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Kronštadtas Sovietų paimtas 
Sukilėliai sušaudyti

UŽIMDAMI SENĄ TVIRTOVĘ SOVIETŲ VA
DAI VISUS SUKILĖLIUS SUŠAUDĖ IR

JŲ LAVONUS IŠMĖTĖ ANT LEDO, 
KIŠENIUS PRIKIŠĘ AKMENAIS.

Elta Praneša, kad Latviai Atiduoda Palangą,' 
kurios Jie Norėjo Sau, nors Miestas yra Musų.

VOKIEČIAI LAIMĖJO SILEZIJOS PLEBISCI
TĄ; LENKAI BAISIAI INTUŽO PRA
KIŠĘ; FRANCUZIJA PADEDA GAI

LAUTI IR NORI SILEZIJĄ DRASKYT.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO 

I____________________

KRONŠTADTAS NU
VEIKTAS; SUKILĖ
LIAI SUŠAUDYTI

Dvi kompanijos nori valdyt 
visas. Chicagoj, klausinėjant 
gelžfkelių kompanijų perdėtinius 
prieš darbo tarybą, gelžkelių 
darbininkų unijų advokatas iš
nešė apkaltinimą, jog Pennsyl
vania ir New York Central gelž- 
kelio linijos tvarkė kitų kompa
nijų atsinešimus ir Įsakinėjo 
jom ką daryti suardymui sutar
ties su gelžkęlių darbininkais.

Advokatas Walsh taipgi už
metė, jog kompanijos nori su
maišyti žmonių pažiūrą į darbi
ninkus ir tokiu budu suardyti 
unijas skelbdamos Įvairias klai
dingas žinias per laikraščius. 
Nors teisėjas Barton ir prieši
nosi, kad ištiėstymšs* tbkių už
metimų ir prikišimas klastingų 
aprašymų yra priešinga darbo- 
kapitalo sentikiuos, vienok dar
bininkų advokatai aiškiai pri- 
rodė to tikrenybę ir kad vėl ta
po pagaminta tokių raštų.

Iš ‘kito kompanijos viršininko 
Walsh išgavo, jog kompanija 
'ant savo kelių turi slaptą poli
ciją darbininkų pereekiojimui ir 
nedidelius arsenalus su ginklais 
naudojimui laike streikų.

Gelžkelių krizis artinasi su 
kompanijų užsispyrimu numa
žinti darbininkams algas.

Big Four gelžkelio darbinin
kai padavė kompanijai pasergė
jimą, kad nesiimtų, už algų nu
mažinimo, nes gali kilti strei
kas. Savo paskundą darbinin
kai paduoda darbo tarybai.

Visų kelių darbininkų vadovai 
pranašauja smarkias darbinin
kų kovas*" kiekviename kompa
nijų pasikėsinime algas mažint.

Ohio valstijoje mažai patėmy- 
ta pagerėjimo industrijos padė
jimo praėjusioje savaitėje. Ne- 
kurios paskiros plieno dirbtuvės 
lyg atkunta, bet didėsės dirb
tuvės Youngstowno distrikte vis 
mažina produkciją.

East Liverpool puodų išdir- 
bystės skelbia, jog užsakymai 
nuolatos ateina ir darbo yra už
tenkamai.

Kuro biznis nerodo greito 'pa
gerėjimo. Ohio angliakasyklos 
mažai turi vilties, kad darbas 
pasigerintų. Laivams kolei kas 
visai mažai teužsakoma anglies, 
gi į namus beveik nieks nerei
kalauja.

Akrono gurno dirbtuvės pa
lengva didina produkciją.

Angliakasiai išteisinti. Wiį- 
liamson, W. Va. — šešiolika an
gliakasių, apkaltintų už perei
tų metų sušaudymą kompanijos 
šnipų, tapo išteisinti. Viso sep
tyni kompanijos, vyrai tuo lai
kų buvo sušaudyti ar žuvo gel
bėdamiesi, plaukdami per upę.

žmonos ir giminės apkaltin
tųjų, po išteisinimo, sutiko juos 
su didžiausiais džiaugsmais ir 
šukavimais ir visas Matewan 
miestelis buvo linksmas.

Nors vienur darbai gerėja, 
vienok abelnai Amerikoje be
darbių skaičius eina didyn.

Kopenhagen, kovo 18 d. — 
Bolševikų užėmimas Kronštad- 
to patvirtinta. Didelis atakąs 
padaryta, bet pirmu sykiu bu
vo atmuštas; sovietų kareiviai 
ryte ant 3 vai. baltais marški
niais apsimovę ledu dasisiekė 
iki tvirtovės, prie jų prisidėjo 
Kronštadto komunistai, taip pa
vyko laimėti. ,

* • *
Stockholm, kovo 20 d. — So

vietų karidmenė, vadovaujama 
karės ministerio Trockio, po di
delio užgulimo paėmė atgal nuo 
sukilėlių Kronštadtą. Laimėję 
pergalę, bolševikai pasielgė su 
sukilėliais žiauriausia kaip bu
vo galima, šaulį ė, žudė ir, kan
kino visus iniciatorius ir daly
vavusius prieš bolševikus.

Visi oficieriai ir vadai tarp 
militarių spėkų ir sykiu civiliai 
tuojau tapo išrinkti, sulyg Troc
kio įsakymo, ir nužudyti. Jų 
lavonai tapo išmesti ant ledo į 
Finlandijos Užlają, drapanų ki- 
šeniai prikišti akmenais ir ge
ležgaliais, kad ledui ištirpus nu
skęstų. Kiti suimtieji dar Jau
kia savo likimo, ir be abejo jie 
liks nužudyti. Kadangi maisto 
patiems sovietų kareiviams sto
ka, tai galima suprasti koks yra 
padėjimas suimtųjų.

Pabėgėliai apipasakoja visus 
baisumus, kokie Kronštadtą at
imant buvo. Dauguma žmonių, 
apsivilkę baltai, ledu per snie
gus tolinosi į Finland!ją ir ki
tur, norėdami išsigelbėti. Liku
sieji kovoti, kariumenė, mdžai 
turėjusi amunicijos, turėjo gin
tis dviem pusėm: su vietiniais 
komunistais, kurie šaudė visus 
gatvėse ką tik pamatė, ir su už
einančiais sovietų pulkais.

Taip žiauriai apsieina komu- 
nistai-bolševikai su žmonėmis, 
o ką jie sakė, kada caro laikais 
taip buvo daroma! Nei kiek 
geresniais nepasirodo tie rojaus 
steigėjai ir darbininkų liuosuo- 
tojai.

Kivirčiai su Japonija už 
Salą Yap

Tokio, Japonija. •— Japonija 
pasiryžus stovėti tvirtai už pa
laikymą savo globoj Yap salos, 
pietiniame Pacifike, kurią Suv. 
Valstijos irgi reikalauja sau tu
rėti ir protestuoja prieš tokį už
sispyrimą. Sala yra paimta nuo 
Vokietijos, bet per ją eina Suv. 
Valstijų telegrafas.

Užima daugiau Vokietijos.
Paryžius. — Kad daugiau bu

tų reikšmingesnis santarvės iš
statytas reikalavimas, Francu- 
zijos, Belgijos ir Anglijos ka
riumenė dar užėmė naujas Vo
kietijos vietas — Mulheim ir 
Sheldorf stotis.

Rusijos sovietų armija užėmė 
Batum miestą, kurį per keletą 
valandų plėšė ir teriojo. Pir
ma to, miestą buvo užėmę Tur
kai.

ELTOS” BULETINAS
Palanga bus Lietuvių
Lenkų socialistų partija raš

tu į Lietuvos socialistus reika
lauja bendro pasistengimo ne
leisti rišti Vilniaus klausimo 
ginklais, bet derybomis.

Ministeris Purickis pasakė' 
Steig. Seime delei atsakymo 
Tautų Sąjungai: Lietuva su
tinka derėtis tiesiog, kadangi 
Rusai nenori įleisti Tautų Są
jungos kariumenės. Be to sun
ku nustatyti plebiscito terito
rija ir labai didelės išlaidos. 
Lietuva nori tartis, neardant 
valstybės pamatų ir reikalaus 
Brusselyje vykinti Suvalkų su
tartį. Lietuvos moralinė už
duotis yra maitinti Vilniaus 
teritorijos gyventojus, turint 
garantijos, kad maistas neteks 
okupantams.

šiomis dienomis atplaukė 
Klaipėdon pirmas Lietuvos lai
vas 1‘Jurata”. ,

Įgaliuotu Ministeriu Lietu
vai paskirtas Latvijos atsto
vas Lietuvoje Bandrevičius.

Palanga lieka Lietuvai.
Be to yra gautas kablegramas 

nuo Balučio tokio turinio: “Ar
bitražas su Latviais baigiasi. 
Palangą gausime ir pajūrio iki 
kelių kilometrų šiaurin švento
sios, kursai reikalingas' uosto 
įtaisymui.”

Važiuojantiems į užimtą 
Lietuvą.

Pagaliau delei važiiiojančių į 
Lietuvos dalį, 'kuri yrą Lenkų 
užimta, gautas Valdžios paaiš
kinimas. Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje. yra nurodžiusi .Lie
tuvos Valdžiai, jog Lenkijos 
konsulai Amerikoje nuo vardo, 
“Centralinės Lietuvos”- pradėjo 
išdavinėti pasus Lietuvos pilie
čiams, ktirie keliauja į Lenkų 
užimtą Lietuvos teritoriją kaip 
į Vilnių ar kitas vietas. Tokių 
pasų jau yra išduota, kaip spė
jama, apie kelis šimtus. Šiuo- 
mi pranešama, jog visi tokie 
pasai ar vizos Lietuvos Valdžios 
Skaitoma neteisėtais ir jie -nebus 
jokios* Lietuvos Atstovybės vi
zuojami; Keliaujant į Lenkų 
okupuotą Lietuvos dalį bus Lie-, 
tuvos Atstovybės išduodanti pa
sai arba suteikiamos vizos, su
sisiekus su Užsienio Reikalų 
Ministerija Kaune.

Lietuvos Informacijų Biuras.

VOKIETIJA LAIMĖJO 
PLEBISCITĄ

Bėdinas, kovo 21 d, — Ple
biscitas arba gyventojų balsa
vimas Augštutinėje Silezijoje 
pasibaigė su Vokietijos laimėji
mu. Lenkija, kuri visą viltį dė
jo ant tenaitinių Lenkų gyven
tojų ir buvo įvedus organizuotą 
terorą gąsdinimui žmonių, kad 
nedrįstų balsuoti) už Vokietijos 
pusę, pralaimėjo ^visiškai. Pas
kutinės žinios paįrodo, kaip pa
skelbia Vokietijos užrubežio mi
nisteris Dr. Simons, teko Vo
kiečiams 713,700 balsų, Lenkai 
gavo 460,700 balsų'.

Lenkai iš to baisiai nusiminę 
ir įsiutę, nežinia' kas dar gali 
kilti, jeigu savo įšėlimo nesu
valdys.

Prieš plebiscite, Lenkų bū
riai perėję į Rosąnbergą pradė
jo muši su Anglijos kareiviais, 
nes mat visu laiku Anglija ne-] 
prijautė Lenkams ir norėjo Vo
kietijos laimėjimo Silezijoje.
' Silezija ikšiolęi buvo po Vo
kietijos valdžia, bet karei pasi
baigus, Lenkijai gavus pripaži
nimą, ji reikalavo Sileziją ati
duoti Lenkams, vienok santar
vė nesutiko ant to, tik patvar
kė pačių žmonių noru nuospren
dį padaryti. \

Lenkai šaukiasi į Lygą ir į 
santarvę reikalaudami pertvar
kyti ai1 atiduoti jiems tą dalį, 
kurioje buvo didžiuma, balsų už 
Lenkiją.

Silezijos plebiscito plotas su
sidėjo iš 5,000 ketvirtainių m.

• * *
Paryžius. — Po Silezijos ple

biscito, labai neužganėdinti ir 
Francuzijos politikieriai, dabar 
nori, kad Silezijai vištiek butų 
sudraskyta ir dalis atiduota 
Lenkijai. • Dauguma pačių Len
kų balsavo už^Vokiečius, nes bi
jo Lenkijos vargų ir priversti
nos tarnystės kariumenėj.

LIETUVOS MISIJOS 
NARIU PRISKIRTA
B. MASTAUSKAS
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kovo 15 d. iš Lietuvos atvy
ko žinomas veikėjas B. Mastau- 
kas. Jis yra paskirtas Lietuvos 
Misijos nariu Užsienio Reikalų 
Ministerio įsakymu nuo vas. .22. 
Liudymas apie tai yra sekantis;:

Kaunas, vasario 22, 1921. 
J. Sveikatai,

p. Bol. Mastauskui.
šiumi skiriu Tamistą Lie

tuvos Valdžios Misijos Suvie
nytose Amerikos Valstijose na
riu. Tamista esi prašomas nu
vykus Amerikon prisistatydin- 
ti Misijos šefui, parodyti jam šį 
paskyrimą ir eiti tas pareigas, 
kurias jis Tamistai paves.

DR. PURICKIS, '
Užsienio Reikalų Ministeris.

Skirdamas g. Mastauską Mi
sijos nariu, Dr. J. Purickis, kaip 
matyti iš rašto prie Lietuvos 
Atstovybės nuo vasario 21 d., 
61331,, turėjo omenyje, jog g. 
Mastauskas yra “Amerikos Lie- 
tuvių-katali'kų patikimas- žmo
gus, nes jie jį labai remia,” “ro
dos turįs santikių su Amerikos 
Valdžios sferomis” ir “galįs bū
ti Misijai naudingu.” Todėl 
“Valstybės, Prezidentui p. Stul
ginskiui peršant”, “Dr. J. Pu
rickis ir nusprendęs gerb. Mas
tauską paskirti Misijos nariu. 
"Jo paskyrimu”, užbaigia Dr. J. 
Purickis, “kaip tik norėjau šiek- 
tiek nuraminti Amerikos Lietu- 
vius-katalikus,' kurie kažin ko-' 
del musų Misijos dabartine są
statą labai nepatenkinti.”

Bet tokio buvusios-Misij

LIETUVOS VYRIAUSYBES REIKALAVIMAI 
PIRMA PRADĖJIMO TARYBŲ

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Paskutiniame “Eltos” prane
šime buvo pasakyta, jog Minis
teriu Kabinetas kovo 9 d. yra, 
nutaręs priimti tiesioginių de
rybų Brusselyj propoziciją bet 
(“Eltos” pranešime nevykusiai 
buvo pasakyta “ir”) delei lai
kinosios padėties, sudaromos 
laukiant Brusselio derybų, Vy
riausybė .pasižadėjo padaryti sa
vo pastebėjimų. Dabar nauju 
kablegramu “Elta” praneša a- 
piė tuos musų vyriausybės rei
kalavimus. Kablegramas iš 14 
kovo tokio turinio:

“Galvanausko nota Tautų 
Sąjungai: Lietuvių Vyriau
sybė reikalauja, kad Lenkai 
griežtai išpildytų Suvalkų 
spalio 7 dienos sutartį — ne
pereiti liniją Bastunai-Molo- 
dečna. Sutinka duoti mais
to Vilniaus sričiai, bet reika
lauja Lietuvių kontrolės apie 
išdalinimą. Pjašo užginti 
Lenkams rekvizicijas, kad 
Lietuvių sušelpimas nebūtų 
iliuzorišku.

VISIEMS SAVO' 
SKAITYTOJAMS, 

RĖMĖJAMS 
IR 

DRAUGAMS 
LINKIME LINKSMŲ 

VELYKŲ.
“Dirvos” Redakcija 

ir Administracija.

Daugiau Tikimą Gaut iš 
Vokietijos

Bėdinas. — Vokietija jau su
mokėjo santarvei 20 bilijonų 
aukso markių ir ant naujo rei
kalavimo sumokėti dar bilijoną 
iki kovo 23 d. ji atsakė negalė
sianti.

Dėlei didelių reikalavimui iš 
Vokietijos, Dr. Simons pasakė 
santarvei,'jog tik tada Vokieti
ja gali manyti apie mokėjimą 
daugiau, jeigu Silezija liktų Vo
kietijai. Dabar, Silezijai tekus 
Vokiečiams, Londone pasitikima 
iš Vokietijos geresnių prižadų. 
Mat, Silezija yra turtinga ka
syklomis, iš ko Vokiečiai gali 
daugiau pelno turėti. Lenkams 
ji irgi buvo svarbi ir todėl per 
kraujus buvo užsispyrę gauti.

Vokietijoj pradėta plačiai >boi- 
kotuoti Anglijos prekes. Iki to
lesnio pranešimo, prekybos or
ganizacijos nusprendė smerkti 
ir nepirkti 'Anglijos dalykų.

Nauja kometa. Iš Capetowno, 
Afrikoje, pranešama, jog tapo 
patėmyta nauja kometa pieti
niame danguje.

Pasirašė taiką su Rusija. Iš 
Varšavos skelbiama, kad Rygo
je tapo pasirašytą Lenkų-Rusų 
taika. Tokios žinios jau kelis 
'sykius buvo praneštos, bet da
bar gal bus teisybei

Kruvina Savaitė 
Airijoje

Dublinas. — Iki pabaigai per
eitos savaitės, trumpu laiku, at
sibuvo didelių susirėmimų su 
valdžios kariumene ir tuose mū
šiuose išviso žuvo 29 žmonės. 
Tai buvo kruviniausią savaitė 
Airijoje, prasidėjus dabartiniam 
Airių slėgimui. Qali but kad 
žuvusių skaičius bus daug di
desnis, kadangi abi pusės — ir 
Airiai ir valdžios vadai — sa
vo nuostolius slepia. Nekuriu 
spėjama,./ kad žuvusių skaičius 
sieks iki 50 ypatų. Prie užmuš
tų daugybė dar, yra sužeista.

šiame mieste subombarduota 
du kariumenės vežimai. Du ka
reiviai užmušti, šeši sužeisti ir 
žuvo trįs pašaliniai.

Londonderry mieste buvo ki
lę susirėmimai tarp Unionistų ir 
Sinn Feiniečių.

Airiai, ^apvaikščiodami šv. Pa
triko dieną, kovo 17, ypač pasi
žymėjo savo veiklumu prieš 
valdžią. Visur laike demonstra
cijų tą dieną policija ir kariu
menė stengėsi suardyti iškilmę, 
o tas buvo priežastimi Airių su- 
krutimo.

Dungarvan mieste atsibuvo 
smarkus Susirėmimas ir abi pu
sės panešė didelius nuostolius.

Kinsale susirėmime tapo už
mušta šeši valdžios kareiviai Ai
riams padarius užpuolimą ant 
jų. Užpuolikai irgi nukentėjo.

Visoj Airijoj eina smarki ko
va sulaikymui bėgimo Airių į 
Ameriką: Airijos kovotojai ma
to tame nustojimą savo spėkų.

Neteik nei mislyt apie maži
nimą' kariumenės, — sako Fran
cuzijos buvęs pręmjeras Vivia- 
ni. Francuzija ir dabar turi di
džiausią armiją už kitas šalis.

gerinimo jau įvykti nebegalėjo, 
nes Valdžios įsakymu toji Misi
ja buvo atšaukta ir vasario 26 
d. išvažiavo Lietuvon du jos na
riai: Maj. P. žadeikis ir Kun. 
J. žilius, o čion Amerikoje nors 
ir pasiliko Jonas Vileišis, bet 
kaipo Lietuvos Atstovas, o ne 
Lietuvos Misijos'Pirmininkas.

Gerb. Mastauskas yra pit- 
miausia atvykusiu nariu nau
josios Misijos, kuriai išpuls va
ryti antroji paskola ir visi kiti 
darbai, kurie Lietuvos Valdžios 
jam bus pavesti. Ikišibl dar 
nėra žinių, jog Steigiamasis Sei
mas jau yra antrąją paskolą 
užgyręs, kaip lygiai nėra žinių 
koksai tos'naujosios Misijos bus 
sąstatas. Privačiai gautomis ži
niomis, rengiasi Amerikon ir 
jau yra gavę vizas gerb. Čar
neckis ir Rozenbaumas.

Tečiau pirmosios Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonų pardavi
nėjimas dar ir toliau yra varo
mas. Visas tas darbas tapo

Kaip žinoma iš Suvalkų su
tarties teksto, Lenkai buvo su
tikę ant laikinosios demarkaci
jos linijos, kuri ėjo nuo Varėnų 
stoties, link Bastūnų, o paskui 
buvo norima ją pratęsti iki Mo- 
lodečnos. Lenkai pasižadėjo nei
ti toliau tos linijos į Lietuvą, iki 
visi 'ginčai dėl rubežių tarp abie
jų valstybių nebus galutinai iš
spręsti.'* Laužydami šią sutar
tį, Lenkai leido želgowskiui per
eiti šią liniją ir užimti Lietuvos

•—Tąigi-jeigu-mo-' 
rimą tolidu vesti derybas apie- 
rubežiu, reika kad Lenkai atsi
trauktų už tos linijos.

Žinoma, gyvenant Amerikoje, 
kaip kam pasirodo, jog želgow- 
skį reikia dabar išmušti ir ga
na. Bet reikia prisiminti, jog 
Lietuvių kariumenė bent skai
čiumi apie dešimtį kartų rods 
mažesnė negu Lenkų. Jeigu Lie
tuviai ir neabejoja, jog ir toj 
nelygioj kovoj jie laimėtų, tat 
patvirtina; buvę šu Lenkais su
sirėmimai ries širvintais, Gied
raičiais ar Vievį, — bet tokia 
ko va. atneš tų daug nuostolių vi
soms musų jaunoms pajiegoms, 
o jos juk yra taip brangibs’. To
dėl (ir vedamos derybos, stato
mi įvairus reikalavimai, kurie 
ilgainiui ir. pačių Lietuvos Rytų 
žmonių, kaipo daromi jų nau- 
don, bus jų paremti ir šiandien 
jau yra paremiami, želgowskio 
planas sušaukt) 'Vilniuje savo 
seimą nusmuko, neš ne tik Lie-

tuviai, Žydai, Baltarusiai ir Vo
kiečiai yra išsitarę prieš tokį .

| seimą ir buvo atsisakę jame da
lyvauti, bet ir tie, kurie dėjosi 
už Lenkus, nustojo karščio prie 
to seimo. Buvusieji želgowskio 
“valdžios” šulai, kaip W. Abra- 
mavičius, atsisakęs yra joj da
lyvauti. Darbininkų organiza
cijos arba bent jų vadai taipgi 
veda pasitarimus. Dalykai pra
dedą aiškėti gal ir Vilnijos kai
miečiui, jog po Lenkais būti, lai
mės nebus: Todėl apsimoka pa
politikuoti ir ateityje Lietuvos 
Valdžiai gali būti paskaityti di
džiu nuopelnu, jog ji mokėjo iš
laikyti ilgesnį laiką savo gyvą 

ipajiegą, būtent Lietuvos kariu- 
menę. Įvairiems bolševikams ly
giu budu nepatinka tokia dery
bose ištvermė. Nebūtų šios 
jiegos ir Rusai įsiveržtų su 
savo bolševizmu.

ChicagOs “Draugas” lygiu
du statosi narsingu ir apvertin- 
damas derybų pasekmes, pasa
ko įžangos straipsnyje 'iš koyo 
9 dienos: “Tokie diplomatai, 
kaip Purickis, . Voldemaras 'ir 
Dr. Štau'gaTfišgali lietuvius iš" 
proto išvaryti”. Išdrožęs tokį , 
paniekinimą gerbiamiems' i Lie-; 
tuvos veikėjams, “Draugas” nu
siskundžia dar prie 'tos progos, 
jog mes mažai tegerbiame tau
tos autoritetus.

Ikišiol Lietuyiai iš proto neiš
ėjo ir moka ginti- savo nepri
klausomybės reikalus ir gal but 
svarbiausią delei tos priežas
ties, jog neatsižiuri ką rašinėja 
"Draugas” apie Gabrį 
eilę kitų veikėjų, kad 
vardų nei neminėjus.

pa- 
sa-

bu-

ir visą 
jau JŲ

Sako, žemė yra kaip 
Zion, III. — “Pranašas” 
kuris jau keletą keistų 
pastaruoju laiku paleido, dabar 
pašildė $1,000 tam, kas prirū
dys jam, jog žemė yra apvali, 
o ne plokšti.

Voliva taipgi yra griežtais už
sispyrėlis panaikinti visus ne- 
dėldįeninius pasilinkiminimus.

blynas. 
Voliva, 
dalykų

buvusios Misijos'narių pavestas 
Lietuvos Atstovybei ir sulyg 
Ministeriu Kabineto nutarimo 
gerb. M. Vinikui, kaipo Finan
sų Ministerijos įsakyta, nuo 
spalio 21 d., N35905. -

Kai kurios kolonijos sulygi
namai mažai tėra išpirkusios 
■pirmosios paskolos, nors ir pa
tįs darbai tose kolonijose nebu
vo sumažėję. Gal tat įvyko ir 
delei buvusios Misijos sąstato. 
Dabar galima dar tokioms ko
lonijoms pasitaisyti, o pinigai 
Lietuvos Vyriausybei šiandien 
didžiai reikalingi.

Todėl šiuomi kviečiamos yra 
visų panašių kolonijų paskolos 
stotįs, nieko nelaukiant, sureng
ti platesnius susirinkimus Lie
tuvos Laisvės bonų pardavinė
jimui ir užkviesti gerb. Mastau- 
skį, kursai, kaipo žmogus, ką tik 
parvažiavęs iš Lietuvos, galės 
papasakoti daug žingeidžių nau
jienų apie Lietuvos padėtį, o 
■ypatingai apie Lietuvių-Lenkų 
ginčus delei Vilniaus!

Pasikorė Lietuvis. Baltimo
re, Md. — Čiopai kovo 16 d. pa
sikorė Lietuvis, Jurgis Glebas, 
40 m. amžiaus žmogus. Paliko 
žmoną su pora vaikučių. Saužu- 
dystės priežastis, kaip spėjama, 
perdaug vartojimas ■‘naminės”.
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REKORDŲ KAINĄ NUMAŽINTĄ 
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai
na tapo numažinta iki 85c. už 10-coli- 
nius rekordus. Užsakydami rekordus 
iš “Dirvos5! Krautuves7 Katalogo siųs
kite po 850. Mažiau šešių rekordų
perkantiems siuntimo neapmokame. 

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

KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS
MANCHURIA 1 MONGOLIA 

Balandžio 14 Balandžio 28

Tiesioginė Kelionė tarp
HAMBURGO NEW YORKO

PATOGIAUSIAS
MINNEKAHDA

(Naujas tik 3 kl.)
Kovo 31

Trečia Klesa iš New
Trečia Klesa iš New
Trečios klesos keleiviams valgis duodamas dideliam val
gomam kambaryj su patarnautojais. Uždari kambariai 
yra rezervuoti moterims ir vaikams.
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New 

York, arba prie Vietinio Agento.

d.
Yorko į Liepoją 
Yorko į Eitkūnus

$132.00
$130.00

N
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Iš Lietuvių Gyvenimo |

DETROITO ŽINIOS |

Paskolos reikale. Laikinas | 
Liet. Laisvės Paskolos 'komife- , 
tas kovo 6 d. sušaukė visų Lie- , 
tuvių draugijų atstovų konfe- . 
renciją organizavimui Lietuvos , 
Gynimo Paskolos stočių. Atsto
vų dalyvavo nuo 20 draugijų, 
viso apie 50 asmenų. Susirin
kimą vedė kun. F. Kemėšis. Ap
svarsčius dabartinę Lietuvos 
padėtį, kad dar didelis pavojus 
gręsia iš Lenkų pusės, supras
ta, jog Lietuvai dar labai rei
kalinga materiale parama ir 
kad tokią patamą gali duoti 
Amerikiečiai Lietuviai, vienhal-, 
šiai nutarta rengtis prie naujos 
paskolos. Delėi geresnių pasek
mių reikalaujamos kvotos sukė
limui nutarta organizuoti čia 
tris Paskolos stotis — vieną šv. 
Jurgio parapijos apielinkėj (E. 
Side); antrą šv. Antano para
pijos apielinkėj (West Side); 
trečią šv. Petro parapijos apie
linkėj (Deleray). Visos trįs 
stotįs veiks savistoviai, tečiaus 
turės vieną centralį komitetą, 
kuris koordinuos šių stočių dar
buotę.

Pirmoji stotis čia pat išrin
ko komitetą iš šių narių: pirm.
— kun. F. Kemėšis; vice-pirm.
— K. šnuolis; sekr. — Pr. Rač
kauskas; izd. — A; F. Druktei- 
nis; iždo globėjai — J. Tamo
šiūnas, K. Abišala ir D. Karpa- 
vičienė. Kitos dvi stotįs žada 
susiorganizuoti šiomis dienomis. 
Pirmas visų trijų stočių komi
tetų susirinkimas įvyks kovo 28 
d. šv. Jurgio parapijos salėj.

Prie šios progos reikalinga 
pranešti, jogėi visi, kurie yra 
užsirašę, bet dar neužsimokėję 
už bonus, ir kurie yra išmokėję; 
bet dar neatsiėmę 'bonų, taipgi 

. visi, 'kurie norėtų įsigyti boną,
— kreipkitės prie iždininko A.
F. Drukteinio, 9501 Cardoni av., 
ten galėsite visus -reikalus at
likti. K. šnuolis.

-nenuilstančiai darbuojasi tau
tos labui, ir taipgi ačiū visiems 
Biriltės nariams už jų trusą.

Musų ‘^komunistai” čia la
biausia “kovoja” už laisvę, pa
sigėrę po pulruimius trinasi ir 
visus niekina. Gaila, kad tokie 
žmonės nešioja ir Liethvio var
dą; jie nesušelpė vieno našlai
čio karės nukentėjusio, nei su
žeistam kareiviui pagalbos ne
davė, o ant degtinės jie visada 
turi. Lietuvis.

širdį. Pirmiausia pradėjo ragin-1 
ti, kad nesigalėtume aukauti Į 
musų kovotojams. Sako: jeigu Į 
mes atsilaikėme prieš tokius di-1 
dehus pnesus ir be žydų, tai pa- . „
rodykime, kad mes šiuomi kar- aim “ 
tu taipgi be jų apsieisime. Po 
to pradėjo šaukti aukautojus: 
kas pirmutinis ir kad ateitų su Į 
savo auka į priešakį užrašymui.!

d.
U-

CHICAGO, ILL.
“Rūtų Vainikas” scenoje. Ko

vo 6 d. L. M. D. “Apšvieta” vai
dino K. Puidos veikalą “Rūtų

Susirinkus svetinčn 
tą vakarą, laukėme kada prasi
dės lošimas. Laikui priėjus, 
uždanga pamažu pradėjo kilti 
laugštyn — ir rodos koks šal- 

Kad pradės lėkti penkinės?“ vėjelis perpute - tas see- 
I nna a rann+n ir* n a .*wwaa«vvMaa vinHn 

dešimtinės ir net dvidešimtinės, 
tai net dyvai 1 Keleto minutų Į 
bėgiu sumesta krūva iš apie de
vynių šimtų dolarių aukų Gyni
mo Komitetui.-

Ant galo kalbėjo p. M. J. Vi- 
nikas iš Washingtono, nuplėš

ydamas nusibankrutijusios Len
kijos stovį ir jos skolų didumą. 
Pasakė, kad, girdi, ant kožnos | 
galvos Lenkų v_ H_ _______
mui atsieina apie 30 tūkstan
čių markių, kuomet Lietuvos 
Valdžios užlaikymui mums nuo 
galvos atsieina tik 200 markių 
ant metų. Tokis tai skirtumas. 
Už tai, sako, musų priedermė 
yra skolinti musų Valdžiai ap
saugojimui savo turto Lietuvo
je nuo nusibankrutijusios Len
kijos, kitaip gi, Lenkija pasi
grobus Lietuvą užverstų tas 
skolas ant musų pečių.

Kiek šiame susirinkime bonų 
buvo parduota neteko sužinoti.

Prieš atidarant iškilmę, tū
las choras (nežinau vardo) dai
navo Amerikos ir Lietuvos Him
nus ir dar sudainavo porą dai
nelių.

Gale visko, pirmininkas dar

mas atliktą labai puikiai.
Visas tas surengimas, lošėjų 

sutaikymas, jų išlavinimas ir 
scenos surengimas priklauso re
žisierės p. M. Dundulienės sū- 
gabumtri. šis perstatymas pa
darė ant visų žiūrėtojų gilų įs
pūdį. Moksleivis.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
I šitokiu aprašymu:

ALT. Sandaros 29 kuopos su- < 
WlfiTkhue, laikytame kovo 13 d., I 
nutarta rengti koncertą balan- • 
džio 23 d. žadama kviest žy- 1 
mesriių dainininkių iš 'kitų kolo
nijų — Clevelando ar Chicagos. j

Narys.1
“Motina” Jones, taip pramin

ta sena darbuotoja visuomenės 
labui moteris,-: kovo 13 kalbėjo 
Automobilių Darbininkų Unijos 
svetainėje, temoje/“Darbininkų 
Laisvė”. Ta 85 metų senelė, 
kuri visą savo gyvenimą pa
šventė darbininkų reikalams, 
karštai ragino minią — apie 
1400 darbininkų ir darbininkių 
— organizuotis į unijas kovai 
prieš išnaudotojus, nes “unijos 
yra darbininkų atspirtis ir mo
kyklą” — sakė kalbėtoja, “ku
rioje ji dirbdama-nors ir pase
no, tečiaus jaučiasi lyg jauna 
mergina.” Parodė daug pavyz
džių kur kapitalistų pasamdy-l 
tos šaikos be jokio reikalo žudė 
streikuojančius darbininkus, o 
“visų tų žudymų ir persekioji
mų kaltė yra musų, o mes kal
ti todėl, kad be organizacijos 
negalima priverst. kapitalistų 
su mumis skaitytis” — sakė ji.

•Lietuviams reikėtų rimtai pa
galvoti apie unijų nuopelnus ir 
rištis su visais darbininkais į 
vienybę. .. Darbininkas.

NEW YORK, N. Y.
Mass mitingas. Kovo 13 

Brooklyno Lietuviai Copper 
niori salėje surengė mašs mitin
gą išnešimui rezoliucijos su rei- 
kalayimu, kad Lenkai apleistų 
musų sostinę Vilnių ir kad Suv.

■ Valstijos pripažintų Lietuvą de 
jure, šitas mass mitingas bu
vo rengiamas draugę su žydais, 
bet dabar, vėl paaiškėjo, kad su 
žydais ištikro ’ mes nieko ben
dro negalime turėti. Susirin
kime ne tik kad nebuvo nei vie
no žydelio, bet net ir pats ra
binas, kuris buvo pasižadėjęs 
kalbėti, .nepasirodė. Beje, bu
vo vienas raudongalvis žydukas 
atėjęs, bet kuomet kalbėtojas 
ragino visus pirkti, 
bonus, tai jis kepurę 
vos užspaudęs išėjo.
turime antrą pavyzdį iš musų Į merginų parinktų aukų Lietu- 
“prietelių” žydų, kurie nuo Lie- vos našlaičiams, labai varginga- 
tuvių visgi daug tikisi ir gavo. me padėjime esantiems. Pir-

Mitingė pirmininkavo p. V. mininkas p. Jankauskas paaiš- 
F. Jankauskas'. Jis pratarė ke- kino kokiame padėjime matė 
lėtą žodžių apie Lietuvos pade- tuos be tėvų paliktus vaikučius, 
tį, kadangi jis dar tik pora sa- Į kaip jie nuskurę, net marški- 
vaičių kaip buvo sugrįžęs iš I naožių neturi. Bet koks keis- 
Lietuvos ir žinojo vėliausius tumas: musų mergelės anei ne- 
nuotikius ypatiškai. Jis sakė Į sukrutėjo- prie aukų — nuėjo 
savo akimis matęs ir patyręs,|sau rengtis namon keliauti: ne- 

1 kaip Lietuvos Valdžia demokra-1 ruP* joms našlaičiai, tik viena 
1 tingai ir tvarkiai viską veda. kas ji mislyse stovi — tai ap-
■ Paskui perstatė kalbėti Ameri- šigražinimas savęs ir viskas. 
1 koną p. Masar, New Yorkietį,!
■ kuris pagyrė Lietuviui už jų
1 darbštumą ir ištvermę, kad jie, 
’ girdi, tokia maža tautelė, pasi

rodė ištikro milžinais. 1___
dėjo jis gelbėti Lietuvos nepri- 
gulmybės reikalus visomis savo 
jięgomis, ant ko visi .plojo, kad 
net salė ūžė.

Sekantis kalbėjo Lietuvos At
stovas J. Vileišis, paragindamas 
visus prie didesnės vienybės, 
dėkuodamas Amerikiečiams už 
gausingas aukas ir išreikšda
mas norą, 'kad mes ir ant toliau 
neapleistume rėmę savo karžy
gius skolindami Lietuvos val
džiai pinigus.

Trečias kalbėjo J. O. Sirvy
das; kuris savo liūdnais žodžiais, 
tiesiog pataikė klausytojams į

Lietuvos 
ant gal- 
Tai jau paprašė, kad kas iš chorisčių

| Matydamas, kad musų mer- 
į | gaitėms nerupi pagelbėjimas 

tokio graudingo našlaičių padė
jimo, pasigriebiau kepurę ir už- 

Pasiža- stojau duris, ‘kad einantieji iš 
salės nors po keletą centų naš
laičiams paskirtų. Sumetė net 
,$25.02. Kitas vaikinas irgi tą 
padarė, ir surinko dar $2.65, — 
išviso $27.67. Nora tiek naš
laičiams bus pagalbos.

Sanarp Rimkus.

nos stebėtinas gražumas pada
rė ant manęs nepaprastą jaus- 1 

Imą. Naktis, mėnesiena, tarp , 
akmenuotų krantų vanduo ban- ; 
guoja, šalyj puikiai įrengtas i 
Ramotų namas, iš akmenų su- . 
krautas aukuras, akmens suo
las, usnių kupstai, tankus me- ; 

Idžiai — žodžiu, pirmu kartu ■ 
Lietuvių vakaruose teko matyti i 

valdžios* užlalky-k aip paikiai i^gtą sceną ko- : 
kią galima matyti tik dideliuo
se tikruose miesto teatruose.

Lošėjai taipgi buvo gerai iš- : 
šilavinę. Kada pasirodė senelis 
Rimvydas su Lietuviškom kan
klėmis, suskambinus jam ir už
dainavus gražią dainelę, publi
ka stačiai užžavėta: rodos kad 
ir kvėpuoti žmonės bijojo, -kad 
nesutrukdžius aido, kurs žavė- 
te žavėja. Rimvydas savo ro
lėje išlaikė gerai nuo pradžios 
iki galo.

J. Gulbinienė natūraliai per
statė susikrimKfSlą moteriškę 

, (Vinką), už ką publika ją ap- 
. dovanojo gyvų gėlių bukietu.

Gerai lošė Ramota (J. Šim
kus), kenčiantis už tėvų nuodė- 

. mes; taipgi gerai atliko Survi- 
i los rolę P. Daugėla, ir šauklio 

rolę P. Masokas. Neblogai vai
zdino ir Tarnas — J. Urba. La
bai gerai lošė Sigutės šešėlį P. 
Petraitienė. Visas veikalas taip 
puikiai atlikta, kad geriau var
giai kas ir butų galėjęs atvaiz
dinti. Ypatingai įspūdį darė 
paskutinis aktas, kada Ramota 
pasakė: “Uždegkite šventąją 
Gabiją”. — štai pasirodo dvi 
baltais liuosais rūbais, basom 
kojom, palaidais plaukais, gė
lių vainikėliais ant galvų, lėtais 
žingsniais išeinančios merginos, 
nešančios augštai iškėlę molinį 
indą su liepsnojančia ugnimi, 
padėjo jį ant aukuro, ir nušvie
tė dar didesnė šviesą; jos sau
goja ir kursto ugnelę, dedamos 
jon kviečių varpas ir gėlių žie- 
dus. Tas jaui^gimio aukoji-

Mire Tamas Astramskasj
New Yorke, Bellevue Iigonbu-| 

tyj’e; kovo 11 d. mirė Tamas 
Astramskas, žinomas Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje orga
nizacijos darbuotojas, išgyvenęs 
Amerikoje apie 34 metus ir prie 
tos organizacijos.darbavosi nuo 
jos susitvėrimo; pats taipgi bu
vo uolus organizuoto jas ir sar
gas visais SLA. sunkiais ir ne
ramiais laikais.

Seniau jis yra buvęs SLA. or
gano “Tėvynės” administrato
rium, vėliaus turėjo savo spau
stuvėlę Philadelphijoj, o pasta
rais keliais metais dirbo “Tė
vynės” spaustuvėje iki pat su
sirgimo.

Velionis Tarnas turėjo 69 m. 
amžiaus. Mirdamas buvo SLA. 
Pildomosios Tarybos narys — 
Iždo Globėjas, kurią vietą jis 
jau senas laikas kaip užėmė.

Kaip SLA. nariai, taip ir vi
sa Amerikos [Lietuvių visuome
nė, ypač tautininkai, atiduoda 
jam paskutinį savo linkėjimą, 
nes jisai ’buvo vienas iš akti- 
viausių musų veikėjų jaunose 
savo dienose Penn. valstijoj, ka
da musų veikėjų čia buvo ma
ža, kada dar kitos naujokynės 
buvo beveik nežinomos ir Lie
tuviai buvo pakrikę.

REIKALAUJAM
AGE

Platinimui
N T V 
“Dirvos’

geras uz-Duodama 
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in-' 
formacijų ir kvitų.

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,

APIE PENKIS KŪNO 
PAJAUTIMUS..

Visi 'žmonės turi kūną ir 
tas kūnas turi pajautimus, 
o tų pajautimų užrašyta 
penki: regėjimas,- 'girdėji
mas, pauostymas, paragavi
mas, dasilytėjimas.

Pirmutiniai du yra svar
biausi, užtai jie pirmoj vie
toj ir stovi. Žmonės regi 
arba mato akimis, girdi ar- 
bą klauso akimis* Jei alkių_____
ir ausų neturėtų, daug lai- girdi”,
minerpsni hutu vipnn i

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

EF* PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Kurie manote keliaut Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mėne

siuose, dar laikas užsisakyti vietas antros ir trečios klesos, nes tuo
se mėnesiuose visada buna stoka vietų. Rankpinigių siųskit $30.00 
Money Orderiu. Laivakortės kaina iš New Yorko į Eitkūnus 3 
klesa $109.60 su karės taksai.

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- 
aliu pasiųsti. Visuomet .kreipkitės sekančiu antrašu, pridėda

mi už 2c. krasos ženklelį. (14)

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA
GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Greenpoint 4548.

PITTSBURG, PA.
Liet. Raudonojo Kryžiaus rė

mimo organizacija čia gyvuoja 
jau treji metai, bet silpnai vei
kė, žmonės neturėjo kur susi
rinkimų laikyti, bet dabar davė 
salę dykai Piliečių Klubas, tai
gi sukrusta labiau. Tapo išrin
kta nauja valdyba. Surinktų 
pinigų nesiunčiama niekur, tik 
stačiai į Lietuvą, D-ro Roko 
Šliupo vardu Liet. Raudonajam 
Kryžiui. Tą matydami, žmo
nės daugiau rašosi, ,nes supran
ta, kad nebus jų pinigai nuoša
liais nutrupinti.

Čia buvo miesto surengta vi
sų tautų paroda; joje dalyvavo 
ir Lietuviai ir gavo trečią dova
ną, ką paskyrė Liet. Raudona-

Pelno nuo to pa-
Birutės Choras

jam Kryžiui, 
liko 140 dol. 
taipgi sulošė teatrą ir vakaro 
pelną — 170 dol. — atidavė L. 
Raud Kryžiui. Labai ačiū cho
ro vedėjui p. Senuliui, kuris

“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dicn ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103
Vardas __ _____
Adresas _______

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

DAKTARAI JUMS NURODO, KAD 
GERAI SVEIKATAI REIKALINGA 

ŠVARUS DANTYS
Visi daktarai ir dentistai pataria savo pa
cientams sukramtyt valgį gerai, kad išven
gus užkietėjimo ir pilvo skaudėjimo.
Kad sukramtyt valgį gerai, jus turite tu
rėt gerus dantis.
Turėjimui gerų dantų jus turite užlaikyti 
juos švariai.
Turėk sau pareiga valyt dantis su “COL
GATE’S”, gaivinančiu dantų valytojų.

Vardas “Colgate’s” ant toiletinių dalykų garantuoja 
Teisingumą, Grynumą ir Gerumą rūšies. Įsteigta 1806.

KAD GYVENIMAS BUTŲ UŽGA
NĖDINANTIS REIKIA GERAI 

; JĮ PRADĖTI
Lietuvė motina iš Clevelando rašo: 

“Kad ji neturėjo pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji 
išaugino juos visus ant

Ji toliau patėmija:
“Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję 
dovanas.”

THE BORDEN COMPANY
Borden "Building New York

mingesni butų. i
Tiedu pirmutiniai kūno ] 

pajautimai žmogų valdo ar
ba teisingai sakant už no- 1 
sies vedžioja.- Gal dėlto jie J 
ir .sustatyti toj' apielinkėj, 1 
kur nosis randasi. ]

Kur nors kas krepšt — • 
tuoj ausįs ir išgirdo. Šaky- 1 
šiih butų nieko, jei išgirstų, ■ 
dėlto jos ir yra ausįs; bet 
jeigu tas girdėjimas pasi
baigtų su krepštelėjimo pa
sibaigimu, butų gerai; žmo
gus tada suvaldytų savo no
sį ir nesuktų Ją į tą kraštą, 
kur ji nueina lygiai tiesiog, 
kad akįs galėtų pamatyti, 
kas -krepštelėjo.

Kam butų' reikalinga ži
noti, kur tas krepštelėjimas 
ar barkštelėjimas ar kas ki- - 
tas, ką ausįs nugirdo?

Ausįs tai ausįs, jos tain 
ir sutvertos; ale kam paskui 
ir akims reikia nbrėti ma
tyti 'kas atsitiko?

I Visokių visokėlių galėtum 
prišnekėt, kur tos ausįs na
bagą žmogelį tampo.

Eina gatve, kalbasi apie 
svarbius dalykus; užpakalyj 
ar šone ar priešakyj kas su
sibaladojo ar čyptelėjo, te
nai žmogus nosį ir suka ir 
nori matyt “kas” tenai.

Sėdi kambaryj, skaito la
bai žingeidžią knygą, rodos 
visą vaizdą Joje surašytą 
mato savo akyse, pergyvena 
visus skausmus ir1 džiaugs
mus didvyrio ar meile per
imtos mergelės, — tuo tar
pu už lango kas.tvokšt ar 
cypt — ir skaitytojas pame
tęs viską eina žiūrėt “kas” 
tenai. Paskui vėl nieko ne
sakęs grįžta atgal ir vėl už 
Skaitymo imasi. Vėl per- 
naują reikia pertrauktą pa
veikslą susitverti.

Sėdi pilną svetainė žmo
nių, kaip avių, ir klausosi 
garsaus kalbėtojo prakalbų. 
Viskas aprimę ir net musę 
girdėtum lekiant — taip už- 
sižingeidavę klausymu ir jo 
kalba. Bet tuo tarpu durįs 
gyrkšt! ir “atidus” klausy
tojai visi savo nosis nusu
ka į užpakalius pažiūrėt 
“kas” tenai. O ateina tik 
paprastas žmogelis, ne toks 
kaip kalbėtojas, kurio čia 
visi susirinko paklausyt.

Arba jei koks vėl pakilęs 
iš krėslo per svetainę eida
mas kulnais “kokšt, “kokšt” 
— ir vėl visi 'kaklus virve 
susukę nori pamatyt “kas” 
tenai.

Tas pats ir bažnyčioj ir 
kitur: kur tik durįs gyrkšt 
ar kokio lepšio kulnai kokšt; 
tuoj visi suka nosį žiūrėt ir 
pamatyt “kas” tenai. Visai 
nei nemislina apie tai, nesi j 
nė jie savo nosį valdo, bet | 
ausįs arba tas vienas įkirus | 
dalykas, kurį mes vadiname 
“girdėjimo” Jausmu:

Kolei kreipštelėjimo ausįs 
negirdėjo, visas žmogus a- 
pie jį nemislino ir nelukėjo, 

į kad čia kas nors sukrepštel-

tų ar susibelstų, kad ausįs 
turėtų ką girdėti. Ausims 
visai nereikėjo tokio balse
lio, kuri krepštelėjimas pa
daro arba kokį sukelia uiž- 
mas, riksmas ar plepalai.

Kalbant apie plepalus' rei
kia pasakyti, 'kad jie yra di
džiausia “girdėjimo” išpe
ra ir jie yra didžiausia mo
terų profesija ar amatas, 
neskiriamas nuo jų kasdie
ninio užsiėmimo, ar sninga 
ar lyja, ar pagada ir saulė 
šviečia.

— A žinai, susietkėle, ką 
aš “girdėjau” ! — tai pir
miausias pasveikinimas ka
da viena kitą pamato.

— Ana va ta tą ir tą, tas 
taip ir taip..

Ir taip toliau ir begalo!
Visų-visų pajautimai ki

tokie, bet bobelių tai jau vi
sai 'kitokie. .Žmonių ausų 
pajautimai yra tokie; kad 
nelaukia kolei kas atsitiks 
ir neturi ilgėjimo iki kas 
nesubraška arba nesugirgž
da. Visai tada ir nerupi a- 
pie tai, ko nėra. Ale bobe
lių girdėjimo pajautimas vi
sai kitoks: Jos nerimsta ir 
nekantrios jeigu nieko “ne- 

Mat, josi turi dar 
vieną pajautimą — tai ple
pėjimo, ...

Išgirdo kur už durų kas 
barasi, tuoj prikišus ausį ir 
■kiaušo arba per rakto sky
lutę žiuri ir paskui to viso 
įspūdis pereina ant šešto pa
jautimo — plepėjimo. Vėl, 
ant rytojaus susitikus kai
mynę, pasveikina: “Ana va 
taip ir taip, tas ir tas atsi
tiko! Kad tu žinotum!”

Moterėlių liežuvėliai yra 
tai bevieliai telegramai, ku
rie žinias* išnešioja po visus 
kampus. Ir kas butų, kas 
atsitiktų, jeigu jos butų ak- ' 
los ir kurčios!

O, nieko blogo; nieko ne
gero: ausįs nenorėtų girdė- 

, ti kas kur kužda, 'krebžda, 
' ūžia ar plepa. Akįs neno
rėtų matyti kas kur darosi- 

, ir ant svieto butų ramybė 
į ir pakajus, kaip tada, kada 
_ nebuvo' kam pasakot, kada 
tik viena moteris buvo, ir 

[ nebuvo iš ko išgirsti.
Iš kitos pusės akįs pade

da ausims. Kada nesigirdi 
, jokio krepštelėjimo, tik pa

simato kas nors, tada ausįs 
nori išgirsti kas ten einasi.

Akįs taipgi yra liežuvio 
judinimo įrankiai, ba ma
tydamos ką nors bobelės ne
iškenčia nešnekėję: Ana va 
ta taip ir taip, ar taip neti
kusiai ar pergerai apsiren
gusį ar susivėlus, ar buvo 
koks guzikėlis nesusektas. 
Ana va, tą ir tą mačiau ei
nant, vaikščiojant, stovint 
ar kalbant.

Kiti visi kūno pajautimai 
nebūtų blogi ir su jais ma
žiau žmonės bėdų prisidaro, 
negu su pirmais dviem.

Pauostyrriąs reikalingas, 
ba nežinotum ar perfumą 
turi ar terputyną. Paraga
vimas irgi naudingas, ba ne
suprastum ar cukrų į kavą 
dedi ar druską. Tik dasi- 
lytėjimo jausmas butų labai 
nereikalingas, nes nuo jo 
žmonės nukenčia. Kad to 
jausmo nebūtų, žmogus ne
jaustų kada jam pati su ko
čėlu per galvą rėžia girtam 
parėjusiam arba kas kuolu 
užvažiuoja, jei perdaug į 
akis lendi. Taipgi dasilytė- 
jimo Jausmo nebuvimas bu
tų didžiausia laimė vaikams 
— nejaustų nei diržo nei 
rukštės gardumo.

Visko neapsakysi, visko 
neaprašysi, bet daug dar 
reik mokytis save valdyti.

Tai geriausia proga daug au-1 
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

ją, Hamburgą ir visur.
I Pasai kelionei j Lietuvą. 
Padarymas Lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit 

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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Nuo Redakcijos
DIDELIS LENKŲ PRALAIMĖJIMAS
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kaip ir Kalėdų, kadangi tos dvi 
šventės turi bendro su Kristaus 
gyvenimu, bet kad tradicijos iš 
seniau svėrė savo pusėje dau
giau, nebuvo galima to padaryti.
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Turėti mintyj didelį, pen-' 
kių tūkstančių ketvirtainių 
mylių plotą žemės, žinoti, 
kaip jis yra turtingas ka
syklomis, kad jo pridėjimas 
bile kam tuojau pakeltų ša
lį ir sustiprintų visą padėji
mą, įsisvajoti kaip puiku 
bus ant to ploto žmonių vie
špatauti ir iš to naudą sem
ti, ir paskui to ploto negau
ti — yra tai kaip vilkui ki
tame šone upės pamačiu
siam avį. Tokis atsitikimas 
šiose dienose buvo Lenkams 
su Augštųtineja Silezija.

Visa viltis, visos svajonės 
ir gerovių lėmimas dėta ant 
to turtingo Silezijos ploto, 
tik viena kliūtis buvo — ne
galėjimas jos sau tiesiog pa
siglemžti. Reikėjo žmonių 
apsisprendimo, na ir štai, 
kada santarvės vadai nu
sprendė leisti Silezijos gy
ventojams, nusibalsuoti kur 
jie nori: po Vokietija ar po 
Lenkija, jau Lenkai Silezi
ją sava skaitė.

Kaip ten buvo nebuvo, bet 
jeigu leista apsisprendimui 
ir žmonės didžiumoje pasi
sakė nori būti prie Vokieti
jos, jų laisvė toje pusėj ir 
likti. Bet pralaimėję Len
kai su ašaromis skundžiasi 
pasauliui, kam už jų pusę 
Silezija nebalsavo. Tuo at
sitikimu sudrebinta ir Fran- 
cuzija, kuri nori, kad visur 
laimėtų Lenkai, kur jokių 
priekabių negali rasti pati 
Francuzija. Anglija užjau
tė Vokiečiams, užtai diena 
prieš plebiscitą Lenkai pa
darė puolimą ant Anglų ka- 
riumenės Silezijoje.

Galima tikėtis dar susirė
mimo iš abiejų pusių: laimė
jusių ir pralaimėjusių. Nei 
viena pusė nenori būti pra
laimėjusia. Vienok kad suti
kę ant plebiscito pusės suti
ko ir ant savo pralaimėjimų, 
tūrėtų jų laikytis. Lenkijos 
šis atsitikimas yra pirma 
lekcija pralaimėjime.

Kolei kas Francuzija ne
nurimsta sykiu su Lenkija 
ir nori dalį Silezijos, kurioj 
daugiau balsuota už Lenkų 
pusę, priskirti Lenkijai. Ka
da butų Lenkija laimėjus, to 
gal but Vokietijai nebūtų 
buvę pavelyta — gauti dalį, 
kur daugiau už Vokietiją 
padavė balsų.

Tokios pasekmės butų bu
vę ir su Vilniaus plebiscitu: 
kaip prižadėdami, Suvalkuo
se nepulti Lenkai slaptai su- 
siuntė kariumenę į Rytų 
Lietuvą, taip ir po plebisci
to butų galėję pulti pernau- 
ją ant Lietuvos, jeigu daly
kai ne jų naudon butų virtę.

Lenkai turės dar ir dau
giau progų pralaimėjimams.

Kodėl Velykos Kilno
jamos

Daugumui labai keista ir ne
suprantamą yra delko ir kaip 
Velykos -būna nustatomos; kiti 
net patįs savęs klausia: kaip 
kas ir žino kada velykos turė
tų būti?

Bizniškąme pasaulyje nuo se
niau jau Velykos buvo žyme pra
sidėjimo pavasarinės prekybos 
yandenuose, nes tai yra sykiu 
pradžia pavasario ir apvaikščio
ta nuo senų laikų kaipo pavasa
rinė šventė. Religišku žvilgs
niu, Velykos taipgi turi tam tik
rą reikšmę ir iškilmingai šven
čiamos.

Velykos — pavasarinė šven
tė — atidarymas durų iš žiemos 
į Vasarą.
nodai\ tos “durįs1 
kodėl 
visai 
vėlai 
liau?

Bet kodėl taip nevie- 
atidaromos: 

vienų metą Velykos buna 
anksti, kitą metą gerokai 
— net visu mėnesiu vė- 
Juk tas su oru nieko ben

dro neturi, ir tankiai 
ankstyvų Velykų buna 
sniego.

Kitos visos šventės,

Kaslink Apsivedimų
Mažiausios vertės ir svarbos 

aktas Amerikoje laikoma apsi- 
vedimas. Po to —- pirmutinis 
žingsnis — persiskyrimai, na ir 
visi teismai visuose laikuose pil
ni persiskyrimų jieškančių po
rų. Tą blogą permatydami ne
kurie jau nuo senai skelbia rei
kalingumą kokią nors reformų. 
Clevelando teisėjas Kramer se
kančiai sako:

“Greiti apsivedimai paprastai 
baigiasi persiskyrimo teismuo
se. Tankiai girdime apie pore
les, susitikusias kad ir trauki-j 
nyje važiuojant, pirmu kartu 
gyvenime pasimačiusias, ar ko
kioje viešoje sueigoje, ir jos, 
iš pirmo pasimatymo ‘susimylė
ję’ ant rytojaus apsiveda. Ma
žai viens apie kitą žino, .taigi

už keleto dienų jau jieško persi
skyrimo.”

Teisėjo nuomone, apsivedimo 
sutarimas, kokis buna padaro
mas, -turėtų būti garsinamas pa
vieto lėšomis per 60 dienų, ir 
tik po to jaunavedžiai tegalėtų 
būti prileidžiami prie apsivedi
mo. Per tą laiką “iš-pirmo-pa- 
simatymo-susimylėjus” porelė 
.turėtų laiko laiko pasipažinti ir 
butų laiko "atvėsti”, jeigu jau 
taip butų- lemta, ir tas atsibūtų 
pirm apsivedimo, o ne po to.

Nekurtose valstijose yra įsta
tymai reikalaują, kad sužieda- 
vimas butų praėjus kelioms die
noms po išsiėmimo leidimo, bet 
tas peržengiama, o kitur visai 
to nereikalaujama.

Keletas Naujų Raštų
Trumpu laiku patieksime sa

vo skaitytojams keletą žingei
džių raštų, prisiųstų pažymių 
musų veikėjų-asmenų: Onos Pi
lėnienės (iš Londono) aprašy
mas apie Kunigaikštį Kropot- 
kiną. A. B. Strimaičio — apie 
“Lietuvių Pus-Milijoninę Kor
poraciją”. Karolio Vairo (ver
timu iš Honore de Balzac) — 
“Kristus 
yra kitų 
rie tilps, 
raštijoje.

KNYGOS
Rašo BUDRIKAS.

KRONSTADTAS VI
SADA NERAMUS

tik

ta-
tė-

Mastauskas prie Misijos 
■ ‘Žinomas katalikų visuomenei 
darbuotojas B. Mastauskas šio
se dienose atvyko iš Lietuvos 
kaipo Misijos narys. Platesnių 
apie tai žinių yra ant pirmo pus
lapio šiame numeryje.

Lietuvos Užrubežio Ministe
rijos p. Mastauskas skirtas pa
tenkinimui Amerikos Lietuvių 
katalikiškos visuomenės. Kai
po tos srovės veikėjas, p. Mas
tauskas bus sutiktas su džiaug
smu, nes pažįstamas ir keletas 
metų kaip darbuojasi. Tečiaus 
kaipo Lietuvos pasiuntinis prie 
Misijos gal but p. Mastauskas 
neatstos tos vietos, kokią butų 
atstojęs atsiųstas tikras Lietu- 
Vos žmogus, krikščionių demo
kratų srovės. Nors visų srovių 
laikraščiai ir vadai jį rems, or
ganizacijos pritars jo misijai, 
tečiaus jo ypata nėra Amerikos 
platuomenei naujiena, jo prakal
bos girdėtos ir žinomos, ir per 
tai visa visuomenė, iš kurios 
bus reikalaujama pirkti bonų ir 
aukų dėlto, kad p. Mastauskas 
yra Misijos nariu, nepasirodys 
tokia širdinga, kaip pasirodė 
atvykus pirmesnei Misijai ir 
kaip butų pasirodžius jei butų 
buvęs paskirtas tikras pačios 
Lietuvos žmogus. Nežiūrint ant 
dalyko svarbos, visgi musų vi
suomenė reikalauja “efekto”.

kaip 'ci- 
vilės taip ir bažnytinės, turi 
vo dienas, o Velykos ne.

Kada visos šventės eina 
lyg kalendoriaus, nustatyto
gal saulės laiko, Velykos eina 
sulyg mėnulio laiko. O kadan
gi saulė ir mėnulis niekados vie
nodai nėjo, tai Velykų laikas 
būna skirtingas.
* Velykoms nuskintas laikas y- 
ra tarpę kovo 22 dienos ir ba
landžio 25 dienos, žinome,1 jog 
mėnulis neina sykiu su musų 
kalendoriniais mėnesiais: nesR 
baigia ir neprasideda 'su kožna 
paskutine ir pirmutine mėnesio 
diena, bet savo kelionė aplinkui 
žemę atlieka į apie 28 dienas, 
todėl vienais metais apie kovo 
pabaigą buna pilnas, kitais 
prasideda, arba baigiasi.

Velykos gi, kaip galutinai 
po priimta Nicos dvasiškų
vų -suvažiavime 325 metais, tu
ri būti pirmą nedėldienį po Ve
lykinio pilnačio, 'tai yra pirmą 
nedėldienį po pilnačio, kuris iš
puola po kovo 21 dienos, kuri 
tai diena yra pavasarinio susi- 
-lyginimo dienos su naktimi die
na ir tą dieną saulė pereina per 
ekvatorių į šiaurinę žemės pusę. 
Jeigu pilnatis išpuola tą patį 
nedėldienį po kovo 21 dienos, tai 
Velykos buna sekantį nedėldie
nį. šįmet pilnatis sueina, po 
kovo 21 dienos, Velykos išpuola 
apie 3 vai. -po pietų, ■ musų da
lyje. Taigi pirmas nedėldieniš 
po pilnačio, arčiausias prie ko
vo 21 dienos, yra kovo 27 die
na. Kitas pilnatis jau išeis ba
landžio 22 d., bet jis jau bus 
antras po dienoą ir nakties su- 
silyginimo laiko.

Kitą metą pilnatis išpuls prieš 
15 Balandžio, taigi Velykos bus 
balandžio 16 d. Kovo mėnesio 
pilnatis irgi bus prieš kovo 15 
d., tokiu budu perankstyvas Ve
lykoms, nes bus prieš dienos ir 
nakties susilyginimą.

1923 metais Velykos bus ba
landžio 1 d., ir taip su nevieno
du mėnulio pilnačio suėjimu, 
arčiausiu prie pavasarinio susi- 
lyginimo (vernal equinox) po 
kovo 22 dienos, Velykos išpuola 
vis skirtingais nedėldieniais.

Daug buvo agitacijos nusta
tymui Velykų tam tikroj dienoj,

Į^RONšTADTAS, pasižymėjus 
Rusijos tvirtovė, kur anksti 

kovo mėnesyje buvo pradėta su
kilimas ir kur, kaip žinios skel
bia, tapo sutverta “Kronštadto 
valdžia”, apibudinama sekan
čiai mums prisiųstu buletinu iš 
Washingtono, iš National Geo
graphic Society raštinės:

“Kuomi Gibraltaras yra prie 
ineigos į Viduržemines jūres ir 
kuomi Helgoland Sala, iki ka
rės lėmimai privertė ją nugin
kluoti-, buvo prie ineigos į Kiel 
Kanalą, Kronštatdas buvo per 
suvirš 200 metų rytiniam galui 
Finlandijos Užlajos, šiaurinės 
Baltiko jūrės šakos. Kaipo vie
na iš tvirčiausiai apdrutintų sa
lų pasaulyje, ji buvo laikoma 
nepergalima sargyba prie Ne- 
vos ištakos ir Petrogrado, — 
buvusio St. Peterburgo — Ru
sijos Imperijos sostinės.

“Kronštadtas sykiu gali bū
ti vadinamas ir grupė galingų 
fortų ir'miestas, su 65,000 gy
ventojų, kaip buvo prieš karę, 
gulinčių užpakalyje fortų. Vie
nok pats miestas per beveik pu
sę šimto metų buvo menkutės 
svarbos, šalip pačios svarbos iš 
fortų, barakų ir laivyno sto
ties. Ilgas laikas kaip jis buvo 
stotimi Baltiko kariško laivyno, 
didžiausio iš Rusijos jūrinių ga
lybių.

“Kotlin, vardas salos ant ku
rios Kronštadtas randasi, guli 
apie 16 mylių į vakarus nuo Pe
trogrado ir tame tarpe nėra jo
kios kitos žemės. Per apie 12 
iki 15 mylių nuo miesto iš šiau
rės ir iš rytų Finlandijos Užla
jos 'kraštai artinasi prie mie
sto, visu tuo ilgiu būdami pra
siskyrę mažiau 10 mylių tar
pu. Tarpe tų punktų Finlandi
jos Užlajos vanduo vadinamas 
Nevos Įgula. Taikydamos į iš
laukinius tos, įgulos kraštus vi
duryje guli Kronštadto kanuo- 
lės.

“Nekurie iš fortų yra pabu- 
davoti ant paties galo salos ar
čiausiai Petrogrado, tuo tarpu 
kiti, išbudavoti ant pilimų, už
slepia juos. Ant artimiausia 
punkto šiaurinės sausumos už

vandens .nuo salos, randasi Lįsji 
Nos (Lapės Nosies) batarejos. 
šešios ar septynios mylios- šiau- 
rėn nuo Lisji Nos yra Rytinis 
Finlandijos rubežius, ir netolie
se nuo tenai yra kitos galingos 
batarejos. Jos yra žinomos dve
jais vardais, švedišku — Syš- 
terbak, ir Rusišku vardu ■— Se- 
stroreck. Dar arčiau
Kronštadto,' vos trejeto mylių 
atstu, ant pietinės sausumos1, 
guli Oranienbaum miestelis, 
kur randasi daugiau .kanuolių 
ir kiti barakai.

“ši eilė fortų apgaubia Pet
rogradą ir apsaugoja jį nuo jū
rių pusės. Bet taipgi aišku, kad 
jie gali būti panaudojami lygiai 
taip ir prieš patį miestą ar vie
ni prieš kitus, jeigu' jie patek
tų į priešininkų rankas.

“Nevos Įgula yra negili, ir 
ankstyvose St. Peterburgo die
nose Kronštadtas buvo jos por- 
tu. Prekes būdavo pergabena
mos ir nuvežamos nuo salos 
lengvesniais laivais. 1888 ta
po iškastas gilus kanalas arba i 
perkasa tinkamoj vietoj, kuri 
ėjo tolyn vandeniu, vienu Nevos 
ištakos keliu, iki Kronštadto 
kelių. Tas padarė galimu dau
gumai laivų, vedančių prekybą 
su Petrogradu, pasiekti tiesiog 
miesto priestotes. Nuo kanalo 
užbaigimo Kronštadto komerci
nė svarba nebuvo didielė.

“Nors Petrais Didysis, įkūrė
jas St. Peterburgo, Kronštadtą 
pabudavojo apgynimui to savo 
sapnų miesto, ir nors carai, ku
rie po jo buvo, pridėjo daugiau 
prie jo, galybės su tuo pačiu tik
slu mintyje, tvirtovė vienok bu
vo scena, pirm šito atsitikimo, 
veikimų prieš miestą ir valdžią. 
Laike Rusijos neramumo 1905 
ir 1906 metais, kas buvo tikru 
pranokėju revoliucijos, kuri ga
lutinai nuvertė nuo sosto carą 
1917 metais, vienas iš dramatin- 
giausių incidentų, buvo sukili
mas Kronštadto garnizono rug
pjūčio mėnesyje 1906 metais. 
Pasižymėjusi slaptoji tų laikų 
policija apie suokalbį žinojo, ir 
taigi sukilėliai pasijuto esą be 
ginklų ir esą užklupti caro ka^ 
riumenės, atgabentos iš kitur 
dieną -prieš tnuskyrimą sukili
mo. Neginkluoti sukilėliai li
ko iššaudyti šimtais barakų kie
muose.” , ]

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

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

Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ..........................................
Vai Aš Pakirsčiau ............ ........... ............... > .V
Už šilingėlj .........., ...'............. i.. 
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) ..........................
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) ....

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

6c

30c

75c

36c

30c

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

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ........... ...............................

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui)...........
Aš Įsi vilkėjau 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 Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui)..

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

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 
25c 

1.00 
60c 
60c 
60e 
30c 
30c

na teisybės viduryje. Teisybė padaro žmo
gų regimų ir augštesnių pasaulių laisvu 
piliečiu, intelektualio ir dvasinio gyveni
mo garbintoju. Ji sutvers jam pasaulį, 
kuriame jis pažins savo giminingumą su 
Amžinu ir visomis tyromis ir mylinčiomis 
selomis. Ji pastatys jam dievnamį, įkuria
me jis regės Dievą visuose ir visame. Ir 
Dievas jam bus viskas.

Kolei žmonių minia mėgs matyti daik
tus įvykstančius ir mylės kalbėti ir skai
tyti apie juos kada jie įvyksta, bet turės 
mažai gabumo ir dar mažiau mėginio ap- 
mąstinėjimui, nėra laukiamą kad jie skai
tytų žingeidžias 'knygas, kurios pakeltų in
telektą ir apveiktų mintį.

Šitokios knygos turi mažai skaitytojų. 
Bet gi ir keli skaitytojai, kurie studijuotų 
jas, persiskverbtų per protinę jiegą ir mo
ralę vertę.

Milijonai žmonių skaito ir gerėjasi tik
tai pasakomis ir laikraščiais. Nors mes ir 
negalėsime pajiegti suprasti neapkainuoja- 
mų brangenybių sukrautų knygose, lai dau
gelio prakilnių protų liudymas patikrina 
mums savo vertę ir paskatina mus jieško- 
tis stebuklingojo pasaulio, įkuriame šios 
mirtinos sielos paveldėjo mums šitokią 
rą ir puikią žinią.

Shakespearo patarimas studijuoti

ne- 
ge-

sena. Ji 
naujuose

(Tąsa iš pereito num.)
Kas yra geriausias tikrose knygose, 

nėra senoviškas nei gi šiuolaikinis. Jis 
yra sehaš ir jis yra naujas. Tai darbas 
protą, kurie keldamiesi iš laiko bėgią pa
veldėjo tai, kas buvo amžinai tikras ir pui
kūs. Didelės knygos priguli tiktai tiems, 
kurią sielos esti giminingos protams, pa
laikantiems ją mintį ir meilę. Paduok jas 
imperatoriams,' karaliams ar dideliems dip
lomatams, ir jie matys jose tiktai daug po- 
pieros ir odą ant viršų.

Kuomet mes paimsime ištyrinėti kla- 
sinią autorių, poetą, filosofą, istoriką ir 
oratorių darbus ir pažymėsime ją labiau
sia atsižymėjusius bėgius, tuomet mes pa
darysime įspūdį mintibs ir pajautimo panar 
Šurną, kuris persiskverbė per juos visus; 
ir taip įgausime gilesnį įžvilgį apskričio 
siaurume, kuriame ir prakilniausi protai 
yra verste verčiami krutėti.

Teisybė visuomet esti ta pati. Ji pa
sikartodama nuo amžių iki amžią, nuo Gre- 
kijos iki Italijos, Jeruzaliaus, Atėnų ir Ro
mos plaukia aprengta kuone tik tuose pa
čiuose žodžiuose. Patsai genijus nupuola 
į beviltį, kuomet jis bando skelbti ką nors 
tikrai naujo;, ir genialis žmogus, kuomet 
jis pripažįsta kad geriausias jau apreikš
tas, yra gundomas apgailestauti 
vėlą apsireiškimą ant žemės.

Teisybė yra viena ir labai 
tiktai yra perrengta — įvilkta 
rūbuose.

Juo plačiau mes esame apsipažinę su 
pasaulio literatūra, tuo aiškiau mes pare
gime, kad naujose teorijose, naujuose ap
sireiškimuose, išradimuose, atsitikimuose 
nėra nieko ypatingo naujo. Viskas sena, 
tiktai naujai pagaminta. Ir kas galėtą 
tam pasipriešinti?

Bet žmogaus siela, begalinė savo gy
vasties kvape, lyg galybė minties, 'kuri per
skverbia visus rubežius ir pereina kiaurai 
per visas amžinybes, niekados nepailsta be- 
tėmydama ir mintindama dvasinius fak
tus, kurie tveria jos esybę ir kuri, kaip ir 
mintis, yra neišmatuojamos svarbos. Ir 
todėl tat siela niekad nepražudo malonu-, 
mo senai teisybei, kuri visuomet esti nau
ja savo pavartojimuose gyvenimui. — Tei
sybė jrra tverianti jiega. Ji esti šviesa, ku
ri nušviečia ir paskaidrina pasaulį begali
ne įvairybe i^ gražybe. Ir toji Šviesa lie
kasi ta pati šviesą ir šviečia skaidriau. Ji 
niekad neišsibaigia, nesusivartoja. ' Taigi, 
genijaus darbai niekad pepradingsta. Jie 
žiba-spindi nuo gentkartės iki gentkartės, 
augindami naujas gėles ir išduodami gau
sesnius vaisius.

į Kaip teisybė neišrodo vienodai ta pati 
bi kokiem dviem protam, taip nėra ji per
keičiama besimainančią aplinkybią, kurio
se gyvenimo bėgis plaukia. Ji yra dvasiš- 
kesnė jiega ir reikšmė; ir žmogus aptem
dintas amžiaus geidulią ir neatsargumą 
negali jos regėti. Bet gi blaivam ir tyram 
ir atsargiam jos spindėjimas subliksnoja/ 
Ir kurs kartą paregėjo‘ jos tikrą pobūdį, 
jos begalinė vertė atsidengia jam aiškiai. 
Jis apleistą viską, jei tiktai butą reikalas 
ją pasiekti. Teisybė jam yra neapkainuo- 
jamos vertės perlas. Tai džiaugsmas ir 
medė. Ji veda jį į vidujinį paslėptą pasau
lį, kur'sąmonė atidengia Dievą ir sielą.

Teisybė padaro mus jautriais ir nuo
lankiais, meiliais ir ramybės mylėtojais. 
Ji aplieja mus troškimu teisingumo. Ji pa
daro mus galinčiais kentėti kantriai perse
kiojimus, bėdinystę, skurdą ir apšmeižas. 
Ir šią visą nepalaimą versmė yra, pagamin
ta išlaukinio žmogaus, o ne to, kurs gyve-

tai 
ką mes labiausia mėgstame yra geras ir 
vertingas patarimas. Tokia studija sutve
ria mums vertę. Bet šitoks studijavimas 
gali taipgi suklaidinti mus. Nes skaityto
ju didžiuma yra daugiausia ganėdinama 
tuomi, kas žemiausia ar blėdinga, kadangi 
kiekvieno siekinis bei troškimas7 norintis 
pagerinti save turi naudotis geriausiu — 
turi imti džiaugsmą iš augščiausio.

Mėgimas to, kas teisinga literatūroje 
kaip ir mėgimas to, kas yra tikra dailėje, 
yra įgytas mėgimas.

Svarbiausias musą skaitymo tikslas tu
ri būti tobulinti chąrakteristingą spėką 
tarp to, kas yra tikra ir netikra.

Tikrose knygose mes dažnai randame 
dalykus, kurią mes negalime suprasti iš 
pradžios; kurie atstumia mus atgal. Bet 
jie neatstums uolaus studijuotojo nuo sten
gimosi įgyti tą gerą-, 'kurs* randasi jose;

Didžiausi rašytojai turėjo savo paklai
dą. Ir nei vienas autorius nemokino visiš
kos teisybės. Intelektualis progresas yra 
procesas pasirinkimo iš geriauso — to, kas 
patinka musą reikalams.

(Bus daugiau)

KLAUSYK, LIETUVI...
Klausyk, Lietuvi, ką ošia girios, 
Ką šlama aržuolas galingas — 
Jie mini prabočius-didvyrius, 
Klausyk kalbos jų paslaptingos! 
Jie apsakys tau Lietuvą seną, 
Jos didžias girias, aržuolynus 
Šventus, kur bočiai mus gyveno, 
Jos gailiai ošiančius pušynus. 
Tau apsakys kaip bočiai gynė šalį, 
Ir kaip sunkias laimėjo kovas, 
Tau apsakys, ko prisimint nieks negali, 
Laikus žilos senų-senovės. 
Tik paklausyk, kaip šlama lapas 
Ant seno aržuolo viršūnės, 
Tik pažvelgk, kaip niukso kapas 
Mus seno prabočio-galiuno; 
Į praeities pažvelgki laikus, 
Kaip Lietuviai del laisvės žuvo, 
Mylėk Tėvynę, mokyk vaikus 
Mylėti ją — lai meilė būva 
Širdys’ jaunos kartos, kuri mus seka, 
Klausyk, ką žalios girios šneka!....

Vargo Poetas.

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) ......... j............ 
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) . '.......................... J..... .

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 ...........................................

30c 
60c 
50c 

1.00 
1.00
30c 
75c

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

75c 
60c 
35c 
35c 
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, Žirgeli ir Gerkim, Broliukai ” 
Eisiu j 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 ” 
V i tauto 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) .................j..................

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

35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
60c 
50c

*

75c 
50c 
50c 
65c 
40«
75c 
25* 
60c



DIEVES

SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.,

DIANOS ŠVENT1NYCIA

K
aip
mis
dvynaseserė saulės ’dievo- Apolio; < 
kad ji buvo gimus šeštą mėnesio ] 

dieną gojuje Ortygijoje; kad ji buvo me- i 
džioklės dieve, ir taip ją perstatė su saido- ( 
ku ir vilyčiomis rankoje, su guvuliu šalę j 
JOS.

Romiečiai ją vadina Diana. Jiems ji ' 
buvo kūdikių gimimo dieve, ir naujagimių 1 
kūdikių motinos būdavo aukauja jai savo ] 
drapanas. Vėlesniais amžiais ji buvo at
vaizdinama sėdinti ant mėnulio lanko. i

Nėkurie ją vadino Artemis Brauror 
nia. Jie manė, kad ji pasirodydavus žmo
nėms tiktai meškos pavidale, gaurodama i 
ir lakstydama po laukus. Primitiviai žmo
nės vis tikėdavo, kad nekurie 'gyvuliai yrą ■ 
yiršžmogiški. Todėl tai ir senovės Egiptė- 
nai savo maldnamiuose laikydavo šventą 
bulių, ir Romiečiai tėmydavo į paukščių 
skridimą, ir Amerikos Indijonai turėjo sa
vo -gyvačių šoki. Kuomet meška-dievė bū
davo neužganėdinta arba alkaną, ji užpul- 
dinėdavus žmones ir sudraskydavus juos. 
Nuraminimui jos keršto, jai būdavo daro
ma žmonių auka, o tokia auka ji būdavus 
patenkinta, nes būdavo nuraminamas jos 
alkis. Aukavimo. apeigose apie mešką šok-' 
davo mergaitės; įsinėrusios meškų kailiuo
se, o paskui viena iš jų būdavo žvėriui ati
duodama suėsti. Sykį gyveno tūlas žmo
gus,' kuris turėjo ožką ir ją vadino savo 
dukterimi. Kuomet atėjo laikas meškai- 
dievei aukauti kitą mergaitę, jis paaukavo 
i mergaitės vietą savo ožką. Meška-dievė 
(pasirodė esanti užganėdinta tuomi, ir taip 
nuo to laiko paliauta meškai aukauti žmo
nes. Pavidalas meškos-dievės perstatymui 
tapo atrastas Atėnuose ant Akropolio.

Nekurie sako, kad dievai, kuriuos mes 
garbinam, yra tiktai musų pačių minčių 
tvariniai. Jie užgema su mumis ir vysto
si* sykiu mums besivystant. Jie turi for
mas ir pobūdžius tokius, kokius musų nuo
monė dievai privalo turėti. Gal but dieve 
Artemis išsyk buvo meška, o kuomet su lai
ku ji priėmė žmogišką pavidalą, ji tapo 
dieve medžioklių, ar agrikultūros, ar jūrei
vių, ar gimimo, ar mėnulio. Taip Diana 
arba Artemis turėjo daug gimčių ir daug 
vardų ir daugelį skirtingų pareigų turėjo 

- atlikti daugelyje šalių, kur 'tik ji buvo gar
binama.

Buvo tokių, kurie sakė, kad anksty
vuose laikuose, labai senai, iš dangaus į 
krumus nupuolė medinė tos dievės stovyla 
ir kad jai puolant sugriebė ją vi j Okies ir 
ant žemės pastatė stačią; radę krūmuose 
stovylą, žmonės pradėjo nuo to laiko tą 
dievę garbinti. Nekurie sakė, jog ta dieve 
buvus Artemis ir kad vieta kur ji nupuo
lė buvus Grėkijoje. Kiti sakė, kad ji bu
vus Kybelė, Azijatiškė Motina Dieve Že
mės, kurią labiausia- garbino moteriškos

Grekų mitologija kalba, Arte- 
buvo duktė Zeuso ir Letos ir

PAJIEšKAU savo dėdės Juozo 
Kudirkos, gyveno Chicagoj, da
bar nežinau kur. Paeina iš Ma- 
riampoiės pav., Kuzų kaimo. Jo 
paties arba žinančiu meldžiu at
sišaukti. — Pijus Shakocus, 
RFD. 35a. East Granby, Conn.

tos uodegos išsisukimai tankiai 
pasikeičia prisiartinus jai prie 
planetos. Jas planetos lyg ir 
atstumia tolyn nuo save. Nors 
kometa eitų tiesiog linkui musų 
planetos kelio, jos uodega pra- 
Sišluotų išlaukėje musų atmos
feros ribų. Daleidžiama, jog 
buvo atsitikimų, kad kometos 
uodega pasiekė žemės atmosfe
rų, bet gi nėra jokių rekordų, į 
kad nuo to butų 'kas nors kada | 
nors užtroškęs.^

Taigi, mažiau baimės, o dau-l 
giau domos, tada pamatysite 
erdvių stebuklus. » K.

ŽEMEI GALAS?
Iš ko kometos susideda? 

šituo klausimu astronomai per 
šimtmečius buvo užimti ir vis 
stengiasi ištirti. Gal but delei 
šitokio nežinojimo nuo neatme
namų laikų kometos ir buvo su
tinkamos su) maišytais jaus
mais, — rašo C. L. Kirkpatrick. 
— Buvo laikai, kuomet į kome
tos atsilankymą žiūrėta su di
džiausia baime; taipgi kitais at
vejais jų užsukimas žemės apie- 
linkėn paskaityta giliukinga žy
me.

Tyrinėjimai per spektrosko- 
pus privedė astronomus prie ti
kėjimo, jog kometų šviesa, ko
kią jos turi, nepriguli nuo sau
lės atspindžio. Abelnai mano
ma, jog jos turi Savo locną ug
nį ir šviesumą. Tėmijimai dar 
davė patirti, jog net per patį ko
metos branduolį, kaip ir per uo-į 
degą buvo matyti tolimesnės 
žvaigždės ir tas duoti tikėti, jog 
kometos nėra taip jau storos 
ar arti suspaustos medegos su- 
dėčkas. Net kometoms užėjus 
žvaigždėms ant kelio, uždengtų 
žvaigždžių šviesa neišrodė. su- 
mažėjanti, per tai manoma, kad 
kometų medega yra visiškai 
plona-skįsta.

Toliaus dar, nebuvo patirta, 
kad butų atsitikę kokie planetų 
tarpe neramumai kometoms ar
ti priėjus. Faktas kad kometos 
turi milijonų -mylių ilgio uode
gas ir kad jos ir seniau keliavo 
ir nepadarė jokios blėdies, turė
tų prašalinti baimę ir dabar.

Taipgi patėmyta, jog kome-

AR IR VĖL BUS :
Nuolatos žemelė yra gąsdina

ma kometomis, kurios sakoma : 
esančios didžiausios neprietelės i 
musų laimingo gyvenimo ant šio i 
nedidelio skritulio. i

Musų dienose didžiausią bai- 1 
|mę žmoneliams įvairius yrą ' 
11910 metais, gegužio mėnesyje, 1 

krąščio, kur Kaister upė išsilieja į jūres. I atkeliavus Haliey’o kometa, ku- • 
'ri tokį vizitą žemei padaro kas 1 
78 metai. Tada, kaip buvo pa- 1 
skelbta jos atsilankymas, vieni 
■laukė su indomumu, kiti su ty-_ 1 
rinėjimo tikslais, o treti — su 1 
baime, 'kad jau bus po visko!

Kad taip galėjo būti ir kad i 
gail būti, niekas negali užgin- : 
čyti. Bet Buvome laimingi, jog i 
Haliey’o kometa sau nukeliavo, : 
palikdama mus laukti dar 78 i 
metus vėl naujų jos grasinimų. : 

Kometos eina nenustatytu ke- < 
liu ir kokį tai patraukimą turi : 
prie musų saulės, kurios srity- i 
je laiks nuo laiko atsilanko, ži- : 
noma, kitos saulės turi savas ■ 
kometas, bet čia eina kalba apie 
musų saulės kometas, kurių yra 1 
diktokas skaičius ir kurios ke
liauja įvairiais keliais, įvairiais 
laikais ir su įvairiu kelionių il
gumu;

Dabar atsiskubina linkui mu
sų saulės — ir sykiu linkui že
mės — kita kometa. Ji skrie
ja" su greitumu tūkstančių my
lių į valandą artyn musų. Jos 
atvykimui laikas paskirta bir
želio 26 d.

Ar šitas milžiniškas tarp-erd- 
vinis keleivis susimuš su -žeme, 
dar nei vienas astronomas, ku
rie ją tėmija, nebando prana
šauti. Vienok jų išskartliavi- 
mai rodo, jog jeigu jos galva 
nepataikys atsimušti į musų že
mę, tai jos uodega vistiek pra- 

1 šluos musų atmosferą; Kometų 
’ uodegos yra tūkstančių mylių 
. ilgio, susidėjusios iš įyairių ga- 

zų.
šita kometa vadinasi pilnai 

" Pons-Winnecke, trumpai gi va
dinama Pons. Ji lengvai gali 
uždegti žemę, priėjus tinkamo 
artumo. Taip sako Sir Richard 
Gregory, redaktorius Londono 
moksliško žurnalo .“Nature”. Jo 
nuomone, ■ kad jeigu atsibūtų 
tiesioginis susidūrimas, iš kalno 
prasidėjęs meteoritų lietus iš- 
tikro'uždegtų ,visą žemės skritu? 
lį ir tos ugnies niekas nepajieg- 
tų užgesint, iki galiaus pati ko
meta prarytų viską.

Bet išblaškydamas tokias ma
lonias musų mintis, toliaus Sir 
Richard rašo, jog tiesioginis su 
kometa susidūrimas yra beveik 
negalimas. “Beveik tik tiek yra 
progos šitokiu budu žemei su
laukti galo, 'kaip liuosrankiai pa
leidus šūvį 'į orą pataikyti į ge
rai skrendantį paukštį”, išve- 
džioja jis.

“Jeigu,” rašo jis toliau, “ši- 
takis tolimas atsitikimas įvyk
tų, pirma visko butų baisus lie
tus puolančių žvaigždžių, kurių 
dauguma persiskverbtų per 
mės atmosferą ir pasiektų 
paviršį.”

Jo teorija yra tokia, kad 
mės atmosfera arba oras veikia 
kaip laivui tinklas nuo torpedų, 
sulaikydamas meteoritus nuo 
pasiekimo žemės paviršiaus. Be- 
skrendant jiems per žemės at
mosferą su greitumu 110,000 
mylių į valandą, jie sudega-, ir 
tik retkarčiais kokis vienas, sve
riantis kelioliką tonų, tenupuo- 
la nespėjęs suvirti į gazus. At
simename, kad metai ątgal vie
nas didelis meteoritas nupuolė 
į Michigan ežerą, savo pribuvi
mą paskelbdamas per keletą' 
mylių aplinkui;

Pons kometa yra gerai žina- 
ma ir priskirta prie keleto mok
slininkų vadinamų telespoktiš- 

s kų kometų. Jos atsilankymas 
visados laukiamas su žingeidu
mu, kaip ir kitų jos bendrų er
dvių skraiduolių. Dr. Cromlin, 
Anglijos karališkos obzervatori- 
jos vedėjas, sako, jog birželio 
26 d. yra tai diena, 'kurioje Pons 
praeis arčiausia prie žemės ke
lio ir mes turėsime progą maty
ti vieną ir didžiausių ir labiau- Į 
šiai apsireiškiančių ugninių ko- *| 
metų uodegų, kokią per daugelį Į 
metų nematėme.

šiuom savo atsilankymu Pons | 
kometa sukels -tiek išgąsčio kaip | 
ir ana 1910 metų Haliey’o ko- | 
meta, nors ši tankiau atsilanko I 
— apie 71 metai sykį. Vienok i 
šiuomi atsilankymu Pons ma- j 
noma prisieks arčiausia žemės I 
kelio negu kada kitados, arba i 
kitaip sakant, negu visu tuo lai- I 
ku, kada jau astronomai prade- I 
jo kometas sekioti. v |Į

karžygės, Amazonės. Vieta, kurion stovy- . 
la nupuolė, buvo netoli Mažosios Azijos pa- Į • 

Viii* koiefroi* nno laailiaia i iiitoc I
Jos stovyla, kaip vėlesni paveikslai mums J 
aiškina, buvus iš medžio. Ant jos galvos 
buvo muralė karūna, perstatanti miesto, j 
tvirtovės sienas. Augštutinėji jos kūno į 
dalis buvo visa aplinkui apdengta papais, l 
nes ji buvo visos žemės motina. Žemutinė 
jos dalis nusibaigė stulpu, išdrožinėtu pa- 11 
vidalais gyvulių, ar gal tai buvo apsiauta- ! 
laš, kuriame buvo išsiuvinėta tokie daly- ' 
kai. Krūmai, kuriuose stovyla nupuolė, į 
vėliaus paversta į gojų. Tame gojuje ra
dosi senas cedro medis, bene labiausiai tu- 1 
rėjęs žmonių pagarbą negu visi kiti aplin
kiniai medžiai, ir jo tuščiame liemenyje ( 
skylėje buvo ta stovyla įstatyta. Kiauras 
cedro medis buvo pirmasis Dianos maldna- 
mis.

Netoli gojaus, kuriame stovėjo šven
tas maldvietės medis, buvo mažas klonis, 
gulintis' tarpe Prion ir Koressus kalnų. 
Kaip tradicijos pasakoja, daug anksčiau 
dar prieš Homerą, tame klonyje apsistojo 
keliaujantis Amazonių buris. Turbut bus 
tos moteris karžygės tenai buvusios pasta
čiusios miestą, ir paskiaus iš tenai likusios 
Pelasgų ir Karių išvarytos. Apie 1100 m. 
pirm Kristaus, Androklas, sūnūs Kodriaus, 
Atėnų karaliaus, pribuvo į tą kloną su bu
riu Grekų iš Jonijos ir nuo tada prasideda 
kalbos apie Grekų miestą Ephesus’. Pa
sakos ilgos ir pasižymėjusios prietikiais, 
nes tas miestas, gulėjęs geroje jūrių kraš
to vietoje prie jneigos į Maž. Aziją, patapo 

I centru pramonės, turtų ir kultūros, dar 
daugiau, jis buvo didžiausias visų Rytų re
ligiškas centras.

Religiškoji to miesto istorija turbut 
prasidėjo su Amazonėmis, kurįos garbino 
Rytinę Kybelę, ries kuomet Grekai atvyko 
j Ephesą, ji buvo tos srities vietinė dieve. 
Grekai turbut subendrino ar net sumaišė 
ją su sava ja dieve Artemis arba • Diana, ir 
tokiu budri didžioji Epheso Diana buvo pa
veldėtoja vietų abiejų — Grekų ir Rytų 
dievių. Kaip il^ai ta dieve buvb patenkin
ta gyvenimu sename kiaurame medyje, is
torija nieko nepaaiškina. Gal but, kad se
nas medis buvo vėjo išverstas, o gal, kuo
met tos dievės garbinimas didėjo, pi pano
rėjo daugiau atsakantesnės buvynės, nes 
apie 800 m. prieš Kristų, toj vietoj kur 
medis stovėjo, likosi pabųdavota žalsvo ak
mens platforma,’ 'o ant tos platformos pa
statyta jos stovyla ir altorius. Vėliaus 
apie platformą ^pibudavota akmeninė sie
na, tečiaus pati dieve vis dar tebestovėjo

■ po atviru dangumi. Šitas buvo jos antras 
i maldnamis, bet pirmutinis iš akmens, ku- 
. rin jos garbintojai sunešdavo dovanų me- 
i talo, drambliakaulių, kaulų, krištolo, stik-
- lo ir molio. Nekurie tų ankstyvųjų dievės
■ dovanų daiktai dabąr yra užlaikomi mu-
- zejuje Londone. ;

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos
PAJIEšKAU 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. 

Į Lithuania.

R. M. S. P.
I

EUROPA
Dvisavaitiniais “O” Laivais

New York-Hamburg
Sustoja prie.

Cherbourge ir Southamptone
ORBITA •
OROPESA
ORDUNA
1, 2 ir 3

- GEGUŽIO 21
■ - BIRŽELIO t

■ - 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

B. G. VALIUŠIS
O FOTOGRAFAS 9 

1197 East 79th Street
Atliekam visokius Paveikslų 
darbus kuogeriausia ir pi
giausia. Traukiam Vestu
vių, Laidotuvių ir šiaip Pa
veikslus viduje ir ant lauko. 
Padidinam ir iš mažų pavei

kslų padarom didelius.
Darome paveikslus del pas- 

portų išvažiuojantiems.
Atdara nuo 7 ryto iki 8 va
kare kasdien ir riedeliomis.

že- 
jos

že-

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Penas Matusevids

Dalzell. Ill.
“Ištariu savą neaprubežioutą padčkavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują 
gyvybę? Buvau laimi nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energiją ir tvirtumą. Galiu 
daly&r atlikti trys sykius daugiaus darba negut 
pirmiauą ir ne jaučiu navargimo ir par tai galiu, 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausia vaistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują

jin Ražus ir išpūtimus, nepriimną kvapu ir 
išvalo liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitu, gierų gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinant,! miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone tai pi n pilna 
vieną mėnesi gydymą, ■ o prekė yra 51.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas savu aptlė- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti,aptiekoriussugrąžls 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums SI.00 o gausite 
Eilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo* 

ietą pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
337 So. Dearborn St., Chicago, 111.

LIETUVIAI!!!
AR JUS ŽINOT SAVO NAUJĄ LIETUVĄ? ’ į

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

mų Paryžiaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vokieti- £ 
ja, naujoji čeko-Slavokija, Lenkijja, Latvia, Vengrija, Austrija, Į 
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 
žemlapio Naujos Europos”, kuris butų spalvuotas, 24x34 colius di
dumo, tinkantis pakabinti ant sienos namie arba biznio vietoj, ku
ris butų PAMOKINIMU IR PAINFORMAVIMU VISAI ŠEIMY
NAI. Gautas patyrimas iš šitų žemlapių atmokės jums daug kar
tu brangiau, negu užmokėsi pinigais už ji.

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

INTERNATIONAL MAP COMPANY
341 Fifth Avenue

Ž

+

New York, N. Y. ” 
::

Ko Kiekvienam Labiausia Reikia?
POROS CEVERYKŲ

PROGRESS SHOE MFG. B-VĖS IŠDIRBIMO.

MUSŲ avalai yra geriausio padarymo, tinka kiekvienam ant kojos, 
dėvisi getai, ir parsiduoda visiems prieinama kaina.

MUSŲ devynios Čeverykų Krautuves randasi sekančiuose miestuo
se,: Worcester, Mass.; So. Boston, Mass.; Providence, R. I.■ New 
Haven, Corin., New Britain, Conn.; Brooklyn; N.Y.; Baltimore, 
Md.; ir Chicagoje — dvi.

GERB. LIETUVIAI iš tų mieštų, kuriuose Progress .Shoe Mfg. fi
ves krautuvių nesiranda, galite pirkti musų išdirbimo avalus tie-, 
siog iš fabriko. .

CEVERYKŲ, KATALOGĄ pasiunčiame kiekvienam DYKAI (ant 
pareikalavimo).

PROGRESS SHOE MFG. B-VĖS ŠERAI parsiduoda lygiai po 
$125.00. Common Stock galima pirkti “cash” Urba ant lengvų 
išmokėjimų. /

S. V. LIBERTY BONDSAI priimami ųž pilną jų vertę visų išleidi
mų, Tiktai ik gegužio 1 dienai, lp21 m.

Informacijų reikalaudami kreipkitės pas sekretorių S. A. Milchius.

PROGRESS SHOE MANUFACTURING COMPANY 
88-92 Spark Street :::::: Brockton, Mass.

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

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

šios Kompanijos Skyrius taupymui.

VISAS TURTAS SIEKIĄ VIRŠ $1,000,600.00.

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenuė prie East 14th Street 
Cleveland, Ohio

SKYRIAI RANDASI:

2006 ST. CLAIR AVENUE
■ Petras Muliolis - Skyriaus Vedėjas

r
7909 SUPERIOR AVENUE

Harry A. Perris - - - - Skyriaus Vedėjas

MILES AVENUE, KAMPAS EAST 123rd STREET 
James J. Heilder ... - ^kyriaus Vedėjas

___________ ■>

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

POVISKAJ 
a (Guy de Maupassant— Vei 

(Tąsa iš pereito 

Ištikrųjų tai buvo ji 
į pažino praeitose dienose - 
į vo dingus ir vėl atgal si 
į rado moterį, kurią buvo 
| šimts penki metai atgal. 
L buvo jaunesnė, šviežesnė, 
Į ka.

Jis jautė žvėrišką ge 
i 'vo rankas ir vėl ją prie 

spausti, murmėjimu j jos i
— Labą rytą, Lison! 
Tarnas pareiškė:
- Valgis gatavas, ma 
Kas dėjosi prie to valį

kė jam ir ką jis atsakyda 
Pasijuto jis inpuolęs j viei 

į tų sapnų, kurie. . kurių 
protystės. Su. nustatyta į 
su liguista, kompromituo, 
klausinėjo:

- Kur yra tikroji?
Motina šypsojos nuo 

I atkartojimo: 
|. w -Ar tu atmeni?

Ir tai buvo skaisčiose 
I nos akyse, kur jis vėl atn
: ties atsiminimus. Dvidešim

darė savo burną jai pasak; 
; meni, Lison?” - užmiršd
I baltais plaukais moterį kui
| t jo žiurėjo.

Vienok gi buvo moment 
I nežinojo kada neteko galvi
Į matyti, kad ta šių dienų m<
r visai tokia, kaip senai pra

j | pirmesnėj!, turėjo savo bals
J nyje, savo visoj būtybėje k
f hr jis jau nerado. Ir nūs

mihtyjė baisius norus atmi 
i , mos TneVą, sugręmtujai t 

dingę, ko toji atgimusioji n 
i Barone tarė:

— Netekai tu savo s 
mano nabagas drauge.

- Daug yra kitų daly 
k tekau!

Bet savo širdyje, sujm 
| < jis jautė lyg išbudusi lauk 

rengusį jį draskytį - seną 
į gyvenimą ištriškančią.

Jauna mergaitė kalbėji 
|. sykio pasirodydavo su žinc 
į i su nekurtais savo motinos 

tymo stiliaus išsitarimais, 
minėia ir budiį kuriuos žm 

L 'gyvendami jsigyvendina. I 
tė nuo galvos iki kojų. V 
persiurbė ji, atvėrė išnaujc 
meilės žaizdą

I Anksti jis apleido jų n 
5 ko palei bulvarą. Bet tos 

nos paveikslas ginėsi paski 
jį vertė jo širdį smarkiau 
jo kraują Dabar iš dviejų 

I“'" te tiktai vieną, jaunąją išb 
ties, ir jis ją mylėjo taip, 
Įėjęs praeituose metuose.

REIKALAUKIT

3
-AS numeris “ARI 
slo, literatūros ir j 

nio žurnalo, išėjo 
ir jau issnmbnėtai 

toriams ir kurie iškalno i 
Kaina vieno numerio 10c

1 ARTOJAS” didelio formate 
• žiais pieštais dviem spalvom 
|, lūs pažiūrėti, pilnas puikių 
| rėti norėdami siųskit 10c.
\ čiama. Skubėkit, kolei dar
į ’’ARTOJAI 

į E. 79th Street, Corner Si 
■ CLEVELAND, O

KNYGA A 
Puikiausias iš dailiųjų n 
fe paveikslų Lietuvos Ka 
koystojų, kurių ne viena 
“LIETUVOS KARIUME 
dos viliais; plačiai apraš 
Reikalaukit “Dirvos” Kn



3hut tuntas

DIRVA 5

PO VISKAM
<(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

(Tąsa iš pereito num.)
Ištikrųjų tai buvo ji — ji, kurią jis 1 

pažino praeitose dienose — Lise, kuri bu- i 
vo dingus ir vėl atgal sugrįžo! Joje jis i 
rado moterį, kurią buvo laimėjęs dvide- i 
šimts penki metai atgal. Pastaroji dar gi 
buvo jaunesnė, šviežesnė, daugiau vaikiš- i 
ka.

Jis jautė žvėrišką geismą išplėsti sa- 
‘ vo rankas ir vėl ją prie savo širdies pri
spausti, murmėjimu į jos ausį:

— Labą rytą, Lison!
Tarnas pareiškė:
— Valgis gatavas, madame.
Kas dėjosi prie to valgio? Ką jos sa

kė jam ir ką jis atsakydamas jom sakė? 
, Pasijuto jis inpuolęs į vieną tų nepapras
tų sapnų, kurie.... kurių rilbežiai ant be
protystės. Su. nustatyta galvoje mintimi, 
su liguista, kompromituojančia mintimi, 
klausinėjo:

—- Kur yra tikroji?
Motina šypsojos nuo atkartojiipo ir 

•atkartojimo? ' -
_ — Ar tu atmeni?

Ir tai buvo skaisčiose jaunos mergi
nos akyse, kur jis vėl atrado savo praei
ties atsiminimus. Dvidešimtį sykių jis ati
darė savo burną jai pasakyti: *.‘Ar tu at
meni, Lison?” — užmiršdamas tą seną, 
baltais plaukais moterį, kuri maloniai ant 

. jo žiurėjo.
Vienok gi buvo momentų, kuriuose jis 

nežinojo kada neteko galvos. Galėjo jis 
matyti, kad ta šių dienų moteris buvo ne
visai tokia, kaip šenai praėjusių. Anoji, 
pirmesnėji, turėjo savo balse, savo žvilgs
nyje, savo visoj būtybėje 'ką tokio, ko da
bar jis jau iterado. Ir nusprendė jis savo 
mintyje baisius norus atmindinti savo po
nios meilę, sugrąžinti jai tą, kas joje jau 
dingę, ko toji atgimusioji nepaveldėjo.

Barone tarė:
— Netekai tu savo senojo gyvenimo, 

mano nabagas drauge.
— Daug yra kitų dalykų, kurių aš ne

tekau !
Bet savo širdyje, sujudimo užgautoje,

< jis jautė lyg išbudusį laukinį žvėrį, pasi
rengusį jį draskyti, — seną savo meilę vėl 
į gyvenimą ištriškančią.

Jauna mergaitė kalbėjo ir sykis nuo 
sykio pasirodydavo su 'žinoma intonacija, 
su nekuriais savo motinos kalbos ir mąs
tymo stiliaus išsitarimais, kurie panešėjo 
minčia ir budu1, kuriuos žmonės kartu be- 

'■ gyvendami įsigyvendina. Lormeriną 'krė
tė nuo galvos iki kojų. Visi tie daiktai 
persiurbė jį, atvėrė išnaujo karštosios jo 
meilės žaizdą.

Anksti jis apleido jų narni'ir pasisu
ko palei bulvarą. Bet tos jaunos mergi
nos paveikslas ginėsi paškui jį, medžiojo 
jį, vertė jo širdį smarkiau plakti, uždegė 
jo kraują. Dabar iš dviejų moterų jis ma-

< tė tiktai vieną, jaunąją išlipusią iš praei
ties, ir jis ją mylėjo taip, kaip buvo my
lėjęs 'praeituose metuose. Po dvidešimts

penkių metų jis mylėjo ją su dar dibesniui 
patraukimu.

Parėjo jis namon apmąstyti tų nepa-i 
prastų dalykų , ir pagalvoti ką jis turi da
ryti. *

Bet kada jis su žvake rankoje priėjo 
prie veidrodžio — didelio veidrodžio, ku
riame jis matydavo save ir savimi didžiuo- 

Įdavos, — tęn pamatė atmuštą seną, žilais 
plaukais vyrą, ir staigu jis atsiminė, koks 
jis bųyo senesnėse dienose — brangiosios 
Lisės dienose. Jis pats matė save jauni
kaičiu ir patogiu, kaip kad jis buvo myli
mas! Paskui; prikeldamas šviesą arčiau, 
domiau jis paižiurėjo į save, tarytum jis 

i butų tyrinėjęs nežinomą daiktą su padidi- 
. namu stiklu,, sekdamas raukšles, atrasda- 
i mas tuos baisius sunaikinimus, kurių iki 
. šiolei jis nebuvo pastebėjęs.

Ir jis atsisėdo sudrebintas sayo paties 
išvaizda; prieš apgailėtiną savo paveikslą 
jis sumurmėjo:

“Po viskam, Lormerin!”
(Galas)

ANKSTYVAS PAVASARIS
Anksti atėjo mums linksmos dienos, 
Gamta papuošė laukus ir pievas, 
Pakalnėj pučia šiltas vėjelis, 
Pamiškėj plaukia, sraunus upelis, -
Jame žuvytės nardosi, plauko.
Vyturiai linksmus, skraido po lauką, 
Po aikštę laksto miško paukšteliai, 
Traukdami drauge meilės giesmelę.
Iš samanotų avilių lendą'
Darbščios bitelės, žiedelius randa;
Saulutė orui šilumą teikia, -> 
Visur gyvybės kruta ir veikia.

Eleonora.

NELIŪSKIT
Neliųskit, tėveliai brangieji,
Kad baisi valanda aplankė —
Mieliausiasis jūsų sūnelis
Nuo kardo krito karės lauke.

Neverk, sesute, ir tu brolelių, 
Jie šventą pareigą išpildė, 
Pririnkus gražiausių gėlelių, 
Skurdžius jų kapus padabinki.

Graži meilute, jei mei’utis 
Narsingai mirė už Tėvynę, 
Neverkie it mažas vaikutis, 
Bet skausmą apšarvuok kantrybe.

O brangus didvyriai, jus žuvot 
Garbingai už šventą liuosybę, 
Jus gyvastį savo aukavot 
Ir skaisčią, žydinčią jaunystę.

Sudiev jums, ilsėkit ramybėj, 
Daugiau mes jūsų neišvysim, 
Už laisvę, kurią iškariavot, 
Gyvi palikę jus minėsim.

A. Jasinskiutė.

PILIAKALNIS
Ošia pušynas, spindi smėlynas,
Upės žaliuoja apaugę krantai;
Ant stataus kranto stov’ kapinynas, 
Kurį čia paliko senovės laikai.

REIKALAUKIT TUOJAU
-AS numeris “ARTOJO”, mok

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

toriams ir kurie iškalno užsisakys.
Kaina vieno numerio 10c. Metams $ 1.

( “ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žiais pieštais dviem spalvom viršeliais, dai-

> lūs pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siuskit 10c. Dykai nesiun- 
čiama. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

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

CLEVELAND, OHIO

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
a

Ką blaivybė padarė. Cleve- 
lande susitvėrė Lietuviška kva- 
so bendrovė. Na ir padaryk tu 
ką, 'kad 
gėrimo, 
ir Lunos 
kad nu.

žmogų sulaikius nuo 
Sudėjus Birutės duoną 
kvasą — bus užkandis

ORAS SEKANČIAI 
SAKAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—‘ 
Bus ęagada, jei nepradės 
lyt ar snigt. ,

Pr. Banionis (iš Chicagos), 
atidus ‘Dirvos’ ir ‘Artojo’ skai
tytojas, prisiskaitęs apie čiepus 
ir mikrobų leidimą į žmogaus 
kūną, užsižingeidavo: “Kaip tie 
daktarai gali suskaityti 
milijonus mikrobų, kada 
pasirengia leisti į kūną?”

tuos 
juos

musų redaktorių 
rašo Pet. Bočkus iš

Daugelio 
kritika, — 
New Britain (Conn.) susideda 
iš šių žodžių: “Tu durnas.” •

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?”. 
Reikalauk šiandien 
suodamas atvirutę

Lithuanian American Trading 
Co., Room 30, 112 No. Greene 
St., Baltimore, Md.

adre-
(13)

Ru-

, PRAŠVITO JAU
Jau nutirpo upių ledas, 1
Sniegai susileido,
Žemę varžius žiema šalta ]
Vėl laisvėn paleido.
Sprogsta medžiai, 

pumpuruojąs,
Žolės lend’ į lauką, 
Lyg saulutė jas šiltesnė 
Savin vadin’, šaukia. 
Vyturėlis jau sugrįžo 
Ir linksmai dainuoja, 
Artojėlį-vargdienėlį 
Laukus art vilioja.
Šiltas vėjas žemę supa, 
Medelius linguoja, 
Visi linksmą pavasario 
Dainelę dainuoja!

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Talpiname 

šias eiles apie pavasarį, bet tu
rime prisipažinti, jog tai daro
me ne su tyri sąžine, nes vis dar 
mums besinori tikėti, kadz šito
kia šiltas oras galėtų tęsėti ir 
kad jau pavasaris tikrai užsto
jo. Baisu, kad tas šiltas pietų 
vėjelis nulėkęs į šiaurius neat- 
sigrįžtų atgal.

Šiame numeryje turime porą 
eilių apie pavasarį — ir kaip tai 
stebėtinai — musų moteriškoji 
pusė labiau pavasarį i 
Kažin tada ar galima tikėti, — 
kaip ir visada, moteriškiems žo
deliams? A?

&
Sekančiam num. šiam sky

riui butume turėję net dvejas 
eiles—gerb. Maižiešiaus ir gerb. 
Sakalėlio, tik lyg ant nelaimės 
nei vieno nei kito eilių negalime 
priskaityti prie “išrinktųjų”, 
todėl prisieis laukti, ar vėl kurs 
nors kitas nepragiedos.

Abu jiedu gieda!’ senus “atsi
minimus” ir jie turbut /ra taip 
kartus; kad-'-ne^-eilėse- sutaikint 
negali;... *

Kalbant apie Spragilą, užėjo 
mintis, kokios lyties turėtų bū
ti dalgis ? Vieni sak<^ “dalgė”, 
kiti — “dalgis”. Kaip ištikro 
butų? Klausimas atviras.

Paryžiuje moteris įšoko į 
ną ir norėjo nusiskandinti, 
pamatęs tūlas vyras, kuris 
vo advokatas, šoko į upę ir ją 
išgelbėjo. Moteris po to apskun
dė jį už perpiešimą jos andaro- 
ko toj vietoj, kur jis griebda
mas ją gelbėtų biskelį įplėšė. 
Tada jis, turėdamas advokatiš- 
ką galvą, apskundė ją ant tiek 
pat už išgelbėjimą jos gyvas
ties.

Sei- 
Tą 
bu-

Guli didvyriai smėlyne užkasti, 
Jų karžygių dvasios dausose augštai 
Kas gali mintis jų slėpingas suprasti, 
Jei bent vėjelis čia lakstąs tiktai.

Kad vakar’s ateina ir leidžias saulutė, 
Užliedama krauju padanges plačiai — 
Ateina ant kalno naktelė-motutė 
Ir užsimąsto, tamsioji, giliai.

Su baltu ruku, kurs laukus supa, 
» Išeina didvyriai ant upės krantų,

Ir žiuri j tyliai beplaukiančią upę, 
Ir dairos aplink savo bėrų žirgų.

Laikas užmigdė jų draugus kovos, 
Žirgais priešai jų jau senai jodinėjo, 
Kaulai pridengti jų žemės šaltos, 
Darbai praeitin jų nuėjo....

Upė sraunioji sau bėga vaga, 
Ir lenkia tą kalną pro šalį; 
Ateina ir nyksta naktelės tamsa, 
Atmint milžinų nieks negali....

Vargo Poetas.

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

Na ir kam tie buržujai 
•sijos bolševikus kibina: duokit 
jiems atsižaisti iksočiai savo so
vietizmu — ir pereis noras, — 
rašo Mikas Dotkus iš New Bri
tain (Conn.).

4/
Zig. Bartašius (iš Detroito) 

atrašė šitokį trumpą pamokini
mą jauniems: “Kas pradeda gy
venimą šokdamas, tas užbaigia 
verkdamas.”

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale 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.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvK

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

12000 Superior Ave.

iteriškoji 
atjaučia.

iš Pitts-

Pamėjlnklte naujo

apie kritikas arba 
ant žmonių užsipul- 
kurią gražią dieną

siaučia, 
važinėti.

Pittsburgo) 
devyniasde- 
visokių pa-

kaip 
pra- 
kur

savo

(iš 
kad

Aptiekoae 
parsiduoda 
po65o.arba 
atsiųskite 
75a., tad 
atsiusime 
per pasta 
tiesiog is 
labara- 
torijos.

Kalbant 
ypatiškus 
dinėjimus, 
mes pradėsime organizuoti Su
sivienijimą Kovai su Liuosakal- 
biais Užsipildinėtojais Spaudoje.

Kitas pavasario ženklas, 
gerb. S. Ulinskas (vietinis) 
neša, tas: Jo gaspadinė, 
jisai gyvena, neprisiprašo
16 metų sunaus padėti jai iš
kasti daržą, tuo tarpu tas vai
kiščias beveik visą darbą atlie
ka savo kaimynei, kuri turi 15 
m. dukrelę.

P. Stanulio 
nuomone yra, 
šimts nuošimčių iš 
šaulio tvarkos reformuotojų bu
tų geresni žmonės, jeigu jie ne
tingėtų dirbti.

VELYKOS

Iškalno pasakome, jog ne mes 
busime kalti, kad žiemos laiku 
perkūnijos ir žaibai 
vasarą.reiks rogėmis

Andrius Kaziunas, 
burgo, susilaukęs sunaus (jis 
yra vedęs ir turi žmoną), darė 
su savo sunum bandymus. Ir 
štai ką mums atrašė: “Kada kū
dikiai pradeda kalbėti, jie ma
žiau verkia.”

Net gudriausi-protingiausi A- 
šytojai, — sako Jonas. Petkus, 
— atsideda nurodinėjimams to, 
'ką žmogus privalėtų žinoti, ne- 
paklausdami ką kūdikis pajiegia 
išmokti.

Su uir«fiBtruotu valsbaUnklla Suv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmanan

čios ypatybės Siame vaiste Įdėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pasalintoj as —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gainiau- 
siaiypatai.

srOP>i)ANOR!ijf PPOMOTfS
HEALTHY SCALP
LUXURIANT-HAIR

coHTfiirssnuio oz*. Bu tinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklia.

Jo Kelionė Europon 
Buvo Nepasekminga

JO atsilankymas karės nuteriotoje 
Europos tėvynėje buvo jam labai 

nepavykęs, nes jis neturėjo patarimo 
apie uilrubežinius pinigus, pasportų 
nustatymą, transportaciją ir Įeitas in
formacijas, kokias reikėjo iškalno ži
noti. Ir tenai jis atrado savo gimines 
be maisto Jr drapanų.
Jis yra tik vienas iš daugybės, kurie supra- 
to reikalingumą pasitarti su dideliu banku 
ir dabar jis ateina į vieną iš musų 30 sky
rių savo-kaimynystėje. Tenai yra tokis, ku
ris moka jo kalbą ir duoda jam patarimus 

, apie užrubežinių pinigų reikalus dykai ir 
pasiunčia jo pinigus užrubežin greitai, už 
pigiausias kainas.

Leisk mums patarnauti JUMS taipgi. '

Ube Cleveland 
Cruet Company

Tai yra Bankas Visų Žmonių

VISAI ARTI
Jūsų giminės ir draugai, gyvenantieji senoje tėvy

nėje, nėra ant tiek laimingi, kaip jus esate, kurie gy
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 —k justi Ameri
koniškas dolaris.

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

Sugrįžę liudymai rodo, kad pinigai pristatoma siun
čiamai ypatai apie į tris savaites laiko. Mes išmoka
me Vokiškomis markėmis, kurios yra legaliais pini- H 
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
einamos. 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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Pamišęs Lietuvis per 
Naktį Šaudė, Sužeis

damas 3 Žmones
KEARNY, N. J.

Turbut staiga apimtas beproty
ste, Antanas Pečiulis, 65 metų 
amžiaus, nuo trisdešimties me
tų gyvenęs šioje vietoje, dar ka
da tas miestelis nebuvo išaugęs 
ir jo stubelė stovėjo tik laukuo
se .kovo 12 d. pakėlė “medžio
klę”, kurioje apšaudė du polici- 
stu ir savo kaimyną, privaryda
mas į juos šratų. Pečiulis gy
veno su savo draugu, irgi tokio 
pat amžiaus, Andrium Virbic
ku. Subatoj prieš vidurnaktį 
Pečiulis, sėdėjęs su Virbicku ir 
rūkęs pypkę, staiga numetęs ją 
išėjo į kitą kambarį ir sugrįžęs 
atėjo su šautuvu, kurį atstatęs 
į Virbicką pareikalavo iš jo tūk
stančio dolarių. Virbickas to 
nesitikėjo, bet kada pamatė Pe
čiulį ištiesų tėmijantį jo ma- 
žiausį pasijudinimą ir taikantį 
bile kada šauti, nusigandęs žadė
jo atiduoti pinigus,' kuris juos 
per visą savo gyvenimą taupė. 
Virbickas nuėjęs į kitą kamba
rį, paskui sekamas, atplėšė sie
noje lentą dr išėmęs 735 dola- 
rius padavė. Pečiulis pareika
lavo dar 265 dolarių, arba, sa
ko, mirsi. Draugas teisinosi tik 
tiek turi, nes kitus esąs pasko
linęs, ir kad tik galės atgauti, 
atiduos, jeigu tik jį išleis.

Tada Pečiulis, pavelydamas 
Virbickui išeiti, įgrąsino, kad 
jeigu tas nesugrįš, tai jis jį nu
žudys, ir išlydėjo per tamsumą 
su atkištu šautuvu. Virbickas 
kitaip ir nemanė. Išbėgo į mie
stelį, bet) atsiminė pagrąsinimą 
ir to intužusio draugo į jį pik
tą žiūrėjimą, visai nėjo polici
jai pranešti.

Kas tuo tarpu atsitiko, niekas 
nežino. Gal but Pečiulis išgir
do kokį susibeldimą ar lentos 
sugirgždo j imą, ar tik šuns su
lojimą, — jis pradėjo pats vie
nas šaudyti. Naktį kaimynai 
girdėjo du šuviu, bet nežinojo iš 
kur jie paeina. Tuojau vėl nu
girdo šaudymą — šūvis po šū
vio tyško per tamsą iš Pečiulio 
namelio. Pirma negu žmonės 
patelefonavo policijai, tenai pa
sisuko dviračiu važiavęs polici- 
stas ir ėjo žiūrėti kas dedasi. 
Policistui reikalaujant įleisti į 
vidų, Pečiulis klausė, kas čia 
tokis atėjo. ’Pasisakęs, jog po- 
licistas, Pečiuliui netikint, jisai 
susikūprino po durimis ir prie

stiklo pakėlė savo kepurę, iš ko 
tas suprato. Bet tuojau palei
do vėl šuvius ir iššovęs durų 
stiklą šaudė į policistą. Poli
cistui pasisekė pabėgti ir jis pa
sišaukė daugiau pagalbos. Pri
buvo ugnagesiai ir riaušių ska- 
dronas. Policistui nesant, vis- 
tiek Pečiulis šūvis po šūvio lei
po į lauką. Subėgo pirmiausia 
du policistai, prislinko prie na
melio, su ištrauktas revolve
riais. Bet staiga atsivėrė durįs 
ir Pečiulis pradėjo į policistus 
šaudyti, privarydamas į juos 
šratų ir sužeisdamas. Abu su
krito ant žemės. Visas mieste
lis tuomi sujudo, žmonės subėgo 
su ginklais. Elektros žiburiais 
liko nušviestas jo visas namas 
ir kožnu laiku policija norėjo jį 
pamatyti, bet Pečiulis vis išsi
suko į šalį. Galiaus priėjo prie 
policistų Pečiulio kaimynas, sa
kydamas, jog jiedu gerai pasi- 
pažįsta ir jis jį perkalbės. Pri
ėjus prie durų ir užkalbinus jį, 
Pečiulis pasveikino ir kaimyną 
šūviais, ir tas sukrito ant že
mės. Policija norėjo jį gyvą 
paimti. ~ ' 1 /

Galiaus viena moteris, irgi 
kaimynė, pasidrąsino eiti pas jį 
ir perkalbėti. Jai einant, pas
kui patamse nusekė ir policis
tai, kurie taip dasigavo prie Pe
čiulio ir jį suėmė.

Suimtas jis nesipriešino, tik 
pasisakė, jog du vyrai pavogę 
nuo jo suvirš 300 dolarių, tai 
jis manęs, kad čia vėl sugrįžę 
užpuolikai norį pas jį ineiti.

Tą jo pasaką perkeitė Virbic
ko apipasakojimas kaip jis iš jo 
reikalavo tūkstančio dolarių.

Pečiulis čia gyveno vienas, jo

susigyvenęs, 
tokiu budu

įvairiose is- 
ku- 
pa-

Jis 
bū

vi są 
me- 
lau-

žmona buvo Lietuvoj, ir Virbic
kas taipgi, su juo 
nemanė apsivesti, 
abu jiedu paseno.

Virbickas dirbo
taigose ir susidėjo pinigų, 
riuos iš jo Pečiulis galiaus 
reikalavo, pats, kaip sužinota, 
užsinorėjęs dar dasipirkti medi
nį namelį iš griaunamos neto
liese kareivių stovyklos, 
niekad nedirbo dirbtuvėje, 
vo iš amato staliorius, bet 
pusę savo amžiaus praleido 
džiodamas ir gaudydamas
kinius žvėrelius. Dar daug an
ksčiau negu jis pasiekė dabar
tinį savo amžių, Pečiulis jau iš
rodė kaip koks pustelninkas, ap
žėlęs, tvirtas, augštas, šešių pė
dų 4 colių augščio, tvirto kūno, 
atsargus, tvarkus ir žiūrąs sa
vo reikalus, bet visur norėjo tu
rėti kelią. (“N. Y. Times”.)

Nesigraudins klubiečiai ir čio- 
i šios 

koloni-lkolonijos Lietuviai džiaugsis, 
j nes per daugelį metų neturėjo 
atsakančios sueigoms vietos.

Čionai atsibuvo .prakalbos, ku
riose kalbėjo Al. Račkus, pas
kui Dr. J. J. Bielskis, Kun. J. 
G. Jakaitis, vėliausia gi buvo 

Taa-j atsilankęs su Prakalba V. K. 
Račkauskas iš Nęw Yorko.

dolarių, randasi ant Dabar galės Progr Klubas čia 
daug daugiau nuveikti, tureda-

YOUNGSTOWN, OHIO.
Žingeidu “Dirvos" skaityto- WkiUs‘ d^ugU<« Jr 

jams bus sužinoti musų I™„._
jos Lietuvių darbavimąsi. Jie 
trusiasi ir Tėvynės reikaluose 
ir ant vietos taipgi daug dirba.

Nuo 1912 metų čionai yra su
tverta parapija. 1918 m. lapk. 
28 d. nupirkta žemės 110x200 
bažnyčiai ir klebonijai.
turtas šiandien vertas apie 18
tūkstančių
Sheby st. , . . _ .

Kovo 10 d. š. m. Liet. Pro-Į«« »yo svetainę. Busrengia- 
gresiviškas 
per 150 pėdų didumo piečių su 
svetaine, kurią galima bus nau
doti viešiems susirinkimams ir 
draugijų reikalams. Ta vieta 
randasi 628 Franklin avė., kai
nuoja $12,000. Progresiviškas 
Klubas turi daug narių ir visi 
geri piliečiai, užtai jiems ir pa
sisekė tas dabar padaryti.

Klubas' nupirko *100 |ma Pn^bų ir perstatymų ir 
' visi Lietuviai žinos kur susi
rinkti. Dikčiai darbuojasi B. 
Vaitekūnas. Jis yra tikras dai
lės mylėtojas ir gabus veikėjas. 

Darbai čia nekaip eina; di- 
dėsės plieno ir geležies dirbtu-

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12
3 iki 6 po piety.
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

vės ‘susilpnėję. Biznierių Lie
tuvių neturime. Butų gera pro
ga daktarui, advokatui, barzda
skučiui ir krautuvninkui, taipgi 
rastų progos ir kitokie biznie
riai.

Čionai daugiausia gyvena Ita
lų, Slavokų, Rusų, Lenkų.

Norėdami kas susižinoti del 
atvykimo į šią koloniją, galite 
kreiptis prie J. P. Sabe], 501 
Mahoning Bank Bldg. ,

Korespondentas.

DL ADOMAS SZCMKOM
LOUIS EISENBERG 

Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

GTDYTOJA8 IR Chiku&GAS 
9*2 E. 72 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Roaadala 5758, Prine- 
ton 481

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 va]

•w-

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas 

Atidarė 
LIETUVIŠKĄ APT1EKĄ 
8811 SUPERIOR AVE. 

Teisingai patarnaujame visiems!

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Suoerior Av. ir Addison Rd.

THE LITHUANIAN MORTGAGE CO.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, affidavit^ paliudymo pargabenimui 
giminių iš Lietuvos ir delei patvirtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų jr 
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, duo karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos šauliams, 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.

KOPECNY’S ' 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKAį

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

Kampas E. 79th St
Rosedale 945 Prin. 1361

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti mus y lengvai padaroma ir saugiu naminiu geri rau

to ki u, kuria primins jums senovės dienas.
Ui $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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS ĮSI

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1305 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Pavasarinis Namų Valymas 
neturėtų būti daugelio dienų varginantis 
darbas, jeigu turėtumėt Elektrišką Valy
toją pagelbėti jums..

Su Elektrišku Valytojų yra lengvas da
lykas, atsikratyti nuo namų/dulkių ir pur
vo, ir tą darbą galima atlikt į pusę tiek lai
ko ir su daug mažiau darbo, negu šluojant, 
dulkinant ir plakant.

Pasiteiraukit apie lengvas išlygas išmo
kėjimui kokias duoda Elektriškų Daiktų 
Krautuvės imant Elektriškus Valytojus, 
pirma pradėsiant pavasarinį namų valymą.

(Lietuvos Informiciiy Biuras) 

“Eltos žinios

lenkainerimsta.
Vasario 3 d„ 6 vai. atvyk 

t Širvintos du ginkluoti Len 
t ir pareiškė valsčiaus virsaic 
į kad jie esą paskirti mito 

kais j Širvintos. Jie suimti 
J Vasario 3 d. pranešimu 

į fronto; Lenkai užėmė šve 
Į Jono kaimą kairiajam Nemi 
r krante į vakarus nuo Pnevi 
į kiu Vasario 1 d. buvo atj 
į 15 Lenką į Macevicos paln 

ka į šiaurę nuo Druskiniu 
t Yra žinią, kad Lenkai nori 

imti Paliepių kaimą į rytus
I Kapčiamiesčio.

Sausio 29 d. apie 12 vai., i
16 Lenkų kareivių užpuolė 

j bešiškio kaimą, kur buvo m 
į dviejų žmonių patrulis. _ Vi 

musų patrulninką paėmė j 
į laisvę ir nusivedė į Purvini: 
į kaimą, o anįras pabėgo ir, i
• žęs į Zabielinos kaimą, pran 

kad Lenkai plėšia Labeišis
į kaimą. Pasiųstas ten karii 

kas su buriu kareivių išm 
L Lenkus ir paėmė į nelaisvu 
j Lenkų kareivius, 5 arklius i 
Į valaišką vežimą. Buvęs nei: 
i vėn paimtas musų kareivis 
. grįžo, smarkiai sumuštas ir ■

• rengtas. Musų pusėj daug 
[ nuostolių nebuvo.

Greičiausia Nuperkame
ir

Pilnai Užmokame

1ST 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 nebus garsina
ma. Su užsakymais sykiu 
Siųskit ir pinigus registruo
tuose laiškuose arba mo
ney orderiais. (14) 

Adresuokite
JOSEPH KUCHINSKI 

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

"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem f’

Kūdikiai mėgsta jį! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
Huosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 60c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.

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

@©©©@©©@©( ©@©@©@©@@® ©@©@©@©©©1

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 ypatiskai, 
del apkainavimo, o mes į trumpą laiką duosime jums at
sakymą. ,

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
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AR RENGIATĖS NAMON - LIETUVON?
Laivakorte 1 Liepoją $145. Eidkunus $106.70

Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti 1 Nebus vargo

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai: Rosedale

šiose

1157

Vietose
7907 Superior Avenue '

Princeton 2727
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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
PETRAS MULIOLIS

Telefonai Prospect 953
2006 St. Clair Avenue 

Central 6488

Siunčiame pinigus į 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

I TELŠIAI.
Pirm karės čia “Daugo” st 

į je buvo kinematografas (k 
į tantieji paveikslai), tečiau 1 

rėš metu jis buvo sunaikint 
t šįmet pil. Mikuckis jį vėl int 
Į sė. Lankančių kiną skaič;

nemažas. Vakarui gaunama ] 
į jimu 800—1500 auks., nors 
s lieto kaina tėra 4—6 auks.

f MUZEJUS KAUNE.
' Vasario 16 d. atidengiau 

Kaune Istorijos Muzejus. M 
zejuje bus ir šaulių Skyrii

| Liet šauliai turėtų jame ti 
r karnai pasirodyti. Tuo tikt 
I turėtų surinkti viską, kas y 
į indomesnio šaulių žinioje ir kii 
t galima ne vėliau vasario 8 į prisiųsti Centro Valdybai. M I zejuje geistina turėti šaulių 
r ju veikimo fotografijos ir pi Į žiniai vietų, kuriose daugiaus JĮ pasižymėjo šauliai, fotografij
Į ir piešiniai, šaulių ženklai, v 
f tavos, indomesnieji draubuži;

ginklai (ypatingi), kuriais-pi 
i sėjo šauliams kovoti; šaul 
I pasipuošimai, pagaliau, kai 
į trofejos (atimti nuo priešo g 
I Idai, drabužiai ir kiti daikti 
į su pažymėjimu kur ir kada 1 
r vo paimta. Pristatytieji dai 
į tai galės būti.į Muzejų nupir 
1 ti, arba nors kai kuriam laik 
i paskolinti. (“Trimitas’

VILNIUS.
I Gautomis žiniomis, Vilnių; 
E tavo padaryta krata “Odrodzi 
F me” bute. Paimti visi dokumei 
Į tai ir net privatiniai laiška Į Taip pat buvo krata pas advi 
I katą Kymantą. Vilniaus va 
Į džia pavedė karės grobio valdj 
t tai “Urzędovvi Zdozyczy W< 
r jennej’’ rekvizuoti Lietuve 
I Valdžios valdininkų baldus, pi 
į Janulaičio, Mašioto ir 'kt Ma 
f noma, tai esant kerštu už dva 
į ry dalinimą Kauirijoj. Taip pa 
I buna daug kratų žydų tarpe 
‘j Suimta Goldbergas ir kt. Be t 
į Variavai įsakius suimtas Gūdi 
f darbuotojas Duševskis. Paga

•> (Manilas 
| VIEŠAS SUE ! | KIEKVIENAS DAI
4| DARBININKU į.| SVETAINESĮ <į KUPONAI0 išduodami

[■ a sukėlimui• -J. 0
!a budinko
Į a ' statymui k i

11 TAUPYKITE I
a Jus galit pastoti dalin 

tt ' ’ ■
■ t Jeigu jūsų krautuvnin

X . reikalautų telef 
tt Mes j
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mi kas susižinoti del 
į šią koloniją, galite 

prie J. P. Sabel, 501 
’ Bank Bldg. .

Korespondentaa
ŽINIOS IS LIETUVOS

nių silkių palengvintomis sąly
gomis.

(OMAS SICTOMI 
"OJAS IR CHluuRCAS 
79 St., Cleveland, Ohio.

ai: Roaodala 5758, Prtae-

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
“Eltos Žinios

liau pašalinami iš vietų Lietu
viai sargai tarnavę valstybės įs
taigose per visas okupacijas.

>s: tik vakarais nuo 7
iki 9 vaL _

eniais nuo 3 iki 4 vai

LŪS
ir Chemikas

NEKĄ
AVĖ.
i visiems 1

11 Iii' »* i***4e»■+++

usumo”, kuomet plito 
ugiu naminiu gėrius— 
įves dienas.
skanaus alaus. Jeip 
paaiškinimus apie 

lauš alaus.
STORE

Princeton 166

iri duoda galimybės būti 
■eikis per vieną naktį; 
jda po 50c. arba už 6w 
siog iš labaratorijos.

CO.
f Brooklyn, NewYodGr

Zalymas
tų varginantis 
jktrišką Valy-

ra lengvas da- 
dulkių ir pur- 
j pusę tiek lai- 
negu šluojant,

i išlygas išmo- 
įtriškų Daiktų 
rus Valytojos, 
namų valymą.

COMPANY 
ling

TUVON?
us $106.70

jums, 
vargo

OS
ių Lietuvoje 
r,tęs parduo- 
lei popieras.

itimas
ir per kab

as, o jei kas

Co.
MGE
. Ohio

LENKAI NERIMSTA.
Vasario 3 d., 6 vai. atvyko į 

Širvintos du ginkluoti Lenkai 
ir pareiškė valsčiaus viršaičiui, 
kad jie esą paskirti milicinin
kais į širvintus. Jie suimti.

Vasario 3 d. pranešimu iš 
fronto; Lenkai užėmė švento 
Jono kaimą kairiajam Nemuno 
krante į vakarus nuo Prievala- 
kių. Vasario 1 d. buvo atjoję
15 Lenkų į Macevicos palivar
ką į šiaurę nuo Druskininkų. 
Yra žinių, kad Lenkai nori pa
imti Paliepių kaimą į rytus nuo 
Kapčiamiesčio.

Sausio 29 d. apie 12 vai., apie
16 Lenkų kareivių užpuolė La- 
bešiškio kaimą, kur buvo musų 
dviejų žmonių patrulis. Vieną 
musų patrulninką paėmė į ne
laisvę ir nusivedė į Purviniškio 
kaimą, o anjras pabėgo ir, -grį
žęs į Zabielinos kaimą, pranešė, 
kad Lenkai plėšia Labeišiškio 
kaimą. Pasiųstas ten karinin
kas su buriu kareivių išmušė 
Lenkus ir paėmė į nelaisvę 8 
Lenkų kareivius, 5 arklius ir 1 
valaišką vežimą. Buvęs nelais
vėn paimtas musų kareivis su-

i grįžo, smarkiai sumuštas ir nu
rengtas. Musų pusėj daugiau 
nuostolių nebuvo.

PLĖŠIA LIETUVIUS.
Gautom žiniomis, Lenkai Su

valkijoj, pereidami neutralę zo
ną, nuolat užpuola ir žiauriai 
plėšia ramius vi'etos gyventojus. 
Dažnai puolančių Lenkų atsigi
na narsus vietos šauliai. Del 
to Lenkai pastaruoju laiku puo
lat dideliais būriais ir gerai ap
siginklavę. Taip vasario 5 d. 
60 Lenkų raitelių su 2 kulko
svaidžiais užpuolė ir žiauriai iš-

KAUNAS.
Iš fronto gautomis žiniomis, 

vasario 10 d. Lenkai pradėjo 
šaukti Lietuvos Okupuotose vie-. svaiaziais uzpuoie ir žiaunai ,is- 
tose naujokus nuo 19 iki 30 me- plėšė Punskč valsčiuje Buroku
tų Opsos, Vidžių, Braslavo,. Bo
gino, Rimšės ir Dūkštų vals
čiuose.

Gauta tikrų žinių, kad Lenkai 
koncentruoja savo pajiegas Tur- _ ____ ___________________
monto ruožte. Lenkai, turbut, kaimą. K_ ____________-- —
rengiasi užimti Kalkunus. Smal- musų kariumenės sargybas. Be 
vuose buvo Lenkų generolas, ku- to Lenkai mobilizuoja musų vie- 
ris aiškino kareiviams, 'kad rei- tos jaunimą.
ksią žygiuoti į pridkį ir užimti~ ...
Lietuvos teritoriją iki švento
sios upės.

Lenkų kareiviai pasakojo vie
tos gyventojams, kad jų puoli
mas prasidėsiąs pirmadienį, va
sario 14 d.

kaimą; vasario 8 d. atvyko 15 
Lenkų raitelių ir 25 pėstininkų 
su 'kulkosvaidžiais į Punsko v. 
Pristabonių kaimą ij, išsivarę 
15 vežimų, vėl apšaudė Burokų 

. Kantais jie apšaudo ir

IŠ STEIG. SEIMO.
Steigiamojo Seimo 62-me po- 

sėdyj 1921 m. vasario 11 d.
1. Ministerio Pirmininko at

sakyta į paklausimą del iškėli
mo iš Kauno kunigų Savickio' ir 
Pacevič.

2. Svarstyta ir priimta pir
muoju ir antruoju skaitymais 
Vidaus Reik. Ministerijos Eta
tai.

3. Priimta trečiuoju skaitymu 
Medicinos Civilinio personalo 
Mobilizacijos įstatymas.

4. Priimta žemės Ūkio ir Val
stybės Turtų Ministeriui inter
peliacija del netikslaus ir ne
teisėto miškd aikvojimo.

Interpeliacija buvo įnešta V. 
Sąjungos ir Soc. Liaudininkų 
Demokratų frakcijos.

šv. Tėvo Valstybės Sekretoriui 
Kardinolui Gasparrui notą, ku
rioje nurodo, kad Lietuvos Val
džia mieliau norėtų tiesioginai 
susisiekti su Apaštalų Sostu, 
nes tarpininkavimas visuomet 
duoda neigiamų vaisių.

Kanauninkas Narjauskas at
sišaukęs į savo notą 1919 m. 
gruodžio 17 d. ir savo praneši
mus žodžiu, kuriuose jis nurodo 
negalimumą jungti Lenkijos 
nuncijaus pareigas su Lietuvos

vizitsterio pareigomis. Juo la
biau, jei tuo susijungimu nau
dojamasi kad primetus Vilniaus, 
žemaičių ir Seinų diecezijų rei
kalams Lenkų unijos drūtį, ku
ri yra visos Lietuvos valiai prie
šinga. Kaipo vienas tokių fak-

tų jis plačiai išdėsto šv. Bene
dikto vienuolių Kaune įvykį ir 
prašo kardinolą Gasparrį dary
ti pastangas užmegsti tiesiogi
nius ryšius tarp Sosto ir Lietu
vos, kad panašus faktai negalė
tų pasikartoti.

MAITCTO MEASURE

ATSTOVAS ANGLIJON.
Norus-Naruševičius atvyko iš 

Paryžiaus Londonan ir pradėjo 
eiti laikinai Lietuvos atstovo 
pareigas.

Punsko valsčiaus gyventojai 
griežtai nusistatę prieš Lenkus, 
šaukiasi Lietuvos Valdžios pa
galbos, žadėdami atiduoti jai sa
vo turto dalį, kad padėtų jiems 
Lenkų atsiginti.

Lenkai laiko prie demarkaci
jos linijos daugiausia savo rai
telių jr ginkluotus partizanus.

ROMA.
-Musų atstovas prie šventojo 

Sosto Ryme, Kanauninkas D-ras 
N ar j au akas inteikė vasario 1 d.

štai geriausia pasiūly
mas, tikriausis ką ka
da siuvimo įstaiga da-' 
vė. Jums didi proga 
gauti puikiai pasiutas 
drapanas iš dviejų da
lių, gerai apsiulėtas, 
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

An-

LAIVAKORTĖS 
VISOM LINIJOM

Siunčiam Pinigus j visas Šalis Užrubežiuose.

COLL VER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 198 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.
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TELŠIAI.
Pirm karės čia “Džugo” salė

je buvo kinematografas (kra
tantieji paveikslai), tečiau ka
rės metu jis buvo sunaikintas. 
Šįmet pil. Mikuckis jį vėl intai- 
sė. Lankančių kiną skaičius 
nemažas. Vakarui gaunama 
jamų 800—1500 auks., nors 
lietų 'kaina tėra 4—6 auks.

pa- 
bi-

KAUNE.
16 d. atidengiamas

Mu-

ŽEMDIRBIŲ KONGRESAS.
Lietuvių, žemdirbių kongresas 

Kaune sausio 29 d. nutarė svei
kinti Estų, Latvių ir Mažosios 
Lietuvos žemdirbių organizaci
jas, * kaipo kovotojas del savo 
tėvynės nepriklausomybės ir 
žemdirbių reikalų, taip pat An
glų ir Francuzų žemdirbių orga- 
nizaęijas, kreipdamos, kad pade-' 
tų kovoti del Lietuvos nepri
klausomybės, stengiantis pasku
binti pripažinimą još de jure.

VILNIUS.
“Vilniaus” pranešimu, naujai 

išrinktas Vilniuje Mokslo Drau
gijos Komitetas taip pasiskir
stęs pareigas: Pirmininkas — 
Dr. J. Basanavičius; vice-pirmi- 
ninkai — Mykolais Biržiška ir 
kun. N. Reinas; sekretorius ■— 
St. Naginskas; iždininkas — 
kun. J. šepetys; knygininkas;— 
Dr. P. Augustaitis; nariai — 
J. Augevičius ir M. Mikšnys,

REIKALINGI 
PARDAVĖJAI

, del
INTEGRITY FINANCE COMPANY 

Kapitalas $500,000.00 
214 North 15th Street 

Philadelphia, Pa.
kurie moka kalbėti ir rašyti
gliškai kaip ir svetimose kalbose, 
atstovavimui musų įstaigos savo 
miestuose ir paskirti pagelbinius 
agentus pardavinėjimui musų Au
kso Notų (Gold Notes) ant sudė
tino nuošimčio plano. Gabus vy
ras gali pasidaryti $500.00 ar dau
giau per mėnesį tinkamai panau
dodamas savo energiją šiame biz
nyje. Rašykit mums Angliškai ir 
reikalaukit pilnų nurodymų, pažy
mėdami amžių, paliudymus, kiek 
kalbų mokate, dabartinį užsiėmi
mą, pardavimo patyrimą ir tt.

garantuojam viską ir sykiu darbą ir 
grąžinam pinigus jei netiks.
Didelis Sampelių 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. F86 

Chicago, Ill.

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai ■ metų.
J Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
į nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui., 
I Naudoju savo garsų “Peridonto" del Be

skausmio Dantų Traukimo. I

» NO T 
BŪNI

IŠVAŽIAVO RYMAN.
J. E. žemaičių Vyskupas Ka

revičius sausio 30 d. išvažiavo 
iš Kauno į Romą tikslų aplan
kyti Apaštalų Sostą irrpateikti 
eilinę vyskupavimo ir reliaciją. 
Ganytojo kelionė tęsis apie tris 
savaites., >

MUZEJUS
Vasario

Kaune Istorijos Muzejus.
^zejuje bus ir šaulių Skyrius.

Liet, šauliai turėtų jame tin
kamai pasirodyti. Tuo tikslu 
turėtų surinkti viską, kas yra 
indomesnio šaulių žinioje ir kiek 
galima ne vėliau vasario 8 d. 
prisiųsti Centro Valdybai. Mu- 
zejuje geistina turėti šaulių ir 
jų veikimo fotografijos ir pie
šiniai vietų, kuriose daugiausia 
pasižymėjo šauliai, fotografijos 
ir piešiniai, šaulių ženklai, vė
liavos, indomesnieji draubužiai, 
ginklai (ypatingi), kuriais'pri
siėjo šauliams kovoti; šaulių 
pasipuošimai, pagaliau, karės 
trofejos (atimti nuo priešo gin
klai, drabužiai ir kiti daiktai) 
su pažymėjimu kur ir kada bu
vo paimta. Pristatytieji daik
tai galės būti . į Muzejų nupirk
ti, arba nors kai kuriam laikui 
paskolinti. (“Trimitas”)

VILNIUS.
Gautomis žiniomis, Vilniuje 

buvo padaryta krata “Odrodze- 
nie” bute. Paimti visi dokumen
tai ir net privatiniai laiškai. 
Taip pat buvo krata pas advo
katą Kymantą. Vilniaus val
džia pavedė karės grobio valdy
bai “Urzędowi Zdozyczy Wo- 
jennej” rekvizuoti Lietuvos 
Valdžios valdininkų baldus, pv. 
Janulaičio, Mašioto ir 'kt. Ma
noma, tai esant kerštu už dva
rų dalinimą Kauni joj. Taip pat 
buna daug kratų žydų terpe. 
Suimta Goldbergas ir kt. Be to 
Varšavai įsakius suimtas Gudų 
darbuotojas Duševskis. Paga-

KLAIPĖDA.
Korespondento pranešimu, va

sario 5 d. atvyko iš Klaipėdos į 
Kauną Lietuvos karės atstovas 
Klaipėdai kapitonas Dimša.

KAUNAS.
Piliečių Apsaugos Departa

mentas leidžia visiems Apskri
čių viršininkams pailginti sve
timų valstybių piliečiams, turin
tiems leidimą gyventi Lietuvo
je, iki vasario 1 d. ir kovo 1 d., 
laikino apsigyvenimo Lietuvoj 
laiką neilgiau kaip iki bal. 1 d.

Eltos korespondento praneši
mu, Tauragės Apskrities Gyni
mo Komitetų ir viršaičių sau
sio 31 d. suvažiavime nutarta 
visomis išgalėmis platinti Vals
tybės paskolos lakštus ir tuo ti
kslu proporcingai turto pasko
los sumų padalinta valsčiais, o 
valsčiai iki vasario 20 d. padaly
sią paskolos sumas seniunijo-

Imis, šios gi pasidalysią kaimais, 
užgaliau kaimai gyventojais. 
Taip pat suvažiavimas nutarė 
kreiptis į Vyriausią Lietuvos 
Gynimo Komitetą, 'kad jisai pa
gamintų visiems skolinusiems 
Valstybei pinigų tam tikrus žen
klelius, kaip pasižymėjimą. Pi
lietis, kuris turės tokį ženkliu
ką, su reikalais einant į valdžios 
įstaigas turi būti valdininkų vi
suomet pirmoj eilėj priimamas 
ir išklausomas.

SILKĖS KAUNAN.
Pramonės ir Prekybos Minis

terija gavo Norvegų valdžios 
pasiūlymą atvežti 100,000 stati-

VYDUNO 
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj sto
ka vo. Reikalaukit dabar: 
AMŽINA UQNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva; 
Vaidilutė; Liepsnų 
Vakaro Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KĖLIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit
| ’’Dirvos” Administracijoj

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“TRIMITĄ”
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėti, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
“Trimitas" duos įvairiausių 
nimų ir patarimų, reikalingų 
nam Tėvynės ginėjui žinoti. 
"Trimitas” deda gražių eilių
dainų, apysakų, atsitikimų ir felje
tonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo.
"Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, 
papuoštas gražiu viršeliu, žada pra
dėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

pamoki- 
kiekvie-

ir karės

Cleveland?? Turės Puikų Nauja Budink?
VIEŠAS SUEIGOMS CENTRAS DARBININKAMS

KIEKVIENAS DARBININKAS IR JO ŠEIMYNA TURĖTŲ PA
GELBĖTI.

oS
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DARBININKŲ 
SVETAINES 
KUPONAI 
išduodami 
sukėlimui
pinigų 
budinko 
statymui

Jus turite 
REIKALAUTI 

KUPONŲ
nuo savo 

krautuvninkų 
su kiekvienu 

perkamu 
daiktu

TAUPYKITE DARBININKŲ SVETAINĖS KUPONUS
Jus galit pastoti daliniftlcais ir savininkais šio puikaus budinko DO

VANAI už tuos kuponus.

Jeigu jūsų krautuvninkas neturi tų kuponų, pasakykit jam, kad pa
reikalautų telefonuojant Prospect 2561 — Central 466.

Mes jam viską apie tai paaiškinsim.

o <>

o o

o o o o o o v

€>

IŠVAŽIAVO LIETU
VON

Naujoj Lietuvių.įstaigoje — 
BALTIC STATES BANK, 294 
Eighth Ave., New York, N. Y., 
pirko laivakortes ir iškeliavo 
Lietuvon šie piliečiai: 1) Juozas 
Dobilas iš Bridgeport; 2) Vin
cas Kulbokas su šeimyna iš 
Brooklyn; 3) J. Urmanavičius 
iš Westhampton Beach; 4) An
tenas čilvinas iš Thompsonvil
le; 5) Edvardas Jurgelaitis iš 
Silver Creek; 6) Edvardas An- 
driunas iš Cleveland; 7) Pra
nas Pranckevičius iš Rochester; 
8) Klemensas Aleksierius su 
dukterimis iš Piedmont; 9) 
Jonas Vaičiulis iš Brooklyn; 10) 
Jonas Svaraitis iš Bridgeport;
11) Povilas Genys iš New York;
12) Ignas Kulišauskas sU šei
myna, 13) Vine. Vesulas iš Vi
neland ;• 14) Vine. Vitkauskas ir 
15) Juozas žemaitaitis, abu iš 
Hartford; 16) Jonas Linda iš 
Great Neck; 17) Juozas Enulis 
iš Virden; 18) Petras Rakštys 
iš Elizabeth ir daug kitų.

Nekurie šių keleivių, jau va
žinėjusių Lietuvon ir atgal, pa
reiškė, kad jie pirmu kart ma
to tokį gražų keleivių aprūpini
mą, kokis yra BALTIC STATES 
BANKE, čia keleiviams sutei
kiama savo kalboje platus paai
škinimai apie kelionę; išmaino
mi pinigai sulyg žemiausio kur
so; turintiems didesnes pinigų 
sumas išduodami Travelers če
kiai, kuriuos išmaino be jokių 
trukdymų kiekvienas bankas ar 
hotelis visose pasaulio šalyse. 
Mat BALTIC STATES BANK 
išduoda “Travellers Checks” ant 
dolarių sumos. Mainydamas to
kius čekius kurioje nors šalyje, 
keleivis gauna pinigus sulyg 
kurso tos dienos, kurioje čekį 
maino. Kadangi “Travellers 
Checks”, pereinant kokios 
valstijos rubežių (sieną) 
laikomi už pinigus, tai jų 
ma vežtis kiek tik nori,
tuos čekius gauna pinigus tik 
patsai keleivis, o ne kas kitas, 
nors butų juos nuo keleivio pa
vogęs, atėmęs, ar radęs pames
tus.

BALTIC STATES BANKAS 
globoja keleivius nuo pat atvy
kimo į New Yorką: parūpina 
nakvynę, tvarko pasportus, nu
veda keleivius muitinyčion gau
ti kvitus už Income Tax, prižiū
ri nuvežimą bagažų ir stočių tie
siai į laivą ir tt.

Čia minimieji keleiviai gra
žiai dėkavo BALTIC STATES 
BANKUI už gražų ir teisingą 
patarnavimą, ir pareiškė savo 
patarimą visiems, kurie tik ke
tina važiuoti Lietuvon, kad krei
ptųsi į šią tikrai Lietuvišką įs
taigą — BALTIC STATES 
BANK, kurio patarnavimais 
kiekvienas pilnai pasitenkina ir 
už juos dėkuoja.

BALTIC STATES BANKAS 
taipgi dėkuoja šiems keleiviams 
už atsilankymą ir linki jiems 
laimingos kelionės!

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

FARMOS FARMOS
Kurie nori pirkti ūkę Didžiojoj 
Lietuvių Kolonijoj Michigan val
stijoje, aš galiu parodyti kurios 
parsiduoda ir kame savininkas 
gyvena. Norintiems pirkti ukes 
aš duosiu patarimą kaip pirkti 
ir taipgi
Klausk

■JOSEPH 
Box 142

kaip pradėti apie ukes. 
ūkininko šiuo adresu:
GERIBE (15)

Scottville, Mich.

Teatrališki Veikalai
Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 

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

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 molerįs. 
Pusi. 35. Kaina ....... 30c.

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi.

50c 
krik-

63. Kaina ..................
Tremtinis — drama iš 

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

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

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

nors 
nėra 
gali-

Už

JOSEPH P. SABEL
------REAL 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 ; Young- 
stowna pirma galit su manim susirašyti, o gausit informacijų.

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

-++

Prospect 2420 Central 1766

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

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

DENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios

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

Valau dantis ir prižiurta dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldiemais nuo 11 iki 12 dieną.

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

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Darbininkas naudoja _ palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti 
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, 
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
daugybė kitų nelaimių ištikti.

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo, 
'skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.

Angliakasys naudoja Pain-Expellerj 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.

Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimusa— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili
nto ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.

Visi naudoja Pain-Expellerj.

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 užsisenėjusių 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 rtege- 

,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 modemiškais medikaliais budais 
jus gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.

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

Visas mano gydymo būdas ra visiškai Peskausmis. 
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovį, 

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

laiku sugrįšite j savo sveikatą. T liti

Dr. BAILEY “Specjjalistas”
teisingo reikalų vedinio ir geriausio gydy- 

Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

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. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.
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Užsiseneję Ligos
VYRU 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 Ėuropoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą 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. *___
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų, 
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. ‘.
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1

Dr. G. A. YATES, specijąlistas i

2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland A v. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-

Jums

Užeikit tre- 
Apžiurėkit kad

ryto iki 8 vai. vakare, 
dieną iki 4 po pietų.

Aš, DR. G. A. YATES, 
nupirkau Dr. M. H. Steh- 
ley ofisą. 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
ne jeigu sergate.

Dr. G. A. YATES, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas
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I tuviai, bijo pavardės galūnės 
“vič”: sako, jog tai esą Len
kiška ar Rusiška. Bet nereikia 
Angliškai rašant Lietuvišką pa
vartą baigti įsu “vič”, bet “vi- 
čius”j pilnai Lietuviškai, tada 
ji gražiai išrodo, neskamba jo-

sias žmogžudis-vaikas yra geras I 
ir išrodo “nekaltas”?

Miego liga ir rauplės mieste 
plečiasi.

Liudna istorija. Nepanešda- 
ma girtuoklių tarpe gyvenimo, 
noris su mažučiu kūdikiu globo
je, Veronika Grybienė, šų pa
galba savo jaunų dienų draugo 
rengėsi važiuoti Lietuvon. Drau
gas, kuris ją atsekė iš Lietuvos, 
norėdamas kaip nors ją paimti 
sau už moterį, negalėdamas to 
atsiekti, vienok neapleido Ve
ronikos, matydamas kokin gyve- 
man jį įkliuvo, Jis taupė visu 
laiku pinigus ir pagaliaus, at
ėjęs gyventi į jos namus, pasiū
lė jai pinigų, kad ji važiuotų I 
į Lietuvą .pas savo tėvus ir te
nai, kaip likimas Įeis, butų, ati-l 
tolinta nuo to pragaro, kokiame j 
čia buvo užgramzdinta.

Tuo tarpu pareina girti ’jos 
vyras ir jos brolis, kurie užti
kę juodu besišnekant, pakelia 
muštynes, “kam jis vilioja jo 
pačią”. Muštynių tarpe pasisu
ka policija ir girtu du išveda į 
stotį. Vaikinui palieka jos kūdi
kis padaboti iki motina sugrįš.

Antras jos brolis, parėjęs pa
sigėręs, tik ką paleistas iš poli
cijos, ir prašo vaikino duoti jam 
daugiau pinigų gėrimui. Gir
tuoklis negauna pinigų, išeina, 
bet po valandėlei sugrįžta atgal 
ir radęs vaikiną krėsle užsnūdu
sį, pradeda krėsti jo valizą jieš- 
kodamas pinigų. Tuo tarpu tas 
išbunda ir surinka ant girto sa
vo draugo, ką jis daro. Nieko 
nepaisydamas girtasis smeigia 
peilį vaikinui į krutinę ir nužu
do jį tik už tai kad nedavė jam 
pinigų ant degtinės.

Nabagė Veronika, sugrįžus 
atgal į namus, atranda saVo gel
bėtoją kraujuose pasriuvusį — 
negyvą, o jos brolis su peiliu 
viduryje kambario stovi. — Tas 
atsitiks nedėlioj po Velykų ant 
1610 E. 55th gatvės, Germanis 
Salėj, nuo 3:30 vai. po pietų.

Tai yra vaizdelis iš paskuti
nio akto keturių veikmių dra
mos ‘Laimės Jieškotojai’, kurią 
stato scenoje TMD. 20 kuopa 
balandžio 3 d.

Laike pertraukų ir po teatrui 
bus koncertais, kuriame dalyvau
ja Elena Grigiutė, Julė Baltru- 
koniutė, A. Zdanis, J. Ribokas, 
K. Bagdonas, A. Zubiniutė ir A. 
Varakojiš.

Perstatyme taipgi dalyvauja 
gabiausi musų artistai: A. Ak- 
somaičiūtė, J. Baltrukoniutė, M. 
Longiutė, K. Bagdonas, Iz. Sa
mas, A. Lapinskas', V. Banionis, 
p. Banionienė, P. Seitnauskaš, J. 
Vidugiris ir daug kitų.

Pats pirmiausias balius . po 
Velykų yra rengiamas SLA. 136 
kuopos — subatoj, balandžio 2 
d., nuo 7 vai. vakare, Lietuvių 
salėje. Pradėdama linksmini
mosi laiką, SLA. 136 kuopa ža
dą balių turėti labai gražų ir 
turi viską puikiai sutvarkius.

J. Butėnas, žinomas Lietuvių 
dainininkas ir pastarais pora 
metų mokytojas “Mirtos” Cho
ro, po nesutikimų su choristais 
šiose dienose su “Mirta” persi
skyrė. Butėnas pasirengęs iš
važiuoti Italijon. Jo laikas bu
vo su choru sulygtas iki kovo 
galui, bet matyt negalėjo išbaig
ti, nes buvo didelių užsispyri
mų iš nekuriu choristų.

met dalininkai nusprendė at
gaivinti savo naudingą planą ir 
statyti budinką ant Ė. 18 gat
vės, kur yra jau vieta ir kas bu
tų didžiausiu kreditu šios apie- 
linkės darbo žmonėms.

Likusių akcijų | išpardavimui 
įvesta planai, kurių tarpe yra 
ir kuponų sistema, kuri pasek- 

I minga! veikė ir kituose miestuo
se, ir kuri yra nebrangi ir pa
prasta, kad tie, kurie apie tai 
ipasvarstys,, stebėsis, kodfe'I tai 
, nebuvo pradėta seniau. Trum
pai sakant, yra taip: Kuomet 
perkama ką nors krautuvėse, 
reikalaukit Darbininkų • Svetai
nės (Labor Temple) kuponų, 
kurie bus jums duodami be nie
ko daugiau ir'jie nekainuos sa
vininkams nei mažiausio ko.

kiu Slavizmu- Antra, norint 
trumpint, galima padaryt kad 
ir Balkus, vietoj Balkevičius.

z ' I Kuponai paskui apmainomi į, 
/-Lietuviška saldžių gėrimų iš- akcijų sertifikatus prie Darbi- 

dirbimo bendrovė, The Luna' ninku Svetainės, ir, tas akcijas 
■Bottling Co., kovo 18 d., ture-| galima bus laikyti arba pąrduo- 
jo generalį susirinkimą ir tapomi. Kiti miestan taip padarė ir 
išrinkta valdyba iš šių Bendro-į turėjo pasekmes. Nieko dau- 

.... įgiau- jums nereikia, tik prašy
kit ' krautuvėse Labor Temple 
kuponų.

vės šėrininkų:
Adv. J. Balukonis — pirm.
J. Jasilionis — vice-pirm.
J. Tėvelis — raštininkas,
J. Pečiulis — vedėjais, 
Dr. J. šemoliunas — iždin.
Norėdami kokių žinių kaslink 

Luna Bottling-Co., galite kreip
tis prie paminėtų direktorių, ku
rie visittms yra gerai žinomi.

Juozas Baltrušaitis lai ateina 
“Dirvos” krautuvėn atsiimti at
ėjusį jam iš Lietuvos laišką.

Rengiama statyti darbininkų 
svetainė, Kaip ant pusi. 7-to 
paveikslėlyje matysite, Cleve- 
lamde rengiama statyti didelis 
budinkas, kuriam1© bus atlieka
ma įvairių darbininkų'unijų rei
kalai ir bus susirinkimams sa
lės. Laikas pradėti Darbinin
kų Svetainę (Labor Temple) 
statyti jau atėjo, — rašo mums 
priduotas pranešimas, — ir kož- 
nas unijistas vyras ir moteris 
šioje srityje tūrėtų-laikyti savo 
pareiga prisidėti su savo dalele 
ir įvykdinti šitą taip ilgai sva
jotą sapną — virš getkartės ar 
daugiau.

Puiki pradžia tokiai salei bu
vo pradėta tiktai prieš karę, te- 
čiaus reikėjo sustoti, iki dabar 
vėl klausimas pajudintas, kuo-

Kaip Lietuviai dingsta. Im-
dami Suv. Valstijų pilietybės 
popieras, Lietuviai /taip sakant 
pražudo save: pasirenka tokias 
pavardes,«iš kurių ,niekuomet 
jau jų niekas nežino kas jie per 
vieni, štai nesenai vienas, Juo
zas Balkevičius, priimdamas S. 
V. pilietybę, pasirinko sau pa
vardę “Brown”. Jis jau žuvęs. 
Jokiam atsitikime mes negali
me žinoti kas jis.: ar kur kokia 
I nelaimė atsitiktų, ar didelė lai
mė, kada Anglų spaudoje skai
tytume, kad kokiam ten Brown 
taip ir taip, mums iš to iiieko. 

i Tik gal artima pažįstami žinotų. 
|Nagi tuo tarpu kiti Lietuviai, 
kurie žino apie jo prietikį, sa
ko, kodėl nebuvo nieko apie, at
sitikimą su tuo ir tuo parašyta. 
Kolei kas ypatiškai praneša ži
nia kartais būna persena; vieti
nė Anglų spauda tą pačią die
ną pagarsina, bet visiems Cle
velando Life tuviams nei galvoj, 
nors jie ir skaito tenai, kad su 
kokiu Browh taip atsitiko. Mes 
irgi paskaitę neatkreipiame do
ra oš.

Balkevičius, kaip ir kiti Lie-

Sugautas žmogžudis. Gruo
džio paskutinę dieną keletas au- 
tumobiliuje važiavusių banditų 
pastojo ant1 tilto kelią vienos 
dirbtuvės vedėjams, vežusiems 
pinigus algas mokėti. Pinigus 
atėmė ir abu juodu nušovė. Ir 
viskas pasibaigė. Tik dabar, 
kelios dienos atgal, Los Ange
les, Californijoj, tapo sugautas 
vienas 17 metų vaikinas, Purpe- 
ra, Italas, tenai pavogęs auto
mobilių, ir, kad ilga policijos 
ranka toli siekia, tuoj pritirta, 
kad jis yra kaltininkas ir Cleve
lando žmogžudystėje. Po ilgų 
tardymų jis prisipažino. Apipa
sakojo apie 'kitus savo draugus, 
ir taipgi sakėsi, jog po to bai
saus darbo jis buvo- paširengęs 
sprukti Italijon, vienok pajuto, 
kad policija prie laivų gali su
gauti, jis leidosi kiton pusėn — 
j vakarus. Bet jo palinkimas 
prie kriminališkų darbų nelei
do ramiai buvoti, ir tenai pradė
jus savo amatą, pateko į teisių 
nagus. Dabar pergabenamas į 
Clevelandą ir bus teisiamas "su 
apkaltinimu pirmo laipsnio žu- 
dystėje.

Jo tėvai sakosi dės pastangas 
vaikui iki paskutinųjų; jis esąs 
nekaltas, tik blogi draugai jį į 
tą darbą ištraukę. Butų geis
tina žinoti, ką musų tėvai — 
Lietuviai — darytų tokiame at
sitikime, kada vaikas apsisukin- 
damas vagia, šaudo, žudo?' ar 
irgi griebtųsi gelbėti, laikyda
mi jį “nekaltu”?

Kodėl tėvams, nors didžiau-

Kiaušiniai nesvietiškai atpi
go — šviežių kiaušinių tuzinas 
galima pirkti už apie 25c. — 
ir dar Velykų laiku.

Kitos maisto kainos irgi pa
sižymėjo nupigintu.

Miesto mokyklos susiduria su 
'krizių — pasirodė didelė stoka 
pinigų algų mokytojoms ir kt. 
reikalams.

ET SKAITYTOJAMS
Kurių prenumerata pa
sibaigė', visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 

ŠIS NUMERIS YRA 
PASKUTINIS.

Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
te prisiųsti prenumera
tos pinigus. Adm.

Policistas nušovė KŪmstorių. 
Keleto savaičių bėgiu Clevelan- 
de nušautas antras kumstorius 
(pugilistas) irgi policisto kul
kos. Ant St. Clair avė. Grtina 
salėj buvo balius,, už ką salės 
policistas susivaidijo su tulu-yy- 
ru'ku del lindimo dykai į salę. 
To, vyruko brolis, kumstorius, 
pradėjo policistui grąsint, tada 
balius tapo sulaikytas ir besi- 
skirstant vėl anie policistą ap- 
spito gatvėje, koliddami, prie

PARSIDUODA Mūrinis namas 
netoli naujos Lietuvių bažny

čios ir mokyklos. Dvi krautu
vės ir keturioms šeimynoms gy
venimai. 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. — Kreipk)tės 3706 Berh- 
wald avė. S.W., imkit W. 25 ką
rą “Through”. (13)

sienos prispyrę. Nebuvo ko da
ryt kaip tik šaut — tą policistaa. 
ir .padarė. Nušautus kumsto- 
rius yra Cal White. \

PAJIEŠKAU Stepono Janulevičiaus,
Buckunų k., Metelių par., Seinų 

apsk. 4 metai atgal gyveno Detroi
te. Jis pats arba apie jį žinantieji 
malonėkite pranešti. — Vin. Laba- 
šauskas, 1118 E. 72 St., Cleveland,. 
Ohio. (13)I_______________
PAJIEŠKAU dėdės Viktoro šauklio, 

Vengerskų k., Girkalnio vai., Ra
seinių apsk. Pirmiau gyveno Cleve- 
lande pas Joną Šauklį. Dabar neži- 

I nau kur jis randasi. Meldžiu atsi- 
I liepti. — Ona Arbačauskienė, 95 Li- 
I berty St., Ansonia, Conn. (13)

PAJIEŠKAU pusbrolio Andriaus A> 
lasiaus, gyveno Brooklyn, N.Y., pa

eina Suvalkų rėd., šventažerio par., 
Nemajūnų kaimo. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu: (13)
A. Visosky, RFD. 2, Brooklyn Štai;

• Cleveland, O.

Paveikslai iš Lietuvos. Pir
mutinė didelė iškilmė Clevelan- 
diečiams bus per Velykas — pa
matymas naujausių paveikslų 
iš Lietuvos, kuriuos rodys Liet. 
Filmų Bendrovė iš 'New Yorko. 
Bus du perstatymai: po pietų ir 
vakare,’ balandžio 27 d., nuo 2 
vai. po pietų ir nuo 7 vai. va
kare, Moose Salėj, 100 Walnut 
avė., prie E. 9 gatvės. Pavei
kslai apima išrodymą daugybės 
Lietuvos vietų: kaimų, miestelių 
ir miestų, Vilnius, Kaunas ir 
daugybė kitų brangių mums 
vietų bus parodoma šalip kitų 
dalykų, kaip tai darbų Lietuvo
je ir tt.

REIKALINGA senyva ’
žiūrėjimui 3 vaikų, užmokestis ge

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

I Apsaugok Savo Turtą | 

O Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti O 
<► Atsitikimai gali 'Sunaikinti Y

Tavo viską ką -esi sutaupęs per visą laiką, todėl
O 'atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo Y 
y Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- Y 
A ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolj, geriausio- <$> 
<►'se Kompanijose, todėl, reikale nepamirškite. Tais Y 

reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku
O arba ypatiškai atsilankius \ YA * . v
X x Šiuo antrašu:
<► P. MULIOL1S £
O Ofisas 2006 St. Clair Avenue O

Prospect 953 Central 6488 Y
Gyvenimas6721 Edna Ave. Rose. 3775-J. <>

LIETUVIŠKA
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi-' 
šokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės Į maiio Ap
tinką bile kada.

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S. W,

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

Crawford’s Studio

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

MES TURIME NAMŲ 
TINKAMŲ JŪSŲ GY
VENIMUI. parduo
dam SU MAŽU ĮMOKĖ- 

i JIMU IR ANT LENGVŲ 
IŠLYGŲ.

į Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime. '
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

1955 E. 9th STREET

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI 
Namą Lotą z

Automobilių 
Rakandus 

ir kitokius daiktus
JEIGU NORI 
IŠRANDUOTI

Namą Kambarį
Garadžių 

jeigu Nori gauti 
Kambarį ’ Namą 
Rakandų ir kitokių 

.daiktų
GARSINKIS 

“DIRVOJE”

TEATRAS KONCERTAS BALIUS TEATRAS KONCERTAS BALIUS

“LAIMĖS JIEŠKOTOJAI” — 4rių veiksmų drama iš Lietuvos-Amerikos gyvenimo. Stato TMD. 20 kp., Nedėlioj, 
BALANDŽIO 3xd., 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.

LIETUVIAI, EIKITE ANT 
ŪKIŲ, KOLEI SVEIKATA 

TQESUNYKUS!
• Broli darbininke! Ar ilgai duosiesi 

save išnaudoti kapitalistams ir var
gą neši mieste būdamas ir ar lauksi 
kol neteksi savo brangiausio turto, 
tai yra sveikatos, dirbdamas kur su
rukusiame miesto fabrike ar kur I 
nors mainose ? Juk kiekvienas ge
rai žino, kas patinka darbininką dir- I 
bantį sunkiuose ir pavojinguose dar
buose, ir ką gauna darbininkas su
laukęs senatvės, nuo tų ponų, pas 
kuriuos palydėjo savo visą sveikatą. 
Prisižiūrėkite gerai kiek yra musų 
brolių Lietuvių po įvairius miestus 
elgetaujančių be kojų ir rankų ir ne
žino kokis likimas jų laukia ateityje.

Apgalvok gerai ir nieko nelaukęs 
svarstyk apie pagerinimą savo ir vi
sos šeimynos gyvenimo. Žiūrėk kuo
met šiandieną yra Amerikoje apie ke
li milijonai bedarbių ir nežino kada 
tas ponas ant jų susimylės ir pa
šauks juos prie darbo, o gal ir tu 
esi vienas iš tų vargšų ir lauki pono 
malonės ? Taigi nelauk ilgiau, bet 
grįžki prie savo seno užsiėmimo ir 
pirk sau ūkę (farmą), nes ūkininkai 
neturi vargo su darbu ir nelaukia 
kada tie po^ai jam atidarys dirbtu
vės vartus. Ūkininkas dirba sau ir 
neturi boso ant savęs, nes pats yra 
bosas. Prašalink ir tu nuo savęs vi
sus bosus ir buk neprigulmingas 
kaip ir visi ūkininkai, ir dirbk sau, 
o ne kokiam storpilviui, kuris iš tavo 
triūso krauna sau turtus.

Taipgi turime atsiminti, kad mies
to gyventojai ar jie turi darbą ar 
ne ir ar jie yra turtingi ar pavargę, 
jiems vis reikia valgyti, ir mes ge
rai žinome, kad niekas kitas negali 
suteikti miestų žmonėms maistą kaip 
tik tie, kurie valdo žemes. Ūkinin
kas yra visa šalies viltis ir tik nuo 
ūkininkų priklauso šalies likimas, to
dėl nieko nelaukęs tapki ir tu ūkinin
ku.

Mes turime aprinkę gerą vietą del 
Lietuvių ūkininkų netoli didelių ir 
gerų vieškelių ir netoli milžinį|Jęo 
miesto Cleveland©, kur yra apie de- 
šimts-penkiolika tūkstančių Lietuvių; 
čia yra didelis veikimas tarpe mu
sų brolių, čia yra įvairių draugijų 
ir draugijėlių, čia yra plati dirva del 
Lietuvių veikimo ir tt. Tos visos 
ūkės yra netoli didžiojo Ežero Erie, 
ir arti gelžkelio ir gatvekarių. No
rintiems atvažiuoti į miestus nereik 
varyti arklių kelis desėtkus mylių, 
nes viskas ant vietos. Žemės čia 
yra derlingos ir viskas auga, nes že
mė' prie molio ir juodžemio, ir jau 
čia yra daugumas musų Lietuvių yra 
apsipirkusių ukes.

Norėdami pirkti ūkę (farmą) ir 
gauti teisingą patarnavimą, kreipkis 
pas mus ypatiškai ar laišku klausda
mas informacijų.

AMERICAN FARM AGENCY 
1241 E. 167 St. Cleveland, O.
P. S. Atvažiavę į Clevelandą, no

rėdami dasigauti pas mus, imkit St. 
Clair Ave. Collinwood' gatvekarį.I IŠRADĖJAI!
X ,ž . . į
X Prisiusite, man savo braizi-
J nius išradimo išegzaminavimui. -į 
į Reikalaukite išradimų knygų- X 
X tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 
y ri duodama dykai. T
X Rašykite Lietuviškai savo ad- X 
X vokatui. +
? Martin Labiner j 
? 15 PARK ROW, NEW YORK t 
I Registr. Patentų Adv. (Dr.) X
4^—I—I—

PARSIDUODA du namai ant 
vieno loto, po 5 kambarius. 

Yra ir garažius. Kaina $7,500. 
1264 E. 60 St. (12)
PARSIDUODA 4-rių kambarių nau

ji rakandai puse kainos — parda
vimo priežastis iškeliauju j Lietuvą. 
J. Rasys, 3681 E. 69 St. (13) 

Klausk per priešakines duris.

REIKALAUJU \ambario, be valgio, 
švarioj šeimynoj, ant E. side, vie

nam arba dviem švariem vyram. Ma
lonėkit pranešti greitu laiku “Dir
voj” krautuvėj. i (13)

PARSIDUODA pigiai kūdikiui veži
mėlis, mokėtas $3S, dar mažai te- 

vartotas. Kam reikalinga atsišaukit 
prie F. L., 1210 E. 79 St., antroj lu
bos. (13)

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS, 
del 4 šeimynų, po 6 kambarius 

kiekvienai, taipgi yra mūrinis gara
žius automobiliams, gerai pabudavo- 
tas. Kreipkitės 1431 E. 66 ’Street, 
Suite 1. Rosedale 5021-W.

DU KAMBARIAI ant rendos, po Iną 
arba ir abu sykiu, jei kam reika

linga, randasi gražioj vietoj. Atsi
šaukit 15328 Glen Cove Rd., prie La
ke Shore Blvd. (13)

PRANEŠIMAS

DR. P. J. HUGHES 
zDENTISTAS 
Jūsų Draugas.

Pradėjo praktikuoti 
dantų gydymą ir 

taisymą 
Atdara bizniui 

kasdien nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare. 

Nebūna atdara 
Nedėldieniaiš.

Geriausias Garan- ■ 
tuotas Darbas.

Kainos /Teisingos.

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Kampas E- 20 gat.
Tel. Prospect 2597

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”; — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą' tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams; 
tik $3. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

<►

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau
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SILKINIAI
MARŠKINIAI
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Satino Šniūreliais Išvedžioti 
Gryno Žibančio Šilko 

Gryno Šilko Crepe 
Gryno Šilko Jersey

Storo Šilko Marginių

Didele daugybe pasirinkimui puikių 
marškinių, Įvairių skirtingų audi

mų ir daugybes spalvų. Di
džiausia proga nusipir

kti naujus Vely
koms marškinius.

BAILEY’S — ŽEMES GRINDYS
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