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Lenkai Rengiasi prie Puolimo
Ant Lietuvos

TRAUKIAMA LENKU KARIUMENE IR DA
ROMA PIRMLAIK1NIAI UŽPUOLIMAI.

Širvintuose Užpuolę Lenkai-Plešikai Nužudė Ke
letą Lietuvių Sargybinių. į

VOKIETIJOJE KOMUNISTAI SUKILO, UŽ
ĖMĖ TŪLUOSE MIESTUOSE DIRBTUVES _ 

IR PRADĖJO TERIOT RAMIUS DARBO 
ŽMONES. SUKILIMAS BAIGIAMAS.

ARGENTINA PRIPAŽINO LIETUVĄ.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Pradės dirbti pilnai. Detroi
te beveik visos automobilių dir
bimo įstaigos pasiskelbė pradės 
dirbti balandžio' mėnesio pra
džioje. Dirbėjai pasakoja, kad 
jie numato geresnę ateitį išdir- 
bystėje ir kad pirkimai didėja.

Hudson Motor Co. pradėjo vi
somis rankomis darbą nuo pa- 
nedėlio, kovo 28 d.

Youngstowno distrikte gele
žies ir plieno paskiros išdirbys- 
tės pradeda smarkiai didinti sa
vo produkciją. Tie darbai- čia 
buVo visai susilpnėję.*

Dar klausinėja. Chicagoj ge
ležinkelių darbipinku unijų,. ąd= 
valkatas pasiryžęs šaukti pasi
teisinimams kitų linijų perdė- 
tinius sąryšyje su gelžkelių su
sitarimu panaikinti unijas ir nu
mažinti darbininkams mokestis.

Vokietijoje viskas taip pigiai 
išdirbama, 'kad ji lengvai gali 
pralenkti pigias kitų šalių pre
kes viso pasaulio turguose. Jei 
nebus užkirsta kelio, sakoma ji 
greitu 'laiku užviešpataus Pietų 
Amerikos rinkas..

Eksplozija Chicagoj
Chicago, kovo 29 d, — South

east Side miesto dalyje eksplo
zija suardė sandėlį, kame žuvo 
virš desėtko žmonių, keliolika 
tapo sužeista. To priežastis ne
sužeista. Nelaimė kilo nuo su
trenkimo sprogstančios mede- 
gos, kuri ten buvo. Nuo eksplo
zijos visoj apielinkėj kilo sumi
šimas, persigando/aplinkinių bu- 
dinkų darbininkai.

Debsas, socialistų buvęs kan
didatas ant prezidento, pereitą 
savaitę gavo leidimą .huvykti į 
Washingtoną Teisingumo De- 
partamentan ir įrašyti paliuo- 
suotf jį iš kalėjimo. Po pasi
kalbėjimo jis vėl- sugrįžo. Jo 
niekas nepažino ir nenutėmijo,

Milane, Italijoj, teatre nuo 
eksplozijos žuvo 30, sužeista ke
li šimtai žmonių. Baisumas bu
vo neapsakomas, kada viduj už-' 
gesus žiburiams girdėjosi vai
tojimai sužeistų, o gyvieji ne
matė ękur bėgti lauk. Daug ta
po areštuota. ’Spėja, kad bom
ba miestą iš keršto už anarchis
tų persekiojimą.

LENKAI RENGIASI 
PRIE MUŠIU 

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Kovo 21 d. iš Kauno nuo Ba

lučio gautas toks kablegramas:
Pasitvirtina žinios, jog Len

kai jau po Paryžiaus delega
cijos sustiprino savo jiegas 
Švenčionių rajone penkiais 
raitelių pulkais. Pulkai, ku
rie turėjo grįžti Varšavon, 
tuo tarpu savo vietose arba 
kilnojami iš vietos vieton ta
me pačiame rajone. Atkar- 
totini gandai, jog Vilniaus ra
jonas stiprinamas trimis nau
jais, pulkais.
Tokios tas žinios apie išnau- 

jo daromą Lenkų kariumenės 
stiprinimą. Sulyg "Eltos" pir- 
mesnio pranešimo, Leųkąį tupė
jo 'arba priversti želgowskį pa
siduoti po Lenkų valdžios va
dovybe, arba jį prašalinus, pa
statyti savo kariumenę, bet jos 
neturėjo būti daugiau 15,000 
žmonių. Rods kitaip ir būti ne
galėjo, jeigu dar Tautų Sąjun
ga yra reikalavusi, idant Lie
tuvos kariumenės pafronte bu
tų nedaugiau dviejų divizijų. 
Todėl pilnai suprantamas yra ir 
Balučio pranešimas, smerkian
tis Lenkų valdžios akciją. Te- 
čiau iš gautojo pilnojo Tautų 
Sąjungos nutarimo .teksto kaip 
ir nematyti, kad Lenkams yra 
uždrausta turėti daugiau ten sa
vo kariumenės. Ten sakoma, 
jog tiktai pačiam želgowskiui 
nevalia turėt daugiau vienos di
vizijos, o kiek gali turėti ■ Len
kų karės vadovybė, apie tat nu
tylima. Be to yra ir daugiau 
•kitų mažmožių, kurie visą padė
tį perstoto, visai kitoj šviesoj ir 
tat ne musų naudon. Prisiei
na spėti, jog "Eltos” korespon
dentas’ paduodamas pirmas ži
nias dar nebuvo gavęs pilnųjų 
žinių;

Augšt. Silezijoje gauja Len
kų po plebiscito užpuolė prižiū
rėjusią tvarką kariumenę ir nu
žudė šešis kareivius. Plebisci
to komisijos buvo dedama pas
tangos sulaikyt riaušes po Len
kų pralaimėjimo — už tą Len
kai keršijo.

Inėję Lenkų būriai į Sileziją 
paskelbė dalyje savo respubli
ką. Vokiečiai gyventojai iš tų 
vietų šalinasi.

Ryga. — Eltos koresponden
to pranešimu, Amerikos Maiti
nimo administracija paskyrė 
Kauno vaikams 15,000 tonų ry
žių.

Airių Kovojimas
Dublinas. — Užpuolimuose 

Airių ant valdžios kariumenės 
ir policijos tapo užmušta 24 ir 
sužeista apie 30 žmonių. Pasi- 
didinimas slaptų Airių užpuoli
mų esąs rengiamas atkeršini- 
mui už pastarųjų dienų nužu
dymus Airių suimtų už karia
vimą prieš valdžią.

Bėgyje penkių pereitos savai
tės dienų, iki subatai, Airijoje 
žuvo išviso 63 žmonės: Airiai, 
policija ir kariumenėi

Vietomis Airiai degina gelž
kelių stotis ir kitas įstaigas.

LENKAI-PLĖŠIKAI 
UŽPUOLĖ ŠIR

VINTOS
Kaunas, kovo 23 d. — Ko

vo 17 dieną iš nakties 30 Len
kų kareivių užpuolė neutralėj 
zonoj ant Širvintų, apiplėšė 
gyventojus, sušaudė tris sar
gybinius. Delei -to Lietuvos 
Vyriausybė griežtai protes
tuos. “Elta.”

Lietuvos-Latvijos Sienos 
Klausimas Užbaigta 
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kovo 24 d. iš Kauno nuo B. 
Balučio Lietuvos Atstovybė yra 
gavusi tokį kablegramą:

Lietuvos-Latvių sienos arbi
tražas užsibaigė. Lietuva gau
na Palangos apskritį su 20 'kilo
metrų pajūrio. Nauja siena ei
na sekančiu budu: jūrės punk
tas 4 verstai šiauriau Švento
sios, toliau į šiaurryčius 'iki 
šventosios arti Kragiškio, .to
liau senoji siena iki Vegerų. 
Toliau tarp Vegerų ir Žagarės 
Latviams pereina sklypas arti 
keturių tūkstančių dešimtinių. 
Toliau pridedant mums Butku- 
nų kaimą sena siena iki Žeime
lio meridiano. Toliau iki Muro- 
wany Poniemon sklypas apie -kė* 
turiolika tūkstančių dešimtinių 
Latviams sykiu • su Brunaviški 
ir Murowany Poniemon. Toliau 
sena siena iki Aknystos kyšu
lio pridedant mums Ilsen'berg ir 
Ellern si) apie tūkstančiu šešiais 
šimtais dešimtinių iš Kuršo. To
liau Aknystos kyšulis Latviams. 
Toliau sena siena iki augščiau 
ežero Suviek. Toliau mums iš 
Kuršo plotas su Steinsee para
leliai senai sienai iki punkto pu- 
siaukelyje tarp Ežerėnų ir Tur- 
monto viso apie 7,000 dešimti
nių. Toliau sena siena iki Kur
šo iki galui išskyrus pataisą 
Latvių naudai prie Turmonto 
ir Rytscha apie 470 dešimtinių. 
Perdavimas plotų vieni kitiems 
kovo 31 dieną. Abelnai atiduo
dam 28,000 dešimtinių. Gau
nam 20,000.

šiandien atvyko naujas Rusų 
pasiuntipis Mostovetnko.' A'k- 
seldrodas netrukus išvažiuoja.

Svarbiausioji šio pranešimo 
žinia yra ta, kad Lietuvos Res
publika jau yra priėjusi, prie 
Baltijos jūrių ir turi apie 20 ki
lometrų jūrės kranto. Taigi 
sveikinami yra visi Lietuvos pi
liečiai su nauju laimėjimu.

Sukilimai Rusijoje
Kazaniuje, prie Volgos, Rusi

joj, prieš bolševikus sukilę gy
ventojai, užėmė miestą, sunai- 
no sovietų' raštines ir nužudė 
'komunistus ir komisarus.

Pskovas sakoma esąs revo- 
liucijonierių rankose. Minske 
irgi sukilimai prieš raudonuo
sius.

Rusija prašosi Suv. Valstijų 
pradėti prekybą. Jeigu ant to 
sutikus, iš Suv. Valstijų bus pa
reikalauta panaikint treciąjį in
ternacionalą, atšaukti jų agen
tus iš visų šalių, šalip visko, 
Suv. Valstijų valdžia reikalau
ja Rusijos pasirodyti pastovia ir 
tvarkia, kitaip nebus galima ką 
nors pradėti.

Naujam kabinetui susidėjus, 
naujas vyriausias pačtų perdė- 
tinis mano sutvarkyt gėriau par
ėtų veikimą ir ^agreitint viską.

VOKIETIJOJE KOMU
NISTAI SUKRUTO

. SU TERORU
Pereitą savaitę apie vidurį 

keletoj Vokietijos industrialių 
centrų komunistai pakėlė riau
šes, užėmė tūlas y darbavietes ir 
iškėlė savo raudonas vėliavas. 
Hamburge užimtą dvi laivų iš- 
dirbystės. Sukilimai pradėta ir 
išsivystė į didelį sujudimą Leip
cige, Dresdene, Eftdemische ir 
kitur. Komunistai užpuldinėja 
valdiškas įstaigas ir sprogdina.

Šitas’ sukilimas yra didžiau
sias kokį kada radikalai Vokie
tijoj yra sukėlę, ir antras po 
to kaip tenai įvesta socialistinė 
valdžia, kaizeriui pasitraukus.

Hamburge užmušta riaušėse 
apie 50, Eislebene pirmose die
nose žuvo apie 20 žmonių.

Prieš sukilėlius panaudota vi
si galimi budai nuraminimui. 
Vietomis susiorganizavo komu
nistų būriai tūkstančiais, apsi
ginklavę gynėsi nuo atakuojan
čios juos policijos.

Saksonijoj industrijose komu
nistai deda pastangas įvesti te
rorą privertimui darbininkus' į 
jų eiles stoti:-.

Spėjama, kad visi sukilimai 
paruošti sulyg Maskvos įsaky
mo. Prie komunistų išsivystė 
ir vagių gaujos.'

Tuoj po nekuriu miestų užė
mimo valdžios kariumenei pa
sisekė komunistus pergalėti ir 
įvesti tvarką.

Berline taipgi buvo pakelta 
riaušes, 400 .y^rų bandė sukir
šinti miesto gazo darbininkus 
ir priversti išeiti ant streiko.

Kituose ~rii(eihuose atsibuna 
generališki , streikai. Aršiau
sias padėjimas pasirodė Leuna 
mieste, komunistai ten net pra
dėjo rekrutuoti vyrus kariauti, 
įvedę savo tvarką. Tenai komu
nistai net užgriebė dinamito įs
taigą.

Kovo 29 d. valdžios kariume- 
riė ‘apsupo tą sprogątamos me- 
degos dirbtuvę,■> kurią jie laikė 
per penkias dienos, ir liko pri
versti pasiduoti. Sukilėliai iš
syk smarkiai priešinosi, bet jų 
išbėgimas liko užkirstas, tada 
pateko 1,000 vyrų nelaisvėn, su 
ginklais ir viskuo.
” Kaip komunistai elgiasi, paro
do šis paveikslėlį. Spandau 
mieste, netoli Berlino, jie už
puolė elektros varymo įstaigą, 
privertė darbininkus pasiduoti, 
laikydami atkišę ginklus; po vi
są įstaigą išdėstė sprogstančią 
mediegą su nustatytais laikro-1 
džiais, suardymui tos dirbtuvės. 
Bet vienas sargybinis dar išli
ko nepamatytas, tai jis spėjo 
pašaukt kariumenę. Kam ko- 
nistams reikia naudingas įstai
gas ardyti ir griauti, tai tik jų 
vienų kvailas protelis žino.

Pastarose ""dienose vietomis 
sukilėliai visai nuveikti, kitur 
neišgalės irgi ilgiau laikytis.

ARGENTINA PRIPA
ŽINO LIETUVĄ 

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
Lietuvos Atstovybė Ameriko

je laišku iš vasario 3 d. yra at
sikreipusi prie devyniolikos Pie
tų Amerikos valstybių per jų 
esamas Atstovybes Washingto
ne, prašydama iš priežasties tri
jų metų Lietuvos- nepriklauso
mybės pasiskelbimo sukaktuvių 
pripažinti Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybę. Be to vasa
rio 19 d. toms pačioms Atsto
vybėms buvo išsiuntinėtas pla
tesnis memorialas apie visą po
litinę ir ekonominę Lietuvos pa
dėtį.

Ant šitų ‘laiškų buvo gauti 
veik nuo visų atstovybių malo
nus pranešimai, jog Lietuvos 
Valdžios prašymas ir memoria
lai parsiųsti yra kiekvienos iš 
jų savo valdžiai apsvarstymui.

Kovo 25 d., yra gautas iš Ar
gentinos Respublikos Ambasa
dos toksai laiškas iš kovo 24 d. 
11921 m.:
Gerb. J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje, 
703 — 15th St., N/W., 
Washington, D. C.

'Gerbiamasai:
Su smagumu turime Tamis

tai pranešti, jog sutinkant su 
kablegramu, kursai yra Amba
sados gautas, musų Valdžia yra 
pripažinusi kovo 14 dieną, š. m. 
Lietuvą kaipo 'laisvą ir nepri
klausomą valstybę.

Su tikra pagarba, 
Felip A. Espil, 

Pirmasai Ambasados 
Sekretorius.

Apie tą linksmą žinią Lietu
vos Atstovybė tuoj yra sutei
kusi žinią Lietuvos Valdžiai, 
kad tinkamai išreiškus padėką 
delei pirmojo pripažinimo musų 
Valstybės ant Amerikos žemės.

NEPALIAUKITE SIUNTĘ AUKU LIETUVAI 
PER ATSTOVYBĘ, NES AUKŲ REIKIA

Pasirašė su Anglija. Rusijos- 
Anglijos prekybos sutartis ga
lutinai tapo pasirašyta. Nors 
dabar prekybos tikrai nebus ga
lima pradėti, vienok tas užtik
rina Anglijai pirmutinę progą 

j ateityje.
Abi pusės sutiko susilaikyti 

nuo propagandos prieš viena ki
tą, nelysti į vidujinę tvarką.

Baltimore, Md., kovo 24 d. pa
simirė kardinolas Gibbons. Kar
dinolas bus palaidotas toje pa
čioje katedroje, kur buvo krikš
tytas, kur buvo pašventintas Į 
vyskupus, vėliaus į arkivysku
pus ir pagaliaus, 1866 meteis, į 
kardinolus.

Iki gegužio 1 d. Vokietijai ta
po įsakyta pastoroti sąjungie- 
čiams 20,000,000,000 aukso mar
kių, o ne, tai bus baudžiama.

Perkūnija, Šilta, Lietus, 
Audra, Šaltis, Sniegas
Tai pasaka šio pavasario oro.. 

Prieš Velykas subatoj taip bu
vo šilta, kad, pasekmėje keleto 
pirmesnių šiltų dienų, suspro
go vaisiniai medžiai ir sudygo 
žolės. Bet per Velykas visą die
ną lijo, oras mainėsi šaltyn, pa- 
nedėtyje pradėjo snigt ir ant 
vakaro smarkiai atšalo, šaltis 
laikėsi iki seredos. Tas smar
kiai atsiliepė ant Ohio ir kitų 
valstijų vaismedžių.

New Yorke perėjo 80-mylių 
audra, žuvo du "žmonės, pada
ryta daug blėdies.

Per 32 valandas Ii jus, pakilo 
upės ir dąugelyj vietų net at
sibuvo tvanai.

Velykiniams pirkiniams Suv. 
Valstijose šįmet išleista 400 mi
lijonų dolarių.

Lietuvos Atstovui Laiš
kas nuo Prezidento 
(.Lietuvos Informacijų Biuras)

Iš priežasties Suv; Valstijų 
Prezidento Warren G. Hardingo 
inauguracijos, nuo'Lietuvos At
stovo Amerikoje vardo buvo 
pasiųstas vardan Lietuvos Val
džios ir Lietuvos 'gyventojų tam 
tikras pasveikinimas ir geriau
sieji linkėjimai-.

Kovo 23 d. yra gautas- nuo 
Prezidento Sekretoriaus, Geo. 
B. Christian, iš Baltojo Namo 
Jono Vileišio vardu, toksai at
sakymas, kurį ir -turiu garbės 
pranešti Amerikos Lietuviams:
“My dear Mr. (Vileišis:

The President has asked 
me to express to you and, 
through you, to the poeple of 
your Republic, his hearty ap
preciation of your kind letter 
of congratulations and good 
wishes.

Sincerely yours, 
Geo. B. Christian,

I Secretary to the President.”
Vertimas į Lietuvių kalbą: 

“Gerbiamas Tamista Vileišį:
Prezidentas yra prašęs ma

nęs išreikšti Tamistai ir, per 
Tamista, gyventojams Jūsų Re
spublikos jo širdingą padėką iš 
priežasties Tamistos malonaus 
laiško, su pasveikinimais ir ge
riausiais linkėjimais.

Prielankus Tamistai, 
Geo. B. Christian, Jr.

Prezidento Sekretorius.”
Nuo Vice-Prezidento ir Vals

tybės Sekretoriaus iki šiol dar 
negauti Atsakymai. Reikia vie
nok pastebėti, jog užėjus naujai 
administracijai susinėsimai Lie
tuvos Atstovybės Amerikoje su 
Amerikos Valdžia matomai' Į- 
gauna naujos tvarkos; į Atsto
vybės laiškus, rašytus įvairioms 
Amerikos Respublikos įstaigoms 
pradedama atsakinėti per State 
Departamentą J. Vileišio vardu, 
kokios tat tvarkos prisilaikoma 
ir prie kitų valstybių atstovų 
susisiekimo.

Gaisras Japonijoje
Tokio. — Japonijos sostamie- 

stis Tokio liko dalimai ugnies 
išnaikintas. Ugnies sunaikin
ta 10,000 namų, nuostolių pa
sidarė ant $12,500,000. Tūks
tančiai žmonių liko be pastogių. 
Gaisras kilo nakčia, taigi daug 

I turėjo apleisti namus pusnuo
giai, kada ’buvo šalta.

Išvažiavus Lietuvos Misijai, 
Lietuvos '’Atstovybė Amerikoje 
yra atsišaukusi į Amerikos Lie
tuvių visuomenę, ragindama ją 
ir toliaus rinkti aukas kaip Lie
tuvos Valstybės 'reikalams, taip 
ir visuomenės organizacijoms, 
kurios užsiima .Lietuvos gyni
mu, kaip tat Lietuvos Gynimo 
Komitetui,- ir Šaulių Sąjungai, 
ir be to Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui ir kitoms labdarybės ar
švietimo įstaigoms. Visos šios I 
aukos buvo prašomos siųsti ad-1 
resu Lithuanian Representative, 
162 W. 31 St.-, New York City, 
ir buvo žad.hma visiems aukoto
jams prisiųsti hup intaisyto prie 
Lietuvos Atstovybės Aukų Sky
riaus tam tikri pakvitavimai, 
o visiems aukavusiems nema
žiau kaip 10 dolarių be to dar 
tam tikri paliudymai. Taip ik- 
šiolei ir yrą daroma: Kai kurie 
laikraščiai nerado reikalingu 
šio atsišaukimo perspausdinti ir 
net apie tat paminėti.

Dar aiškesnė pozicija link šio 
Lietuvos Atstovybės atsišauki
mo tapo užimta Amerikos Lietu-. 
vių Rymo-Katalikų Federacijos^ 
kurios Taryba antros dienos po
sėdyje Chicagoje yrą išnešusi 
pasiūlytą,Kuri. Fabijono Kemė
šio rezoliuciją, kurioj apgailes
taujama, 'kad "tūli Lietuvių ka
talikų veikėjai aukas Lietuvos 
reikalams siunčią ne per Tau
tos Fondą, bet įvairiais kitais- 
keliais.” “Tokia taktika,” sako
ma toj rezoliucijoj, “dezorgani
zuoja Lietuvių katalikų visuo
menę, silpniną jos pajięgas, ma
žina -pagarbą ir skaitymąsi kitų 
srovių ir ’ srovelių sii Lietuvių 
kątalikų visuomenę, paragina 
priešingas' sroves dari labiau va
ryti -priešais musų visuomenę 
užpuolimo, šmeižtų ir ardymo 
kampaniją ir daro labai pragai
štingą intekmę į katalikiško- 
Lietuvos ateitį.” "Todėl toliauš 
federacijos Taryba griežčiausiai 
reikalauja siųsti visas aukas 
Lietuvos Jaisvės, šelpimo ir kul
tūros reikalams tik į Tautos 
Fondo centrą ir be to paragina
ma, idant katalikų laikraščiai, 
dėdami žinias apie katalikų au
kas, siunčiamas ne per Tautos 
Fondą, bet kitais keliais, pridė
tų redakcijos prierašus, paaiš
kinančius tokios taktikos blė- 
dingumą.”

Amerikos Lietuviai ir Lietu
vės, nenusigąskite šito Federa
cijos Tarybos įsikarščiavimo! 
Eidami tuo kėliu, nuosekliau tu
rėtumėt /reikalauti, kad ir visi 
surinktieji pinigai už Lietuvos 
Ldisvės bonus turėtų eiti per 
Tautus Fondą, kaip ir antrosios 
Lietuvos Gynimo Paskolos pini
gai. Tautos Fondas nėra tat 
musų Valstybės padaras, bet 
Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos, kuriai bent ikšiol dar 
nėra duotą teisės kalbėti "Lietu
vos Valstybės vardu, nei būti 
jos valios reiškėją, šiai Fede
racijai gali visai teisingai rū
pėti sudaryti katalikiškoji Lie
tuva, o Lietuvos Valdžia tuo 
tarpu rūpinasi sudaryti demo

kratinę pačių žmonių valdomą 
respubliką, kurioj tarp kitų -lai
svių užtikrinama yra ir žmo
gaus sąžinės laisvė: ar katali
kas ar nekatalikas, visi lygus-. 

I Delei šių tat priežasčių nesibi
jokite papeikimo ir.pilnai pasi
tikėdami Lietuvos Valstybei ir 
jos esantiems čion įgaliotiniams 
ir bendradarbiams, aukuokite, 

|kaip ir i-kišiol ir dar stipriau 
pasitikėkit savo kuriamąja Val
stybe. Jeigu kai kurie nori la
biau pasitikėti Valstybės reika^ 
luose savo srovės žmonėms ar 
savo išrinktiesiems, negu pačios 
Valstybės įgaliotiniams, tai ži
nokite, jog jų pačių interesai 
statomi augščiau Valstybės rei
kalų. Jie nepasitiki savo Vals
tybe ir dar nori, kad kitos Val
stybės pripažintų jos nepriklau
somybę.

Prisimena žodžiai, kuriuos pir
masis Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona yra pasakęs vie
nai Lietuvių deputacijai. “Vi
sų pirmiausia mes patįs savo 
nepriklausomybę pripažinkime, 
patįs bukime vertais tos nepri
klausomybės.” Aš tvirtai ti
kiu, jog didelė Amerikos Lietu
vių katalikų visuomenės didžiu
ma yra pilnai pribrendusi prie 
tokio nusimanymo, tik Federa
cijos Taryba, bevarinėdama vi
sokius ožius prieš Lietuvos Mi
siją arba prieš Lietuvos Atsto
vą tai dėl paskolos bonų, tai del. 
aukų, arba Lietuvių piliečių Są
jungos nepasirodo ganėtinai 
pribrendusia.

Todėl nesibijokite ir siųskite 
aukas Lietuvos Laisvės apgyni
mui, o taip .pat nurodytiems šel
pimo ir kultūros, reikalams per 
Lietuvos Atstovybę adresų: Li
thuanian Representative, 162 W. 
31 St., New York City.

J. VILEIŠIS,
Lietuvos Atstovas' Amerikoje.

PRANEŠIMAS
Visoms Laisvės Paskolos 

Stotims šiuomi pranešama, 
jog planuotas paskolos stočių 
atstovų suvažiavimas kovo 30 
d. yrą atšaukiamas ir atide
dama^ tolimesniam laikui, ' 
kuomet jau bus atvykę visi 
naujos Misijos nariai ir bus 
jau gautas iš Steigiamojo Sei
mo antrosios Lietuvos Gyni
mo Paskolos patvirtinimas.

JONAS VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

■ Klaipėda. — “Prūsų Lietuvių 
Balso” pranešimu, Prūsų Lietu
vių Tautos Taryba išsirinko 
naują direktoriatą: Išrinkti — 
.pirmininku Lekšas iš Sen. Dė- 
kintų; vice-pirmininku — Bro- 
žaitis iš Veveriškių; nariais Dr. 
Gaigalaitis iš Klaipėdos, Stre- 
kys iš Jakštelių, Bruožis iš Klai
pėdos ir Užpurvis iš Kukorai- 
čių.

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietų. 
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANEDĖLĮAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

B'ALTIC STATES BANIT
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
__________ Rytinėse Valstijose.___________

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

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

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

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPAS 25-TOS GATVES

Nukirsta 28 galvos. Čhinįjoj 
mirtin nubausti 28 banditai, jie 
veikė plėšimu. Valdžia nori už
kirst kitiems kelią, todėl prasi
žengėliams kerta galvas.

į AMERICAN LINE j 

? TieS°"oįhF HAMBURGO - NEW YORKO į 
X Patogiausias keliąs Lietuviams ir Rusams Keliauti šiais laivais ! J
I Manchuria Mongolia Minnekahda tikT^esa
I BALANDŽIO 14 BALANDŽIO 28 , GEGUŽIO 12 !!
į* Trečia klęsa įš New Yorko j Liepoją .! .........................$132.00 ••
L Trečia Kįeša iš New Yorko j Eitkūnus ............................ $130.00 ‘ J

Trečios klesos keleiviams valgis duodama dideliame valgomame . ■ 
kambaryje su patarnautojais. Su kambariais moterims ir vaikams. ■ * 

Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New York, I * 
. arba prie Vietinio Agento. < •



siuntiniu minėton konferenci- 
jon. Tik baisu, kad porai ar 
daugiau žydų įsimaišius, prie 
tokios Lietuvių taktikos, kokią 
nekurtos musų srovės naudoja, 
nereikėtų mums perdaug už- 
rausti iš gėdos ir apturėti sar
matos.

žydai paklausė Lietuvių at
stovų ant kiek sumos paskola 
yra skiriama. Nežinant ištik- 
rųjų sumos, kokią Lietuvos V- 
džia užgirs, pasakyta, kad pir
moji paskola buvo penki mili
jonai, bet toli gražu iki taškui 
nedatraukta, ant to žydai tik 
nusijuokė, kad visos Amerikos 
Lietuviai neišpirko savo Tėvy
nei už penkis milijonus' dolarių 
paskolos. Pagalios užreiškė: Su 
šia antraja Apsigynimo Pasko
la turim dasivyt nedateklių pir
mosios paskolos ir išpirkt visą 
antrąją paskolą, nežiūrint kokią 
sumą Lietuvos Valdžia paskirs.

Dar tapo pakelta kitų klausi
mų — politinių, bet delei sto
kos žinių iš Lietuvos Atstovy
bės ir Lietuvos Valdžios tapo 
atidėta iki sekančiam susirin
kimui.

Vėlesniai nuveikti darbai bus 
paskelbti paskiau-.

Philadelphijos D-jų Sąryšio 
Spaudos Komitetas.

+ HARTFORD, CONN.
įl Kovo 19 d. čia buvo sulošta} 
;į Lietuvių “bolševikų” teatras —1 
J “Rusijos Bolševikų Darbo Biu- 
į ras”. Toks vardas, toks Visikas, 

suprantama, neverta to šlamš- 
I to jokiu veikalu vadinti. Čia 

Kovo 20 d. L. D. L. D. 25 kp. | tapo sutraukta būrelis žmonių, 
buvo surengus prakalbas, kurio-1 kurių, taip sakant, dar protas 
se kalbėjo koks ten Bimba. Tas I yra apžėlęs, tai yra Lietuviškų} 
tuoj atsistojęs paaiškino žmo-l išgamų arba bolševikų. Veika- 
nėms kokioj temoj kalbėsiąs, | las buvo toks ilgas, kad prasi- 
sakydamas, jog jisai gvildens dėjo 8:15, o pasibaigė 8:30 vai. 
du klausimu: apie du keliu, ku- Patįs aktoriai neverti to vardo, 
riu vienas yra tiesus kelias, an- bet tiktų geriau vadinti bolševi- 
Į'tras kreivas; aiškino žmonėms kų čebatlaižiais. Prasidėjus lo- 
kuriuo keliu reikia eiti, tai yra ši ui, ant scenos pasirodė bolše- 
kad tiesus kelias yra Rusijos vikas komisaras raudonuose 
bolševikų kelias, ir pradėjo ra- marškiniuose, norintis Rusiškai 
gint žmones kelt revioliuciją, kalbėti, bet nemokantis. Pas- 
sakydamas, -kad reikia atimti iš kui ineina moteris su dviem vai- 
kapitalistų pramonę į savo ran- kučiais, darbo prašyti. Komi
kas; sako, Rusijos sovietai turi sąrąs klausia, kaip jos pavardė, 
paėmę viską savo rankose, o Pavardę pasakė Rusišką, o vai- 
dabartiniai savininkai esą rei- kučiai — inęns Petrukas, kits 
kia pristatyti dirbti prie maši- Jonukas — tai visai Lidtuviški. 
nu. Bet kaip keista: jeigu dar- Kada ant scenos esantieji pra- 
bininkas pats nedirbs — lauks taria kokį Rusišką žodį, tai sa
iki kapitalistas visiems visko Įėję sėdintieji garsiausia ploja, 
pridarys, tai turės dar aršiau 
nuskuręs ir alkanas vaikščiot.

Pabaigus kalbėtojui savo pa
saką. apie “tiesų kelią”, publi
ka', kurios buvo keli desėtkai, 
sustojo eit laukt. Vakaro vedė
jas dar pasiūlė, ar kas neturi ko 
pas kalbėtoją užklausti. Tada 
nekurie pradėjo 'klausti. Vienas 
paklausė, ar reikia remt Lietu
vos valdžią; kalbėtojas atsakė, 
jog jeigu norį kas nešti sunkes
nį jungą, lai remią, esą juo 
daugiau remsi valdžią, tuo dau-Įrodė, kad visa kaimetnė galvijų 
giau apsunkinsi Lietuvos žmo- pradėjo ūžti. Musų bolševikai,

Kitas paklausė: ar negali nors žmonių paveiksluose, bet 
tas tiesus Rusijos kelias susi- ištikro gaila1 žiūrėt, kaip jie sa- 
kreivinti taip kaip tas kreivas vo prote neatstoja žemesnio gy- 
kelias? Tada kalbėtojas aiški
na tik, kad niekas sau duobės 
kasti nenorįs, tai yra Rusijos 
vadovai to nedarytų, nes apsun
kinus darbininkus patįs sau ga
lą priveš. Trečias klausė: ar 
teisybė, kad Rusijoj ant žmo
nių uždėta didesnė disciplina, 
negu buvo caro laikais, del ko 
žmonės sukilo prieš bolševikus? 
Atsakymas buvo, kad, esą pri
siskaitęs buržujiškų laikraščių 
taip tiki ir negalima priversti 
netikėti. Pagaliaus' aš pats už
klausiau: kad kalbėtojas sakai į energija prie darbo; norima 
nereikia Lietuvos Valdžią rem-j pastatyti kelis veikalus. Pir
tį, tai kaip dabar Lietuva ka-1 mas bus balandžio 3 d. — “Lai- 
riavo su Lenkų žulikowskiu —Įmes Jieškotojai”, kitas paren- 
ar lengviau butų Lietuviams girnas įvyks balandžio 17 d. t- 
apginti savo reikalus esant po 
Lenkais? • Jis tada atsakė, jog 
negeriau butų; ir patarė remti 
komunistų idėją, esą, bolševi
kai tada apgins Lietuvą nuo 
priešų. Bet išrodo, jeigu taip 
butume darę, tai senai jau ne 
tik Vilnius, bet ir visa Lietuva 
butų buvus po Lenkais ir Len
kai dvarponiai butų Lietuvius 
vėl savo baudžiauninkais pada
rę. J. Grajauskas.

Iš Lietuviu Gyvenimo!
DETROITO ŽINIOS I

Lie- 
ne- 
sau

juos
i iv
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BALTIMORE, MD.

nes.

Nauji “pranašai”. Keletas 
metų atgal musų mieste atsira
do kokie ten nauji “pranašai”, 
pasivadinę save biblijos studen
tais arba tyrinėtojais šv. rašto. 
Pradėjo skelbt tarp Lietuvių 
naują “tikybą”, smerkdami vi
sas dabartines ir atmesdami vi
sas katalikų bažnyčios apeigos, 
kurių daugiausia Lietuviai lai
kosi.

Nežinia, kas tie musų “pra
našai” per vieni ir ko jie nori 
atsiekti. Ar jų “mokslas” yra 
ggras, ar jie patįs yra kiek pa
mokyti žmonės, ar tik paprasti 
vyreliai, kaip ir daugybė šiais 
laikais bolševikėlių, kurie skel
bia naujas tvarkas, komuniz
mus, būdami tamsus ir nežino
dami reikšmės net to paties žo
džio. Kokį nors tikrą gerą no
rint žmonijoj įvesti, reikia būti 
tikrai mokytais, patyrusiais, ži
nančiais, o ne tik užsispyrusiais 
prieš kokią vieną religiją ar ko
kią valdžia — kad ji nepatinka, 
norėt kitą įvesti. Katrie žmo
nės laikosi savo tikybos, tiems 
šita nauja nereikalinga, o ku
rie jau sakosi gana “susipratę” 
ir viską pametę, jų su nauju 
sliekeliu nepriviliosi.

Pirmiau aš į tuos naujus 
tuvius “pranašus” domos 
kreipiau, maniau kad taip
kokie užsidegėhai, karštis pra
eis ir dings jų “mokslai”. Bet 
rodos 'jie šiandien ištiktųjų vei
kia ir pasiryžę veikti, turi ke
letą iškalbių vyrukų, turi kny
gų, laikraštį “Sargybos Bokš
tas”, ir daug Lietuvių jau 
seka ir skaitlingai lankos 
susirinkimus.

Bet vis, nežiūrint tų jų
pastangų ir išrodymų kitoniš- 
kybių savo ir kitų tikybų pusėj, 
nesimato naudos ir. reikalo žmo
gui po tokia nauja globa būti 
paspaustam, nes- kuris žmogus 
doras; prakilnių., minčių ir mo
ka tvarkingai gyvenimą vesti, 
jis yra lygus daugybei tokių, 
k;urie po prieglobšte visokių' pra
našų ir vadovų ričri atrasti sau 
kelio, bet nežino‘kur jiems rei
kia eiti. Šitie nauji “pranašai” 
irgi daug klaidų pridarė. Jie 
‘'pranašauja”,1 -kad per penkis 
businčius metus busią dideli su
mišimai ir darbininkų kovos su 
darbdaviais-, išnaudotojais ir ti- 
kybomisl' Kilsią anarchija, ba
dais; Tnardš, liįjos, skurdas, ka
me. dįng§: visi bolševikai, socia
listai ir vyčiai, partijos ir sro
vės; žmonės iš baimės mirs kai 
musės, ir taip, sako, išmirsią 
trečia dalis visos žmonijos. Po 
to kils kokie ten pranašai, ku
rie vėl lieps žmonėm? nutilti, 
nurimti-, ir taip stosis..:

Tokių ir kitokiu- nesąmonių 
jie prikalba žmonėms; pasirem
dami ant dabartinių aplinkybių, 
kaip tai darbininkų kiršinimųsi 
su darbdaviais ir visas tas sa
vo “pranašystes” pamarginda
mi- senais įvairių tikybų ©bal
siais'' ir gąsdinimais.

.-Kiek visokių nesąmonių jie 
susirinkusiems tamsunėliams’ iš
kalba, tai net liūdna klausyti. 
Kalba apie kelis dangus, apie 
prisikėlimus visų negyvėlių ir 
apie galutinį susilyginimą visų 
žinomų, turčių, biedniokų ir ki
tokių; apie darbininkų priverti
mą kapitalistų kasti kalnus ir 
lyginti ’griovius, apie darbinin
kų kuprų išsitiesimą per tūks
tantį metų nedirbant, apie vie
ną valdovą ir kitokius visokius , 
stebuklus, — kad tik daugiau 
suklaidinus prastą žmogelį ir 
patraukus jį savon pusėn lauk
ti i'ki sykiu visi prisikels iš nu
mirusių ir paskui laimingai tre
čiame danguje gyvens.

Ko jau keištesnio ir paikes
nio reikia, kaip visokių niekų 
sugalvojimas ir žadėjimas dar
bininkams gerovių, kada jam 
dabar nėra gera ir kada- darbo 
skurdžius vis ko geresnio įieš
ko. Bet kolei darbo žmogus ne
liaus gerovių prižadams tikėjęs 
ir nesiims pats tobulinti savo 
protą ir pats stengtis savo gy
venimą pagerint, tolei kitų pri
žadai jam bus tušti ir tolei jis 
gelbės tokiems “pranašams” ge
rą gyvenimą turėti.

Klumpius.

SKAITYTOJAMS 
ŽINIA -

Sekančiame “Dirvos” 
numeryje turėsime di
delį svarbų skaityto
jams pranešimą — vi
si tėmykitę ir rengia
tės prie tos progos.

“Dirvos”
Administracija.

pelnas skiriamas Lietuvos Rau
donajam, Kryžiui, šiuomi mel
džiama vietos kuopų ir draugi
jų ant paminėtų dienų nieko 
nerengti. žinių Nešiotojas.

lėje sėdintieji garsiausia ploja.
Po “lošimo” beklausant žmo

nių pasikalbėjimų, sakė “gra
žus” esąs teatras; gyrėsi jog 
publika ramiai užsilaikė. Bet 
man teko matyti ir gyvulius 
darže aptvertus, ir tie ramiai 
sau slampinėja — nėra ko ler- 
mo kelti. Paskui -buvo praneš
ta, kad 'bus dainuojamas bolše
vikų himnas: na kaip prasidės 
čirpimas, tai nu.! Visa publi
ka ėmė savais balsais kaukti, 
sustoję, tai tik klausykis. At-

vuno. Tikras Lietuvis.

NEW BRITAIN, CONN.
Iš Varpiečių veikimo. Nors 

čionai dabar darbai labai suma
žėjo, bet jaunimas energijos 
dar nenustojo, šiais metais jau 
yra dikčiai nuveikta: pastatė 
scenoje tris veikalus, taipgi ap- 
vai'kščiojime Neprigulmybės su
kaktuvių Varpas irgi gražiai pa- 
įspudį savo dainomis. Taipgi ir 
ant toliaus rengiamasi su pilna

Ki aERB- Q—i«i J^OPRAGILO KAMPELIO^

PHILADELPHIA, PA. 1
■ i

Iš Draugijų Sąryšio veikimo. . 
Po ’keleto mažesnių susirinki- , 
mų ir pasikalbėjimų su žydų- 
Lietuvių atstovais tapo sukvies- 
ta formalis susirinkimas Žydų • 
ir Lietuvių nurinktų pasiunti
nių kovo 14 d., Žydų di-anraščio 
Įname. Šiame susirinkime nuo 
Į Lietuvių dalyvavo Julian A. 
Į Chimes, Dr. Klimas, Kazys Mik- 
las ir J. Grinius. Nuo Žydų: 
J. Ginsburg, A. Brown, J. Ro-, 
seMblum, J. Freedman iš New! 
Yorko, ir keletas kitų.

Atidarius konferenciją, pir
mininkaujant J. Ginsburgui, ta
po aptarti sekanti klausimai: ■ 
Kadangi pirmoji paskola veik | 
jau užbaigta, kalbėtasi daugiau 'k7VoZLletūviu7,~ kūrle 'eina 
apie prisirengimą prie antrosios |tiesiu keliu> nekrypdami neį į 
Lietuvos Apsigynimo Paskolos., kairę nei į dešinę Kuomet va
šiam tikslui tapo nutarta išr-in-' 2q d. buvo Lietuvos Ne- 
kti bendrą Lietuvių-žydų ko- Į prigulmybės trijų metų pami- 
rnitetą, bent po 12 asmenų nu<> Į nėjimas, laike prakalbų nekurie 
abiejų pusių. Ten pat ant vie- j tamsunėliai buvo užsipuolu ant 
tos. žydai nominavo jš savo tar-| ka)bėtojo ir net mušti norėjo, 
po įžymiausius savo žmones, ne-1 tuomet .musų komunistų pasekė- 
žirint. partinių pažvalgų bei ti-jjai kalbėtoją užstojo, tuomi pa- 
kybinių įsitikinimų; čion jie Pa-;gįyodė apginą sykiu ir Lietuvos

RACINE, WIS.
Musų kolonijos Lietuviai, ką 

'buvo suklaidinti komunistų agi
tatorių, pradeda protauti ir se-

Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

atsibus koncertas, kuriame bus ' 
progos vietos Lietuviams vėl iš- , 
girsti naujų dainelių, po vado
vyste P. Bružausko; bus taipgi 
iš kitur žymesnių dainininkų. 
Tam koncertui tiktietus galima 
liškalno gauti pas vietos veikė
jus.

Gegužio 1 d. rengiama juokų I 
vakaras. Gegužio 29 d. ruošia
ma statyti didelis istoriškas vei
kalas “Pilėniečiai”, šio vakaro

statė kandidatais į bendrą Lie-' 
tuvių-žydų komitetą rabinus, 
advokatus, laikraštininkus, di
delius biznierius, bankininkus, 
fabrikantus, rašytojus ir kitus. 
Mums Lietuviams lyg jauku da
rėsi klausantis kutJmet žydai sa
vo pusėje taip harmoniškai nori 
pradėt Lietuvos labui darbą; 
mes tik žiurimę viens į kitą ir 
statome klausinius^: kur mes 
gausim lygius susipratimu žmo
nes lygiu skaitlium jiems? Na, 
bandysime, gal susiprasime tarp 
save ir gal galima bus šiaip-taip 
surinkti ir iš Lietuvių tarpo 
reikalingą skaitlių prie Žydų, ir 
pradėsime tą šventą darbą — 
Lietuvos Apsigynimo Paskolą.'

Pranešus Lietuvių pasiunti
niams, jog kovo 30 d. New Yor
ke įvyks konferencija, šaukia
ma Lietuvos Atstovybės, apta
rimui Lietuvos apsigynimo pa
skolos, žydai labai tuom nusi
džiaugė ir iš savo tarpo propo-
navo siųsti du ar daugiau pa- į

• : __________ Į__________

SENIEJI V
Lietuvos Atstal 

■drovės vaduose k 
varžytinės. Ant 
tą • pamatysite- ' 
tarp senųjų ir nai 
drovės direktorių

Abi pusės reik 
suomenės būti te:

Ką kas kaltins/ 
ir kas nori kaltu 1 
niekad jokiame 
niekas save kaltu

Viena ko pirmi 
ir gal visa šėrinii 
ma, .prašys ir 
kad naujieji Bei 
rektoriai vengtų

Čionai kalbami 
rininkai ypatiška 
ji Bendrovę per 
gindami žmones 
Bendrovę ir norėt 
laikyti čielybėje.

Bendrovėje sue 
lykai: darbininkų 
•Lietuvai parafiną, 
ri ir pasilikti. / 
mėtymas pinigų i 
reikalingais keli 
dys visų tų veikei 
užsitikėjimą visu 
nuskriaus žmonei 
kaip nei didžiaus 
tybėmis niekas n

Sėmėms direkt 
reikėtų laikytis 
siais tik nuo save 
rinktiems “loską’ 
juos į Bendrovę: 
suvažiavime dasil 
gališkumą, kodėl 
ju priešingai skė 
syk nereikėjo leis 
kimų, nei tarimų, 
lišku buvo ir an 
žiavimas. Nereii 
"gerais parapijos 
dusimas ar išr 
norėjimo Bendrom 
pasinaudota. Šėr 
sitikėjo vieniems 
tiems, ir kad yra 
ti; tai renka na 
būti vėl tokių ž 
dabartiniai netel 
rektoriai vėl- ta] 
Juk tinkamų Be 
dpvauti žmonių 
turime, reikia 
naudotis, kurie 
to buna pamalu

Senieji direkt 
užmeta naujai 
norėjimus pasin 
pasižymėjo savo 
mis Bendrovei į 
ryti, nes visuose 
šėrininkai sukru! 
deles jų algas,, k 
įlinkas ėmė po « 
syje ir kiti kiek r 
visuomenės subn 
reikalingai pavat 
tikavimu”, nes vj 
neitai norėjo tik 
gus gelbėti.

Jei kitaip negi 
tų padaryti savil 
čiųjų teismą, ik 
rišti be lėšų teisėj 
pasitarnauti gal 
ra velijančių nuc 
drovės narių.

kios laisvės savo tvarkę da
ryti, tuoj tapo sušaudyti.

— Tai tik buržujų išmis
tas, drauge, kad komunistų 
Komisarai darbininkus šau
do, ba kapitalistai nori pa
rodyt pasauliui, kad Rusijoj 
visai 'blogai ir kad kiti ne
keltų revoliucijų.

— Ne kapitalistų išmistas, 
bet gryna teisybė, nes tą pa
liepė daryt pats Trockis, ka
da su savo kareiviais išstojo 
prieš sukilėlius. Nepaklau
sė jis darbininkų, ko jums 
trūksta, ko reikia, kaip pa
daryti reikėtų būvio pageri
nimui, bet jis mano, kad vi
siems turi būti gerai, kada 
jis pats gyvena buvusiuose 
caro palociuose ir važinėja 
caro automobiliais.

— Ale jis neliepė šaudyt 
darbininkų, tik buržujiškus 
revoliucijonierius.

— Suprantama, kas pake
lia ranką prieš komisarą ar 
kurį kitą bolševikų viršinin
ką, jau niekuo nelieka kaip 
tik buržujum, nors žmogelis 
prasčiausią darbą dirbtuvėj 
dirbo ir sunkiausią vargą 
nešė.

— Drauge, tegul visi dar
bininkai klauso ir daro taip 
kaip komunistai liepia, tada 
jų niekas nešaudys.

— Tas, Martinai, visada 
buvo aišku: ar kapitalistai 
ar komunistai tik prisaky
mus darbininkams duoda ir 
nieko klausyt nenori. Bet 
kapitalistiškoje tvarkoje tą 
jus vadinat vergija, taigi ar 
nėra tokia pati darbininkui 
vergija po komunistiškais 
bosais, kada viską liepia da
ryt, o nei pasiskųst nei pa
reikalaut nei išsižiot nelei
džia?

— Drauge, kapitalistai jo
kio balso darbininkams ne
duoda, o komunistai duoda.

— Verčiau darbininkui 
neturėt nei-t<x balso nei pa-, 
žint tuos komunistus, kad 
jie susirinkimuose tik pa
sako už ką pakelt ranką, ką 
gali padaryt ir su šiaudų 
kuliais, susirinkime prisiso
dinę.

— Drauge, visi turi tiesą 
balsuot už ką jie nori, ir už
tai negali sakyt, kad Rusi
joj darbininkai pavergti.

— Tu, Martinai, nežinai 
padėjimo, tu tik, kaip sakai, 
mislini, jog taip yra, neap- 

. eina tau kaip ištikro yra — 
i ta misle besitiešydamas ir 
. kitus tamsesnius už save no- 
, ri j bolševikišką pražūtį nu- 
' stumt.. Tau butų labai lin- 
. ksma, kad vieną gražią die

ną tamsieji darbininkai su
kiltų, pasiduotų vadovystei 
kokio gudraus komunisto ir 
išdaužytų viską, ką aplink 
save mato. Bet kas bus ant 
rytojais? Juk po tįokio pa
sišvaistymo, lyg po gražaus 
sapno, išbudęs darbininkas 
tik pats save matys, dau
giau nieko. Pilvas valgyt 
norės, kūnas nuogas nebus. 
Ką valgysi ar kuo apsideng
si, kada visi kiti irgi pame
tę darbus arba buržujais, ap
šaukti išvaryti iš dirbtuvių 
nieko nepagamins? Už mė
nesio taiko, viską esąmo su
naudojus, reikės iš miesto 
grąsinti ūkininkams, kad 
jie pristatytų nedirbantiems 
darbininkams maistą, arba 
bus nubausti. Tokis tai yra 

. trumpas nesusipratusių dar
bininkų sukilimo vaizdelis. 
Kiti ir nemokyti, paprasti 
žmoneliai tą supranta ir jie 
stengias taisyt, stengias ge
rini aplinkybes, o ne įsisva
joti kaip bus puiku tada, 
kaip viskas liks išnaikinta.

— Aš, drauge, nenoriu 
tau tikėt, ale neturiu taiko, 
bėgu ant darbininkiškų pra
kalbų ; . sakė kalbės vienas 
draugas komunistas apie vi
so pasaulio revoliuciją.

— Lengva yra svajoti, ka
da kam revoliucijos galvoj 
sukįla. Bet reikia tada prie 
pakaušio pridėt ledo, atvė- 
dint smegenis ir šaltu protu 
pasvarstyt, ką ir kaip gali 
padaryt žmonijai ir sau ge
ro be pradėjimo su ugnia ir 

. žvėriškumais.

Martinas Žino kas Dar
bininkus Išganys

— Drauge, aš senai tave 
mačiau, ir dabar noriu pasi
kalbėt apie svarbius daly
kus.

— Na, jau na, Martinai, 
tu vis tų svarbių turi, o nie
kas iš jų gero. Bereikalo 
ir galvą laužai.

— Ne, drauge, čia tai yra 
labai svarbus.

— O kame gi dalykas,
— Kaip aš matau, tai dar

bininkų daugiau kapitalis
tai nepergalės.

— O kada jie yra juos 
pergalėję ir kaip? '

— Drauge, tu vis už bur
žujus eini ir už tai taip sa
kai. Kibą nematai, kaip lai
svoj Rusijoj norėjo darbi
ninkišką valdžią nuverst, o 
darbininkai apsigynė ir vi
sus buržujų tarnus kaip šu
nis iššaudė.

— Perdaug, Martinai, tu 
apsisapnavęs apie tą ‘laisvą’ 
Rusiją, tik del to kad joje 
neteko pabūti. Jeigu gau
tum pabūt tenai nors porą 
savaičių, tai pats pirmas pa
stotum revoliucijonierium ir 
visus komisarus norėtum 
iššaudyt.

— Ne, drauge, aš prieš 
darbininkų valdžią niekados 
nekovosiu, ba tik taip mes 
darbininkai galim gerovės 
atsiekt ir nevergaut buržu
jams.

— Butų labai linksma ma-

reikalus, kurie čia buvo gvilde
nami.

Po to, Moterų Progresisčių 70 
kuopa čia buvo surengus prakal
bas ■ ir kalbėtojas vienoje savo 
Įkalbos dalyj išvedė, kad, girdi, 
Lietuvos Valdžią reikia iškar
ti, svetainėj buvo tylu; vėl sa
ko, želgowskį reik pakarti — 
tuo tarpu tik suužė svetainėj- 
delnų plojimas. Matydamas kal
bėtojas, kad jo, pasekėjai atme
ta jo siūlymą Lietuvos valdi
ninkus karti, ko ne 
■tumo.

Dabar pradeda 
Lietuvos piliečiai, 
buvo įsuki aidinti 
nuo savo pareigų, pamatę savo rinčius savo valdžią ir lai_ 1 
klaidą grįžta atgal. Stoja Lie- mjngaj gyvenančius. Bet ka- i 
tuvos uztanman, kaip ir -reikia. da g. tokioj Rusijoj darbi- 

nin'kai turi vergauti bolsevi- 1 
°|kiškiems buržujams, tai ir 

j laimės nėra. Dėlto tik Ru
sijos darbininkai ir sukilo 
pirmas revoliucijas sukur
dami ir del to dabar pakilo 
prieš bolševikišką tvarką, 
pradėdami žudyt savo komi
sarus arba senoviškai vadi
namus žandarus, kurie su 

i nagaikom stovėdami vertė 
darbininką prakaituot, kad 
komisarai turėtų sau kiek 
užtenkamai.

— Tu, drauge, meluoji, ba 
Rusijoj dabar sukilimą pa
darė buržujai, kurie vėl no
ri savo tvarką įvest.

— Andai tu pats, Marti
nai, sakei,* kad Rusijoj nei 
vieno buržujo nėra, visi iš
žudyti, ir dėlto jie negalėjo 
sukelt revoliucijos. Revo- 5 
liucijas visada kelia darbi- 1 
ninkai, patįs žemiausi gai- 1 
vatai, kurių tamsumas ne- 1 
leidžia juos prie nieko ge- į 
resnio gyvenime, o tuo tar- ■ 
pu jais nori kiti pasinaudo
ti savo labui.

— Ale, drauge, Rusijos- 
komunistai darbininkus iš- 
liuosavo iš caro vergijos ir 
iš po kapitalistų jungo.

— Bet užtai jie uždėjo sa
vo jungą darbininkams ant 
sprandų ir jie turi jį temp
ti arba būti sušaudytais “už 
norėjimą būti buržujais”.

— Taip, drauge, tik bur
žujai daro, o ne darbininkiš
ka valdžia. Tu man akių 
nemulkink, ba aš už tave ge
riau žinau.

— Visi tokie išmanėliai 
kaip tu pirmiausia Rusijoj 
ir pateko po komisarų jun
gu; tenai ant kiekvieno dar
bininko pastatyta po komi
sarą prižiūrėjimui kad dirb
tų. Negalėdami to pakęsti 
šiose dienose Rusijos darbi
ninkai sukilo,*bet negavo jo-

plyšo iš pik-

aiškėti, kad
kurie pirma |
ir atedtolinę į j.j kur nors darbininkus tu- 

3avo j rinčius savo valdžią ir lai- 
mingai gyvenančius. Bet ka-

Lietuviai ir senovėj sakydavo: 
“Namai, namučiai, kad ir iš 
smilgų.” Kas prigimta, kas yra 
musų, tas visuomet arčiau prie 

Į širdies ir malonesnis.
Meldinietis.

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA?

Jei taip — gal greičiausia jo maistas 

jam netinka. Jeigu negali žindyt sa

vo kūdikio ir jeigu jis netarpsta ant 

jūsų krūtų pieno — duok jam

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Pasidaryk sau už pareigą 
valyt Dantis kasdieną

Mokinkit savo kūdikius kolei jie dar jauni 
užlaikyt jų dantis švariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukram- 
tomo valgio ir mankštinimosi.
Pagedę dantys užkrečia syeikus ir pagimdo 
skaudėjimą.
Valant dantis du kartu į* dieną su “COL
GATE’S” pataisys dantų sveikatą.
Seni žmonės turėtų taip gi tą daryti kas
dien palaikymui savo sveikatos. .
“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”
Vardas “Colgate’s" ant toiletinių dalykų gvarantuoja 

Teisingumą, Grynuma ir Geruma rūšies. .įsteigta 1801

Karės vis Ne
Ant Europos Ii 

rodosi karės debe: 
koje dalykai stovi

Su sąjungiečių n 
Vokietijos sumokėti 
kso markių, bet neii 
su atidėliojimu to 
mėnesio, ateina žini 
munistų sukilimus 
industrijų centruose 
kilimų pranešimai p 
šokių gandų ir nu 
juos remia Maskvos 
jos. Pirmose dienos 
go sukilime žuvo a; 
nių.

Tuo pačiu tarpu ! 
pasiduodami pralaiir 
lelijoje, pasiuntė da 
kariumenės įsteigti 
publikų su Lenkišku

Taip pat ateina i 
susirėmimus Lenkų 1 
Lietuvių prie Vilnia 
ninku, už Lietuvių-Le 
liaus.

Pietrytinėje Europ 
mumai, čekoslavokų 
traukiami prie Austrij 

Grekų kariumenė ii 
vyrų traukia prieš Ti 
cionalistus Maž. Azijo

•pk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 

EROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi- 
svciku. Taipgi gausi maitinimo instrukci

jas jušų kalboje. 0103

ardas

Adresas

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugi
no šimtus tūkstančių kūdikių. Lengvas 
prirengimui — tik pridėk virinto vandens, 
kaip nurodyta.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York
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ės savo tvarką da- 
tapo sušaudyti 

tik buržujų išmis- 
ge, kad komunistu 
ii darbininkus sau- 
įpitalistai nori pa
sauliui, kad Rusijoj 
jai ir kad kiti ne- 
oliucijų.
capitalist!} išmislas, 
i teisybė, nes tą pa
rt pats Trockis, ka- 
o kareiviais išstojo 
ilėlius. Nepaklau- 
rbininkų, ko jums 
ko reikia, kaip pa- 
ikėtų būvio pageri- 
t jis mano, kad vi- 
•i būti gerai, kada 
gyvena buvusiuose 
>ciuose ir važinėja 
•mobiliais.
jis neliepė šaudyt 

:ų, tik buržujiškus 
onierius.
•antama, kas pake- 
prieš komisarą ar 
bolševikų viršinin- 
iekuo nelieka kaip 
jum, nors žmogelis 
ią darbą dirbtuvėj 
sunkiausią vargą

įge, tegul visi dar- 
dauso ir daro taip 
unistai liepia, tada 

nešaudys.
, Martinai, visada 
ra: ar kapitalistai 
listai tik prisaky- 
ininkams duoda ir 
usyt nenori. Bet 
iškoje tvarkoje tą 
at vergija, taigi ar 
a pati darbininkui 
jo komunistiškais 
da viską liepia da- 
pasiskųst nei pa
nel išsižiot nelei-

įge, kapitalistai jo-- 
darbininkams ne- j 

komunistai duoda, g 
•čiau darbininkui f 
et tą balso neųfc-.

komunistus, kai Į • 
tikimuose tik pa- g 
ą pakelt ranką, ką Į 
ryt ir su šiaudą Į 
ištrinkime prisiso- I

įge, visi turi tiesą 
i ką jie nori, ir už
sakyt, kad Rusi- 

linkai pavergti. 
Martinai, nežinai 
tu tik, kaip sakai, 

>g taip yra, neap- 
:aip ištik ro yra - . 
besitiešydamas ir 
sesnius už save no- 
ikišką pražūtį nu- 
au butų labai lin- 
vieną gražią die- 

ji darbininkai su- 
įduotų vadovystei 
raus komunisto ir i 
viską, ką aplink ‘ 

. Bet kas bus ant 
Juk po tokio pa- E 

°, b'g P° gražaus f 
udęs darbininkas I 
save matys, dau- I 
o. Pilvas valgyt Į 
tas nuogas nebus, t 
i ar kuo apsideng- t 
isi kiti irgi paine- I 
arba buržujais, ap- g 
iryti iš dirbtuvių 
gamins? Užmė- Į 
>, viską esąmo su- i 
reikės iš miesto 
ikininkams, kad 
rtų nedirbantiems r 
ms maistą, arba 
sti. Tokis tai yra 
esusipratusių dar- 
ikilimo vaizdelis, 
mokyti, paprasti I 
:ą supranta ir jie E 
isyt, stengias ge- i 
ybes, o ne jsisva- 
bus puiku' tada, 
j liks išnaikinta, 
drauge, nenoriu 
ale neturiu laiko, 
arbininkiškų pra- 
:ė kalbės vienas 
munistas apie vi- į 
> revoliuciją;
a yra svajoti, ka- 
svoliucijos galvoj Į 
t reikia tada prie I 
ridėt ledo, a'tvė- Į 
nis ir šaltų protu i 

ką ir kaip gali i 
lonijai ir sau ge- 
ėjimo su ugnia ir

Nuo Redakcijos
SENIEJI VS. NAUJIEJI DIREKTORIAI

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės vaduose kilo didelės 
varžytinės. Ant pusi. 6-to 
tą'pamatysite;. Tai ginčai 
tarp senųjų ir naujųjų Ben
drovės direktorių.

Abi pusės reikalauja vi
suomenės būti teisėjais.

Ką kas kaltins/ką teisins 
ir kas nori kaltu būti? Dar 
niekad jokiame atsitikime 
niekas save kaltu neatrado.

Viena ko pirmiausia mes, 
ir gal visa šėrininkų didžiu
ma, .prašys ir -pageidaus, 
kad naujieji Bendrovės di
rektoriai vengtų teismo.

Čionai kalbame kaipo šė- 
rininkai ypatiškai, rėmusie- 
ji Bendrovę per spaudą ra
gindami žmones prisidėti į 
Bendrovę ir norėdami ją pa
laikyti čielybėje.

Bendrovėje sudėta du da
lykai: darbininkų pinigai ir 
Lietuvai parafria. Taip tu
ri ir pasilikti. Ardymas ir 
mėtymas pinigų kokiais ne
reikalingais keliais nupul- 
dys visų tų veikėjų vardą ir 
užsitikėjimą visuomenėje ir 
nuskriaus žmones ant tiek, 
kaip nei didžiausiomis suk
tybėmis' niekas neįstengtų.

Seniems direktoriams ne
reikėtų laikytis užsispyru
siais tik nuo save daryti iš
rinktiems “loską” priimant 
juos į Bendrovę: jeigu tame 
suvažiavime dasilėidot jo le- 
gališkumą, kodėl kitu atve
ju priešingai skelbiate? Iš
syk nereikėjo leisti nei rin
kimų, nei tarimų, jei nelega- 
lišku buvo ir antras suva
žiavimas; Nereikalingas ir 
"gerais parapijonais” išva- 
dinimas ar išrodinėjimas 
norėjimo Bendrovę ardyti ir 
pasinaudoti. Šėrininkai už- 
sitikėjo vieniems kaip ir ki
tiems, ir kad yra teisė rink
ti, tai renka naujus. Gali 
būti vėl tokių atvejų, kad 
dabartiniai netekę vietų di
rektoriai vėl- -taps- -išrinkti. 
Juk tinkamų Bendrovei va
dovauti žmonių perdaug ne
turime, reikia tais pačiais 
naudotis, kurie viens po ki
to buna pamainomi.

Senieji direktoriai, kurie 
užmėtą naujai išrinktiems 
norėjimus pasinaudoti, ne
pasižymėjo savo pastango
mis Bendrovei pelno pada
ryti, nes visuose kampuose . 
šėrininkai sukruto prieš di
deles jų algas,, kada pirmi
ninkas ėmė po $500 mene- . 
syje ir kiti kiek mažiau. Tą • 
visuomenės subruzdimą be- ; 
reikalingai pavadinta “poli- : 
tikavimu”, nes vargšai žmo- , 
nėliai norėjo tik savo pini- . 
gus gelbėti ' 'J

Jei kitaip negalima, reik
tų padaryti savitarpinį tre- j 
čiųjų teismą, klausimui iš- į 
rišti be lėšų teisėjams, o tam i 
pasitarnauti gal atsiras ge- į 
ra velijančių nuošalių Ben- j 
drovės narių.

> Šliupo Atsisveikinimas 
! Kaip visiems žinoma, atvažią- 
1 vęs iš Europos pereitąją vasa

rą sulyg man duotų' instrukcijų 
platinau Lietuvos Laivyno min
tį -ir kviečiau Amerikos Lietu
vius prisidėti' pinigais prie nu-

1 pirkimo laivų ant Nemuno ir 
ant jūrių.

! Darbas pavyko neblogai. Lai
kraščiuose tilpo keletas straip- 

1 snių apie laivininkystę ir pirk- 
' lybą senovėje, apie pirklybą Ve

necijos, Florencijos, Hanzos 
miestų, Hudsono Kompanijos ir 
tt., taip gi parašęs esu apie 
Prabengtį Lietuvių Tautos se
novėje. Bene pirmu sykiu Lie
tuviams teko plačiau pasiskai
tyti apie pirklybą visatinai ir 
apie jūrės intaką į tautų gyve
nimą ypatingai.

Akcijų pilnų išleista tapo 
svietan 1590, kas sudaro 47,700 
dolarių. Dar yra 250 akcijų 
nepilnai sumokėtų vertybėje 
$7,500. Padengimui išlaidų mo
kama yra 10% surpliuso.

Darbe prigelbėjo 112 agentų, 
kuriems čion tariu nuoširdų 
ačiū. Aš gi pats važinėjau po. 
Lietuvių riaujokynes susirinki- 
muse ir privačiai žodžiu skelb
damas Lietuvos laivyno reika
lingumą ir naudą* Kartais tū
los naujokynės teko aplankyti 
du arba tris kartus, žmonės 
atsinešė į laivyno reikalą gana 
prielankiai, ir todėl pasigirti ga
lime kad Lietuva jau įsigijusi 
yra savo pirklybinį -laivyną.

Dar toli gražu neturime to vi
so, ko reikią ir ko trokštame. 
Dar neturime pasažierinių lai
vų, kuriais galėtume susisiekti 
per Atlantiką. Tečiaus padarė 
esame gražią pradžią laivynui, 
kurio Lietuva niekados nebuvo 
turėjusi, ir manau, kad jis augs 
ir plėtosis Lietuvai ir laivyno 
nariams ant naudos.

Dabar nepoilgam pradžioj ba
landžio men. išvažiuoju Lietu
von. Kadangi darbas nėra pil; 
nai užbaigtas, tai palieku įga
liotiniu tą darbą 'toliau vykinti 
p.. Antaną Mikalauską (15 Sey
mour St., New Britain, Conn.), 
kuris Lietuvių Garlaivių Bend
rovę atstovaus Amerikoje. Sek
retorium pasilieka p. Jieva Kaz
lauskaitė, kuri per visą laiką 
su dideliu .pasišventimu ir rū
pestingumu vedė knygas gra
žioje tvarkoje, ir savo darbštu
mu daug prisidėjo, kad darbas 
taip glotnai ir be klaidų atlik
tas tapo. To gi deiei pavesda
mas Lietuvos Garlaivių.Bendro
vės reikalą čion Amerikoje į 
taip sumaningas ir ištikimas 
rankas, drįstu tikėtis, kad Lie
tuviai nesiliaus laivyną rėmę 
savo pinigais ateityje, kaip jie 
rėmė iki šitam laikui.

Kas dar nesumokėjęs yra pa
žadėtų sumų arba 'kas naujai 
prisirašyti norės prie Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės narių, te
gul nuo šio sykio kreipiasi prie 
įgaliotinio Antano Mikalausko, 
po antrašu: 15 Seymour Street, 
New Britain, Conn., • ten gaus

Baltijos Valstybes Ruo
šiasi prie Sąjungos

Latvijos Atstovybė Amerikoj 
kovo 22 d. yra pridavus Lietu
vos Informacijų Biurui Washin
gtone tokį bevielį pranešimą iš 
Rygos:

Klausimas sudarymo Baltijos 
Valstybių Sąjungos pasidarė 
svarbiausiuoju politikos' 'klausi
mu visose Baltijos valstybėse.. 
Latvių spaudos biuras privers
tas apsvarstinėt šį klausimą kas 
antra diena. Vienas iš labiau
siai prasiplatinusių Latvių dien
raščių įžangos straipsnyje nuro
do, jog šio ’klausimo svarbumas 
pripažintas yra ne tik Latvijoj,

BALANDŽIO MEN.
NUOTIKIAI 
ERDVESE

BALANDŽIO mėnesyje bus du 
užtemimai — saulės užtemi

mas ir mėnulio užtemimas. Pir
miausia atsibus užtemimas sau
lės, bet visiškai nebus matomas 
Suvienytose Valstijose ir pie
tinėje Kanadoje; visoje Europo
je bus matomas kaipo dalinis 
užtemimas, taipgi matysis Azi
joje, šiaurinėje Afrikoje, taip
gi toli šiaurėje Amerikos konti
nente ir ant paties šiaurinio Po
liaus.

Saulės užtemimui diena išpuo
la balandžio 8, nes tą dieną mė
nulis bus lygiai tarp saulės ir 
žemės. Matomose žemės dalyse 
saulės užtemimas bus dvejopas 
— lankiais .arba žiedo pavidalo 
ir. dalinis, uždengiąs tik dalį 
arba kraštą saulės. / Lankinis 
užtemimas yra toks, kad mėnu
lis uždengia patį vidurį saulės 
skritulio, o saulės kraštai buna 
aplink matomi kaipo šviesus 
ugnies žiedas, kurio spinduliai 
siekiasi į visas puses. Bet nei 
dalinis nei lankinis saulės užte
mimas nėra tokiu puikiu, stebi
nančiu ir gąsdinančiu vaizdu, 
kaip 'buna pilnas užtemimas. /

Lankinis užtemimas atsibuna 
iš tos priežasties, kad nevisada 
mėnulis ' buna lygiame tolume 
prie žemės. Kada mėnulis bu
na arčiau musų, jis daugiau ar 
net visai uždengia saulę, bet ka
da toliau — jis turi mažesnį 
savo skritulį, arba kitaip sa
kant, daugiau įlindęs pačios 
saulės diduman. Jei mėnulis' 
butų dusyk tiek tolumo nuo že
mės kaip yra dabar, laike už
temimų matytume per saulės 
skritulį praeinant juodą nedi
delį plėtmą, arba visai tada ne
žinotume apie tokius užtemi
mus, kokie atsibuna dabar laike 
visiško saulės paviršio padengi
mo nuo musų akių.

Priešingai gi, kalbant jei mė
nulis butų dar arčiau, užtemi
mai butų didesni, ilgesni ir 
sada 'beveik matytųsi visose 
mes dalyse-, taipgi tankiau 
pasilaikytų.

Mėnulio užtemimas atsibus 
po to, kaip mėnulis bus apėjęs 
aplinkui žemę į- kitą pusę, tai 
yra balandžio 21 į 22 naktį. 
Užtemimas prasidės apie 12 v.

vi- 
že- 
jų

bet ir kitose Baltijos valstybėse, 
neišskyrus nei Lenkijos. Nors 
šiame straipsnyj nurodoma, jog 
Lenkijos užsienių politika la
biausiai kliudanti tokios Sąjun
gos susiorganizavimui, tečiaus 
išrodo, jog susidarymas tokios
sąjungos kad ir iš mažesnių val
stybių butų pageidaujamu, kad 
tarpe šių valstybių sudarius 
santykių suvienodinimą.

Kaizerio Pasiaiškinimai
Buvęs Vokietijos kaizeris pa

rašė gan žingeidžią knygą — 
istorišką sutrauką visų politiš
kų nuotakių Europoje. Už pra
ėjusią karę jis meta kaltę ant 
Anglijos. Net 1905 metais, sa
ko, jis yra bandęs sutverti tau
tų sąjungą, per trisdešimts me
tų jis stengęsi palaikyti Euro
poje taiką, bet jam labiausia 
pakenkė machinacijos Did. Bri
tanijos, Francuzijos ir Rusijos.

tis butų graži. Nuo prasidėji
mo ii- pasibaigimo užtemimo iš
eis keletas valandų — kitame 
šone žemės penumbros mėnulis 
išeis visiškai tik pusė po penkių 
išryto. Užtemimas bus pilnas 
ir aiškiai bus mums matomas.

Kiti užtemimai atsibus spalio 
mėnesyje.

Planeta Venus, nors jau pra
dėjo save kelionę atgal, žemyn 
ir kas vakaras vis trumpiau ma
tysis ant dangaus, bet dar pra
eis keletas mėnesių iki ji per
eis į rytinę žvaigždę, šiuomi 
tarpu ji matosi lygiai graži ir 
skaisti kaip ir visu laiku nuo 
jos pasirodymo pereitą rudenį. 
Ji leidžiasi apie 9 vai. vakare.

Jupiteris irgi beverk sykiu 
pasirodo su pirmąją planeta, nes 
jo' šviesa irgi būna stipri, per
tai ankstyvam vakare galima 

j jį patėmyti spingsintį neaugš- 
tai rytuose, kolei dar kitos žvai
gždės neįstengia pasirodyt.

Iki pirmosios nusileidimo abi 
šios didžiausios musų matomos 
planetos spingo labiausia išsi
skyrę iš kitų žvaigždžių. Jupi
teris paskui buna matomas vi
są naktį. Levo konsteliacijos 
žvaigždė Regulus, Jupiteris ir 
Saturnas stovi viena po kitai 
paeiliui į rytus. Jupiteris per 
jų vidurį žibėdamas pagelbsti 
lengvai surasti ir,kitas dvi su
minėtas.

Ankstyvosios vakaro žvaigž
dės, kurios pereitais mėnesiais 
'buvo munis 
jau apleidžia 
kur .pirmiau 
ruošė, pankui 
iš rytų palengva kįla naujos, 
gražios ir tūlą laiką buvusios 
atsisveikinusios su mumis žvai
gždės, 
randa, 
pro Saturną į rytus 
apie 9 vai. vakare 
graži balta žvaigždė 
Virgo konsteliacijos, 
matyt pereitą pavasarį, bet ne
ilgai. Ji yra pietinė žvaigždė, 
todėl daug greičiau išnyksta iš 
akių, šiaurėn nuo jos matosi 
apigelsvė žvaigždė—tai pereitą 
sykį-minėta Arkturus iš Bootes 
konsteliacijos. Ji irgi lengvai- 
galima surasti, nes spingso tik 
viena tarp daugelio nežymių ži
burėlių. Visai šiaurėje rytuo
se vėl mums pasirodo balta-skai- 
sti Vega iš Lyros konsteliaci
jos; ji tik pora mėnesių ar net

naujenybe, dabar 
horizontą paeiliui 
jį pasiekia vaka- 
jas seka kitos, gi

Tarp jų planetų nesi- 
Tiesiai nuo Jupiterio, 

siekiant, 
pasikelia 
Spika iš 
Ji buvo

KNYGOS
Rašo BUDRIKAS.

Karės vis Nesibaigia
Ant Europos horizonto vėl 

rodosi 'karės debesįs. Sūtrau- 
koj'e dalykai stovi sekančiai:

Su sąjungiečių reikalavimu iš 
Vokietij’os sumokėti bilij’oną au
kso markių, bet neišgalėjimu, ir 
su atidėliojimu to iki gegužio

informacijas ir gaus nusipirkti 
akcijų-, žodžiu sakant, visą rei
kalą kaip aš jį vykinau dabar 
pavedu vykinti p. A. Mikalaus
kui.

Daug labų dienų visiems Lie
tuvos laivyno draugams!

DR. J. ŠLIUPAS.

nakties. Išpradžių mėnulis in- 
eis į penumbrą arba šviesųjį 
žemės šešėlį ir tik už valandos 
ir šešių minutų ineis į umbrą 
arba tamsųjį šešėlį, kada atsi
bus užtemimas. Kadangi užte
mimas įvyks vėlai naktį, tai ne
patogu bus tėmyti, nors ir nak-

mažiau išviso nesimato, tai yra 
nusileidžia anksti .prieš sutem
stant, bet paskui greitai vėl pa
sirodo kitame šone žemės — ry
tuose. Ją surasti kiekvienas 
lengvai gali, tėmydamas rytų 
šiaurėje, kur ji kas vakaras an
ksčiau pasirodo.

(Tąsa iš pereito num.)
Knygų skaitymas 'kaip ir 'knygų ra

šymas gali būti liga nesveikų palinkimų, 
tuštybės, vangumo, paiko įsimylėjimo — 
ganėdinimas to, kas yra gąšlinga ar nie
kinga. Ir, be abejonės, daugelis iš musų 
eikvojame laiką, skaitydami tai, Skas yra 
blėdinga ar tuščia; ir nesunaudojame to 
laiko geresniam skaitymui, kurs pakeltų 
mus į savęs aktiviškumą.

Taigi, sunaudokime savo laiką geres
nių knygų skaitymui.

Spekuliativės ir praktiškos teisybės pa
sekmė vienoda: nei vienas nėra gyvai pa
laikomas, kurs nesistengia nuolatai moky
tis, ar tai protaudamas, arba dirbdamas.

Kaip geriau yra pažinti didelį žmogų, 
negu girdėti kitus apie jį kalbančius, kaip 
ta jų pašneka maloni nebūtų, taip daug 
naudingiau yra studijuoti tikras 'knygas, 
negu skaityti apie jas.

Literatūros kritikavimas yra brangus 
tiktai tuomet, kada jis sukelia mumyse gei
smą susipažinti su 'knygomis, kurios skam
ba-virpa gyvybe ir galybe. Nes tiktai ši
tokiomis knygomis, b ne 'kriticizmu mes 
turime žengti prie šviesos ir tvirtybės. Ra
šytojuose, kurie teturėjo tiktai vieną talen
tą, veltui jieškoti pagalbos.

Jei tavo protas nori būti padarytas 
šviesiu ir širdies fontanas atviras, tas tai 
galima padaryti mintimis, kurios išplau
kia iš giliausios žmogaus sielos.

Visa vertė, kurią net' geriausias rašy
tojas tėra suteikęs, tiktai jos dadelė yra 
išplaukusi iš jo patyrimo. Bet gi jo paty
rimas, jei butų užinteresuojantis ir gausus, 
turi komunikuotis taktu ir sumanumu ir 
teisingumu ir proporcionališkumu ir ramy
bė ir gražumu ir išdidumu. Ir tas viskas 
sutveria tikro literato viliojančias gražy
bes.

Skaitymas yra brangus ypač — kaip 
akstinas mintijimui — kuomet gyvenimo 
siekinis yra verčiau mintyti negu dirbti. 
Ir kas neturi vidujinės drąsos ir įveikmės 
mintyti, prigelbsti mums mažai, arba vi
sai nė.

Saugokis žodžių.
Nėra aršesnio prigavimo kaip žodžiai, 

kurie bando intikrinti mus, kad vienų ar 
kitų formulų priėmimas yra lygus proto ir 
širdies susivienijimui.

Žodžiai yra tiktai šimbplai. Ir bandy
ti užvaduoti jais teisybę 'butų besraegeninis 
bandymas. Šios žodinės niektikybės reikia 
didžiai apsisaugoti; nes dideli rašytojai tu
ri tokį nuodugnų kalbos pažinimą, kad ga
li lengvai suklaidinti savo skaitytojus. Ir 
suklaidina: jie priima asmenybės formą 
ir garbina dievo stabą vieton Dievo. Žmo
nės skubiai bėga prie pavojų ir įvairių rū
šių paikysčių, ir bailumo ir niektikysčių. 
Baisi yra nemirtinų protų žodžių tironija!

“Kurs skaito be pertrūkio, ir jo skai
tymas neišduoda tolygios dvasios ar augš- 
tesnio nuosprendžio — skaitymas tebėra 
netikras ir nesusitvarkęs: jis palieką gilų 
pažinimą knygose ir silpną savyje.”

Autorius galėjo geriausiai išreikšti sa
vo mintį, bet jei be patyrimo, ji negali bū
ti teisingai suprantama. Kuomet protas 
auga, daikto išvaizda keičiasi1; kuomet ob
jektai yra regimi per mikroskopą jie išro
do vienaip; kuomet žiuri gryna akimi — 
kitaip: jie pasirodo skirtingi. Protinė kul
tūra veda mus į ypatingus pasauliui, kad 
mes išaugtume juose augštesniais ir gau
sesniais negu dabartiniame. Senovės lai
kų pasaulis buvo daug platesnis ir žėdna- 
me atžvilgyje garbingesnis negu žtaonės 
jį perstatė. Kaip musų pilnas įžvilgis gam

tos įstatymams yra šimtmečių ir nesuskai
tomų protų darbo pasekme, taip indįvidu- 
umas tegali įgyti kultūrą darbštumu ir tė- 
mijimu, pakenčiamu mintijimu ir didžiu 
skaitymu. Bet kartą musų trusas atsiek
tas, kurs mums brangiai atsiėjo, jis yra 
tuoj užmirštas laisvės ir jiegos pajautime, 
kurį knygos suteikė.

“Kultūra”, sako Arnold, “yra būtinai 
reikalinga; ir kultūra yra skaitymas su 
siekiu ir sistema. Tas dirba gerą darbą, 
kuris dirba bi kam padėti. Ištiktųjų tai 
yra vienas reikalingiausias darbas, kurs 
suteiktų apšvietimą.”

Skaityk pasidėjęs žodyną prie šalies. 
Niekad nepraleisk žodžio, kurio prasmės 
pilnai nesupraštumei.

Didžiausias skaitytojų skaičius jieško 
savęs knygose. Bet budėjantis protas ran
da visas knygas savyje. Jos tiktai pritar- 
nauja jam atkreipti jo atidą, kad jos tik
rai ten esti. Kuomet jaunas mokinys inei- 
na didelin knygynan jis yra nuliudimo ap
imtas. Jis mano: kaip čia reikės išmokti 
visas išmintis, kurios esti jame sukrautos? 
Viso gyvenimo darbas ligšiol tebelaiko jį 
ant slenksčio. Bet gi toks, kurs yra mitrus 
skaitymo dailėje, žino, 'kad kelios knygos 
visiškai suskirstytos yra raktas visoms ki
toms knygomis;-ir jis ndbesaphuoja apie 
perskaitymą visą knygų, kaip ir apie su
valgymą visų produktų nuo turgavietės.

Knygų svarbiausias patarnavimas yra 
penėti, sudrutinti ir įkvėpti; ir tiktai iš 
tūkstančio viena teatsiranda, kurios esmy- 
bės jiega gali tai padaryti.

Originaliai autoriai retai tėra, užinte- 
resuojahtįs iš pradžios. Jie greičiau atstu
mia atgal ir suteikia skausmo, negu pri
traukia, palinksmina; nes jie iššaukia skai
tytojuje jo žemumo sąmonę. Bet jei jis 
tvirtai laikysis prie jų, jis išmoks pamylė
ti juos ir ras juose didelę pagalbą.

Meile ištiktųjų yra vienintelis dalykas, 
kurs gali nuvesti mus į ramybę, kur gyve
na tikrai didelės sielos. Nes tiktai ji pa
daro mus smagiais ir liepia pažinti jų aug- 
štybę.

Nėra autoriaus, kaip lygiai nėra žmo
gaus, kurs butų visiškai didelis. Geriau
sias yra didelis tiktai reikale, arba apreiš
kime ypatingos teisybės fazės, kuomet jis 
yra pilnas ir išduoda iš savęs visą savo 
minties ir pajautimo jiegą daiktan.

Skaitytojo paslaptis yra žinoti, kuomet 
dvasiškesnis protas kalba ir pritamauja 
jo išsireiškimui pilnai sužadinti atidą, — 
apleisdamas visa tai, kas prastas ir neįkve
piąs. Jis jieško visuose autoriuose to, ką 
jis gali rasti viename. Kaip geras darbi
ninkas padaro gerą darbą net prasčiau
siais įrankiais, taip tikras skaitytojas ma
to teisybės ir gražybės nurodymus ir pa
veikslus tose knygose, kuriose daugelis 
nieko nemato. Jis veda save prie užduo
ties, ir skaito savo paties protą atspaus
dintą knygų lapuose. Besiklausydami iš
kalbingų žmonių, ar aplankydami svetimas 
šalis ir garbingus monumentus, fries vis 
sugrįžtame prie jų įgyto įžvilgio, — kurie 
gyveno, kalbėjo savo pačių mintimis ir su
tvėrė dievišką iškilmę iš savo pačių minti
mis ir susitvėrė dievišką iškilmę iš savo 
širdžių.

“Aš neapkenčiu šio seklaus proto Ame- 
rikonizmo,” sako Emerson, “kurs mano 
pralobti kreditu, atsiekti pažinimą besi- 
belsdamas ant vidurnakčio stalo, išmokti 
proto ekonomijos frenologiją, arba įgyti 
gabumo be studijavimo, ar viršenybę be 
supratimo.”

(Bus daugiau)
mėnesio, ateina žinios apie ko
munistų sukilimus Vokietijos 
industrijų centruose, o tie su
kilimų pranešimai pasekami vi
sokių gandų ir nuožiūrų, kad 
juos remia Maskvos machinaci
jos. Pirmose dienose Hambur
go sukilime žuvo apie 50 žmo
nių.

Tuo pačiu -tarpu Lenkai, ne
pasiduodami pralaimėjimui Si
lezijoje, pasiuntė dalį Hallerio 
kariumenės įsteigti tenai res
publiką su Lenkišku ereliu.

Taip pat ateina žinios apie 
susirėmimus Lenkų kareivių ir 
Lietuvių prie Vilniaus-lJruski- 
ninkų, už Lietuvių-Lenkų rube- 
žiaus.

Pietrytinėje Europoje nera
mumai, čekoslavokų kareiviai 
traukiami prie Austrijos sienos.

Grekų kariumenė iš 120,000 
vyrų traukia prieš Turkus na
cionalistus Maž. Azijoje.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
šių nakcialy (dzūkiška) ............... 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ...................... 20c
Vai Aš Pakirsčiau .............'.................   20c
Už šilingėlj ............................. ' 30c
Dovanojo (dzūkiška) .....................;; 15c
Skyniau Skynimėli ........................ 15c
Tykiai Nemunėlis Teka .................. i 15c 
Saulutė Raudona ..... .................... 25c
Lihgo (Latviška) ....................................;....... 15c
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui

ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak
tuvių dienos gg. Šliupam) .............. 5c 

Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso
(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevąge) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ..............................   30c

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .........................................v................ .  .■ ■■ 75c

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ...... . 35c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė". Angliškai
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui) .... 30c

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) ......................... *..............   40c
Neverk pas Kapų (mišram chorai) .........  50c
Me^ai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 40c
Oi, Rata, Rūtele (solo) . .. ....................... 50c
Pasaka (solo) ........................ ............................. 80c
Koktumas — Ačiū (solo) .................................. 75c
Kur tas Šaltinėlis (solo) ....’............................   , 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................................. 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sus.......... 25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .................. 50c
Skambančius Stygos (duetas) .....................  50c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) ..,.....................  ■.. 35c
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .......... 60c
Aš Įsivilkčiau Čigono Rūbų (duetas) 1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.50
Darbininko Daina (mišr. chorui) ...................... 60c
Era Mano Brangi (baso solo)    ...................  50c
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) . 25c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .........  1.00
Ilgu, Ilgu .................. 60c
Kareivių Daina (trio) ..........    60c
Lopšinė Daina (solo) ..............................    . 60c
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .... ...... 30c
Motule Mano ir šėriau Žirgeli (mišr. chorui).. 30c

Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvareli
(mišram chorui) ............................................. 30c

Oželis (mišr. chorui) ........................................... 60c
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ...................... 50c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 1.00
Oi Kas (Apleidžiant i Tėviškę — solo)..............  1.00
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui)..............  30c
Plaukia sau Laivelis (duetas) .......................... 75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) . .............................................. 75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ....................................... 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 30c 
Šių Nedėlėlę (mišr. chorui) ............................................ 25c
Scherzo (tik pianui) ...:................................ 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ................................. 60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui) ................................... ’ 50c
Vakarinė Daina (mišram chorui) ................... 60c
Važiavau Dienų ir Vai Žydėk, žydėk (mišr. ch.) 25c 
Vai tu Žirge ir Per Tamsių Naktelę ............... 30c

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

solo) . . ’....................... .t...... t.‘.............  75c
Lietuvos Himnas (solo) ..(............   60c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėveli >r Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 35c
Balnok, Tarne, Žirgelį 35c

Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 35c
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 35c
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) '35c
Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 35c
Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) ................................... 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ....................................... 25c
Asperges Me (trio) ....................................  50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ........................... 50c
Pasaka (pianui) ..............................  60c
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego " 50c
Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) " 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c

č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ................... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) ............................  30c
Lėk, Sakalėli (mišr. chorui) ............................... 30c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ...............J..............  85c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................................  75c
Graži čia Giružė (solo) ....................................... 50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė • (solo) ........................... 65c
Meilė (solo) ....................     ' 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ....... 75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ...............................  .„25s
Visuomet Širdis Surakinta ..Z'N 60o
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NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

BĄNKOJ 
ir subjektas sulyg reguiem- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.
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Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.

129 metai ik tas maldnamis buvęs užbaig
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI sr

(.Tąsa iš pereito num.)
Dievės vardas garsėjo ir plėtėsi,, nes 

visiems, kurie ją garbino, rodėsi, kad; ji 
teikė palaimą ir viskas jiems gerai sekėsi” 
Apie 650 m. prieš Kristų ji savo koplyčią 
išaugo, ir ją tuo laiku padidinta ir padėta, 
ant augštesnės papėdės, bet vis stovyla bu
vo toj pačioj -vietoj. Dabar buvo jos tre'-' 
čias maldnamis.

Vos tespėjo Diana ineiti į savo naują, 
buvynę, kaip štai gaujos laukinių Kimme- 
rių užpuolė tą kraštą ir sudegino jos makl-

KĄ GAM PRIARTINT NAUJOS KARES - 
NUODINGUS GAZUS NAUDOJANT .

ill
11

Mums Nereikią Naujų 
Pranašų

Man .taip patiko "Vienybės” 
redakcijos straipsnis “Keletas 
Minčių apie Esperanto” 
neiškenčiau neatsiliepus 
žmones apie Amerikoje 
Esperantikų pionierių p. 
dikauskį.

Aš jaučiu, kad \mano 
snis nustebins p. K. Vidikaus- 
kį, suteiks jam netikėtą siur
prizą, bet nieko negaliu gelbėt. 
Būdama tikra Lietuvaitė, my
linti savo tautą — savo 'kalbą— 
savo žmones noriu ir dalintis su 
jais, mintimis!

Kaslink pačio? Esperanto kal
bos, aš nieko prieš ją neturiu. 
Tik man stebėtina,, kodą p. K. 
Vidikauskas kreipiasi į musų 
žmones, o ne į savo. Kodėl bū
tinai kviest priešingos sau sro
vės jaunuomenę spiestis' prie 
naujos idėjos? Ar negeriaus 
butų atsiliepus į savo vienmin
čius — ten kur .ponas Esperan- 
tas užuojautos straipsnius ra
šai, ten kur .plati dirva Lietuvos 
Valdžiai peikt, Lietuvos Misija 
ir jos veikėjus. Ten kur pro
testai rašomi ir kurstoma Lie
tuvis prieš Lietuvį. Arba dar 
geriaus, -pas generolą Žėlgows- 
kį. Ten kur širdis ir jausmai 

. traukia, ten, už kurį taip galva

beveik vienodos aviacijos spėkos 
abiejose karingose pusėse. Jei- > 
gu, tečiaus, viena pusė turėtų 1 
viršijančią oriaivininkystės ga- i 
lybę ir butų sunaikinus savo '• 
priešo orinę galybę, ir ji nore- 1 
tų panaudoti tokią barbariškų 1 
metodą prie karės, ji galėtų pa
sitikėti, kad jos laimėjimai bu- ; 
tų padidinti naudojimu šitos : 
baisios medegos.

Visam New Yorkui Reikėtų 
Turėti Gazines Maskas.

“Bile plote New Yorko di
dumo, jeigu du tonai verkian
čio gazo butų numesti kas as
tuonios* dienos, visiems gyven
tojams reiktų būti apsitaisius 
gazinėmis maskomis ir akiniais 
apsisaugojimui nuo pasekmių. 
Du priešininkų orlaiviai galėtų 

I tą padaryti. Jeigu norėtų pa
naudoti garstyčių gazą, reikė
tų 70 tonų .to labai nuodingo 
elemento suaikvoti.

“Prieš tokius atakus reikėtų 
panaudoti visas didžiausias ga
limas įmones apsisaugojimui. 
Vienu žodžiu sakant, priverstų 
žmones apleisti visą miestą, su- 
paraližuotų visus transportaci- 
jos budus ir butų pasekme vi
siško paliovimo būti uostiniu 
miestu. Jeigu naudoti phosge- 
no gazą, reiktų 200 tonų nume
timui kas aštuonios dienos. Tas 
gazas yra labai pavojingas ir 
beveik urnai jo pasekmės apsi
reiškia; ir nužudytų kožną vyrą, 
moterį ar vaiką, neatsargiai ap
saugotą nuo jo.”

Sąryšyje su darbartiniais iš-, 
vedžiojimais kaslink naudojimo 
orlaivių (karėse, ypatingai suda
rymu mirtinų gazų, kuriuos iš 
orlaivių bus galima leisti, Na- 

jtional Geographic Society išlei- 
‘ ' į tame klau-

raštinės Washing
tone, D. C.:

’ “Prilioduota smarkiai eks- 
ploduojančia šių dienų medega, 
moderninė orinė bomba išgriaus

1 visus budinkų stogus ir
• sudrebins drutvietes ir
• kins visokius militarius 
l mus, sykiu išžudant ir

tis tokiame suspaudime,” sako 
’ buletinas, kurio išvedžiojimai
• remiami ant pastarųjų susineši- .

mų su Brig. Gen. William Mit- , 
Yrą užsilikus pasaka, kad 395 metais chell’iu, Pagalbiniu Vadu Orlai- 

vininkystės Tarnystes Suv. Vai. 
stijų Kariumenėje. “Paveizdan, 
visas .pavandėnis Halifax mies-l 
to buvo išgriautas nuo eksplo
zijos prieplaukoje.

“Iki šiolei šoviniai iš didžių
jų kanuolių buvo daromi per
mušimui storųjų karinių laivų 
sienų ir .paskui suplaišinimui jo 
viso viduj sprogus Įr išsidali
nus į visas laivo puses. Dvi
dešimts penki tokie šūviai per
ėjo kiaurai per Vokišką vėlia- 
vinį-vądą laivą Derfflinger ko
voje prie Jutlando, tečiaus; ša
lip užmušimo apie 200 ant lai
vo buvusių, negalėjo pakenkti 
tojo laivo plaukimui, šitie dvi
dešimts penki šūviai išviso ne
turėjo daugiau per 1,000 svarų 
eksplodumo spėkos savyje.

Viena Orinė Bomba Gali 
Sunaikint Laivą.

“Tečiaus viena iš musų da
bartinių orinių bombų, kurios 
sveria po vieną toną ir turi nuo 

! 1,00.0 iki 1,400 svarų eksplodu- 
1 mo, užmesta ant laivo iš orlai- 
■ vio, .butų galėjus suardyti tą 
. laivą iki to, -kad visai išmušti 

iš veikimo ir užbaigti jo nau- 
. dingumą kaipo kariško padaro. 
’ “Musų miestai šioje šalyje 

yra ypatingai prielankus sunai
kinimo pasekmėms laike bom
bardavimo delei jų nedegamo 
subudavojimo ir daugeliu atve
jų keblumo žmonių prasišalini- 
mui iš jų laike tokių atakų.

Kodėl Nektirie* Miestai Yra 
Šaudymo Punktais

, “New Yorkas yra pažymėti
nas pavyzdis. Jis randasi 
siauro pusiausalio, ir taip 
pažymėtas dviem upėm iš 
lių, jog negalima butų jo 
lenkti nenutėmijus iš oro, 
dienos nei nakties laiku, 
nešimai žmonėms pasprukimui 
nuo tokių “Bombardavimų yra 
labai blogi, taip kad .gyvento
jai negalėtų prasišalinti, ir taip 
nelaimė kokia tuo incidentu už
eitų, butų daug didesnė, negu 
kokia yra kada nors bile nuės
tą patikusi.

“Bombardavimas iš orlaivių 
neapribotas žemės linija delei 
to, kad ore nėra jokių vandens 
nei sausumos rulbežių. Orlai
viai gali skristi toli kiek tik jų 
gazas ištenka, jeigu nepasiprie
šinsi, ir gabenti savo bombų 
krovinį. Orlaiviai dabar gali I 
nešti nuo vieno iki trijų'tonų 
bombų., taip kad grupė iš 100 
orlaivių galėtų nešti kokį 100 
tonų, skirtingiau nuo tb, kaip 
buvo šioje karėje, kuomet vie
na grupė iš keturių Amerikos 
skadronų galėjo nešti tik tris 
ir pusę tonų vienoje kelionėje.

“Įvedimas gazinių atakų iš 
Vokiečių pusės sutraukė visų 
domą ant ’ to efekto, kokį pada
rytų gazai, išmesti iš „orlaivio. 
To nebuvo vartojama Europoje 
iš orlaivių, nes nei viena pu- : 
sė nenorėjo pradėti, nes tai bu
tų buvę didelis nuostolis gyvas
timis abiejose pusėse visai be
reikalingai,' ir prie to gi nedaug 
kas butų buvę atsiekta delei

tas, bet pagaliaus protarpyje 430 ir 4201 do sekanti "buletiną 
metų prieš Kristų, jis likosi įšventintas. I sime >š savo raštini

nu U4UUU1C uj įnašui ir suueuinu maru-r. . S, n- j- 4.- • . -TT. u i pasaulio dieve,vietę, tik nepakliude paties miesto Epheso. v , ,ri 
Žmonės tuoj kalbėjo, kad Diana tą miestą 
išgelbėjo, todėl greitu laiku tai dievei-ulžU- 
tarytojai likosi išstatytas ketvirtas, dides
nis ir ant augštesnių pamatų, maldnamis. 
Budinkas buvo Grekiško tipo, aplinkui aug- 
štais pilioriais, tečiaus smulkesnių žinių

- apie tai neturima. Jo Architektais 'buvo 
Kersiphoras ir jo sūnūs Metagenas iš 
Knossaus. .

Didėjantis dievės vardas sutraukė di
desnes ir didesnes pilgrimų minias melstis 
jos šventinyčioje, ir jie, grįždami, parneš
davo į savo namus stebėtinas -pasakas apie 
jos galybę. Jos dovanos didėjo, pagaliaus 
pasirodė, kad net ir naujoji jos šventiny- 1 
čia buvo permaža sutalpinimui visų maldi- ' 
ninku. Reikėjo vėl didesnio 'budinko, ir ' 
nuspręsta, kad visi žmonės turi prisidėti 
prie jo budavojimo.

Nuo 560 iki 546 metų Krezas, turtin
giausias senojo pasaulio 'žmogus, buvo Ly- 
dijos karalium, ir Ephesas, tuomet galin
gas miestas, pateko į jo rankas. Krezui 
buvo sakoma, jog jo turtai ir galybė bu
vo taip dideli, kad jie galį sukelti net .die
vų pavydumą, taigi išvengimui tokio prie-! 
tikio jis gausiai aukavo .prie budavojimo 
naujojo Dianos maldnamio. Istorija- ne
pamini kiek jis yra paaukavęs, bet jo au
ka 'buvo taip didelė, kad jis buvo .skaito
mas to dievnamio pabudavotoju. Tokių 
tai budu atsirado penktas Dianos maldna- 
mis. Jis stovėjo toj pačioj vietoj, kur bu
vo pirmesnieji budinkai, bet dar ant augš
tesnių pamatų-; dievnaimis buvo toks-didė
lis, kad dabar pati altoriaus vieta užėmė 
tą visą plotą, koks pirma buvo Apimtas' 
budinko sienomis, tečiaus ir dabar stovyla 
radosi toj pačioj vietoj, kur kitados stovė
jo senas cedro medis. Šio dievnamio archi
tektais buvo Paeonius iš Epheso ir Demet
rius, dievnamio kunigas. Šventinyčios ak- 
menįs buvo balto marmuro, atgabenti iš 
kalnų už-apie septynios mylios atstu. .Vi
sas pamato plotas buvo 360 pėdų ilgio ii’ 
180 pėdų pločio; visas dievnamio plotas pa
dengė 80,000 ketvirtainių pėdų žemės. Jo 
daugiau šimto marmuro piliorių, apsupan
čių šventąjį altorių dviem eilėm, buvo ge
riausio Joniško darbo; apie jų buvusį aug- 
štį žinių neturima. Dievnamio sienos bu
vo išdailintos įvairiais pavidalais garsiau
sių artistų trusu. Sakoma, kad praėję net

jwąjBas8įiia4iiai!i

na ir 
j savo 
esantį 
K. Vi-

straip-
Tuo metu Ephese buvo didžiausi džiags- 
mai ir iškilmingos apeigos; iš viso pasaulio 
rinkosi žmonės pažiūrėti žaismių ir paklau
syti oratorių ir poetų. Timotheus laimėjo 
dovanų .už_ savo lyrišką dainą. • Nuo diev- 
namio altoriaus durnai dabar kilo didžiau
siais stulpais, negu kitados kada; dovanų 
sunešta daug daugiau, kaip kitais sykiais, 
ir Diana likosi pripažinta vyriausia viso

buvo kėsintasi tą dievnamį sudeginti; gal 1 
but dalimai jis ir buvo išdegintas, bet vėl ‘ 
tapo atnaujintas. Tečiaus kiek metų po . 
to, Epheso mieste gyveno Grekas vardu . 
Herostratas, kuris troško atlikti kokį nors 
didelį darbą, kad jo vardas butų žinomas 
per ilgus amžius. Taip vieną naktį, spa
lio mėnesyje 356 metais, tą pačią naktį ka
da gimė Aleksandras Didysis, Herostratas 

; Dianos dievnamį padegė ir jis likosi sunai
kintas iki pat pamatų. Herostratas užsi
pelnė amžiną garbę, kurios taip geidė, te
čiaus jis žinomas tiktai iš vieno to pasiel
gimo — didžiausias niekadarystės, 'ką jis 
galėjo persistatyti. Sulyg Grekų rašytojo 
Hegesiaus, gyvenusio apie 300 metų pirm 
Kristąus, Herostratas pasirinko patogiau
sią naktį dievnamio sudeginimui. Tą nak
tį dievės šveritinyčioje nesirado — ji buvo 
nukakus į Makedoniją pagelbėti prie Alek
sandro užgimimo.

Herodoto prasižengimas buvo toks di
delis, jog jo vardas likosi ištrintas iš visų 
viešų rekordų-užrašų, tečiaus netiesioginiu 
bųdu tas jo darbas pasirodė dideliai nau
dingas pačiai dievei, miestui ir visam pa
sauliui. Pakilo naujas maldnamis, dides
nis, puikesnis, turtingesnis ir išdidesnis; 
tai buvo tasai Dienos maldnamis, kuris pa
tapo viso pasaulio stebėtinumu.

Darbas prie naujo maldnamio pradėta 
apie 350 metus, ir nors Plinijus rašo, 'kad 
jo pastatymas užėmė 120 mėtų, jis rodos 
■bene buvo pabudavotas į trečdalį to mini- 

, mo jo laiko. 334 metais,' kuomet Alėksan- 
į dras atvyko į Ephesą, jis pasiūlė užmokėti 
į visas užbaigimo lėšas, jeigu jam bus leis- 
. ta paskuti tą Yhaldnamį dievei jo paties 

vardu. Epheso gyventojai, nenorėdami kad 
toka didi gar]t>ė butų perduota Makedonie
čiui, bet taipgi bijodami jį užpykinti, at
sakė: “Nepatogu yra, kad vienas dievas 
Statytų maldinyčią kitam dievui.” Nors 
Aleksandro pagalba likosi atmesta, bet Di- 
nokritas, jo mylimas architektas, kuris da
rė Aleksandrijos miestui planus, budavoji
mo darbą prižiūrėjo. Plinijus savo rašte 
mini, vienok, kad architektu buvęs Kersi- 
phoras. Naujoji šventinyčia stovėjo, toje 
vietoje, kur buvo visos pirmosios .pastaty
tos:

guldoma ir ginami jo planai, ja 
darbai. Ten tikrai plati dirba 
ir .reikalinga Esperanto kalba. 
Aš tikiu, kad ponas Esperantos 
tenaie nuvažiuotų, tai tikrai
gen. želgowskis į tris savaites 
išdumtų “do Warszawy” ir 'ka
rių nėra....

Skaitytojai gal nusistebės, 
delko aš siunčiu poną Esperan- 
tą pas gen. želgowskį. riJgi to
dėl, kad pažįstu jį gerai, kad es- 
mi girdėjus jo išsireiškimus- 
pritarimus gen. želgowskiui. 
Kaip girdi Lietuviai gali išdrįst 
eit prieš tokį didvyrį. Lietuviai 
buvo po Lenkais ir turį but, ką 
gali pradėt "fnužikas be pono ir 
tt. Aš sakyčiau, kad mes Lie
tuviai apsieisime ir be ‘'ponų”. 
Nors ir. mužikai, bet pataikysi
me patįs valdytis. Geriaus im
kime “Vienybės” patarimą — 
mokinkimės savos prigimtos 
kalbos. O sugrįžę Lietuvon be 
abejonės atnešime Tėvynei ir 
sau naudą. Pupytė.

Rusijos didžiūnai bulves sku
ta. Iš Varšavos skelbiaiiia, jog 
tenai, pora metų atgal nuo re
voliucijos ištrukę, subėgę senos 
Rusijos didžiūnai bulves skuta 
ir kitokius prastus darbus dirba 
už pavalgymą. Daugelyje kitų 
kaimyninių šalių randasi Rusi
jos didžiūnų.

REKORDU KAINA NUMAŽINTA

^RISTUS FLA
(Vertė Karoli:

Kuriuo tai Brabai 
tarp Kadzantu Salos 
■čio žmonių susisiekimo 
sau valtis. Salos sost 
pagarsėjusioje vėliau i 
raščiuose, tuo laiku gy 
du ar trys šimtai žr 
Ostendos vietoje tuo 
uostas, apsuptas kaiu 
no keletas žveju, nusk 
šiku, siautusiu juru ; 
mo. Tačiaus Ostende 
ma apie dvidešimties 
šiaip pašiūrių, lauželi 
iš sudužusiu laivu lie 
gubernatorių, milicija 
na ir burmistrą, žod 
pažangiosios civilizaci 
kart viešpatavo Bral 
Flandrijoje? Šiuo kl

DYKAI VISIEMS!!
Kuris tjk prisius savo ir 
nors poros Lietuvių adre- z 
sus, gaus labai naudingą 
knygelę dykai. Knygelė su
sideda iš 16 pusi., vardu 
“Keuo Naudai Dirbsime?”. 
Reikalauk šiandien adre
suodamas atvirutę (13)

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

nius rekordus. Užsakydami rekordus 
iš ‘‘Dirvos’] Krautuves Katalogo siųs

kite po 8 5 Gi Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntirrfo neapmokame. 

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

PRANEŠIMAS VISUOMENEI °®*
Kurie.manote keliaut Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mėne

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

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

Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą,', "reikale telegra- 
paliu pasiųsti. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu, pridėda

mi už 2c. krasos ženklelį. (14)

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA
.1 GRAND STREET ' BROOKLYN. N. Y.

Telefonas Greenpoint 4548.

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Mes leiskime sau 
yra pažymėtas nenui 
pamėgimu stebuklu, 1 
maudu kalbėtojai nu 
gendas, — gi šios pa 
drauge su tuo priešf 
pasakojimas, kartoja 
atmintinai sakomas) 
kas šimtmetis kitokį 
tos triobos, planuoto 
dynes architektu kaj 
akmenines mases pa
— taip ir ši legend 
visokius komentator 
faktu, žodžiu, datų, 
ki legendai, kaip ka 
ringą siela Flandrv 
to nebuvo nei gud 
Štai ir yra ta'apysa 
Htoybes suharmonii 
jas šiek tiek netek
— nesą to.ir nega 
nok, jos drąsu pai 
jos moralybe tikej 
tastini vaidentuve 
prasme kiekvienas 
kaip tinkamas sau

Valtis, kuria 
viai iš Kadzanto S; 
rengta išplaukti iš 
suojant grandija, 1 
prie akmeninio st> 
ninkas kelis kartu 
kad žioplinėjantie 
stu valtin, - ir ši 
kutinę. Artinosi i 
leidžiančios saules 
užtektinai šviesos 
flandru pakraščiu 
tinejančius ant sal 
siena, apsupančia 
pakelto pakraščio 
pilna. “Kojusda 
jie šaukė. Kaip

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

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

GERB. LIETUVIAI iš tų miestų, kuriuose Progress Shoe Mfg. B- 
vės krautuvių nesiranda, galite pirkti musų išdirbimo avalus tie
siog iš fabriko.

ČEVERYKŲ KATALOGĄ pasiunčiame kiekvienam DYKAI (ant 
pareikalavimo).

PROGRESS SHOE MFG. B-VES ŠERAI parsiduoda lygiai po 
$1 25".OO. Common Stock galima pirkti ‘‘cash” arba ant lengvų 
išmokėjimų. *

S. V. LIBERTY BONDSA1 priimami už pilną jų vertę visų išleidi
mų, Tiktai ik gegužio 1 dienai,'11921 m.

Informacijų reikalaudami kreipkitės pas sekretorių S. A. Milchius.

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

REIKALAI

I fe
i

EUROPĄ
Dvisavaitiniais “O” Laivais

New York—Hamburg
Sustoja^prie.

Chcrbourge-
ORBITA - 
OROPESA 
ORDUNA 
1, 2 ir 3____ -

Viskas puikiai rengta trečios kle
sos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL
STEAM PACKET CO.
SANDERSON & SON. Agentai 

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

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

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

Keturi Skyriai randasi šiose Vietose:
2006 St. Clair Avenue 7909 Superior Avenue

Miles Avenue, kampas E. 123rd Street
West 25th Street, kampas Wade Ave.
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ZIEJAUS AGENTIM

' BROOKLYN, !t IĮ

Greenpoint 4548.

į visas Šalis UžrubeaiK*
I - MILLER CO.

ir 198W. 251h M
Kampas FrankliU*

SAVINGS
IPANY
$500,000.00

o Dolarių Kapitalas Į 
rigams, kurie deda i j 
taupymui.
U 1.000,000.00.

Ž PADĖTUS 
mui
sėmimo, prisilaikant | 
ymų.x

A BUILDING 
14th Street

įse Vietose:
109 Superior Aveniu į

123rd Street
Wade Aye.

^RISTUS FLANDRUOSE 
(Vertė Karolis Vairas).

Kuriuo tai Brabantu istorijos metu, 
tarp Kadzantu Salos ir Flandru pakraš
čio žmonių susisiekimo delei plaukiojo šiaip 
sau valtis. Salos sostapilej, Middleburge, 
pagarsėjusioje vėliau Protestantizmo met
raščiuose, tuo laiku gyveno ne daugiau kai 
■du ar trys šimtai žmonių. Turtingosios 
Ostendos vietoje tuo metu buvo nežymus 
uostas, apsuptas kaimelio, kuriame gyve
no keletas žveju, nuskurusiu pirkliu ir plė
šiku, siautusiu juru pakrašty be trukdy
mo. Tačiaus Ostendos apygarda, sudaro- 

■ ma apie dvidešimties namu ir trijų šimtu 
šiaip pašiūrių, lauželiu ir rusiu — sukaltu 
iš sudužusiu laivu liekanų — turėjo savo 
gubernatorių, milicija, kartuves, vienuoly
ną ir burmistrą, žodžiu tariant — visas 
pažangiosios civilizacijos įstaigas. Kas tuo
kart viešpatavo Brabantuose, Belgijoje ir 
Flandrijoje? Šiuo klausimu tradicijos ty
li.

Mes leiskime sau, kad šis pasakojimas 
yra pažymėtas nenuosaikumu, neaiškumu, 
pamėgimu stebuklu, kuriuos mylimieji Fla
mandu kalbėtojai mėgsta įpinti i savo le-i 
gendas, — gi šios pasižymi poetingumu ir 
drauge su tuo priešginybe detaliuose. Šis 
pasakojimas, kartojamas nuo amžių amžių, 
atmintinai sakomas močiučių ir pasakorių, 
kas šimtmetis kitokia turėjo varsa. Lygu 
tos triobos, planuotos pagal kiekvienos ga
dynes architektu kaprisa, kuriu slegiančios 
akmenines mases patenkina tiktai poetas, 

, — taip ir ši legenda prives i desperacija 
visokius komentatorius ir galvotojus delei 

į 'faktu, žodžiu, datų. Pasakotojas patsai ti
kį legendai, kaip kad ir kiekviena prieta
ringa siela Flandruose tikėjo, nors delei 
to nebuvo nei gudresnis, nei kvailesnis. 
Štai ir yra ta* apysaka, gal būti delei nega
limybes suharmonizuoti visokias jos versi
jas šiek tiek netekusi romantinio naivumo 
— nesą to ir negalima nupasakoti — vie
nok, jos drąsu pareiškimą istorija atmeta, 
jos moralybe tikėjimas užgiria, gi jos fan
tastini vaidentuves žiedą, jos paslėptąja 
prasme kiekvienas- protingas žmogus gali 
kaip tinkamas sau aiškinti.

Valtis, kuria būdavo'vežiojami kelei
viai iš Kadzanto Sąlos i Ostenda, buvo pri
rengta išplaukti iš kaimelio. Pirm atliuo- 
suojant grandija, kurf laike valti, pririšta 
prie akmeninio stulpelio pakrašty, vairi
ninkas kelis kartus drūčiai papūtė raga, 
kad žibplinėjantie pakrašty keleiviai šeš
etu valtin, — ir ši kelione jau buvo jo pas
kutine. Artinosi naktis, paskutiniai nusi
leidžiančios saules spinduliai vos bedave 
užtektinai šviesos, kad galėtum matyti 
Flandru pakraščius arba keleivius, vaikš
tinėjančius ant salos, ties supilta iš žemes 
siena, apsupančia laukus, ar tarpe augštu 
pakelto pakraščio nendrių. Valtis buvo 
pilna. “Ko jus dar laukiate? Plaukime!” 
jie šaukė. Kaip tik šia valandėlė paširo-

PRIE Viršuje telpančio -“Kristus Flandruose”. — 
Skaitytojai patėmys, kad gerb. Karolis Vairas šiame ra
šinyje nevartoja g, ę, ė, j, g, tiktai č, š, ž, kaip yra da
ryta bandymų Lietuvoje, svarbiausiai “Bare”. — Red.

REIKALAUKIT TUOJAU

3
-AS numeris "ARTOJO ”, mok

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

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

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

CLEVELAND, OHIO

de vyras ties prieplauka. Jūreivis, nema-| 
tęs ji prisiartinant, lyg ir nusistebėjo. Ke
leivis, sakytum, netikėtai iškilęs iš žemes.1 
Gal jis buvo koks kaimietis, miegojęs lau
ke, laukes iškeliavimo" valandos, ir tik pa
budęs, kada vairininkas sutriubijo. Ar gal 
tai buvo koks vagis, ar valdininkas iš Mui
tines, ar iš Policijos? Jam sustojus ties 
prieplauka, prie kurios stovėjo valtis, sep
tyni asmens, buvę valties pryšaky, pasisku
bino atsisėsti ant suolu, kad patiems turė
jus sėdynė ir neleidus nepažystamajam sė
dėti tarpe ju. Tai buvo instinkto jausmas, 
vienas tokiu aristokratiniu inštirlktu, apsi
reiškiančiu pas turtingus žmones. Keturi 
asmens iš to būrio priklausė augščiausiai 
Flandru didžiunijai.

Pirmiausia — ten buvo jaunas kava
lierius, su dviem gražiais gončais, gražia, 
akmenėliais padabinta kepure ant ilgu jo 
galvos plauku. Jis tai sužvangina penti
nais, tai laiks nuo laiko pasuka usukus, 
žiūrėdamas i keleivius valtyje.

Toliaus — čia buvo išdidi panyte, su 
sakalu ant rankos ir kalbėjo tiktai su savo 
motina ir augšto laipsnio dvasiškiu, mato
ma jųdviejų giminaičiu.' Šitie trys ašhiens, 
kalbėdami tarp saves, dare tiek trukšmo, 
tarytum jie tik vieni ir tebuvo valtyje. Ša
lę ju atsisėdo storas/ labai žymus apielin- 
keje žmogus, nutukęs pirklys iš Bruges, 
apsisiautęs plačia mantila. Jo tarnas, ap
siginklavęs iki nosies galui, buvo prie jo 
šono su dviem maišiukais pinigu. Greto jų 
buvo koks tai mokslo vyras, Louvain Uni- 
versitates profesorius, su raštininku. Tie 
žmones nekente viens kito; juos skyrė nuo 
valties užpakalines dalies irklininku suo
las.

- Pasivelinesis keleivis, ikeles koja į val
ti, žvilgterėjo valties pryšakin, — paregė
jęs, kad ten vietos jam nesą, kreipėsi i ga
line valties dali. Čia sėdėjo vargšai, ši 
vyra, be kepures, rudoj sermėgoj, plonais 
drobiniais marškiniais, be kardo prie šono, 
be pinigines rankoje — visi paskaitė bur
mistru — geru ir meilingu žmogum, kaip 
tie senieji Flemingai, kuriu gymi ir būda 
gražiai nupiešė krašto piešejai-dailininkai. 
Vargšai keleiviai priėmė nepažystamaji su 
pagarba ir džiaugsmingai, gi priešakiniai 
keleiviai delei to kuždėjosi tarpe saves. 
Senas kareivis, truso ir vargu vyras, už
leido jam savo vieta ant suolo ir pats atsi
tūpė ant valties kranto, atsiremdamas — 
kad nenuvirtus — kojom i valties lankus, 
kurie jungia valties šonus, lygu žuvies nu
garkaulis.

Jaunute moteris, motina sū mažu kū
dikėliu, kaip atrodė, darbininke iš Osten
dos, pasislinko ant suolo, leisdama nepa
žystamajam prisėsti. Šitame jos pasiel
gime nesimato nei vergystes nei prievar
tos. Tai buvo ženklas tokio malonumo, kuT 
riuo vargdieniai, mokantie apvertinti gera 
darba, pareiškia savo atvira ir prigimta 
mandaguma — visa tai yra labai aiškfti ir 
gražiu išreiškimu ju ypatybių, nežiūrint 
kokios jos yra, geros ar blogos.

* ' (Bus daugiai)) 
w

PRIE KAPO
“Sūneli mielasai, tav’ priešas nukovė x 
“Kad’ gynei mus brangių Tėvynę, 
“Žudyt mus sūnų jie ligšiol nepaliovė, 
“Teberengia pančius, kankynę!”
Močiutės širdis taip labai suskaudėjo 
PSInSčiūs nukautąjį sūnų,
Ir verkė, senoji, skausmingai dejavo, 
Bučiavo atšalusį kūną.
O kūnas krauju jos sunaus aptekėjęs 
Ir priešo ginklu subadytas
Gulėjo; ir pyko piktasis skriaudėjas 
Už Lietuvos sienų išvytas.
Paskui į žemes jį draugai palaidojo, 
Į dangų tris kartus iššovė, 
Paliko ilsėtis jį žemėj drėgnoje, 
Kurią kraujo tiek jau nuplovė.
Palikę jie draugą, nusinešė viltį, 
Kad aukos neeis jų per nieką —- 
Turės gi ir ginklas žvangėjęs nutilti, 
Tėvynei aukuos jie tad’ vieką! ,
Sugrįš jie prie arklo į ramų kampelį, 
Gyvens ramias dienas artojo;
Matydami džiaugsis laimingą šalelę, 
Atmins tuos kur krito kovoje....

Vargo Poetas.

k 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.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
i 

Mi -— ■ -------- ffl

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Bus pagada, jei nepradės 

~ lyt ar snigt. (

Nuo Juokų Red.:
Kas iškęst gal’ nedainavęs, 
Kas gal’ nutylėti, 
Kada viskas aplink tave 
Stengiasi žavėti!
Per purvyną galvas kiša 
Žalsvi žolynėliai,
Mainos žemės spalvos visos, 
Sprogsta pumpurėliai.
Švelnus vėjas veidą glosto, 
Saulė siek’ bučiuoti, 
Oro paukščiai čirška-laksto, 
Akstiną svajoti.
Viskas gyva, viskas juda, 
Džiaugsman širdį traukia, 
Varlės baloj kvarkia-duoda, 
Tvorom’s katės kniaukia!

Prierašas: Taigi, sunku kož- 
nam iškęsti nutylėjus matant 
taip aiškias pavasario žymes, 
nors dar kovas mėnuo buvo ne
pasibaigęs. Rods tik rašyk, o 
poetiškų minčių ■— tai nepri
truks.

■Bet kaip reikia žmogui nusi
stebėti, kada ant rytojaus, po 
tokių eilių parašymo, atsikeli ir 
pamatai visą orą sniegu nubal
tintą ! Išeini gatvėn, žiuri, slie
kų takai nugulę, kaip ir visada 
vasaros laiku po nakčiai kada 
buna lietaus; guli; nabagai, su
šalę, sumindžioti — ir pabaigta.

Ir pradedi manyt, kad ir mu
sų visų likimas toks: kada nors, 
užėjus musų gyvenimo žiemai, 
gulėsime kaip žemės sliekai, be 
nusimanymo ir be rūpesčio ko
kis bus rytojus ir ką kiti veiks 
ir manys.’

Beteką čia tokias graudžias 
pasakas sekus, jas tik gerb. Me
tafizikas moka į eiles sudėti.

Kaip pereitą' sykį sakėme, tu
rėjome j net dvejas eiles šiam 
skyriui, bet kad jos nebuvo “pa- 
rinktinos”, tai prisiėjo patiems 
rašyti. Bet toks 'apsirikimas su 
pavasariniu ankstyvu džiaugs
mu primena musų pirmesnę 
mintį, kad negalima tikėti gra
žiems musų gerb. poečių žode- i 
liams apie pavasario gražybes, ; 
nes kovo mėnesyj dar tankiai • 
ir “jaučio ragas įšąlą”.

Gerb. St. Bakšys prisiuntė ■ 
mums receptą, kuris, jis sako, ■ 
bus labai naudingas nuo blakių ; 
ir'kitokių vabalų namuose. Sa- I 
ko, nupirkus vaistinyčioj kiek . 
Carrosive Sublimate, ištarpinti ■ 
alkoholyje ar vandenyj^ ir pri- 
maišyt druskos, po to tepti tas 
vietas, kur blakės gyvena. Po 
kelių dienų jos visos išsikraus
tys iš namų, arba jei nespės, tai 
išgaią. Vietas tada užtepti ma
liava ir užbaigta. Bet kad tas 
dalykas yra nuodingas, tai, sa
ko, nereikia po sumaišymo ra
gauti, o tik blakes čestavoti.

Nežinome, ar jis tą ant juoko , 
prisiuntė ar rimtą mintį galvoj

turėdamas, bet viena galime1 bū
ti tikri, kad nuo tų vaistų vaba
lai išgaiš greičiau, negu girtuo
kliai nuo “reizin džekės”.

žinojimas jaunystėje yra iš
mintis senatvėje — tokią mums 
prisiuntė iškarpą O. Variutė iš 
New Britain.

Pasigyrimai. Koks margas 
tas svietas. Kokie paiki tie 
smertelni žmoneliai. Vienas pa
sigiria kokią knygą ar laikraš
tį jis labiausia mėgsta; kitas 
giriasi kokius cigarus ruko.

Vienas giriasi į kiek draugijų 
jis priguli ir ką tuomi gali nu
veikti; kitas giriasi kiek vaka
rų savaitėje praleidžia ant šo
kių ir kokias mergas naktį na
mon palydėjo;

Viena giriasi, kad ji atsilan
kius pas draugę išmoko tą ar tą 
naujo; kita pasigiria, kokių akių 
vyrai jai labiausia patinka.

Viena pasigiria kaip jos vai
kai protingai ir tvarkiai prisau- 
gojami; kita pasigiria, kad jos 
vaikas vakar vėlai vakare iš
mušė keno ten langą, ale jo nie
kas nesugavo.

Ir daug galėtum čia prirašy
ti kuomi kas pasigirti mėgsta, 
bet jus ir patįs tą žinot. Tik 
viena kas stebėtina, kad niekad 
nebuvo vienodai. Kas vienam 
bloga, vis kitam gera, kas ki
tam prasta, kitam malonu ir tt. 
Kuo viemas šlykštėjasi, kitas 
džiaugiasi taip daryti galįs.

4/
Nigeris ant Hamilton avė. nu

sipirko arklį, bet tuoj pamatė, 
kad tas arklys nenori nei pasi
judink Nusivedė vargais pas 
arklių daktarą, kuris tam gyvu
liui įleido morfino. Arklys po 
to pasišokinėjęs pradėjo gatve 
bėgli. Nigeris paklausė veteri- 
noriaus, kiek tai lėšuoja.

“Dešimts centų”, atsakė' jis.
“Dabar tamista man įleisk į 

kojas tų vaistų už pusę dolario.”
“Na o kam?” nusistebėjo ve- 

terinorius.
“Ba man reikia dabar tą ar

klį pasivyti”.

•
Sunku pačiam žinoti, tik lai

kas pasako. Ir tik tie, kurie po 
muęų ateisL gal galės patirti ar 
mes buvome ko verti ar nieko.

Skaitome,1 kad' atkeliauja pas 
mus nauja kometa^.Pons-Win- 
necke, kuri prieis. arčiausia že
mės; kalbama'apie jos susiduri-' 
mą su žeme ir galą musų čionai- 
tiniams džiaugsmams,'.vargams, 
ašaroms ir juokams. ‘ Kometa, 
sako, atkeliauąr .birž(elio 26 diet- 
na. — Kaip tik tą dieną išpuo
la. dviejų . metų sukaktuvės šio 
linksmo (ir liūdno) skyriaus gy
vavimo. Nejaugi, nejaugi buvo 
jam lemta tik du mętu išgy
venti — 'ir galas?!....

į
u’nrii f

Kaip girdėt, Clevėlande ma
noma tverti kokia nors “Lithua- > 
nian Brokerage1' 'Company” ar 
tam panaši kompanija, kuri su- 
pirkinės ir pardavinės visų Lie
tuviškų bendrovių’ šėrus. Ga
lim tikėti, kad biznis geriausia 
eitų — jei tik butų už ką pirk
ti. Pardavėjų bus. Jeigu to

Clevelandas nepadarys, tai ki
tos vilties Amerikos Lietuviams 
visokių šėrų savininkams nėra, 
nėra....

4/
“Pranašas” Voliva reikalauja 

prirodyti jam, kad žemė yra ap
vali, ne plokščia. Jis net tūks
tantį dol. siūlo už prirodymą. 
Ir ištikro reikalavimas nėra gai
limas išpildyti, turint mintyje 
jo reikalavimą: "Prirodykit 
man.”

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CttluuRGAB 
962 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6758, Prine- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 | 
iki 9 vai.

Nedčldieniais nuo 3 iki 4 v.ai •

PINIGAI į LIETUVĄ

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju vis Close Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Žale North American Banko 
Atdaras vakarais.

Central 1690, Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

įsteigta 1841 m.

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

Puikus pinigų siuntimo 
patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar .vėl likosi atnaujintas.

Sugrįžę nuo 'priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yra žemos ir patar
navimas labai geras.

American Express Company 
įsteigta 1841 m., turi pilnai su
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame/ ran
dasi'visi kompanijos ofisai.

Naudokite musų dolarinius 
money orderius mokėjimui bilų 
ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius . užrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
telės. Tai yra užtikrinimas nuo pražuvimo.

Kreipkitės į bile skyrių arba ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY

“Svetimi” Dolariai
.TZ OLEI jus laikysite savo dolarius seno- 

-*-*■ noje pančiakoje kavodami po namus, 
jie bus taip svetimi, kaip kad jie butų Chi- 
nijoj. Šalip to, jie nėra saugus.
Naturalizuokit savo dolarius. Atneškit 
juos į vieną iš trisdešimties kaimyniškų 
skyrių šio tvirto, saugaus banko, kur jie 
uždirbs 4x pelno ir kur jus*galėsite juos 
gauti kada tik prireikės.
Ir neužmirškit, jog kuomet jus norite pa
siųsti pinigus užrubežin — mes suteiksi
me žemiausias kainas ir pasiųsime pinigus 
kuogreičiausia.

ZTbe Glevelanb 
Urust Company

Šaltiniai suvirs $121,000,000
Skyriuje jūsų kaimynystėje yra žmogus, 

kuris moka jūsų kalbą

65 Broadway, New York.

Pavasarinis Kambariu 
Apšildymas

Elektriškas šildytojas yra pats tinkamiau
sias ąpšildymui vėsaus kambario pavasa- 
sario ryte arba vakare.
Viskas ką reikia padaryti tik prijungti jį 
prie elektriškos vielos ir tuojau turėsite 
nuolatinę, vienodą, patogią šilumą.
Elękt,rį?ki; (Šildytojai pasiduoti įvairiose 
Elektriškų Daiktų Krautuvėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
ė.š ri J. qi ■« Illuminating Building

Public Square



D I R V A

Lietuvos Atstatymo Bendrovės Viršininku Nesutikimai
Viena Pusė: pilnas kvorum.

NAUJIEJI DIREKTORIAI 
RAŠO:

Gerbiamieji šėrininkai:
Paskutiniame L..A. B-vės šė

rininkų suvažiavime, atsibuvu
siame vasario 21 d., New Yor
ke, mes, žemiaus pasirašiusieji, 
tapom išrinkti naujais šios Ben
drovės direktoriais ir be abejo- j 
nes musų bendrai-šėrininkai 
laukia jau iš musų, kaipo nau
jai inėjusių Bendrovėn direk
torių, ką mes esame naujo šios 
Bendrovės lalbui nuveikę.

Vienok labai nusistebės per
skaitę šį musų pranešimą, kurį 
mes skiriame musų visai spau
dai ir visai Bendrovei, ir kurį 
esame padarę po musų bendro 
susirinkimo, laikyto Brooklyne, 
kovo 22 d., kuriame susirinki
me dalyvavo visi trįs naujai iš
rinktieji direktoriai: J. W. Lut
kauskas, Kun. N. J. Petkus ir 
J. O. Sirvydas. Be to dalyvavo 
suvažiavimo išrinktosios Knygų 
Peržiūrėjimo Komisijos nariai: I 
V. Lazdynas ir p-lė B. Vaškevi- 
čiutė.
, šitame musų susirinkime pa-Į 
aiškėjo sekantieji dalykai:

1) Kad L. A. B-vės senieji di
rektoriai jau atlaiku savo vienų 
susirinkimą kovo 8 d. ir atrado, 
kad pereitasis šėrininkų suva
žiavimas ir vėl buvo “nelegališ
kas”, t. y. neturėjęs užtektino 
balsų kvorumo.

2) Kad suvažiavimo išrinktie
ji direktoriai taipgi buvo išrin
kti nelegališkai, ir todėl su jais 
negalima skaitytis kaipo su di
rektoriais, ir todėl jie nebuvo 
kviesti nei į minėtąjį susirinki
mą.

3) Kad senieji direktoriai sa
vo susirinkime tik savo gale pa
sinaudodami, du iš suvažiavime 
išrinktųjų direktorių, Lutkaus- 
ką ir Sirvydą, patįs nuo savęs 
išrinko sau į direktorius, o kun. 
Petkų iš direktorių atmetė.

4) Kad senieji direktoriai, 
kuomet suvažiavimo išrinktoji 
Knygų peržiūrėjimo Komisija 
buvo kovo 7 d. nuvažiavus į L. 
A. B-vės raštinę knygas per
žiūrėti, tai p. A. B. Strimaitis 
tos komisijos prie knygų nepri
leido, sakydamas kad suvažiavi- 
vimas buvo nelegališkas, todėl 
ir ši komisija neturi teisės kny
gų vartoti; nors jisai ir pridū
rė, kad jo užreiškimas esąs ne- 
oficialis, bet apie tai galėsią pa
sakyti tiktai direktoriai po sa
vo susirinkimo.

5) Kad ši/komisija buvo in
formuota jau iš po tam įvyku
sių senųjų direktorių susirinki
mo, jogei šėrininkų suvažiavi
mas tapęs rastas nelegališku, ir 
jogei ir apie knygų peržiūrėjimą 
jie busią informuoti tik vėliaus, 
ar juos prileis ar ne

6) Kad senieji direktoriai jau 
šaukią vėl naują savo susirin
kimą, į kurį kviečia tik savo 
išrinktuosius, o ne šėrininkų iš
rinktuosius direktorius, ir tą sa
vo susirinkimą mano įvykinti 
balandžio ^5 d.

Tai tokius faktus mes turime 
iš L. A. B-vės senųjų direkto-
ri ų darbuotės. Akivaizdoje ši
tų faktų mes darome sekančias 
išvadas:

1) Kad pereitasis suvažiavi
mas buvo pilnai legališkas, nes 
patįs senieji direktoriai suvažia
vimo laiku turėjo savo atskirą 
posėdį ir tarp savęs pasitarę vi
sam suvažiavimui viešai užreiš- 
kė, jogei tame suvažiavime yra

2) Kad jokie dabar aiškini
mai, jog tasai suvažiavimas bu
vo nelegališkas, neturi svar
bos, nes niekas dabar negali pa
tikrinti, kadangi pati valdyba 
su savim visas prokses susiėmė 
ir galėjo jų daugelį sunaikinti.

3) Kad mes, suvažiavimo iš
rinktieji direktoriai, skaitomės 
save tik suvažiavimo, tai yra 
žmonių išrinktais direktoriais, 
ir jokiu budu mes negalim pri
tarti seniesiems direktoriams, 
buk suvažiavimas buvo nelega
liškas, ir jokiu budu mes nega
lime prisiimti išrinkimo per se
nuosius direktorius.

4) Kad, jeigu tokis senųjų di
rektorių užsispyrimas yra ne- 
daleisti nei naujųjų direktorių, 
nei Knygų Peržiūrėjimo Komi
sijos prie revizijos viso L. A. 
B-vės biznio, tai mes manome, 
kad musų Bendrovėje yra labai 
sunkios kur nors paslaptįs.

5) Kad tokioje padėtyj esant 
mes nebegalime imtis sau atsa
komybės prieš musų Bendrovės 
šėrininkus, ir net negalėtume 
ineiti į savo pareigas kaipo di
rektoriai, nes mes vis viena bū
tume mažumoje, ir mes visuo
met bu tume senųjų direktorių 
balsais viršijami.

6) Kad šitai’p dalykams susi
dėjus ir seniesiems direktoriams 
paskelbus, jogei pereitasis su
važiavimas buvo nelegališkas, 
ir mes negalėdami darodyti le- 
gališkumo, nes nebeturim prok- 
sių, mes esame priversti kreip
tis į visos Bendrovės šėrinin
kus šitą klausymą sykį ant vi- 

įsados išspręsti per naują suva- 
ižiavimą, kuris turėtų įvykti per 
liepimą iš teismo per “writ of 
mandamus”.

7) Kad del šito šėrininkai tu
rėtų padaryti savo apskričių su
sirinkimus, ir juose padaryti 
nutarimus, jogei jie pritaria ši
tokiam naujam suvažiavimui 
per “writ of mandamus”, ir kad 
šito suvažiavimo sušaukimą įga
liotų įvykinti suvažiavime iš
rinktajai Knygų Peržiūrėjimo 
Komisijai, kuri yra sykiu tega
linę ir visus L. A. B-vės veik- 
menės revizijos komisija.

8) Kad sekančiame 'galutina
me suvažiavime butų išrinkta 

i ne tik šių metų trįs direktoriai,
bet ir pereitų metų trįs direkto
riai, nes ir pereitų metų suva- 

I žiavimas taip jau buvo nelegalia.
9) Kad mes, pereito suvažia

vimo išrinktieji direktoriai, ši
tuos nutarimus padarę ir vado- 
vaudamies musų įgaliojimais 
nuo pereitojo suvažiavimo, pa
vedame šitame reikale Knygų 
Peržiūrėjimo Komisijai) išimti 
iš teismo “writ of mandamus” 
ir būti arčiausiame kontakte su 
visos musų* Bendrovės šėrinin- 
kais, ir visi šėrininkai meldžia
mi tuo reikalu susinešti su mi
nėta komisija šiuo antrašu:

Auditing Committee of the 
Lithuanian Development Corp. 
315 Walnut St., Newark, N. J.

1) Kad šitokia paskutinis su- 
žiavimas ant “writ of manda
mus” turėtų įvykti pabaigoje 
balandžio arba vėliausiai pra-
džioje gegužio mėnesio.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 

Direktoriai
J. W. Lutkauskas,
J. O. Sirvydas, 
Kun. N. J. Petkus.

Tvirtiname Parašus
Knygų Peržiūrėjimo Komisija: 

Barbora Vaškevičiutė, 
Vladas Lazdynas.

Kita Pusė:

susirinkimo, ar iki ekstra susi- 
rinkmo, kurs butų šaukiamas 
Direktorių rinkimams, jei tas 
butų reikalinga.

SENIEJI DIREKTORIAI 
RAŠO:

Po buvusio šėrininkų suvažia
vimo vasario 21 d., šių metų, 
buvo sušauktas Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės Direktorių su
sirinkimas kovo 8 d., kuris iš
klausęs protokolą narių susirin
kimo, buvusio vasario 21 d., ra
do reikalingu priimti sekančią 
rezoliuciją:

“KADANGI L. A; B-vės Še
rų, išparduotų ir sumokėtų, yra 
44,242, tat kvorumo sudarymui 
šėrininkų susirinkime, pagal L. 
A. B-vės konstituciją, neikia di
džiumos šėrų, t. y. 22,122, o su
sirinkime vasario 21 d. buvo 
užregistruota tiktai 19,952 bal
sai, kaip parddo L. A. B-vės ofi
so rekordai; ir

KADANGI balsų skaitymo 
komisija, V. Lazdynas ir K. 
Vaškas, padarė klaidą ir paskel
bė balsų 20,298; ir

KADANGI susirinkimas, ne
turėdamas reikalingų kvorumui 
balsų, nutarė panaudoti balsūs 
prisiųstus per prokses nedaly
vavusiems susirinkime direkto
riams, būtent: J. S. Lopatto — 
290 balsų; Kun. P. Gudaičio — 
731 balsų; P. J. Žiurio — 722 
balsų ir J. Strimaičio — 30 bal
sų; ir

KADANGI susirinkimas pa
naudojo net personalius Kun. 
P. Gudaičio balsus, viso 140, be 
jo sutikimo ir žinios; ir

KADANGI toks panaudoji
mas proksių nėra leistinas kor
poracijų įstatymais ir augščiau 
įvardintieji direktoriai: J. S. 
Lopatto, Kun. P. Gudaitis ir P. 
J. žiuris užprotestavo prieš pa
naudojimą jų baisų;

TAT Direktorių Taryba nu
sprendžia, kad susirinkimas va
sario 21 d. ir jo nutarimai bu
vo neteisėti, ir

. TOLIAUS nusprendžia, kad 
Direktoriai, kurių terminas bu
vo išsibaigęs su sausio 11 die
na 1921 m., savo vietose lieka, 
iki legaliu keliu bus išrinkti jų 
inpėdiniai.”
Direktoriai pildo žmonių valią, 

neperžengdami įstatymų.
Priėmus tokią rezoliuciją, L. 

A. B-vės Direktoriai vadovavosi 
žmonių valia, — štai kaip: pir
ma — priimant direktoriatan 
ypatas, kurios likos išrinktos 
neteisėtame susirinkime, pats 
direktoriatas liktų neteisėtas ir 
jo tarimai butų neteisėti. Rei
kale bylos ar kokių susidūrimų 
su valdžia, galėtų kilti nesusi
pratimai, ir tokio direktoriato 
veikimas visados galėtų būti 
kvestijonuojamas. Antra — ei
nant su susirinkimo žmonių va
lia, Direktoriatas rūpinosi įves
ti į savo tarpą naujai susirin- 

Į kime išrinktuosius žmones tei
sėtai, kad jie butų legaliais Di
rektoriais. Todėl į vietą rezig
navusių Direktorių pakvietė J. 
W. Lutkauską ir J. O. Sirvydą. 
Kad padarius tiems žmonėms 
vietos Direktoriate, iš savo vie
tų, tuojau po priėmimo rezoliu
cijos, rezignavo M. W. Bush ir
priimta per pačtą atėjusi rezig- 
nazija J. Strimaičio. Už dviejų 
dienų, t. y. kovo 10 d., savo re
zignaciją pridavė raštu ir tre
čias Direktorius, V. K. Račkau
skas. Jo vieton legaliai bus pa
skirtas naujas sekančiame Di
rektorių susirinkime. Taip pa
skirti Direktoriai tarnaus orga- 
nizarijai iki sekančio .’ metinio

Pasikėsinimas ant įstatų.
Dabūr, kovo 22 d.,. trįs.. Di

rektoriai, kuriuos susirinkimas 
rinko, J. W. Lutkauskas, Kun. 
N. J. Petkus ir J. O. Sirvydas, 
drauge su V. Lazdynu ir B. Vaš- 
kevičiute, turėjo savo, susirin
kimą ir nutarė sekančius daly- 

|kus: 1) Skaitytis ne Direkto- 
I rių pakviestais, bet susirinkimo 
išrinktais; 2) Kreiptis į teis
mą, gati “writ of mandamuš” 
ir šaukti dar vieną susirinki
mą; 3) Tuo tikslu paskyrė Au
diting Committee iš Lazdyno, 
Vaškevioiutės ir živato, kad jie 
kreiptųsi į teismą. Tą visą jie 
daro buk del L. A. B-vės gero
vės. O kokia iš to gerovė — 
lai patįs nariai sprendžia.
Bereikalingi ergeliai ir lėšos.
Toks susirinkimas nepermai

nys dalykų stovio — visviena 
kas šauks susirinkimą, jame tu
rės būti kvorumas. Jei kvoru
mo nebus, rinkimai nebus tei
sėti. Del L. A. B-vės labo vis- 
vien ar Lutkauskas, ar Sirvy
das, ar Petkus ateis žmonių rin
ktais ar direktoriato — bile tik 
jie butų legaliais. Toks susi
rinkimas gali daug pakenkti B- 
vei, būtent: pereitieji du susi
rinkimai ištraukė iš Bendrovės 
iždo jau $1200. Dar vienas iš
trauks bent pusę to, neskaitant 
pinigų kokius Auditing Com
mittee išmokės, advokatams ir 
apsiskaitys sau už darbą.
Vieną ardo kad antrą lopyti.
Akivaizdoje to, ką pasakėm, 

mums rodos, kad aniems vy
rams rupi ne tarnavimas Lietu
vos Atstatymo Bendrovės labui 
ir šėrininkų naudai, bet jiems 
rupi sudraskyti 'Bendrovę, kad 
jos neliktų, kad tuomi moraliai 
nužudyti žmones, kurie B-vę su
organizavo, ir, pagalinus, kad 
ant vienintelės ikišiol bepartivės 
Bendrovės griuvėsių pasitaisytų 
sau reputaciją, partiviškos Ben
drovės. Prie to, žmonėms, ku
rie užsiėmė Bendrovės drasky
mo darbo, rupi ne jos gerovė, 
bet kas kita, štai, jie skundžia
si, buk jie, ateidami į Direkto- 
riatą, nebus didžiumoje. Kam 
jiems reikalinga didžiuma? Nu 
gi štai: dabartinio Direktoriato 
Valdyba sausio 15 d. nutarė, 
kad šiais 1921 metais algos bu
tų tokios: Prezidentui— 10 dol., 
Iždininkui — 10 dol., ir Sekreto
riui — 25 dol. į mėnesį. Jie bū
dami mažumoj, negalės algų pa
didinti.

Toliau, Komisija (Vaškas ir 
Lazdynas) buvę prie skaitymo 
proksių ir. prie jų išsiuntinėji
mo (visa ką jie darė, tai čiupi
nėjo konvertus ir žiurėjo kas 
vidun indėta), paskaitė sau po 
$15 už dieną, po $108 kiekvie
nas. O kada Direktoriai atme
tė bilas, tai vienas jų, Vaškas, 
net nepabandęs pasiderėti su 
Direktoriais, jau padavė bylą 
advokatui, štai kas rupi nau
jiems Direktoriams. TODĖL, 
šėrininkai, neapsigaukite. Se
nieji, pamatę, kad jus einate 
prieš juos, rezignavo: , nebėra 
Bendrovės Direktoriate nei Stri-

LIETUVIAIIII

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už *1.60 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

ŽINIOS 1!

HUN

KOPECNY’S

Knygos

(Lietuvos Informacijų Biurą

“Eltos žinios

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau j lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vudnriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

daryti Bendrovei. Tečiau liku
sieji Direktoriai gins organiza
ciją nuo draskymo, nežiūrint 
ar prie jos draskymo stos Kun. 
Petkus su katalikybe, ar jo ge
ri parapijonjs Lutkauskas, Sir
vydas ir kiti.

Nesiduokit suvedžioti.
Taigi, garb. Bendrovės šėri

ninkai, nepamirškite, kad tie 
visi trįs Direktoriai, krūvon su
dėjus, turi indėję į Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę viso labo 
tiktai 200 dol., — tat jiems jos 
nėra gaila, jie nieko patįs neri
zikuoja. O žmonių, tai yra Jū
sų, sudėti pinigai jiems tiktai 
tiek rupi, kiek dabar parodė jų

$110.00
$10.00
$10.00

$104.25
$262.65

$57.65
$25.61
$48.10

$200.00

ATSKAITA
Komiteto Vilniaus Atvadavimui 

Remti už vasario mėn.
Inpiaukos: 

So. ^Brooklyn, N. Y. 
Garšva, Brooklyn, N. Y. 
Daunora, Brooklyn 
Pittsburg, Pa. 
Cleveland, D. 
Dayton, Ohio 
Grand Rapids, Mich. 
Detroit, Mich. 
Paskolinta iš “V.” B-vės 
Viso labo iki vasario 20
inplaukė $828.26
Viso per tris mėnesius 
inplaukė $2,941.53

Išmokėjimai Vasario mėn.: 
Už sales, garsinimus ir kitas 
prakalbų rengimo išl. $84.25 
Viso per tris mėnesius 
. išmokėta $596.43
Per tris mėn. liko $2,345.10

Visi likusieji pinigai per pen
kis atvejus pasiųsta Lietuvon 
Vilniaus atvadavimo reikalams 
150,000 auksinų.

Visiems aukautojams ir pra
kalbų rengėjams, varde Vilniaus 
Atvadavimo Komiteto, tariu 
širdingą ačiū!

________ M. L. Vasiliauskas,

maičio, nei Račkausko, nei Bu
činsko (Bush), — tat kelias at
daras tiems, kas nori gero pa

pranešimas, kuriuo jie nutaria 
kreiptis į teismą, nužudyti vie
nintelį pelningą pinigų distribu
cijos biznį, kokį atliekame Lie
tuvoje, ir, pagaliaus, kad su
draskyti Jūsų organizaciją.

Musų Bendrovė, kaip ir kiek
viena korporacija, turi savo įs
tatymus, kurių reikia laikytis, 
jei norime, kad organizacija gy
vuotų. Įstatymus galima keis
ti, tik negalima jų peržengti.

Kur tiktai įsivyruoja anarchi- 1 
ja, ten organizacija griųva. To
dėl, gerbiamieji, dabokitės, kad 
Jums nesugriautų organizaci
jos, kurią Jus su vargu sutvė- 
rėt. Per tai — jei kas kreip
sis į Jus ne iš Centro raštinės, 
žinokite kokiais tikslais kreipia
masi.

Bukite atsargus, nesiduokite 
suvilioti vilkams avių kailyje.

A. B. Strimaitis.

AR JUS ŽINOT SAVO NAUJĄ LIETUVĄ?
Ar žinot jos rubežius ir teritoriją, kurią ji apima?

AR jus žinot kaip dabar Europa išrodo, sulyg vėliausių nustaty- . 
mų Paryžiaus Taikos? Naujoji Lietuva, Estonija, naujoji Vokieti
ja, naujoji čeko-Slavokija, Lenkijja, Latvia, Vengrija, Austrija, 
Jugo-SIavija, 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
tų brangiau, negu užmokėsi pinigais už jį.

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

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

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

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

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
dantistas

Ofiso valsndos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1305 E. » Strut
Cleveland. Ohio.

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 patarimų kaip pirkti 
ir taipgi kaip pradėti apie ukes.

Klausk ūkininko šiuo adresu: 
JOSEPH GERIBE (15)
Box 142 Scottville, Mich.

Greičiausia Nupertame ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEW1CZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Vietose:
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Central 6488Prospect 953

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

LENKAI RENGIASI.
Tikromis žiniomis, vasar 

d. išėjo iš Vilniaus į Ler 
5 vagonai su kariumene, 
lais ir amunicija, 2 armot 
5 kulkosvaidžiai. Vasario 
išėjo Širvintų link Gardini 
kas, 1 anuota, 3 kulkosva 

į Vilnių atvyko Nauga 
pulkas.

Stropiai ruošiamasi vėl 
dėti kovas. Nenorinčiu; 
naktimis gaudo slaptai ii 
į pulkus. Lenkai nusists 
ba imti Kauną, arba i 
Vilnių. Lenkai rengėsi 
rio 15-16 d. pulti musų 
menę. Viskas rengiama 
tai. Pirma nuvežami į 
ginklai, vėliau tik eina ka 
nė. Iš Vilniaus gabenama 
šavą mašinos, geležinis ii 
turtas.

VILNIUS.
“Vilniaus” pranešimu,1 

rinės Lietuvos" valdymo 1 
jos pirmininkas gen. M< 
kis įsakęs, kad Vilniaus 
gimnazijos Gydai ir žydą 
ateiviai priverstinai butų 
mi Lenkų kalbos.

Žydų studentai atstovi 
šę Vilniaus universiteto

, rių prof. Siedledkį leisti s 
f ti universiteto bute studa 

smukimą, kuriame kla 
i butų varstomi žydų kalb 

Siedleckis neleidęs susir 
žydų kalba kalbėti.

Rektorius norėjęs šį ti

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji t Jie prašo 
dauglaua. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

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

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS 
į HAMBURGĄ.................................................$125.00

IŠ NEW YORKO i EITKŪNUS $130.00

IŠ PHILADELPHIJOS AR NEW YORKO 
į KAUNĄ................................................................. $134.00

IŠ NEW YORKO j LIEPOJV 
I LIEPOJU Per HAMBURGĄ

Prie Visų Reikia Dadeti $5.00 Taksų,

$145.00
$132.00

IŠ LIEPOJAUS Į CLEVELANDĄ - - $180.16
Prie to dar $25.00 priedinių pinigų, kuriuos reikalauja
ma iš Valdžios, bet imagrantui atvykus atgrąžiriama.

Siunčiame Pinigus
Į Visą Lietuvą

KAUNO OFISAS - Laisvės Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS - Kauno Gatvė, 52a 

RYGOS OFISAS — 30 Wall St., Riga, Latvija.

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

“DIRVOS” LAI!
Attilos Siaubiau Lietuvių K 

tižiu aprašymas senovi 
Europą “ žzijų i** L 

pavaikslais. Parašė 1. ( 

Drūtais audimo apdarai:

Ku Slepiasi oi Žmoni) Pasai 

p lietuvių kalboje. Joje1 

įvaiiųi gamtos apsireišl 

sutverę misterišku Pu 

paveikslų. Paraše K-S 

Drūtais audimu apdarai

Mohamedo Kelionė j Daug 

mai: Ar Mėnulis trapai 

nuo Žemės Dangus! j 

Kam Žmogus Gyvena! 

Kode! žiemų šalta; Mi 

Saulini Planetų Šeimyn 

vičius. 126 puslapiai .

Užariu Prabočiai Lydai. Is 

(ingos senovės Lydų tat 

yra buvusi lietuvių pnb 

du. 35 pusi .............

Rusijos Moterų "Mirties Bat 

gyvenimu, vargai, Jštre 

tiumenėn, sunkios dienos 

žeidimai Prisiartinimas 

vilkai Inta, kuo labai vii 

pių turi 295 ..............

Grašiais tvirtais apdarais

Laimės Bejiežkul Rinkiny 

rikos lietuvių gyvenimo ir 

(su autoriaus paveikslu).

Tintos Vainikas- Puikiausia 

rijų knygelė. Telpa joje 

, lt raerginų-moterų — eilė 

klamavimul Puslapių 11

lių, pritaikintų prie žmoni 
taisė M. šalčius. Clevelan 

Tėvynės įspūdžiai Labai gr

rašė Svyrūnėlis. Sn pa: 

gražia žalia spalva. 80

Užtekanti Saulė. Patriotišl 

paveikslėliai. Tame Ine 

rašymų, labi žingeidus i 

arijos srityje ir tt Pa 

94 puslapiai, su paveiks 

Grafu Kaimiečio Bernu. 6-ii 

norais ir šokiais. Parašė 1 

Bagdžiuniutė. Pust 50

Rytų Pylia. Drama penkiuos: 

atidengymų. Parašė Henr. 

vertė B. Sknpkauskiutė.

Užkeikta Mergelė. Sceniška 

žešių atidengimų. Parenj 

bai lengva lošti, daiyvau 

ra moterų. 35 puslapiai

Veidmainystė ir Meilė. Garsi k 

gi drams. Parašė Schiller, 

kalbon vertė P. Norkus. 1

Filosofijos Straipsniai Žingeic 

rių literatūroje raštai iš fil 

ritu klausimus. Parašė V. 

tieji susipažinti su filosofi. 

turi geriausių progų ...

Su audimo apdarais..............

lutos Valeikas — Knyga antį 

torių — moterų it vyrų. : 

žios deklamavimui.- Pusi.

HėliaL Ubai akyvas tuo va: 

vertiniai iš ganaus rašyto, 

' ■ unt Knyga atskirų vaizde 

Wu ir nušviečiančių nauj 

{i Melis. .....................

Mrtai apdaryta ......................

'DIRVA”



i įsivyruoja ananįį 
janizacija griuvau 
imieji, dabokitės, į 
nugriautų organize 
Jus su vargu totu 
tai — jei kas krįį. 
ne iš Centro raštinį, 
okiais tikslais kreipi 

atsargus, nesiduok^ 
ilkams avių kailyje, 

A* B. Strimaitis
4_į~Į-;..Į..į..į..Į..|,f .Į,f Į

i
DIRVA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(Lietuvos Informacijų Biuras)

“Eltos žinios

I!!!
.IETUVĄ? 
irią ji apima? 
yg vėliausių nustatj. 
nija, naujoji Vokieti* 
, Vengrija, Austrija,

itet apie kurią vieną 
iar ji priklauso arta

vėliausio “Politiško 
otas, 24x34 colius di
rba biznio vietoj, ku*
IMU VISAI ŠĖMY* 
lokės jums daug kar-

igais registruotu laiš- 
spreso money orderiu.

COMPANY
:w York, N. Y.
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metų, 

aigi jums 
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romo”, kuomet galiu 
jiu naminiu gėrina- 
ės dienas.
kanaus alaus. Jaifu 
paaiškinimus apie 
ius alaus.
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LENKAI RENGIASI.
Tikromis žiniomis, vasario 10 

d. išėjo iš Vilniaus į Lentvarį 
5 vagonai su kariumėne, gink
lais ir amunicija, 2 armotos<ir 
5 kulkosvaidžiai. Vasario 9 d. 
išėjo Širvintų link Gardino pul
kas, 1 armota, 3 kulkosvaidžiai.

Į Vilnių atvyko Naugarduko 
pulkas.

Stropiai ruošiamasi vėl pra
dėti kovas. Nehorinčius eiti 
naktimis gaudo slaptai ir veža 
į pulkus. Lenkai nusistatę ar
ba imti Kauną, arba apleisti 
Vilnių. Lenkai rengėsi vasa
rio 15-16 d. pulti musų karui- 
menę. Viskas rengiama slap
tai. Pirma nuvežami į frontą 
ginklai, vėliau tik eina kariume- 
nė. Iš Vilniaus gabenama į Var- 
šavą mašinos, geležinis ir kitas 
turtas. \

▼ ▼ ▼

VILNIUS.
“Vilniaus” pranešimu; “Vidu

rinės Lietuvos” valdymo komisk 
jos pirmininkas gen. Mokrzec- 
kis įsakęs, kad Vilniaus Gudų 
gimnazijos Gydai ir Žydai mok
sleiviai priverstinai butų moko
mi Lenkų khlbos.

žydų studentai atstovai pra
šę Vilniaus universiteto rekto
rių prof. Siedleckį leisti sušauk
ti universiteto bute studentų su
sirinkimą, kuriame klausimai 
butų varstomi žydų kalba. Pr. 
Siedleckis neleidęs susirinkime 
žydų kalba kalbėti.

Rektorius norėjęs šį tą suži

noti iš žydų gyvenimo ir reiš
kęs pasigailėjimo, kad Žydų vi
suomenė nuošaliai laikosi nuo 

Į universiteto. Pavyzdžiui, uni
versitetas turįs fpndą, kuriuo 
galį naudotis visi studentai ka- 
riai be tautybės skirtumo, bet 
esąs reikalingas ypatingas fon
das, kurį remtų žydai.. Rekto
rius tuo reikalu jau kreipęsis į 
miesto žydų valdybą.

Po to reiktorius paręiškęs, 
kad jis kvietęs Rytų kalbų ži
notoją p. Kovalskį, gyvenantį 
Krokuvoje, paimti Vilniaus Uni
versitete rytinių kalbų kated
rą, bet jis atsisakęs. Pagaliaus 
rektorius prašęs atstovų padėti 
jam surasti didelį žydų knygy
ną, kurį yra atgabenę į Vilnių 
bolševikai.

w

KLAIPĖDA.
Paskutiniu laiku pradėjo ypa

tingai energingai veikti Klaipė
dos krašto Lietuvių ir Vokiečių 
politinės partijos, darydamos 
susirinkimus ir agituojamos sa
vo siekimams. Ypač gausiai 
lankomi Lietuvių Tautos Tary
bos šaukiami susirinkimai. Ta
rybos politika randa vis dau
giau pritarimo Del to ir spar
čiai auga Prūsų Lietuvių Susi
vienijimas. Pagogių apskrityj, 
kurio gyventojai daugiausia yra 
'Vokiečių intakoje, praeitus me
tus prisidėjo nauji 1,173 nariai, 
i WWW
LATVIAI DEL LIETUVOS.

Latvijos spauda labai gailisi, 
jog Santarvė nepripažino Lietu- 
vos kartu su Latvija ir Estija 
de jure. Ypatingai, pažymėtinas

“Latvijos Kareivis” straipsnis, 
įvardintas “Lietuva ir de jure”. 
Jis rašo, kad Estijos ir Latvijos 
interesai būtinai reikalauja, kad 
jie del to turi visaip stengtis, 
jog Santarvė ir Lietuvą pripa
žintų.

▼ v ▼

KAREVIČIUS SUGRĮŽO.
žemaičių vyskupas Pr. Kare

vičius, aplankęs Apaštalų Sos
tą, vasario 17 d. sugrįžo iš Ro
mos į Kauną. Kelionė tęsėsi 
pustrečios savaitės.

▼ ▼ ▼
. /

Vilnius.
Vilniaus laikraščių praneši

mu, Vilniuje Vaikų prieglaudų 
šelpimo komisijos posėdyj buvę 
kalbama del nepakenčiamai sun
kios medeginės Vilniaus vaikų 
padėties Varšavos prieglaudose. 
Varšavos -vyriausybės socialės 
apsaugos ministerijos atstovas 
Jačas įnešęs pasiūlymą, kad Vil
niaus vaikai butų grąžinti iš 
Varšavos prieglaudų į Vilnių. 
Posėdis po ilgų ginčų nutaręs, 
kad butų grąžinti į Vilnių tik 
tie vaikai, kurių tėvai gali juos 
išmaitinti. Nuspręsta vaikų di
delėmis grupėmis į Vilnių ne- 

1 vežti.
V ▼ ▼

PROTESTAS PRIEŠ LENKUS.
Alytus. — Apvaikščiojant ne- 

prigulmybės šventę dideliu ūpo 
pakilimu, nežiūrint paskutinio 
neprielankaus mums musų ne
priklausomybės klausimų spren
dimo, bendru tos dienos obalsiu 
buvo: Vilnius musų ir mes jo 
niekam neduosim. Susirinkusi 
tose iškilmėse 4,000—5,000 mi
nia priėmė rezoliuciją, užreikš- 
dama, jog nesiliaus kovoti ir pa
stangų nesumažins tol, kol Vil
nius ir Klaipėda nebus Lietuvių.

Knygos Visiems ir Visokiame Reikale
N* O

negsta ji t Jie pnk 
arba norint, kad pri- 

■ į
eo. ' •
Brooklyn, New York Oy.

OS
3S 
$125.00

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais .'........  1.50

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
{vaitus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? t 
Kam žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ...... .'. ............................... 50

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydą tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi.. .. .................... .- ............    .10

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ^ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 .. .. Vr ......................  $1.25
Gražiais tvirtais apdarais................................. $2.00

$130.00

CO 
$134.00

$145.00
$132.00

$180.16
dkalauja- 
ąžiriama.

US

SIEKIMU

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi......................35

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama- 
•_ eijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
F ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de

klamavimui. Puslapių 172. Kaina .......................50c
Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė

lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 25

Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su pavejkslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių .................. .35

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais ......................................35

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z.
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ..............................................25

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67..................35

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai ........... ..........................25

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .................. 50

J 
52a 
įtvija.

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir' nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga
turi geriausią progą ............................................. 1.00
Su audimo apdarais  ..................................... $1.50

KITŲ LAIDŲ KNYGOS
1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75

14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50
1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete..................p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje .............. p. 238 1.00

Ta pati apdaryta .............. .............. 1.75
1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus .............. p. 255 1.25

Ta pati drūtais apdarais *.-......... ■ 2.00
3002 Aritmetika ......................................... p. 104 40
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25

35 Badas — Dailus vaizdelis ........ ......... p. 260 1.00
1444 Baltoji Vergija .................................. p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus jx 147 60
3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50

49 Darbas — gražus romanas .............. p. 219 75
895 Dainos Vasaros Grožybių .......... . p. 33 25
52 Dainavos šalies Žmonių Padavimai .......... 75

593 Dramos ............. ............................ p. 122 75
903 Dėdė, arba ainių kančios ................. p. 136 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė .. p. 193 50
1448 Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) .......... p. 88 25
1901 Daktaras Kišeniuje ............................. p. 167 1.00
913 Eilėmis ir Proza ....,....................... p. 85 35

1295 Ethnologija, Istorija apie Tautas .. p. 667 3.00
Su apdarais ta pati knyga .............. 4.00

3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius ................................... ' p. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) . .............. p. 85 30

76 Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 1.00
620 Farmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 50

Į1463 Francuzijos Revoliucija ..................... p. 75 40
3055 Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 110 50

81' Gyvenimas Genovaitės ..................... p. 225 75
88 Granatų Pavėsyje —•. pasakos ......... p. 159 50
92 Gulivero Kelionė po nežinomas šalis ........... 50
97 Geležiniai Nagai ...................?............ p. 72 35

925 Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės ............ 50
1186 Gamtos Istorija..................................... p. 209 75

Ta pati knyga su apdarais ...................... 1.50
1187 Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų naudotis .... 1.00

Ta pati su apdaraist ................................. 1.75
1188 Geografija ........................................... p. 469 3.00.

Su apdarais ąt pati knyga ............ , 4.00
1310 Gabija — Rinktinė knyga ............. p. 78 75
3508 Geografijos Vadovėlis ......................... p. 77 1.00
1308 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552 2.00

Ta pati su apdarais ................................'. 3.00
1309 Gyvenimo Mokykla .............. ............... p. 235 1.75

Ta pati knyga apdaryta .................. 2.50
3242 Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX .............. 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ‘.......... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75
Ta pati su apdarais.............................. .... 2.75

124 Istorija Septynių Mokytojų ............. p. 158 75
.128 Išvakarės Gret Lemano Ežero .......... p. 127 75
129 Iždų Sala ............................................. p. 213 75

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų j keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty- , 
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi..................50

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_____  $2.00
Su tvirtais apdarais ___________ •____ _____ 2.75

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_  1.25
Gražiai apdaryta ______________________ v_ 1.50

Liet. Šaulių Veikimas
\ Mieli Broleliai!

Kas pas mus dedasi, tai rei
kia gero raštininko, kad viską 
surašyti. Jūsų Siunčiamus laik
raščius gaunu, skaitau pats ir 
kaimynams atiduodu paskui, 
kurie vėl skaito ir 'kitiems duo
da tolyn, iki laikraščiai visai 
susinešioja. Geresnių knygų 
yra didelė stoka visur. Jus, 
Amerikiečiai, kartą perskaitę 
bent kokią knygą siųskite saviš
kiams namole, kuomi papenėsi
te savo gimines ar pažįstamus 
dvasios penu.

Praėjusieji metai politikoje 
buvo labai įvairus. Mums rei
kėjo politikuoti su Lenkais, bol
ševikais ir Francais (kas pas 
mus yra skaitoma-laikoma sifi
liu ar šankeriu sergančius, — 
Francuzai tą piktligę užkrėtė 
Lietuvoje eidami į Maskvą 1812 
metuose). Kad ne Francai su 
savo grobimo tikslais — Len
kų nagais, tai mes su Lenkais 
butume jau senai apsidirbę ir 

I užmiršę. Dabar po Lenkų var
du viską Francuzai veikia — 
vadovauja, duoda pinigus ir gin- 
glus, net Amerika Lenkams 
gelbsti, kada mes, Lietuviai, iš 
niekur negauname pagalbos, 
apart savo pasišventimo — žūt
būt.

Nelaimingiausi yra tie Lietu
viai, kurie gyvena prie Lenki
jos sienos ir vadinamoje “ne- 
prigulmingoje žemėje” dabar, 
kuri tai "žemė” turėtų būti ne
paliečiama, kada Lenkų gaujos 
nuolatai užpuola ir apiplėšia 
gyventojus iš visko, sumuša 
baisiai, o neiškenčiančius ir nu
kankina už vienintelį žodį. Jus, 
Amerikoje, matyt nesuprantate 
dabartinės karės su Lenkais. 
Francai, Rusai, Lenkai Lietu
vius laiko. tiktai kaipo “maišti- 
ninkus-revoliucijonierus”, netu
rinčius jokių teisių, nes Lietuva 
esanti Lenkijos provincija nuo 
amžių ir prie Lenkijos turi pri
gulėti, ir dėlto Lenkija visur 
vengia Lietuvos vardą net mi
nėti, o kur jau negalima, tai va
dina “Kauno Valdžia” vietoje 
Lietuvos Valdžia.

Lietuvos pajiegos yra toli ne
lygios su Lenkijos. Įsitėmyki- 
te niušį pas Giedraičius — tai 
stebuklas. Francuzų-Lenkt| tik
slas buvo užimti visą Lietuvą. 
Francas Chardigny' ištyręs Lie
tuvos jiegas sutraukė kariume- 
nės penkiolika kartų tiek, dau
giau negu visa Lietuvos kariu- 
menė, ir jau Lietuvos nebebus 
daugiau, bet viskas nusidavė at
bulai, vienas Lietuvis pergalė
jo vis 15 Lenkų, ir Vilniaus jau 
senai butų muSų, jeigu ne Fran
cai butų Lietuvius sustabdę. 
Matote, piktligė-francaij kam 
reikia stiprios operacijos.

Lietuviškų1 Lenkų-judošių> yra 
labai daug, ir jų antidotą yra 
šauliai, kurie yra išgelbėję nuo 
Lenkų neapsakomai daug turto 
ir gyvasčių, ir dadgelį Lenkų 
plėšikų/* ir judošių yra nukovę, 
apart dalyvavimo mūšiuose su 
veikiančia armija, šauliai yra 
Lietuviška hydra su devynio
mis galvomis, kur nukirtus vie
ną galvą, tos vietoje išauga de. 
vynios naujois ir taip be pabai
gos. Mano minčia yra, kad kiek
vienas Lietuvos namas thri pa
virsti į drutvietę-krepastį, ir 
kiekvienas Lietuvis turi būti 
apginkluotas visais. tinkamais 
ginklais apsigynimui nuo viso
kių užpuolikų.

Mufsų apielinkę buvo užpuolę 
Lenkai po Vokiečių išsikrausty
mo, ir įskaudino visus gyven
tojus iki kaulų smegenų, kaip 
po Rusų išėjimo į Prūsiją ne
tekus amunicijos, Lenkai ir vėl 
bandė atplūsti, bet jiems jau 
nepavyko. Pulkas Lenkų raitė-

liu atjojo net iki Sūrinės upelio, 
kaip pas .tiltą pasveikino juos 
šauliai, kur 5 nukauti, 6 tapo 
pagauti, o kiti pabėgo. (Delei 
atsargumo neminiu, vietos, nes 
Lenkai labai akylai daboja vi
sus laikraščius ir naudojasi vi
sokiomis tinkamomis žiniomis). 
Per naktį šaulių buris šauniai 
padidėjo ir išvijo Lenkus iš vi
so krašto.

Sakiau, kad yrą labai daug 
judošių, ir pas mus judošystė 
nusidavė šitokia. . Musų apie- 
linkės vienas geras šaulys vei
kė ir sergėjosi — retai namon 
pareidavo. Rodosi, viskam ap
rimus, nebuvo ko sergėtis, Len
kai juk neis per “neprigulmin- 
gą žemę”, ir jis parėjo namon. 
Apie vidurnaktį išgirdo balado- 
jant į langą. “Kas čia?" pa
klausė šaulys. “Mes, šauliai”, 
Lietuviškai atsakė, kaip musų 
šaulys atidarei duris,, ir tuom 
kart septyni Lenkai pagrobę jį 
išsivežė. Pasklidus žiniai, su
sirinko pulkas šaulių ir vijosi 
grobikus', apsupo visą bažnytkai
mį ir iškratė visus namus, bet 
savo šaulio nerado, matyt, Lenr 
kai kitu keliu nuvažiavo į Su
valkus. Kovoje su Lenkais ke
turis paėmė į nelaisvę, o kiek- 
jų užmušta, tai mumis nerupi. 
Musų tik vienas tapo užmuštas.

Kad jus visi, Amerikos Lie
tuviai, taip vienodai mus šelp
tumėte, tik pinigais apsiginkla
vimui, kaip mes šelpiamės vie
nas 'kitą ir kovojame, tai mes 
Lietuvą tuojau išvalytume nuo 
Lenkų ir Francų. Juk jums 
dešimtinė ir šimtinė tai tik nie
kis palyginime su šaulių veiki
mu. šaiiliuks.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 
8115 St. Clair Avenue

REIKALINGI 
PARDAVĖJAI 

del
INTEGRITY FINANCE COMPANY 

Kapitalas $500,000.00 
214 North 15th Street' 

Philadelphia, Pa.
kurie moka kalbėti ir Tašyti An
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 energijų šiame biz
nyje. Rašykit mums Angliškai ir 
reikalaukit pilnų nurodymų, pažy
mėdami amžių, paliudymus, kiek 
kalbų mokate, dabartinį užsiėmi
mą, pardavimo patyrimą ir tt.

Nuga-Xone

Co
4GE
j Ohio

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui.- Pusi. 144 . . ................50

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, . taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas-

, sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis..................................  ■,..................... J50
Tvirtai apdaryta .................i...'..;............... $1.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais ___ _______________ 1.50

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo-

' ti, kaina su prisiuntimu _________________ $3.00

''DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Matusevlcls

Dalzell. Ill.
“Ištariu savą neaprubežioutą padčkavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tofie, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda, naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus ■bet nieką ne 
gelbiejc. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegos. Jie.numeti 
man lazdą ir dovi energijė ir tvirtumą; Galiu 
dabar atlikti tiys sykius dauginus darbą negut 
pirmiaus ir ne laužiu pavargimo ir.par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožr.am patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybes, pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas del silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duodu naują 
gyvybę Juknoms ir žarnoms, atgaivm 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvalą liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, glcrą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone tai pin pilną 
vieną minėsi gydymą, o prekft yra SI.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti, apt ickoriussugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
•ptiekoriaus, siuskite mums S 1.00 o gausite 
pilną minėsi gvarantuotą gydymą, apmo> 
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORY. 
537 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Iš Lietuvos
“Dirvos” leidėjas A. B. Bar

toševičius gavo nuo savo tėvo 
iš Pasvalio sekantį laišką:

Ačiū už pinigus, 1500 mar
kių, kuriuos priėmiau vasario 
14 d. Aš ir motina esam svei
ki. Naujienų pas mus negir
dėti, dar vis neramu, su Len
kais tikros taikos • nėra, visos 
prekės ir duona pas mus brangi 
del žemos valiutos, bet dabar 
eina viskas pigyn ir 'kad nusi
ramins, tai gal vėl pagerės, bet 
su Lenkais dalykas dar nevi
sai aiškus; dabar Lenkas yra 
musų Lietuvių didžiausis prie
šas. Daugel ko rašyti negaliu, 
iš Lietuviškų laikraščių Ameri
koje galit taipgi daug, ko apie 
Lietuvą sužinoti. Lietuvai del 
iškovojimo pilnos nepriklauso
mybės ir pripažinimo de jure 
dar daug sunkenybių, labiausia 
Lenkai maišo, bet visgi visus 
priešus manome pergalėti ir 
greitu laiku Lietuva taps lais
va ir nepriklausoma Valstybe, 
pripažinta visomis valstybėmis.

Pas mus duonos yra užtekti
nai ir nebadaujam, žemės ūki
ninkai vidutiniai gyvena. Pre
kybininkai ir pramoninkai gy
vena labai gerai, visoki priva

čiai bankai pelno labai didelius 
pinigus. Amatninkai taipgi vi
dutiniai gyvena, tik prastiems 
darbininkams ir bežemiams, blo
giau gyvenasi. Kad tik nusira
mintų, tai Lietuvoje prasidėtų 
kūrybos darbas ir Lietuva pa
liktų laiminga. Lietuvoje sto
ka kapitalistų ir inteligentų 
žmonių. Daug Lietuvių inteli
gentų negrįžo iš Rusijos. Bet 
Valdžia storoj as ir viskas eina 
pirmyn.

B. Bartaševičius.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

f tI IŠRADĖJAI

i
Prisiųskite man savo braiži- Z 

nius išradimo išegzaminavimui. T 
Reikalaukite išradimų knygų- J 
tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 4* 
x ri duodama dykai.

X Rašykite Lietuviškai savo ad- Ž 
y vokatui. y
f Martin Labiner $ 
? 15 PARK ROW, NEW YORK į 
X Registr. Patentų Adv. (Dr.) X

j...................... JOSEPH*?.’ SABEL 1111 ’1:1111 į
t —-REAI. ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC------ f
X Išdirba visokius legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir X 
^* del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju ? 
i savo vientaučiams visokiame reikale. Norėdami atvažiuot į Young- T 

stowna pirma galit su manim susirašyti, o gausit informacijų. X 
J Ofisas 507 MAHONING 'BANK BLDG. YOUNGSTOWN, O. į 
T Telefonai: Bell Main 95. Automatic 6656 ?

l**:**:H":-Į**>*l-l-ž>*t, i, -į, ■!■< ,;* į* ,Į, ,į. ^*

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, 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 prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65o. bouką, arba tiesiog 
iš išdirbčju per paity už 75o. bonkf.

F. AD; RICHTER & CO.
3rd Ave. & SSth St. Brooklyn. PL Y.

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
NAUDOKITE Paffles 
Ar Juma Galvos Oa^- Niekti?
NAUDOKITE Raffles
1^* Plaukai 51snka?
NAUDOKITE .

Ar jus Norite Apsau^tnr Juos? /
NAUDOKITE .. /

VrUiJęnDtu savo plaukų ^razuus ir tankiais z
NAUDOKITE Raffles

LRLail^mui gaivos odos sveikai ir Ivanai
NAUDOKITE ffuffles

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 progų pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

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

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

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

{leidimas Prof. Ehrlich o 606 Vaistų jus gausit geriausias pasekmės trumpu laiku.
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik 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, teisingo reikalų vedimo ir geriausio gydy

mo tokia kaina, kokių jus, išgalit mokėti. ,
Jeigu jūsų liga nebūtų pagydoma, aš tų tuoj pasakysiu. Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku 

laiku sugrįšite į savo. sveikatą.

Or. BAILEY “Soecjialistas”UI I UllILkl VpUUĮJUIIVIUV MĘS KALBAME LIETUVIŠKAI
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare kasdien. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.

| Užsiseneję Ligos I
©

© 
© 
© 
©
©
©

©
©

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

Dr. G. A. YATES, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland Av. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

Dr. G. A. YATES, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas
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D I R V A

Kas Qiridet Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Petras Žilinskas. Tūlas lai
kas kaip Clevelande gyvena rls- 
tikas Petras Žilinskas, kuris su- 
batoje, balandžio 2 d., vakare, 
rengia dideles imtynes tvirčiau
sių Amerikoje esančių vyrų, ži
nomų pasaulinių ristikų.

Pats Petras Žilinskas irgi prie 
tokių priguli, tečiaus pastaruo
ju laiku, metas ar daugiau, jau 
nesiima, tik rengia imtynes ki
tiems, darydamas iš to pelną.

Amerikoje Žilinskas yra žino
mas nuo 1915 metų, kada jis 
čia pribuvo iš Europos ir ėmė
si įvairiose kontinento dalyse. 
Nors Lietuviams jis labai ma
žai žinomas buvo, vienok buvo 
pagarsėjęs drutuolis Europoje 
ir Azijoje. Apie savo gyvenimą 
kaipo ristiko jis yra rašęs savu 
laiku “Vienybėje Liet.”-ir kurie 
ten skaitė jį atsimins. Jis Eu
ropoje ir Azijoje ėmėsi pasiva
dinęs kazoku, Michailovu ir su 
ta pavarde ir kazokiškais ru
bais tūlą laiką buvo Suv. Val
stijose.

Prieš pastojimą ristiku, jau
nystėje Petras Žilinskas moki
nosi Liepojoje ir* Vokietijoje. 
Kadangi turėjo milžino -spėką, 
jis pasirinko savo proresija im
tynes, iš ko ir po šiai dienai 
pragyvenimą daro, tik, kaip vir
šuje sakyta, ne pats savo galy
bę rodydamas, bet rengdamas 
kitiems, sau pelną imdamas. Ar 
bandys vėl kada ristis, neužsi
minė.

Pradžioje savaitės jis buvo iš
važiavęs į vakarus, kur irgi tu
rėjo surengęs imtynes, dabar 
sugrįžęs užbaigs imtynes Cleve
lande, po to yra pasirengęs ke
liauti aplankyti Lietuvą, savo 
namus, trumpam laikui, vėliau 
vėl žada sugrįžti į Clevelandą 
ir apsigyventi. Chicagoje turi 
brolį, kuris mokosi ant aptieko- 
riaus, taigi mano čia su juo ir 
Vaistinyčią atidaryti.

Jeigu taip įvyktų, Clevelan- 
diečiai sulauktų dar vieną biz
nierių, tarp daugelio kitų.

Pirm apsibuvimo Clevelande 
P. Žilinskas yra gyvenęs Pitts
burgh, Chicagoj, taipgi vasaras 
praleisdavo rytuose, pajūryje.

Įėję. Kuopa žada turėti labai kut, viena Lenkiška pavardė, o 
gražų balių ir turi viską gražiai Į kiti dar kitų tautų. Pirmuo- 
sutvarkius. Taipgi iki 1 d. ge- sius suėmus, tapo surasti ir ki- 
gužio kuopa priims narius puse. ti. Visi laukia teismo, 
įstojimo mokesties. Susirinki-Į Plėšimais ir vagystėmis užsi- 
mai atsibuna pirmą seredą kož- ima daugiausia tokie, kurie iš 
no mėnesio, vakarais, Lietuvių mažens tėvų neužžiurėti ir in- 
salėje. pratinti dykauti.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės ber- ■ 
taininis susirinkimas atsibus 3 
d. balandžio (nedėlioj), Flynn 
salėj, 5309-11 Superior av., nuo 
2 vai. po. pietų. _ Nariai kviečia
mi atsilankyti, nes yra daug rei
kalų aptarimui. Taipgi prikal- 
binkit savo draugus prisirašyti 
prie draugystės. J. Ruškis, 

Užrašų sekr.

Gatvekarių darbininkų unijos 
ir kompanijos tarybos, varytos 
po pareiškimo, jog kompanija 
numažins algas, o .tam darbi
ninkai pasipriešino, pasibaigė 
be nuosprendžio. Dabartinė su
tartis baigiasi balandžio mėne
syje, dėlto greituoju turi būti 
padaryta kita. Tolesnės tary- 

-bos vėl bus varomos.

Duona atpigo, šią savaitę 
mieste tapo atpiginta duona: 
bakanėliai parsidavė dviem cen
tais pigiau. Tai yra antras at
pigimas dviejų savaičių bėgiu.

Clevelandas puola į skolas: 
šiais metais, kaip rodos, pasida
rys $2,500,000 ar daugiau defi
cito. Subruzdo visos įstaigos 
žiūrėti kaip išgelbėjus nuo lin
dimo miesto į skolą. Norima 
tarp ko kito ugnagesių organi
zacijoje panaikinti 8 valandų 
laiką ir padaryti dvi atmainas, 
taipgi kitose miesto reikalų ša
kose apkarpyti'išlaidas. Gyven
tojų doma taipgi kreipiama į( 
tai. •

unijos, kurie dar neprigulėjo. 
Pereitas dvi savaites prisirašė 
400 narių.

Policijos kovoje su banditais 
galvas paguldė devyni negeisti
ni draugijai žmonės bėgyje po
ros mėnesių. Nedėlioj anksti 
rytą policistas krėtė sutiktus 
gatvėje vyrus; vienas iš jų no
rėjo pabėgti; policistas šovė —

| VYDŪNO 
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 

i metu visoj Amerikoj sto- 
kavo. Reikalaukit dabar:

[tas krito. Prie jo rasta revol
veris. Kiti atsitikimai buvo ir
gi panašus: .vis nužiūrėti vyrai 
bandė pabėgti arba stengėsi su 
policistais kovoti. Policistai pa
spėjo pirma iššauti. Buvo ke
letas atsitikimų pirmiau kur to
kiuose krėtimuose1 policistai nu
kentėjo: banditai pirmiau šovė.

LOUIS EISENBERG I
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, >

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, t
Lieja ir Stogams dangalų s
1169 East 79th St. N. E. J

Princeton 1337-K

Kursas Nupuolė 
Tai geriausia proga daug au-| 
kainų j Lietuvą nusiųsti. Grei-1 
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
I.aivaiArėių agentūra j Liepė

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei į Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

P. MIKOLAINIS
63 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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Clevelando apvalymas, šių. 
metų miesto apvalymo kampa- 
nija prasidės balandžio 16 ir tę
sis visą savaitę — iki 23 d. Ką 
jus darysite pagelbėjimui palai
kyti Clevelandą švariausiu mie
stu Suv. Valstijose?

Galit žudyti žiurkes, m uses j 
sušluoti atmatas, surinkti po- 
pieras, sutaisyti tvoras ir šali
gatvius, numazgoti langus, nu- 
maliavotį,-savo, budinką, išsikas
ti žemę''daržui, priruošti gėlių 
sodinius iri pranešti •pie užleis- 
tas-nešvariaą. vietas, savo apie- 
lin'kėje'į 'Community Betterment 
Council, ■; 5Q9 Electric Bulding, 
telefonas Main 1. Taipgi gali
te sumanyti 'kitų dalykų pagel
bėjimui- miesto švariu užlaikyti.

švarus miestas yra vertas už 
jį dirbti; žmonės švariuose miė- 

1 stuose yra. sveiki. Vaikai turi 
geresnes vietas žaidimams. Ba-

- landžio 16-r-23 prasideda apsi- 
i valymo kampanija! 1 Kada tas 
, pasibaigs? Tuomet kada visas 
i Clevelandas bus apvalytas.
i Kuomi'jus prisidėsite prie 
■ valymo Penktojo Miesto?

Policisto buto skiepe, ant Eas
ton av., rasta 6 lazdos dinami
to su pusiau nudegusiu knatu, 
užgesusiu, nesprogusio. Sukrus
ta jieškoti kas butų galėjęs jį 
padėti. Eksploduojanti mede- 
ga buvo suvyniota popieroje, į 
skiepą įkišta per langą. Kas, 
tą kerštą norėjo daryti, pats 
policistas' nenusimano, nes ‘nie
kas niekad jam nėra grasinęs.1

ap-

“Laimės Jieškotojai” — di
džiausia naujausia 4 aktų dra
ma bus sulošta nedėlioj, balan
džio 3 d., Germania salėj, ant 
E. 55 gatvės. Prie to bus kon
certas ir balius. Rengia TMD. 
20 kuopa. Kadangi tai yra pir
mas didelis vakaras po Velykų, 
tikima sulaukti daug svečių.

Kaip lošime, taip ir koncer
tinėje dalyje dalyyauja žymiau
si vietos artistai-mėgėjai.

Prasidės nuo 3:30 po pietų.

Pats pirmiausias balius po 
Velykų yra parengtas SLA. 136 
kuopos, subatoj, balandžio 2 d., 
ųuo 7 vai. vakare, Lietuvių sa-

Lietuviai plėšikai, šeši jauni 
vaikėzai pereitą nedėldienį už
ėjo į namus ant- Orange avė., 
kur nujautė, jog viena esanti 
namie Italė'turi prie save pi
nigų. Ją užpuolė ir padengę 
burną kloroformu sulaistyta 
skepetaite norėjo užtroškinti, o 
paskui' krėsti pinigų. Bet kaip 
ten buvo, moterei išbalus nuo 
troškinimo; ją laikęs, vyriškis 
persigando ir paleido, tuo tarpu 
visi pradėjo bėgti laukan. Greit 
atsipeikėjus moteris 'stvėrė iš 
šėpos revolverį • ir paleido pas
kui juos, per uždarytas 
kulkas.

Neužilgo į Huron Rd. 
būtį du vyriškiai atvedė 
su peršauta koja, prašydami iš
imti jam .kulką. Tuoj duota ži
nia policijai, kuri ir susekė da
lyką, už ką jam ta kulka teko. ii 
Tarp suimtųjų šešių yra šie var
dai: Antanas Balsitis (peršau
ta koja),-18 m. amžiaus; kitas 
yra L. špokas, paskui J. Mar- ■ .T. G. Shruga,

Duktė paviliojo motinos vy
rą. Tokia komedija (ar trage
dija) atsitiko utarninke. Vie
na moteris, 40 m. amžiaus, tu
rėjo 17 metų amžiaus dukrelę 
ir 29 metų amžiaus vyrą, duk
ters patėvį. Kaip ji ir seniau 
nužiūrėjo, patėvis pradėjo duk
terį mylėti ir glamonėti, bet tei
sino save, jog tai darąs “su tė
viška meile”. Bet utarninke ta 
meilė pasirodė vyriška meile ir 
vyras su savo pačios duktere 
pabėgo. Pirmiausia jis prane
šė pačiai, kad ji gali po pietų 
išeiti į teatrą. Tą jai padarius, 
mat, jų buvo suplanuota pabėg
ti, duktė su patėviu ir išsiren
gė, palikdami tik raštelį savo 
pasielgimo patikrinimui.

šio miesto mėsos gaminimo 
firmos paskelbia, jog numažins 
savo darbininkams algas, atkirs- 
damos po 8c. ant valandos dir
bantiems valandomis ir 15 nuo
šimčių dirbantiems nuo skaičių. 
Po pirmo algų šįmet numažini
mo visos mėsinyčios dirbo tik 
su dalimi darbininkų. Unijos 
organizatorius skelbia, kad al
gų mažinimas sutvirtino darbi
ninkų dvasią ir jie dedasi prie

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į matao Ap- 
tieką bile kada.

I. A. USEVtČIUS
2343 ’ Professor Ave., S. W.

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

Crawford’s Studio
1955 E. 9th STREET

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 Sta., 

Cleveland, O.

AMŽINA UGNIS $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 boliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85^

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

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 pąs- 

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

v _

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

SUMUŠĘ 
NACK 

A
Santarvės

prieš ( 
Įsileidim
Grįžimu 1

ANGLIJO. 
NINK/ 

BA

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

MILLERTON, MICH.

Parsiduoda - ūke — Kaina $2,00. 
ligon- 1 Parsiduoda visai pigiai 35 akrų ūke, 

1 3 akrai miško, visa aptverta vielos 
tvora; žemė prie molio, gera kvie
čiams, dobilams, bulvėms ir viso
kioms daržovėms. 70 medžių sodas, 
stuba 5 metų senumo, 8 kambarių, 

. ir visi kiti reikalingi budinkai arti 
. I gatves ir mokslainės, aplink Lietu- 
Iviais apgyventa. Manantis pirkt ra- 
1 šykit laišką greitai arba atvažiuokit 

l| pažiūrėt pirm pirkimo. (15)
R. 2, Branch, Mich.

duris

vieną

IMTYNES!
IMTYNĖSE BUS

Garsiausi Amerikoje ir
Europoje Ristikai:
JOE STECHER

AMERIKIETIS

SULU HEVONPAA
FINAS

WLADEK ZBYSZKO
LENKAS

JACK SCHULTZ
AMERIKIETIS

IMTYNES!

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

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

. rime.

S. N. K. REALTY 
CO.

6106 St. Clair Ave.
Tel. Princeton 948-R

-------------- ----------- -------- —4-----

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.

PARSIDUODA rakandai, pen
kių kambarių. Kas nori gali 

pigiai gaut, ir tą namą gali ren- 
davOt. — Kreipkitės 3706 Berh- 
wald avė. S.W., imkit W. 25 ka
rą “Through”. (13)

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

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

3 Kiekvienas aptie-
■ korius parduoda
3 Pain-Lxpellerį. Ta- 
g čiąus, visviena persi- 
I tikrinkite, ar gau- 
I nate tikrąjį su Inka- 
I ro vaizbaženkliu.
■ Jokių kitų nepriim- 
I kite, kaipo netikrų ir 
I neteisėtai sufabri- 
I kuotų.

O

F. AD. RICHTER k CO., 
3rd At.. & 35th Sl, 
Brooklyn, New York

(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 negąišinaiųai 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.

Taipgi dalyvaus kiti pasižy
mėję ristikai ir šis vakaras 
bus indomiausias, kokį Cle
velande kada parengta, nes 
niekad dar vienu sykiu ne- ' 
dalyvavo patįs žymiausi ris
tikai.

SUBATOJ
Balandžio 2 d.
MOOSE HALL
1000 Walnut Avenue
Pradžia 8 vai. vak.

Tikietai su karės taksais: 
$2.20 ir $3.30

Visus Lietuvius kviečia 
PETRAS ŽILINSKAS, 

Imtynių Rengėjas. WLADEK ZBYSZKO

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI 
Namą Lotąv

Automobilių 
Rakandus 

jr kitokius daiktas
JEIGU NORI 
IŠRANDUOTI 

Namą Kambarį
Garadžių 

JEIGU NORI GAUTI 
Kambarį .Namą 

Rakandų ir kitokių 
daiktų

GARS1NKIS 
“DIRVOJE”

PARSIDUODA 4-rių kambarių nau
ji rakandai puse kainos — parda

vimo priežastis iškeliauju į Lietuvą. 
.T. Rasys, 3681 E. 69 St. (13) 

Klausk per priešakines duris.

PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS, 
I 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 rendoe, 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)

Moteriš i Pavasariniai
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)

PAJIEŠKAU dėdės Viktoro šauklio, 
Vengerskų k., Girkalnio vai., Ra

seinių apsk. Pirmiau gyveno Cleve
lande pas Joną šauklį. Dabar neži
nau kur jis randasi. Meldžiu atsi
liepti. —ąOna Arbačauskienė, 95 Li
berty St., Ansonia, Conn. (13)

SIUTAI

Parsiduoda Grosemė
Ant Gero rytinėje dalyje kampo, Lietuvių kaimy
nystėje, varanti biznį tiesiog už pinigus.

G. A. S. 363 Hippodrome Annex

| Apsaugok Savo Turtą
<> Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti
O Atsitikimai gali Sunaikinti

Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima

£rba

o

4 <► apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLIS

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.

<0 
€> O <> $ o o o

O o

<31
Tuzinai įvairių Skirtingų Pavidalų 

siutų iš Valdiško Mėlyno 
Audimo.

Poiret Storų Siūlų Audimo, 
Velour Languoto, 

. Tricotino ir Poplino.

Tai yra tikrai atpigintas pasiūlymas 
atidžiai rankomis siutų gražių moteri
škų pavasarinių apvalkalų, iš dviejų 
šmotų — andaroko ir švarko, iš tvirtų 
materijų. Visi yra naujausių šio pa
vasario madų, daugelis iš tų drapanų 
gražiai ir gausiai apsiūta karieliukais 
ir kitokiais siuviniais. Pamušalai yra 
minkšto drūto audimo, vienodi arba 
spalvuoti su marginiais. Spalvos yra 
mėlynos, juodos, rusvos ir gelsvos. 
Miedos moterims ir merginoms — 14 
iki 53.

BAILEYIS—TREČIOS GRINDIS

4
4
4
4

44

IŠ DAF 
| JVC 

l___________

Anglijoj ]
Apie 1,200,0 

roję Anglijoje 
ko. Susikivin 
džios ir darbi 
pasirodė didžii 
tados. ■ Valdai 
militarius žyg 
dar labiau di 
sinti. Anglia' 
ir gelžkelio be 
bininkai, syki) 
liuose industr:

Daugelyje a 
traukta polic 
taipgi gatavai 

Darbininkai 
numažinimą i 
apie 8 dolaria

Daugelis d 
delei stokos ai

Visi subruz 
Lloyd George 

»teriją nuverst
Škotijoj ats 

susirėmimai «

Ohio valstijt 
daug atsižymi, 
nors rodosi ein 
bama tik trečd 
\ Akrone dvi 
išdirbystės pas 
naujų darbiniu

Puedininkyst 
darbo užtektini 
dukcija nusilpt 
apie kasyklų p 
ginėja.

Šlapias oras 
laukų darbams 
rai auga.

Chicagoj sp; 
stovų suvažiavi 
ma apie įvedimi 
vaitėje.

Coatesville, 1 
plieno -išdirby! 
darbininkų atg 
ginasi.

Detroito aut< 
stės tik kovo i 
prie darbo 25,t 

Clevelando a 
buose nuolatos 
giau darbininkų

Clevelando bu> 
ninkai, 21 orga 
tai priešinasi sui 
žinti jų mokest 
1 dienos.

Nukrist nuo 1 
išlikt gyvu yra 
kartu sviete užgii 
mę turėjo New 
darbininkas, kur 
nuo lentos ant lt 
krito žemyn kelti

Dėbso paleidimu 
' cialistų vadas Del 
10 metų kalėjimo 
siu laužymą, nors 
tyti Washingtone 
mo departamento 
kolei kas liekasi ki 
landžio 13 d. prez 
ding priims delegai 
neš rekomendacijai 
m ui politiškųjų ka


