“Išeik kuogreičiausia 
“Ir nepasirodyk kolei 
“Ranką nenuplausi.”

Ramiai klausiusi Maušienė
Rūstaus papeikimo,
Patylėjus valandėlę
Taip kalbėti ima:

“Susidėkim, gerbiamasis,
“Nu, penkių'užtenka,
“Jei tam kambaryj nerasi
“Purvinesnę ranką.”

"Ar tau protas išgaravo:
’“Ką tu čia kalbėjai?
”Na, pralošk penkinę savo”. •— 
Ir susiderėjo.

Akį pamerkus Maušienė 
Slaptingai šypsojo,
“Nu”, ji tarė, “purv-inesnė 
“Man ranka antroji.

“Tą, matote, (garbus pone,
“Ką man vis sopėjo,
“Tai visokie gydytojai
“Ją nučiupinėjo.

“šios nieks nei matyt negavo, 
“Užtai purvinesnė.”
Ir parodė ranką savo — 
Ištikro - juodesnė.

Daktar’s, tiesdamas penkinę, 
šypsodamas tarė:
“O, kad tu surugtum, žyde.” 
Ir laukan išvarė.

Audra.

DING

eet

iaus Vedėjas

iaus Vedėjas

ird STREET 
iaus Vedėjas

E AVENUE 
iaus Vedėjas

REIKALAUKIT TUOJAU

3
-AS numeris “ARTOJO”, mok

slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išėjo KOVO 1 d. 
ir jau išsiuntinėtas prenumera

toriams ir kurie iškalno užsisakys.
Kairia vieno numerio 10c. Metams $1'. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žiais pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit lQc. Dykai nesiun- 
čiama. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

’’ARTOJAS”
E. 79th Street, Comer Superior Ave. 

CLEVELAND, OHIO

. JAUNOS DIENOS
0, brangiausios jaunos dienos!
O, svajonės jus auksinės!
Laisvės, vilties, laimės pynės, 
Doros, meilės tvirtos sienos!

Jus padangėmis lekiojai 
Sparhais '’šventos nekaltybės; 
Neprilygintos gražybės 
Savo takus gėlėm’s klojai.

Del jus gieda paukščiai rojaus 
Ir puikiausios gėlės žydi — 
Milijonai žvaigždžių spinti, 
Dvelkia -kvapas žalio gojaus.

Tarp plačiųjų žalių pievų 
Tyras upelis srovena
Sekdam’s pasakų jums senų — 
Apie meilę —didį Dievų.

Linksmai jums saulutė šviečia
Ir mėnulis sidabrinis
Šypso nuo dangaus mėlynės — 
Laimės sapnus buria, spiečia....

Jaunos dienos nekaltybės!
Kiek jumyse slepias laimės, 
Vilties, meilės, doros, baimės, 
Tikėjimo ir teisybės!

Bet tas laikas sparčiai eina, 
Valandėlės nesustoja — 
.Pragaištinga ranka jojo 
Viskų ardo, viskų maino.

Kaipo gėlės skleidžia-dygsta, 
Kaip pavasario gražybė, 
Taip brangioji pėkaltybė, 
Jaunos dienos taip pranyksta.

Kolei jaunos dienos žydi
Kaip pavasario gėlelės, 
Jaunikaičiai ir mergelės 
Lai naudojas jų gražybe.

Eleonora.

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

Pavasario ženklai, žiūrėk į 
kalendorių, skaityk saulės žing
snius ar kitką tėmyk, nesųpra-Į 
si, ar šįmet bus ankstyvas -pa
vasaris ar ne. Kartais kovo 
mėnesyje net jaučio ragas įšą
lą, kaip sako žmonės, todėl ne
būtų galima iš kalendoriaus pa
sakyti, ar ankstyvas bus pava
saris. Ankstyvą pavasarį ge
riausia apreiškia žvėreliai, ku
rie ima iš žemės anksti pasiro
dyt,, sugrįžta anksti paukščiai 
ir pasimato į šiaurę skrendan
tis pulkai, laukinių ančių ir žąsų, 
ir taipgi ankstyvo šio pavasa
rio žymė yra ir musų poetai, 
nes nors kovas yra -prasčiau
sias eiliavimui mėnuo, šįmet 
esame daugiausia eilių gavę riet 
pradžioje. Vienos eilės kalba tie
siog jau apie pavasarį, kitos ką 
kitą, 'bet kaip ten nebuvo, poe
tų pragydiĮtnas yra lygus pasi
rodymui ankstyvam veversėliui- 
ir tai yra ženklas ankstyvo pa
vasario.

Puikiausios šio pavasario — 
ir gal viso šio meto — eilės yra 
gerb. Eleonoros, telpančios Jau
nimo skyriuje, “Jaunos Dienos.” 
Gaila, kad jos ne musų skyriu-n 
rašytos 
kalbėti, 
kas....

giau laiškų buna su rankraš
čiais, o tada administratorius 
pyksta; kada administratorius 
džiaugiasi, kad daugiau atėjo 
su pinigais, negu su raštais, ta
da redaktorius neužganėdintas.

O, Lygybe Svieto, kada Tu 
ateisi.

bėjęs šalę sėdėjusis ir klausęs 
darbininkas žmogelis.

ir negalime perdaug 
tik pasidžiaugti ir vis-

ima
gali

Dvi mokytojos, važiuodamos 
pavakare tramvajum namon per 
miestą, kalbėjosi:

— Kiek tu dabar vaikų turi?
— Trisdešimts keturis. O 

kiek tu?
— Keturiasdešimta du, — at

sakė antra.
— Kokios tautos tamistos 

esate? — užklausė jų nusiste-

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

laiko ir vargo iki 
dasigaut to ląįps- 
nuskurusiose dre

O RED. ATSAKYMAI
“Dirvos” Skaitytojui (Balti

more). — Harding skaitosi ir 
28-tu ir 29-tu prezidentu dėlto, 
kad Grover Cleveland yra bu
vęs dviem skirtingais atvejais 
ir užtai vienas žmogus du kar
tu paskirai skaitomas. Bet sa
kant, kad Cleveland buvo; vie' 
nas, o ne du prezidentai, tada 
Harding tėra tik 28-tas. Prezi
dentų vardai buvo “Dirvos” N9, 
suskaitę persitikrinsit.

Daug 
žmogus 
nio, kada jį 
panose ir apšepusį visi didžiu
laikytų. Kurie pergreit tokios 
garbės bandė atsiekti — tik pa
šaipą susilaukė. .

Vienam malonu, kitam — 
Taip jau buvo nuo senų laikų, 

i Dabar štai kame dalykas: nors 
rodos redaktorius ir administra
torius bile kurie laikraščio, jei
gu iškenčia sykiu dirbti, turėtų 
būti tų pačių nuomonių ir pa
žiūrų, bet kur tau. Kada ryte 
(ir po pietų) laiškariešis atneša 
glėbį laiškų ir kada pradeda re
daktorius ir administratorius 
juos dalintis “čia man, čia tau”, 
redaktorius džiaugisi kad dau-

Nuo Juokų Red.: čia turime 
kitokias eiles, — tokiomis pa
sižymi gerb. Audra, kuri, kaip 
tik pavasaris. Užeina, pradedą 
čia siausti. Visą žiemą buvo 
rami, nes žiemą graži, čia dai
navo mums gerb. Cirineušas, 
Mučelninkas ir kiti apie meiles, 
p-lė Kleopatra apie apie jauny
stę, gerb. Prometėjus bandė fi
losofiją eilėmis nuriesti ir tt. 
Gerb. Audra, bijodama užsukti 
su šiomis savo .eilėmis į musų 
kampelį, rašo: “Bijau, gal ųe- 
talpinsite tą ni'ano Mausienę į 
Jūsų. skyrių, nes vis tik talpi
nate meiliškus verksmus ar 
džiaugsmus. Bet apie meilę 
dainuoja tik auksiniame-sidab- 
riniame amžiuje, o jau kaip at
eina geležinis . amžius, tai tik 
pinigai rupi, ir apie pinigus te
galima dainuoti.” Na, kaip ten 
nebuvo, bet gerb. Audra užpu
tę šiam skyriui kitoniškos dva
sios. Jau vieni sakė, kad ana 
nubodo, kitiems dar persilpna 
buvo. Dabar išnaujo turės ką 
svarstyti, kalbėti, manyti, pyk
ti ar pasiganėdinime džiaugtis.

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcls

Dalzell. Ill.
“Ištariu savą ncaprubežioutą padūkavojimą 

už_ jusu vaistus. Nuga-Tone. kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują 
gyv^'bę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug piniuu u£ visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegos. Jie numeti 
man lazdą ir davi cnergije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir.par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tonc yra geriausis vaistas 
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnain patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tonc. priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms. yru 
stebuklingus vaistas dėl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę Juknoms ir žarnoms, atgaivin 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, prašu- 
lin guzus ir išpūtimus, nepriimną kvapą Ir 
išvaliy'liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną 
vieną mėnesi gydymą, o prekė yru Sl.oo. 
Gaukite bonkuti Šiandien pas sava uptic- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti, apt iekoriussugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvarnntuotą gydymą, apmo- 
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
537 bo. Dearborn St., Chicago, III. \

PARSIDUODA
— FARMOS — FARMOS — 
Norintieji pirkti gerą Farmą ir ap
sigyventi tarp savo tautos žmonių, 
reikalaukit musų Farmų Kataligo — 
rasit pilną aprašymą Didžiosios Lie
tuvių Ūkininkų Kolonijos. Atvažiavę 
Į Fountain telefonuokit man, aš greit 
pribusiu su automobiliu ir’ apvežiosiu 
po visą Lietuvių Koloniją, ir galėsi 
pasirinkti patogią vietukę. ((12) 

J. A. ŽEMAITIS
R. 1 Fountain, Mich.

' t padidintas Užru- 
- — bežinis Departamentas priedi- 
niame Cleveland Trust Annex na
me ant East 9th street pasiūlo vi
sus patogumus geram apdirbimui 
jūsų pinigų siuntimo reikalų.
Čionai, kaip ir musų skyriuose vi
sam Clevelande, jus rasit kalbantį 
jūsų kalba, kuris gali pasiųsti pi
nigus Europon greitai ir pigiausia 
kaina, parduot jums laivakortę, 
paruošt notaro paliudymus, sutei
kti patarimus ir pagelbėt visaip.

•JUS'ŪSŲ naujas
* * hpžinis Deni

Ube Cleveland Urust-Company
Tai yra Bankas Visų Žmonių

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

St. Clair ir East 55-ta gatvK
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,
St. Clair ir East 125-ta gatvė

12006 Superior Ave.

LIETUVIAI!!!
AR JUS ŽINOT SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?

Ar žinot jos rubežius ir teritoriją, kurią ji apima?
AR jus žinot-kaip dabar Europa išrodo, sulyg vėliausių nustaty

mų Paryžiaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vokieti
ja, naujoji čeko-Slavokija, Lenkijja, Latvia, Vengrija, Austrija, 
Jugo-Slavija, Balkanai ir tt.?

KIEK KARTŲ jus žingeidavot - kuomet skaitėt apie kurią vieną 
ar kitą vietą, kas su ja padaryta, kam dabar ji priklauso arba 
kur tikrai ji yra.

TODĖL JUMS DESPERATIŠKAI reikėjo vėliausio/‘Politiško 
žerhlapio Naujos Europos”, kuris butų spalvuotas, 24x34 colius /di
dumo, tinkantis pakabinti ant sienos namie arba biznio vietoj, ku
ris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMŪ VISAI ŠEIMY
NAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug kar
tų brangiau, negu užmokėsi pinigais už jį. '

KAINA VIENAS DOLARIS. Siųskite pinigais registruotu laiš
ku. Galite siųsti ir banko čekiu, pačto ar ekspreso money orderiu.

INTERNATIONAL MAP COMPANY
341 Fifth Avenue New York, N. Y.

t

LAIVAKORTĖS TARP 
LIEPOJAUS IR NEW YORKO
Tankus išplaukimai geriausiais- 

laivais.
PINIGAI SIUNČIAMA MONEY 

ORDERIAIS I VISAS DALIS 
LIETUVOJE.

Atdara Subatomis vakarais 6 iki 8.

Garfield!
Savings Bank I

“DRAUGIŠKAS BANKAS”
Main Office Gordon Office

322 EUCLID Ave. ST. CLAIR ir E. 79th St. M

gyvenantieji senoje tėvy- 
kaip jus esate, kurie gy-

Jūsų giminės ir draugai, 
nėję, nėra ant tiek laimingi, ____ _ .
venate Suvienytose Valstijose.

Jums čionai, Suvienytose Valstijose, Velykos reiš
kia džiaugsmą, linksmumą ir nepaprastą malonumą, 

■ tečiaus jūsų giminėms ir draugams užjūryje yra vie
natine viltimi jūsų piniginė pagalba — jūsų Ameri
koniškas dolaris.

Todėl dabar, kolei neprasidėjo dar skubus susikim
šimas siuntinių, yra geriausias laikas pasiųsti savo 
Velykų siuntinį į senąją Tėvynę.

Sugrįžę liudymai rodo, kad pinigai pristatoma siun
čiamai ypatai apie j tris savaites laiko. Mes išmoka
me Vokiškomis markėmis, kurios yra legaliais pini-

I gaiš Lietuvoje. Taipgi pinigai siunčiami į Lenkiją ir 
į Latviją.

American Express Kompanija yra 'įsteigta 1841 
metais ir turi sumokėto kapita $18,000,000.00 ir per
siunčia į Europą daugiau pinigų, negu bile kuri kita 
finansinė organizacija. Musų 'kainos yra pilnai pri- 
einAnos. Kreipkitės į vietinį skyrių

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY

65 Broadway, New York.
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Italų laikraštis “Idea Natio- 
( nale” savo straipsnyj, nušvies
damas Lietuvių-Lenkų ginčą, 
taip del jo sako: “Padėtis su
sidariusi del ' taikos sutarties 
tarp Sovietų Rusijos ir Lenki
jos vienoj pusėj ir Sovietų Ru-

darbuose. Abu svečiai, o 
pastarasis, labai širdingai 
delegatų priimti. P. Vi- 
savo kalboj pasakojo ‘-apie

Lietuvos Misija ir Ame- Italijos Spaudos Balsai 
rikos Žydų Konferencija 
(Nuo Žydu Reikalų Ministerijos

Spaudos Skyriaus, Kaune.)
New Yorke įvyko Sąjungos 

Pabaltjurio ir Lietuvos žydams 
pašalpai telikti Konferencija, ku
ri tęsėsi nuo .gruodžio 4 iki 6 
d. 1920 m. Konferenciją pa
sveikino Latvių 'konsulas Jonas 
Kolginas ir Lietuvos konsulas 
Jonas Vileišis ir jo sekretorius, 
kurie tam tikrai atvyko iš Wa
shington© dalyvauti Konferen- 
ciojs 
ypač 
buvo 
leisis
laisvę, kuria naudojasi Lietu
vos žydai, ir labai gyrė Lietu
vos Žydus, taip prisirišusius 
prie savo tėvynės ir kartu su 
visais piliečiais tiek prisidėju
sius prie Lietuvos, valstybės at
statymo.

Konferencija į p. Vileišio kal
bą atsakė didžiausia demon
stracija Lietuvai. Konferenci
ja per savo pirmininką p. Mo
risą Vinčevskį dėkojo Lietuvių 
tautai ir Lietuvos Vyriausybei 
už tokius draugingus santikius 
su žydais ir pažadėjo konsului 
visišką Sąjungos paramą Lie
tuvai ir jos gyventojams..

Paskui Konferencija reiškė 
savo protestą prieš žydų žudy
nes Europos Rytų valstybėse ir 
prieš manomą emigracijos su
siaurinimą Amerikon.

Priėmus rezoliucijų eilę apie I 
pašalpos darbuotę, konferenci
ja išrinko Vykdomąjį Komitetą, 
kuris vestų visą darbą. 

I* * *
VYRIAUSIAS KAUNO RABI

NAS APIE ŽYDŲ PA
DĖTĮ LIETUVOJE.

Jau kurį laiką vieši Ameri
koj vyriausias Kauno rabinas 
Abraomas šapiro. šeštadienį, 
sausio 1 d. š. m., jam pagerbti 
buvo įrengtas bankietas, Cen- 
tralinib Pašalpos Komiteto su
kviestas, kur svečias perdavė 
Lietuvos Žydų pasveikinimą ir 
davė jų dabartinės padėties ap
žvalgą. Bankiete dalyvavo daug 
intakingų svečių ir jų tarpe 
taip’ pat Amerikos Komiteto 
“Joint Distribution Committee” 
Pirmininkas p. Varburgas.

Visų pirma jis dėkoja Ame
rikos Žydams už jų nuolatinę 
užuojautą ir 'paramą savo bro
liams anapus vandenyno. Be 
didžiausios medeginės pagalbos, 
kurią ši parama suteikė išnai
kintų ir išvargintų kraštų žy
dams, ji turėjo dar didesnės 
moralės intakos tuo, kad Eu
ropoj kitaip nusistatė į Žydus 
pažiūra žinant jog jie turi Ame
rikoj tokią intakingą Žydų vi
suomenę.

Kalbėtojui papasakojus apiel 
sunkią Lietuvos padėtį, kuri la- i 
bai nukentėjo del karės, jis ap
sistoja del dabartinės padėties 
ir sako: “Jei Lietuva pirmoji 
pajuto karės skausmus, tai jį 
pirmoji irgi pradėjo gydytis 
nuo karės žaizdų. Lietuvių Žy-' 
du šantikiai visuomet tebebu
vo geri, o dabar jie dar page
rėjo. žydai jaučiasi Lietuvoje 
labai gerai ir turi čia lygių tei
sių su visais piliečiais. Jie taip 
pat gavo galimybės tvarkyti sa
vo tautinį gyvenimą autonomi
jos pagrindais.”

Todėl jis apeliuojąs į Ameri
kos Žydus “remti Lietuvą ir iš
naudoti Žydų intaką, kad išgau
ti iš Amerikos bei santarvės 
Lietuvos pripažinimą.” j

Kalba padarė labai gero įs
pūdžio dalyvavusiems bankiete 
skaitlingiems svečiams.

DR. ADOMAS SZCZWKOWSKI
GYDYTOJAS IR CiuuuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Prine* 
ton 431
Valandos: tik vakarais nuo 7 

iki 9 vai.
Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ĮSI DANTISTAS t=t'

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Lenkų ir Lietuvovs Sienų, tuo 
pačiu ji nėra panaikinusi Mas
kvos sutarties, 'kuri turi būti iš
tisai įvykdinta, ir buvimą Len
kų kariumenės Vilniuje skaito 
Maskvos sutarties laužymu.

“Lietuvos gi valdžia, antra

sijos ir Lietuvos antroj, daro 112 d. buvo užleidę Lietuviams, tų Sąjunga pasiūlė plebiscitą, 
t -’-x—-- T—’--j ginčą ankštai tuo budu, Askenazy nušvietimu, pirm kurio Lenkų pajiegos tu-

vos ir Sovietų, panaikinta ir de j kiuotos, kad tuo budu pasiekus 
jure ir de facto’.

“Dar yra kitas didelės svar
bos faktas: ginkluotas tarp Lie
tuvių ir Lenkų kariumenės su
sidūrimas, gen. Želgowskip su
keltas, ’kuris, Lietuvos atstovo 
prof. Voldemaro nušvietimu, at
rodo senai Lenkų valdžios pa
ruošta avantura, kurios tikslas 
buvo išvengti duotų pasižadėji
mų vykinimo. Čia reikia ypač 
kreipti domės į falktą, kad Tau-

Lietuvių-Lenkų ginčą 
surištą su Rusų klausimu. Ir 
tiesa, Rygos sutartis tarp Len
kijos ir Rusijos yra Tautų Są
jungos suprasta ta prasmė, buk 
Sovietų Rusaj Rygoje užleido 
Lenkų valdžiai tas pačias teri
torijas, kurias 1920 m. liepos

KOPECN’Y’S

(14)

iš ve-
serge

5-TO GIMTADENIO
Išpardavimas

100 Naujų Velykinių 
Siutų Moterims!

KETURIOS DIDELĖS GRUPĖS PARDA
VIME SU PAŽYMIU ATPIGINIMU

Tikri $20.00 iki 
$22.50 Siutai po

Retas atsitiki- $13 
tikimas tokio 
pigumo — yra 
šimtai iš ko pasirinkt, 
vyriško storo audimo 
ir kitokios mėlynos 
moterį jos. Yra mėly
nos, rudos, žalios, gel
svos ir rusvos materi
jos. šie $20 iki $22.50 
siutai parsiduoda Bar
gain Skiepe po $13.

Moterų $30.00 
Sampelio Siutai 
Du tų puikių $19 
modelių paro- } 
dcma paveik* 
le. Gražiai apsiulėti ir 
gero siuvimo, vilno
niai, vyriško serge au
dimo, storų siūlų au
dimo,. gabardino ir po- 
plinov Visi išmušti šil
ku; visokių mierų, tik- 

’ros $30 vertės, atiduo
dama šiame išpardavi- 
mk po $19.

Moterų $30 iki 
$35 Nauji Siutai 

Šio Gimtadie- $23 
mo Virs-Spe- 
cialis Išparda- 
vima susideda 
lour, trikotino, _
ir gabardino siutų pla
čiais kotais, apsiulėtų, 
sutrauktų, ir karieliuo- 
tų madų. Kožnas šil
ku išmuštas; visos rei
kalingos mieros — ne
paprastai atpiginti po 
$23 Bargain Skiepe.

Moterų $40 iki 
$40 Nauji Siutai 

Šioje nupigin- $29 
toj grupėj ge- * 
resnių siutų y- 
ra šilko pamušalais 
modeliai trikotino, ga
bardino, Poiret twill ir 
Įvairių gražiai rankom 
išsiūtų. Mieros nuo 14 
iki 20 ir nuo 36 iki 51.. 
Du parodyta paveiks
le ir reguliariai jie yra 
$40 ir $45.

MOTINU MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
®Cit neverki mano 
mažulėli:— neraudok, 
aš tau duosiu

BAMBINO
Ciučia-liulia.’’

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupilki 50c. bonką„BAMBINO

Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta j|! Jie prašo danginusi” . .

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius netari jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough oi Brooklyn, New York City.

A

!£> S
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‘sutartis, padaryta tarp Lietu- jrėjo būti, pašalintos arba nugin-

griežto kalbamų valstybių at
skyrimo.

“Bet klausimas, statytas pir
miau, kaip Lietuvių-Lenkų ne
susipratimas gręsia pavirsti , i 
Rusų-Lietuvių-Lenkų klausimą. 
Kadangi Sovietų valdžia parei
škė, kad, jei Rugos sutartimi 
sutikus sudaryti koridorį tarp

i

vertus, neabejoja nei valandėlei 
del savo teisių Vilniaus terito
rijai ir savo nuo amžių sosti
nei, ir pareiškia, kad niekuomet 
iš buvusios Lietuvos nuosavy
bė negalės būti ginkluota pa- 
jiega prijungta prie Lenkijos." ŽINIOS 1

Kaip Jus Naudojate Elektrą Savo 
Namuose?

Kodėl nepanaudoti elektros srovę, kuri 
suteikia jums šviesą, pagelbėti jums prie 
naminių darbų?

Elektriški Naminiai Padarai prašalina 
vargą prie Skalbimo, prosijimo, valymo ir 
kitų varginančių pareigų. Jie kainuoja 
labai mažai ir pigiai atsieina jų operavi- 
mas; galite gauti lengvomis išlygomis bile 
elektriškų daiktų krautuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių. Ko
daks paveikslams imu, 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. Filmas 
irgi puikiai išdirbam. .
7901 SUPERIOR AVE.

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

EBT TĖMYK GERAI 
Nauja knyga visokių bur
tų, monų ir šiaip visokių 
paslapčių, labai naudinga 
■kiekvienam, ypač nevedu- 
siems vaikinams ir mergi
noms meilės reikaluose ir 
kaip po išdavimo atgauti tą 
patį pinigą atgal ir įgyti 
turtą ir tt. Knygos kai
na tik $3 su prisiuntimu. 
Užsakymus siųskit greitai, 
nes daugiau riebus garsina
ma. Su užsakymais sykiu 
šiųs'kit ir pinigus registruo
tuose laiškuose arba mo
ney orderiais.

Adresuokite
JOSEPH KUCHINSKI 

P. O. 'Box 5
N2, Lost Creek, Pa.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, VUrnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei, j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį: Rašydami pridėkit 
2c. štampų ir visad adresuokit 

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

į

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

Atidarė
/LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 

881 (1 SUPERIOR AVE. 
Teisingai patarnaujame visiems!

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu 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 
pasidarymą sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466
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Laivakorte ] Liepoją $145. Eidkunus $106.70 g

Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo ©

(Lietom Womwi’Bi,n
••Eltos Žinios

re sTEIG. SEIMO.
Steigiamasis SeinĮas’Mlis 

sęs UfeieniV KeikJ J 
r o pranešimą, randa, W 
Eterių Kabineto vedamo; 
denio politika atil^g 
Lietuvos KesPubllk0, , : 
ir eina kitų dienos darbų.?

B Balutis, Politikos Dęj 
mente Direktorius, yra 
Vyriausybės pasiūlymą P 
(i Lietuvos Atstovybę Loi 
Balutis dar nėra davęs sa 
tikimo.

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

Užtikrintas Pinigu Persintimas
“ Siunčiame pinigus i Lietuvą per pačtą ir per kab- 
legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.

Gabowitz-Castle and Co
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©

©

©

©

RASEINIAI.
Vasario 2 d. įvyko si 

gas įvairiu apskrities si 
dybu, visuomenės ir vyi 
bės Ištaigi) atstovu suyi 
mas Laisvės paskolos■ rea 
mo klausimu. Pranešima 
apskrities ir vietos Gymm 
mitely darbuotę, suvaa 
Kaune truko gana ilgu 
sėjai Bus MEdysšfl..5I 
Bau paskirstyta miestais i 
sfiais Raseinių apskričiui 
kusi šešių milijonų paskui 
lis, nustatyta valsčiaus st 
kimams laikas (iki vasara 
peržiūrėta tekniįrinė pai 
sukėlimo dalis ir sū kai 1 
mis pataisomis (pavedus 
kmenas sutvarkyti Apsk 
Gynimo Komitetui) priimi

Senam apskrities Gynim 
mitetui atsisakius, išri 
naujas iš septynių asmen 
Gudauskas apskr. viri 
kas; Stankaitis — Milicija 
dus; Gėrius — gimnazijos 
kyt; Jakubauskas — i 
Ūkio mok. vedėjas; Ceri 
nas — Miškų tirėd.; Riml 
Elibergas — apskrities v 
bos nariai. Politiniu klao 
išnešta ši rezoliucija:

“Raseinių Apskrities Gy 
Komiteto, Apskrities ir vi 
Tarybų pirmininkų, valsčių 
šaičiu, organizacijų ir įsi 
atstovų valstybės paskolos 
linvimo klausimu susirinki 
išklausęs pranešimą apie 
tirvėa pripažinimą dviejų 
tnltjurio Valstybių (Latvi 
Estų) ir tuo pačiu metu a 
tuną Lietuvos, reiškia did 
šio pasipiktinimo Santarvei

H'-Wfwxai

©
© -
©@@@©©©®©@©>©©©©©©©©©@©©©©©®  ©@©©©©©©©©@© ©

Greičiausia Nuperkame
ir

Pilnai Užmokame

MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dvie
jų Šeimynų, tarpe St. Clair, Euclid, 'East 26-tos 
ir East 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), 

bet tiesiog pirkėjai, todėl jus turėdami ant pardavimo 
Namus duokite mums žinią laišku, telefonu ar ypatiškai, 
del apkainavimo, o mes į trumpą laiką duosime jums at
sakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose Vietose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Pfospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue 
Central 6488

* H



DIRVA 7

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Lietuvos Informacijų Biuras) 

“Eltos Žinios

Iš STEIG. SEIMO.
Steigiamasis Seimas, išklau

sęs Užsienių Reikalų Ministe- 
rio pranešimą, randa, kad Mi- 
nisterių Kabineto vedamoji už
sienio politika atatinka gyviems 
Lietuvos Respublikos reikalams, 
ir eina kitų dienos darbų dirbti.

w

B. Balutis, Politikos Departa
mento Direktorius, yra gavęs 
Vyriausybės pasiūlymą pasiim
ti Lietuvos Atstovybę Londone. 
Balutis dar nėra davęs savo su-, 
tikimo.

▼ w ▼

RASEINIAI.

sistatymu ir prašo St. Seimą ir 
Minfeterių Kabinetą augštai ne
šti Lietuvos laisvės vėliavą ir 
jieškoti naujų kelių Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybei iš
laikyti — geriau žūti garbingai', 
tik nelikti vergais.”

TELŠIAI.
Eltos korespondento praneši

mu, vasario 3 d. Telšiuose, Au- 
gustausko name, atidaryta Am.- 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
Sankrova.

RYGA.
“Segodnia” savo vedamajam 

štraipsnyj “Dar vienas de jure” 
rašo: "Butų naivu manyti, kad 

I Paderewskio atsistatydinimas 
[atlygina apsireiškusį Genevoje 

Vasario 2 d. įvyko skaitlin- Lenkų valdžios vardu netaktin
gas įvairių apskrities savival-' gumą, kad Lietuvių de jure ati- 
dybų, visuomenės ir vyriausy- dėjimas įvykęs kaip vaisius 
bes įstaigų atstovų suvažiavi- Lenkų atvaizdavimų tame pat 
mas Laisvės paskolos realizavi- Genevos suvažiavime ir oficia

li priimta trečiuoju skaitymu 
“Kovos su galvijų maru įstaty
mas” ir “Bendro naudoj imos 
tiltais ir keliais įstatymas”. 2) 
svarstytas ir priimta antruoju 
skaitymu “Medicinos civilio per
sonalo mobilizacijos įstatymas.”

Tremtinių ir Belaisvių grąži
nimo Skyrius praneša, kad va- 

jsario 9 d. grįžta iš Rusijos 160 
tremtinių Lietuvos piliečių.

▼ w ▼

RASEINIAI.
Vietos moterų būrelis Rasei

nių klubo salėje sausio 23 d. su
rengė vakarą-koncertą. Įvairus 
programas, bendromis krikščio
nių ir žydų pajiegomis, išpildy
ta, sumaningas ir dailus tautiš
kame stiliuje, klubo salės kam
barių ir kioskų papuošimas-, su
traukė publikos ir davė gryno 
pelno apie 6,000 auksinų. Šie 
pinigai skiriami musų karių 
naudai ir sudarys pamatą š. m. 
Velykų šventėms dovanų III 
pulkui fondui. Raseinietės mo-. 
terįs sudaro tą fondą tikslu kad 
butų galima jau iš anksto, ne
laukiant pastarųjų dienų, tinka
mai pradėti dovanų sutvarky
mo darbą.

sirinkimo ir duotos apiskaįtos 
paaiškėjo, kad metinė apivarta 
siekia daugiau 1,300,000 auksi
nų. Gryno pelno turėta daugiau 
82,000 auks., kuris paskirstytas 
i dešimtį dalių įvairiems tiks
lams.

KELIONĖ LIETUVON

Štai geriausia pasiūly
mas, tikriaušis ką, ka- 

siuvimo ištaiga da- 
Jiims didi proga 

gauti puikiai pasiutas
drapanas iš dviejų da
lių, gerai apsiuletas, 
bile mados, tiktai už 
$12.50.
Mes norime panaikint 
augštas drabužių kai
nas. Sutaupysit $8 iki 
$11. Kodėl nesutaupyt 
50 nuoš. ant savo ki
to siuto? Atmink, mes

mo klausimu. Pranešimai apie 
apskrities ir vietos Gynimo Ko
mitetų darbuotę, suvažiavimą 
Kaune truko gana ilgai. Vė- 
sči-ai Rus MEdųsšęį. .5R-<kam 
liau paskirstyta miestais ir val
sčiais Raseinių apskričiui atati- 
kusi šešių milijonų paskolos da- 
lis, nustatyta valsčiaus susirin
kimams laikas (iki vasario 15),, 
peržiūrėta tekniįcinė paskolos 
sukėlimo dalis ir su kai kurio
mis pataisomis (pavedus smul
kmenas sutvarkyti Apskrities 
Gynimo Komitetui) priimta.

Senam apskrities Gynimo Ko
mitetui atsisakius, išrinktas 
naujas iš septynių asmenų — 
Gudauskas -— apskr. viršinin
kas; Stankaitis — Milicijos va
das; Gėčius — gimnazijos mo
kyt. ; Jakubauskas — žemės 
Ūkio mok. vedėjas; čerkelįų- 
nas — Miškų urėd.; Rimka ir 
Elzbergas — apskrities valdy
bos nariai. Politiniu klausimu 
išnešta ši rezoliucija:

“Raseinių Apskrities Gynimo i 
Komiteto, Apskrities ir valsčių 
Tarybų pirmininkų, valsčių vir-l 
šaičių, organizacijų ir įstaigų-' 
atstovų valstybės paskolos rea
lizavimo klausimu susirinkimas,' 
išklausęs pranešimą apie San-1 
tarvės pripažinimą dviejų Pa-; 
bąltjurio Valstybių (Latvių ir 
Estų) ir tuo pačiu metu atme
timą Lietuvos, reiškia didžiau-' 
šio pasipiktinimo Santarvės nu-'

liai motivuotas Lenkų-Lietuvių 
sienų neišrišimas nemeta šešė
lio Lenkų nuoširdumui, pavėluo
tai patvirtinant Paryžiaus de 
jure.

“Nėra abejonės, kad Varšu
vos vyriausybė buvo painfor
muota savo Rygos atstovo del 
draugingų sąntikių Latvių, Es
tų ir Lietuvos vyriausybių, Var- 
šava begalėjo nežinoti, -kad čia 
Lietuvos de jupe pripažinimas 
butų buvęs sutiktas pasitenki
nančiai. Tuomi tarpu Lenkų 
vyriausybės elgimos Lietuvos 
klausimu kasdien aiškėja.

“Tuo budu galima tikėtis, 
kad neatsižvelgiant į Lenkų sei
mo nutarimus; lietuvos klausi
mas bus artimoj ateityj išriš
tas ir ateis laikas Lietuvos de 
jure. Lietuvos valstybingumo 
patvirtinimu nemažiau Lietuvos 
suinteresuotos ir kitos Pabalt- 
jurio valstybės, jau senai nu
kreipę savo užsienio politiką į 
Pa-baltjurio sąjungos įkūrimą.”

KAUNO ŽINIOS. ' . I
Iš' Šveicarijos sugrįžo Užsie

nių Reikalų Ministerijos Infor
macijų ‘Departamento Direkto
rius Dr. J. Eretas, painformavęs 
ten' savo paskaitomis šveicarų 
visuomenę ir Spaudą Lietuvos 
klausimą, ir vėl einą savo parei
gas.

Steigiamojo Seimo 60-tame 
posėdyje 1921 m. vasario 4 d.:-

garantuojam viską ir sykiu darbą ir 
grąžinam pinigus jei ndtiks.
Didelis Sampėlių išdirbis DYKAI. 
Rašyk mums tuoj ir mes prisiųsim 
visai Dykai gražų iliustruotą pavyz
džių knygą su tuzinais vėliausių mie
sto madų ir su pridėjimu audimo pa
sirinkimui. Neatidėliok; pasiskubink. 
The Progress Tailoring Co. Dpt. F8G 

Chicago, III.
GUDŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Gudų spaudos biuro praneši
mų, praeitą (sausio) mėn. Vil
niuje įvykęs Gudų Mokytojų- 
Sąjungos narių suvažiavimas. Į 
suvažiavimą atvyko daugiau 
kaip 200 vidutinių ir žemesnių
jų Gydų mokyklų mokytojų.

DOVANA LIETUVAI.
Iš Stockholmo pranešama, jo- 

gei švedų draugija ‘Redda barn’ 
(Gelbėk vaikus) paskyrė Kau
no vaikams tris tūkstančius 
kronų (musų pinigais — 41,460 
auksinų).

VILNIUS. /
"Vilenskij Kurjer” praneši

mu, Vilniuje mėsos kainos kas
dien kįlančios. Mokama iki 140 
markių vienam Svarui.

VILKAVIŠKIS.
Sausio 23 d. įvyko Profesinės 

Sąjungos Tarptautinio klubo 
atidarymas. Tarp kitų dalyva
vo ir prakalbas pasakė Steig. 
Seimo atstovas Plečkaitis, at
stovas Požėla, Dr. Matulaitis ir 
mok. Statkevičius. Pabaigta 
tarptautinių darbininkų kovoto
jų himnu.

Sausio 23 d. įvykusio Darb. 
Koop. B-vės “žiedo” metinio su

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TURIME NAMŲ 
TINKAMŲ JŪSŲ GY
VENIMUI. PARDUO
DAM SU MAŽU ĮMOKĖ- 
JIMU IR ANT LENGVŲ 

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu- 

• rime. -
S. N. K. REALTY 

GO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R
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.. Prisiųskite man savo braiži- .;.
• • nius išradimo išegzaminavimui. J 
; ‘ Reikalaukite išradimų knygų- 3,
• i tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 4
T ri duodama dykai. f
t Rašykite Lietuviškai savo ad- .j.
5 vokatui. , y
? Martin Labiner į 
? 15 PARK ROW, NEW YORK į 
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Iš Mūšų Nuosavos East 55 Gat. Dirbtuvės Tiesiog Jums tik su 
Vienu Pelnu—Jūsų ir Musų—Nėra Perkupčių 

THE RICHMAN BROS CO.
Įsteigta 1879

Prospect Ave. Cor. Ontario St.

RICHMAN’S PAVASARINIAI SIUTAI PO $22.50 
TYROS VILNOS MATERIJOS

Prie drapanų yra dar kas ir daugiau negu viena išvaizda kuo
met jas perki — tikra Vertybė nėra matoma, ji turį būti indėta išban

dymui nuolatiniam kasdieniam. dėvėjimui — vilnonis audimas pasiliks 
vilnonis, geras darbas pasiliks geru darbu, faktiškai drapana pasiliks vi
same pilnume iki nusidėvės.

Richmans Drapanos yra griežtai vilnonės ir yra pasiūtos lavių vyrų 
ir moterų rankomis, žinančių savo amatą gražiam ir puikiam pritaikymui.

Richman’s Drapanos yra teisingai padarytos •— jos duoda tikrą tar
navimą — suprantama mes garantuojame jas. Mes noriai sugrąžinsi
me pirkimo pinigus, jeigu siutas susigadys. Mes tą garantavimą garsi- 
nom per 42 metu, nuo to kaip tikpradėjom drapanas siūti.

Per P. Mikolainio Agentūrą 
Lietuvon su laivu “Manchuria” 
tiesiog į Hamburgą ir Eitkū
nus kovo,3 d. iškeliavo:

Benediktas Bereišis, 
Anelė Bereišiutė, 
Pranas Žostautas, 
Kazimieras Valūnas, 
Pranas Mačiulis — visi įš

Brooklyno. i
Ignotas Čepulis iš Chicagos.
Juozas Grinius su žmona iš

Philadelphijos.
Petras Auštra su šeimyna iš 

Derby, Conn.
Jonas Bieliauskas su šeimyna 

iš Derby, Conn.
Bronislovas Juodvalkis, 
Aleksandras Šlepetys, 
Jonas Saidukis, 
Antanas Vaivada, 
Kazys Vilimas, 
Jurgis Armonas,
Stasys Pažerskis — visi sep

tyni iš Leechburg, Pa.
Visiems keleiviams tapo pa

rūpinti pasai, gera nakvynė; pa
lydėjimas į Custom House gavi
mui laidų iškeliauti, aprūpini
mas bagažų ir tt. Visi kelei
viai buvo pilnai užganėdinti ir 
rašė savo draugams, likusiems 
Amerikoje, kad per Mikolainio 
Agentūrą yra geriausia keliau
ti, nes yra apsaugoti nuo viso- 
ti, nes yra apsaugoti nuo viso
kių išnaudojimų, kurių New 
Yorke yra labai daug.

Tūli agentai liepia savo kelei
viams dar neturintiems pasų 
jau atkeliauti New Yorkan ir 
tada rūpinami pasai, kur kelei
viai turi laukti po savaitę .ir 
daugiau iki pareina pasai. Mi
kolainio Agentūra parūpina pa
sus iškalnlo ir keleiviams įsako 
atkeliauti tiktai dvi dieni pirm 
išplaukimo laivo, kad keleiviai 
neturėtų bereikalingų išlaidų, 
nes savo vietoję dešimteriopai 
pigiau pragyvena.

Taigi visi, kurie rengiatės 
keliauti-grįžti Lietuvon, kreip
kitės į Mikolainio Agentūrą, 
kur turėsite geriausį patarna
vimą. ' i

Naujas laivas “MINNEKAH- 
DĄ” išplauks stačiai į Hambur
gą kovo 31 d. Laivo didumas 
yra 17,220 tonų. Visiems ke
leiviams yra atskiri kambariai 
su dviem, keturiomis ir šešiomis 
lovomis, šis laivas gabena tik

trečios klesos keleivius. Laiva
kortės kaina į Hamburgą ir Ei
tkūnus $130.00.

Reikalaudami pasui aplikaci
jų atsiųskite savo 2 fotografi
jas 2x3 colių didumo prie paso

X

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 1’0 iki 12

8115 St. Clair Avenue

ir $10 už pasą, kaip viskas bus 
laiku parūpinta. Visados adre
suokite :

P. MIKOLAINIS 
57 Hudson Avenue 
Brooklyn, New York.

LAIVAKORTĖS
VISOM LINIJOM

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose

COLL VER
2033 E. 9th Street 
netoli Euclid Avenue

MILLER CO
ir 1 98 W. 25th Street 

Kampas Franklin Ave.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Bt I 

skausmio Dantų Traukimo.

t NO >
MINI

JOSEPH P.. SABEL
----- REAI. ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC-----  
Išdirba visokius legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir 
del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju 
savo vientaučiams visokiame reikale. Norėdami atvažiuot į Young- 
stowna pirma galit su manim susirašyti, o gausit informacijų.

Ofisas 507 MAHONING BANK BLDG. YOUNGSTOWN, O.
Telefonai: Bell Main 95. Automatic 6656

T

4

Prospect 2420 i Central 1766

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

kuojant, išleidžianti ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio, j

Tjentist^
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios 

Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus 
dantis. Visas darbas gvarantuojamas.

Valau dantis ir prižiuriu d^ntų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną. ;

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Pain-Expelleris 

yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
Ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia ncapkainuo- 
jamą pagalbą.

Kiekvienas aptic- 
korius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta- 
čiar.s, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

O

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Ave. & 35th St., 
Brooklyn, New York

įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas už $1.00

Mano ypatiški ištyrinėjimai metodų vartojamų Europos Kliniko
se Berline, Londone, Vienoj, Paryžiuj ir Romoj ir mano 21 metų 
bandymai gydyme keblių ir cižsisenėjusių ligų vyrų ir moterų duo
da man progą pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Che
miškus išbandymus ir visus moksliškus budus išradimui jūsų nege
rumo priežasties. Niekados pas mane nėra spėliojimų.

Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga tau butų, ar kaip nustojęs vil
ties butum, nepasiduok ir nenustok vilties. Ateik pas mane.

Gydau speciales vyrų ir moterų ligas, kaip Kraujo, Odos, Skilvio, 
Inkstų, Kepenų, Plaučių, Nervų, širdies. Nosies ir Gerklės. Su pa
galba X-Ray ir Elektrikos ir mano moderniškais medikaliais budais 
jus gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.

pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.
Aš vartoju Garsiu? Kraujo Vaistus 606 ir 914.

Visas mano gydymo būdas ra visiškai Beskausmis.
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovį, teisingo reikalų vedimo ir geriausio gydy

mo tokia kaina, kokią jus išgalit mokėti.
Jeigu jūsų liga nebūtų pagydoma, aš tą tuoj pasakysiu, 

laiku sugrįšite j savo sveikatą.
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Dr. BAILEY “Specijalistas”
Ofiso valandos,: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare

5511 Euclid Avenue
Prie E. 55 St. Butas 222. Antros lubos 

MES KALBAME' LIETUVIŠKAI
kasdien. Nedaliomis 10 iki 1 po pietų.
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu' geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkariią gydymą. 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 tro
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit 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 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specijalistas
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-

Aš, DR. G. A. YATES, 
nupirkau Dr. M. H. Steh- 
ley ofisx. Aš taipgi nau
doju geriausius Europiš- 
kus ir Amerikoniškus me
todus ištyrimui, gydymui 
ir medicinas ir viską kaip 
pirmiaus suteiksiu seniems 
ir naujiems pacientams sa
vo ofiso. Ateikit pas ma
nę jeigu sergate.

Dr. G. A. YATES, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas
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3 DIRVA

* Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
i Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

vyro, kuris norėjo nusitempti 
ją į nuošalią vietą, bet jos rik- 
smas jį gailaus n u baidė.

šis yra trečias mieste atsiti
kimas dviejų savaičių bėgiu. 
Aną panedėlį buvo užpulta vie
na mokytoja nepertoli tos vie
tos, kur ši mergaitė užpulta.

PRANEŠIMAS
Atvykus iš Lietuvos, nieko 

nežinodama apie naują gyveni
mą, Veronika tampa brolio pri
statyta dirbti karinamoje, kuru 
ją gudri karčiamninkė mokina 
kaip “biznį” daryti ir iš vyrų 
pinigus vilioti. Tuo tarpu gir
tuoklis Pilypas prisiprašo kar- 
čiamninko piršti jam Veroniką 
ir už penkiadešimts dolarių ją 
nusiperka, pasigirdamas, kad jis 
turi tūkstančius ir parvežęs ją! 
Lietuvon palivarką nupirks. At-j 
viliota nuo savo mylimojo, kuris 
paskui ją atsekė iš Lietuvos, 
Veronika patenka į vargingą ir 
skaudžią girtuoklio ■ vergiją, iš 
kurios vienok ją nori išgelbėt 
jos buvęs mylimasis ir duoda 
pinigų grįžti Lietuvon. Tuo 
tarpu jos brolis Ignas tą vaiki
ną girtas nužudo už neskolinimą 
pinigų girtavimui, taip ir pasi
baigia jos paskutinė viltis išsi
gelbėti iš pražūtingo gyvenimo 
Amerikoje, nors ji čia aukso 
kalnus manė rosianti ir kaip 
panaitė pasipuošus tik vaikšti
nės. —Tą puikų perstatymą ma
tysit nedėlioj po Velykų, balan
džio 3 d., Germania salėj, ant I 
E. 55 gatvės. Lošia TMD. 20 
kuopos artistai. 'Prasidės nuo! 
3:30 vai. po pietų. Prie to bus j 
dainos, dainuos gabiausi vietos 
solistai ir solistės. Po viskam 
bus balius.

Aukos tuoj po prakalbų ta
po pasiųstos Vilniaus Vadavimo 
Komitetui New Yorke. Vardų, 
dėlei stokos vietos, ikišiolei ne
galėjome laikraštyje patalpinti.

F. Zubinas $1.00 s
J. Vaizmužis $1.00 1
B. Jakubėnas $1.00 j
Iz. Samas $1.00 j
J. Balukoms $1.00
J. Kavaliauskais $1.00
V. Sadauskas $1.00
M. Matulaitis $1.00 ,
J. Minkevičius $1.00 .
J. Kukis $1.00
J. Gailjjišis. $1.00
P. Skumbinas $1.00
V. Kiveris $1.00
A. Kundrotas $1.00
A. Jagmenas $1.00
P. Seinauskas $1.00
J. Masilauskas $1.00
J. Dagilis $1.00
J., Pumpikas $1.00
J. Zavadskis $1.00
M. Strainauskas $1.00
P. škarnulis $1.00
J. Ramanauskas $1.00
M. šalčius $1.00
J. žiaunis $1.00
J. P. Garmus $1.00
M. Makarevičius $1.00
J. Karonka $1.00
V. Babšys <$1.00
J. Bartelis $1.00
Ant. Januška $1.00
K. Mazilauskas $1.00
A. Ažusenis $i.o0
A. Vaitelis $1.00
P. Mušinskas $1.00
A. Zdanis $1.00
V. Strimaitienė $1.00 1
Viso $202.00
Nuo 'įžangos liko 60.75
Sykiu pasidaro $262.75

įas .valdžias ir surėdymus. Im
atės daugiau protauti, nes iš 
ūsų nieko neišeis dar nieko ne- 
itsiekus. Tiesos Mylėtojas.

Krutomieji paveikslai iš Lie
tuvos. Lietuvių Eilmų Bendro
vės krutomi paveikslai bus ro
domi Clevelande kovo 27 d. po 
pietų (nedėlioj, per Velykas) ir 
vakare, Moose Salėje, 1000 Wal
nut st., prie E. 9 gat. Bus la
bai žingeidžių paveikslų, nes fi
ves atstovai surinko labai indo- 
mių reginių iš Lietuvos.

Rengėjai.
Birutė — tai yra Lietuviška 

duonos kepyklą Clevelande, gy
vuojanti sūvirš tris mėnesiai. 
Birutės duoną jau didžiumo vie
tos Lietuvių valgo, ir yra dar 
tokių, kurie norėtų valgyti, bet 
negauna pirkti. Kaip man teko 
patirti, užėjo žmogus į Birutės 
kepyklą ir sako, kodėl jam ne
atveža Lietuviškos duonos, jis 
gyvena ant 114 -gatvės, nori 
Lietuvišką produktą valgyt, o 
ne kokių svetimtaučių, kurių 
visai nepažįsta ir ■ nežino. Po 
pasikalbėjimo su ‘ darbininkais, 
nusipirkę žmogus kepalą duonos 
ir išėjo.

Bet kiek teko patirti, tai ir 
Svetimtaučiai labai gėrisi Biru
tės duona, nes yra gan gardi.

Reporteris.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

Jūsų Draugas.
Pradėjo praktikuoti 

dantų gydymą ir 
taisymą 

Atdara bizniui 
kasdien nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare. 
Nebūna atdara 
Nedeldieniais.

Geriausias Garan
tuotas Darbas.

Kainos Teisingos.

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Kampas E. 20 gat.
Tel. Prospect 2597

LIETUVIŠKA
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės • j maiio Ap-

- tieką bile kada.
I. A. USEVIČIUS

2343 Professor Ave., S. W.
PAJIEšKAU savo dėdės Juozo 
Kudirkos, gyveno Chicagoj, da
bar nežinau kur. Paeina iš Ma- 
riampolės pav., Kuzų kaimo. Jo 
paties arba žinančių meldžiu at
sišaukti. — Pijus Shakocus, 
RFD. 35a. East Granby, Conn.
PAJIEŠKAU pusbrolio Andriaus A- 

lasiaus, gyveno Brooklyn, N.Y., pa- ' 
eina Suvalkų red., šventažerio par., 
Nemajūnų kaimo. Prašau atsišauk
ti. šiuo adresu: (13)
A. Visosky, RFD. 2, Brooklyn Sta.,

. Cleveland, O.

Aukos surinktos Vilniaus va
davimui laike Dr. Alseikos pra-1 
kalbų, vasario 13 d.:

T. M. D. 20 kuopa $10.00
Vinca's Gibavičia $10.00
T. P. Neura $6.00
J. Plerpa $5.00
Juozas Versiackas $5.00
Ant. šmigelskis $5.00
J. Zinevičius $5.00
Karolis Mažeika - $5.00
Mykolas Prakapas $5.00
Juozas Bindokas $5.00
Ant; Gudaitis $5.00
Stasys činskas $5.00
A. Praškevičius $5.00
J. L. Pasakantis $5.00
K. S. Karpavičius $5.00
K. Varakojis $5.00
Ant. Mockaitis $5.00
V. Matulevičius $5.00
J. M. Baltrukoniutė ,$5.00
A. Aksomaičiutė $5.00
A. Baltrukonienė $3.00
A. šūkis $2.00
A. Urbšaitis $2.00
A. Praškevičius $2.00
A. Šimkūnas $2.00
F. Jucius $2.00
J. Mališauskas $2.00
J. Mantuška $2.00
S. Zaiborskis •$2.00
Jonas Gudas $2.00
S. Bulota $1.00
R. Žitkus $1.00
J. Mikevičius $1.00
P. Šukys $1.00
J. Vaičius $1.00
A. Gudoms $1.00
J. Urbšaitis $1.00
J. Švapis $1.00
J. Bernotas $1.00
Jieva Zagreckienė $1.00
B. Zagreckas $1.00
A. Urbšaitė $1.00
B. Sidarauskas $1.00
M. Seniulis $1.00
M. Zikus $1.00
A. Ramanauskas $1.00
M. švarlis $1.00
M. Kidelius $1.00
A. Gilėta $1.00
K. Grinius $1.00
A. Senkus $1.00

Suardė prakalbas. Kovo 5 d. 
čia atsibuvo prakalbos taip va
dinamo bibliškų tyrinėjimų su
sivienijimo; kalbėjo V. Benec- 
kas. Nesigilinant perdaug į jo 
aiškinimus, noriu pažymėti tik 
tai, kad kaip tik prisirinko sa
lėj apie 200 žmonių, tai musų 
“kairieji” gaivalai, kurie visa
dos pasižymi lermų kėlimu vie
šuose susirinkimuose, ir čia tą 
Ipasistengė padaryti: ardyti ra
mumą. Nors jų buvo, gražiai 
prašyta apleisti v salę, jei kam 
nepatinka, bet kur tu juos nu
tildys!: kaip pradėjo' bliauti vi
sokiais balsais, kaip laukiniai, 
tai tik užsikišęs ausis klausykis. 
Labiausia atsižymėjo tūla neda- 
kepėlė bobelė, kuri visur taip 
daro; kaip suprantama, ji skai
to sau už didelę garbę necivili
zuota pasirodyt. Yra ir daugiau 
tokių, bet tūli prisibijo viešai 
pasirodyt* kad “dėdės” nenuga
bentų belangėm

Nabagai tie musų “bolševike-1 
liai”, rengiasi net pasauli tvar
kyti, o neįstengia savo protų 
(jeigu juos dar turi) suvaldyti. 
Suprantamas dalykas, jeigu jie 
nesibijotų policisto buožės, tai 
kiekvienime jiems nepatinka
mame susirinkime skerdynes 
pakeltų — ant tiek jie jau “nu-: 
progresavo”. O jeigu kas iš jų 
pačių tarpo pabando jų nežmo
niškumą ir klaidingą taktiką 
nurodyt, tuos tuoj apšaukia vi
sokiais “buržujais” ir 'braukia 
iš savo tarpo.
galę, tokiems “neištikimiems” 
nesidrovėtų ir kilpą ant kaklo 
užnerti.

Uz savo nekulturiškus apsi
ėjimus jei kuris potenka j “ra
mybės pakajų”, tada keikia vi

Jei tik turėtų

TEATRAS KONCERTAS BALIUS

Springfield, O. Pereitą savai
tę nežinomas negras užpuolė 11 
metų mergaitę, iš ko pakilo bal
tųjų sujudimas ir visi miesto 
negrai pradėta žmonių perse
kioti. Atsibuvo šaudymų su po
licija ir netvarka išsivystė' iki 
to, kad miesto policija negalėjo 
apsidirbti su intužusia minia — 
pašaukta net kariumenė.

Marysville, O., žmogus dina- 
mituodamas kelmus, pats tapo 
į šmotelius išsprogintas. Jis de
gė pypkę stovėdamas šalę dina
mito, nuo kibirkšties dinamitas 
užsidegė, o kaip toliau buvo ga
lit suprasti. Kijr koja kur ran
ka, galva ir kitos kūno dalįs 
matėsi išmėtyta po lau-ką.

PARSIDUODA Mūrinis namas- 
netoli naujos Lietuvių bažny

čios ir mokyklos. Dvi -krautu
vės ir keturioms šeimynoms gy
veniniai. Kaina $16,500. Reikia 
įmokėti $7,000, likusi dalis ant 
mortgage. Kreipkitės 6106 St. 
Clair Ave. - (12)
PARSIDUODA rakandai, pen

kių kambarių. Kas nori gali 
pigiai gaut, ir tą namą gali ren- 
davot. — Kreipkitės 3706 Berh- 
wald avė. S.W., imkit W. 25 ka
rą “Through”. (13)
PARSIDUODA du namai ant 

vieno loto, po 5 kambarius. 
Yra ir garažius. Kaina $7,500. 
1264 E. 60 St. (12)
PARSIDUODA NAMAS — Aplei- 

džiu miestą ir iš tos priežasties 
įnoriu parduoti mažą dviejų šeimy
nų nam4, iš 7 kambarių, 3 viršuje, 
4 apačioje, maudynė, sleitų stogas, 
elektros šviesos. Reik įmokėti vi
so $5,450. Kreipkitės viršuje, 1124 
E. 77th Street.

Mieste mirė jau 23 nuo mie
go ligos.

Columbus, O., prie ežero, na
melyj atrasta nužudyta 16 me
tų mergaitė, buvus nėščia.

čia pat, kelios dienos atgal 
grįždama vakare namon 15 me
tų^ mergaitė buvo užpulta tūlo

PARSIDUODA geri Vargonai — jų 
kaina tik $25. Išvažiuoju Lietu

von, todėl noriu parduoti. Kam rei
kalinga yra ateikit sekančiu adresu: 
1102 E. 76th Street.

FOTOGRAFIJOS
ANT PASPORTŲ UADAROMA 
IR VAKARE, VALANDOS LAI
KU, BILE ORE, UŽ DOLARĮ. 
GVARANTUOTA. (14)

Crawford’s Studio
1955 E. 9 th STREET

DYKAI VISIEMS!!
Kuris tik prisius savo ir 
nors poros Lietuvių adre
sus, gaus labai naudingą 
knygelę dykai. Knygelė su
sideda iš 16 pusi., vardu 
“Keno Naudai Dirbsime?”, 

adre- 
(13)

Reikalauk šiandien 
suodamas atvirutę 

Lithuanian American Trading 
Co., Room 30, 112 No. Greene 
St., Baltimore, Md.
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PARSIDUODA NAUJAS NAMAS, 
2 šeimynų, po 4 kambarius, nau

jos mados intaisymais, sleitų stogas, 
neša rendos 70 dpff j mėnesį, netoli 
Lake Shore Boulvardo. Kaina $6,900. 
Paimsit su visai mažu įmokėjimu — 
kreipkitės prie savininko 1069 E. 72 
St., pirmos grindis.

KONCERTAS

PARSIDUODA 'MŪRINIS NAMAS, 
del 4 šeimynų1, po 6 kambarius 

kiekvienai,, taipgi yra ir mūrinis ga
ražius automobiliams, gerai pabuda- 
votas. Kreipkitės 1431 E. 66th St., 
Suite L Rosedale 5021W.
PARSIDUODA 4-rių kambarių nau

ji rakandai puse kainos — parda
vimo priežastis iškeliauju į Lietuvą. 
J. Rasys, 3^81 E. 69 St. (13) 

REIKALAUJU kambario, be valgio, 
švarioj šeimynoj, ant E. side, vie

nam arba dviem švariem vyram. Ma
lonėkit pranešti greitu laiku “Dir
vos” krautuvėj. ' (12)

REIKALINGA senyva pri
žiūrėjimui 3 vaikų, užmokestis ge

ra. Atsišaukit pas Just, čipurnų, 
8400 Pulaski į avė. (12)

BALIUS

4

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Stebetimiausias
Musų Pirkinis
įstatomas Pažymėtiname
Išpardavime
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“LAIMĖS JIEŠKOTOJAI” — 4rių veiksmų drama iš Lietuvos-Amerikos gyvenimo. Stato TMD. 20 kp., Nedėlioj, 
BALANDŽIO 3 d., GERMANIA TURN. Salėj, 1610 E. 55 Gat. Pradžia 3:30 po pietų. Bus ir koncertas, dai
nuos gabiausi vietos artistai. Po visko balius. Inžanga: 75c., 65c., 50c. ir ant šokių merginoms 35c.

po $M-oo
Materijos svarbiousios šios: Twill Cord .Tricotine 

Valdiško Serge Piquetine Plonyčiais Bryliais 
Pasiūta Madose: — Plačios Maišo Pavidalo 

Ištisiniai Naujausiai Iškvolduoti Su 
Diržais Išpustos Išvaizdos.

Ypatingai Patraukiančiai Apsiuleti Gražiais Mezginiais, 
Puikiai Koroliukais Išsiuvinėti Šilkiniais Šniūrais 

Apvedžioti Taipgi kiti Gražiais Satino 
Šmotais Apsiūti Visi Atsakančiai 

Išmušti Geru Šilko Pamušalu. '

4 
4

ŪSŲ Pavasarinių drapanų sankrova nebus pilna, jei
gu joje nesiras vieno šito taip dailaus Siuto už $39.00. 
Populiafiškiausios šio laiko, spalvos yra mėlynos, ru
dos ir priežalsvos. Pasiūti gyvai ir patraukiančiai 

dailiose madose — materija yra puikios rūšies ir užtik
rina ilgą nešiojimą ir gražios išvaiždos palaikymą! Mic
ros yra nuo 16 iki 48. Padėjus $10 užstato mes palai
kysime bile kurį jums patinkamą Siutą per 30 dienų, po 
ko galėsit apsisvarstyti pirkti ar ne.

BAILEY’S—TREČIOS GRINDYS

lki kompanijos nori 
mas. Chicagoj, kinis 
gelžkeliu kompanijų ęeri 
prieš darbo tarybą, s 
darbininku unijų advofa 
nšė apkaltinimą, jog J 
vanią ir Now York Conn 
kelio linijos tvarkė kitu 
rijų atsinešimus ir įs 
jom ką daryti suardymui 
ties su gelžkeliu darbinį 

Advokatas Walsh taij 
metė, jog kompanijos n 
maišyti žmonių pažiūrą j 
rinkus ir trinu bildu si 
unijas skelbdamos įvairi 
dingas amas per laik 
Nors teisėjas Barton ir 
nori, kad išdėstymas w 
metimų ir prtaamas k 
aprašymų yra prieang 
kapitalo santykiuos, vii 
bininku advokatas aii 
rodė to tikrenybę ir k; 
po pagaminta tokių ra

Iš 'kito kompanijos i 
Walsh išgavo, jog ki 
ant savo kelių turi slaj 
riją darbininkų pereekic 
nedidelius arsenalus su 
naudojimui laike steiki

Gelžkeliu teis artii 
kompanijų užsispyrimu 
tinti darbininkams alga

Big Four gelžkelio d 
kai padavė kompanijai | 
jirią, kad nesiimtų, už i 
marinimo, neš gali kili 
kas. Savo pasklinda d 
kaT paduoda darbo taryt

Visų kelių darbininkų 
pranašauja smarkias d 
kų kovas'kiekviename 
rijų pasikėsinime algas

Ohio valstijoje mažai 
ta pagerėjimo industrij 
jhno praėjusioje sava 
kurios paskiros plieno 
lyg atkunta, bet didi 
tavęs Youngstowno dii 
mažina produkciją.

East Liverpool put 
bystės skelbia, jog i 
nuolatos ateina ir dari 
tenkamai.

Kuro biznis nerodo | 
gerėjimo. Ohio anglį 
mažai turi vilties, ka 
pasigerintų. Laivams 
visai mažai teužsakom 
gi į namus beveik nil 
kalauja.

Ąkrono gurno dirbi 
lengva didina produki

Angliakasiai išteisti 
liamson, W. Va. — šeš 
gliakasių, apkaltintų 
tų metų sušaudymą ki 
šnipų, tapo išteisinti, 
tyri kompanijos, vyra 
ku buvo sušaudyti ar 
dėdamiesi, plaukdami 

žmonos ir giminės 
tųjų, po išteisinimo, si 
su didžiausiais džiau; 
šukavimais ir visas 
miestelis buvo linksnį

Nors vienur darbe 
vienok abelnai Amer 
darbių skaičius eina Į


