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Turkai Gali Sukurti
Naują Karę

SUMUŠĘ 120,000 GREKŲ ARMIJĄ TURKŲ r 
NAC1ONAL1STA1 GRĄSINA PUOLIMU C 

ANT KONSTANTINOPOLIO.
Santarvės Taryba Susirupinus Turkų Laimėjimu 

prieš Grekus ir Sykiu Kaltina Grekiją už 
Įsileidimą Atgal Karaliaus Konstantino, kurio 
Grįžimu Grekai Nustojo Santarvės Užjautimo.

ANGLIJOJE STREIKUOJA KASYKLŲ DARBI
NINKAI. VOKIETIJOS KOMUNISTAI 

BANDO VIS KELTI SUIRUTES.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Anglijoj Darbo Krizis.
Apie 1,200,000 angliakasių vi

soje Anglijoje išėjo ant strei
ko. Susikivirčijimas tarp val
džios ir darbininkų šiuo tarpu 
pasirodė didžiausiu nei kada ki
tados. Valdžia pasiryžus imti 
militarius žygius, bet tas gali 
dar labiau darbininkus sukir
šinti. Angliakasiams užjaučia 
ir gelžkelio bei transporto dar
bininkai, sykiu su kitais dide
liuose industrijos centruose.

Daugelyje angliakasyklų pri
traukta policijos. Kariumenė 
taipgi gatavai paruošta. 1

Darbininkai atsisako priimti 
numažinimą algų, kuris ^siekia 
apie 8 dolariai savaitėje.'

Daugelis dirbtuvių ’"užsidarė 
delei stokos anglies.

Visi subruzdę prieš premjerą 
Lloyd Georgę ir nori jo minis
teriją nuversti.

Škotijoj atsibuvo angliakasių 
ėusirėmimai su policija

GREKŲ PUOLIMAS 
NEPASISEKĖ

Konstantniopolis. — Užsimo
ję Grekai prieš Turkus Mažojo
je Azijoje šiose dienose tapo su
mušti ir atstumti po mūšio ties 
Eski-šehro, vadovaujant Tur
kų nacionalistui Kemal Pašai.

Turkų žinios skelbia, kad po 
devynių difenų mūšio prie Eski- 
Šesro, pergalėjus, atimta Biler- 
jik ir Grekai priversti trauktis 
atgal linkui Brussos. Prie mū
šio vietos artinasi kitas Turkų 
nacionalistų vadas su “išgany
mo armija” iš Armėnijos. Jis 
turi 25,000 kareivių.

Sužeisti Grekai gabenami į 
Brussą. JSąj ungiečiai atsisako 
pavelyti Grekams gabenti dau
giau kariumenės mūšiams prieš 
Turkus per Konstantinopolį ar 
Ismid gelžkeliu. Juodose jūrė
se Grekai užpuola Italų laivus. 
'Sąjungiečiai pranešė Grekams 
neblokuoti. Grekai mano pa
statyti mušin 200,000 armiją. 
Tokia didelė armija sujudino 
Serbus ir Bulgarus.

SVARBIOS ŽINIOS IŠ 
KAUNO.

(Lietuvos Informacijų Biuras) 

(“Eltos”-Buletinas):
Kovo 31 d. gautas yra iš Kau

no toksai “Eltos” buletinas:
1. Argentina pripažino Lie

tuvą de jure. v
2. Išėjo Biržiškos naujos bro

šiūros: Lietuvių Rusų Evakua
cinės Komisijos Veikimas, ir 
Sargyboje Vilniuje.

3. Lenkų spauda reikalauja 
kuoveikiausia rinkimų Vilniuje, 
nes Augščiausioji Santarvės Ta
ryba galėtų Vilniaus klausimą 
Lenkų nenaudai išspręsti.

4. Prieš kelias dienas atvyko 
KJaipėdon Lenkų Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos atstovai 
ir nepasitarę su vietine valdžia 
išvažiavo. Pasirodo, jie buvo 
atvykę uosto padėtį ištirti.

5. Netrukus bus paskelbtas 
želgowskio 1920 ir 1921 žemės 
mokesnio įstatymas." 
mos žemės 
metais nuo 
25 markes, 
žemės 1921 
nes 50 markių, kitus kaip 1920.

Už aria- 
daržo dirvoną 1920 
dešimtinės niokama 
nuo pirmos rūšies 

metais nuo dešimti

Ohio valstijoje industrijos ne
daug atsižymi, ypač plieno, nes 
nors rodosi eina geryn,'bet dir
bama tik trečdaliu visų išgalių, 
s Akrone dvi automobilių ratų 
išdirbystės paskelbė priims vėl 
naujų darbininkų.

Puodininkystė eina gerai ir 
darbo užtektinai. Anglies pro
dukcija nusilpus, 'beveik niekas 
apie kasyklų produktus neklau
sinėja.

šlapias oras dikčiai pakenkė 
laukų darbams, bet kviečiai ge
rai auga.

Francuzų susirėmime su Tur
kais Maž. Azijoje žuvo 20 Fran- 
euzijos kareivių.

Chicagoj spaustuvninkų at
stovų suvažiavime buvo kalba
ma apie įvedimą 44 valandų sa
vaitėje.

Coatesville, Pa. — Midvale 
plieno išdirbystė priėmė 500 
darbininkų atgal. Darbas dau
ginasi.

Detroito automobilių išdirby
stės tik kovo mėnesyje paėmė 
prie darbo 25,694 darbininkus.

Clevelando automobilių dar
buose nuolatos priimama dau
giau darbininkų.

Clevelando budavojimo .amat- 
ninkai, 21 organizacija, griež
tai priešinasi sumanymui numa
žinti jų mokestis nuo gegužio 
1 dienos.

Nukrist nuo 16-to augšto ir 
išlikt gyvu yra tai kaip antru 
kartu sviete užgimus. Tokią lai
mę turėjo New Yorke vienas 
darbininkas, kuriam paslydus 
nuo lentos ant 16-to augšo nu
krito -žemyn keltuvo skyle.

Dėbso paleidimas atidėta. So
cialistų vadas Debs, pasodintas 
10 metų kalėjimo 
siu laužymą, nors 
tyti Washingtone 
mo departamento
kolei kas liekasi kalėjime. Ba
landžio 13 d. prezidentas Har
ding priims delegaciją, kuri at
neš rekomendacijas paliuosaviį- 
mui politiškųjų kalinių.

Norėjo Atgaut Sostą, 
Bet Nepasisekė

Pereitos savaitės pabaigoje, 
sugrįžęs pažiūrėti savo senųn 
suirusion imperijon Austrijos- 
Vengrijos karalius Karolis bu
vo pasikėsinęs vėl savo sostą 
atgauti. Jis bandė įsikurti sau 
sėdynę Vengrijos sostinėj Bu
dapešte. Par vykus jis rado di
delį būrį kariumenės savo pase
kėjų, su kurių pagalba buvo pa
kėlęs galvą. Bet neilgai tos jo 
svajonės tęsėsi. Prieš jį susi
vienijo buvusios, pirma po jo 
imperijos globa mažosios tau
tos ir kaimyninės valstybės.

Tas Karolio pasijudinimas iš
rodė vėl lyg įsidegančiu vulka
nu Europoje, kuris galėjo išsi
veržti su visu baisumu. Tuoj 
Vengrijos valdžiai buvo praneš
ta, kad jeigu Karolis bus įleis
tas Budapestam, kaimynės vals
tybės tą atsitikimą palaikys vo- 
dingu ir grasmingu jų ir pačios 
Vengrijos gerovei.

Prie mažųjų valstybių dasidė- 
jo ir pagrąsinimas sąjungiečių 
tarybos. Jugoslavai net pradė
jo mobilizuoti kariumenę.

Pagaliaus Karolis sutiko ap
leisti savo pasiryžimo ir kaip 
vėliausios žinios skelbia, jis iš
važiuoja iš savo tėvynės atgal 
į Šveicariją, kur turi prieglaudą 
visi žuvusių imperijų valdovai, 
kurie spėjo iš savo kraštų išsi
nešdint.

Austrija taip pat nepritarė 
Karolio užsimanymui.'

policija komunistai ne
savo karžygių.
apielinkėj policija nu- 
iš 500 būrio komunistų

Vokietijoj Komunistai 
vis dar Daužosi

Koblenz. — Komunistų suki
limai atsibuvo ir Belgų kariu
menės užimtoje Vokietijos da
lyje, kur nukentėjo patįs komu
nistai. Visas Belgų ruožtas yra 
sujudime. Esseno padėjimas li
ko valdžios sutvarkytas.

Weissenfels, Saksonijoj, mū
šyje su 
teko 50

Halle 
žudė 20
ir 50 jų sužeidė; policija paėmė 
150 šautuvų, 6 kulkosvaidžius 
ir daug amunicijos. Už suga
vimą komunistų vado M. Hoeltz 
valdžia paskyrė 100,000 markių 
dovanų.

Iš Berlino žinios skelbia, 'kad 
komunistų sukilimai visoje Vo
kietijoje, buvę beveik apnykę, 
vėl pasinaujino įvairiose šalies 
dalyse. Atnaujintuose susirė
mimuose žuvo suvirs 60 žmo
nių. Tarp Leipcigo ir Halle su
laikyta gelžkelio judėjimas; te
nai eina svarbiausias komunis
tų veikimas. Vietomis komu
nistai yra gerai apsiginklavę ir 
laikosi. Gevelsberge, Vestfali
joj, mūšyje su policija suvirš 
50 komunistų žuvo ir tą miestą 
policijai atėmė. Dresdene dide
lis komunistų sukilimas numal
šinta.

Suv. Valstijų senatas panai
kino sumanymą, kad butų gali
ma alų vartoti kaipo vaistą, ir 
taigi gydytojams uždraudžiama 
receptuose įrašyti visokie svai
ginantieji gėrimai, išskyrus 
rą alkoholį.

valdė ir imperatorius
Tiberus lankėsi savo 
apžiūrėti, jis turbut

pinigą Amerikoje, nes
Ohio, vienas žmogus 
tai pinigą, kuris yra 
Romos iždinės iš*. 14 
Kristaus. Pasiuntęs

ty-

pa- 
Ce- 
val- 
pa- 
štai

už karės tei- 
buvo pasima- 
su teisingu- 
vedėjais, bet

CorkAiriai kariauja. Prie 
miesto policijos barakai tapo su
sprogdinti, šeši policistai tapo 
užmušti, dvylika sužeista. Ki
tur atsibuvo naujų susirėmimų, 
kuriuose ir patįs Airiai nuken
tėjo. Abelnai Airijoje šiuomi 
tarpu išeina žuvusių po vieną 
ant dienos.

FRANCUZŲ ATSTO
VAS ATVYKO
POLITIKUdT

Washington. Atvyko į Suv. 
Valstijas Francuzijos atstovas, 
buvęs premjeras Viviani,' kuris 
turi tikslą padaryti tūlų sutar
čių su šia šalimi. Vienu geis
mu Francuzų yra, kad Suv. Val
stijos neatitrauktų savo mora
lę paramą savo'( karės sandrau
goms valstybėms, kurios bando 
priversti Vokietiją, pildyti Ver
salio išlygas.

Kaslink kitų (klausimų, Suv. 
Valstijos esą gali daryti savo 
išlygas del tautų sąjungos, ar 
reikalauti tverti naują ar per
tvarkyti senus ’tautų sąjungos 
įstatufe.

Galima tikėti, kad Viviani ir 
Lenkijos naudai daugiau pasi- 
trus ir pripasakos nebūtų daly
kų apie- Lietuvą, suteršdamas 
musų klausimo [gerėjimą.

Nauji Kilimai Rusijoj
Stockholm. — Bolševikų Bal

tųjų jūrių skadrono jūreiviai 
sukilo prieš sovietų valdinin
kus. Kitos žinios skelbia, jog 
bolševikai tapo išmušti iš Arch
angelsko. i

Pirmu kartu per tris metus 
bolševikų karėiviai ir jūreiviai 
dabar yra paleidžiami trumpam 
laikui arba laikinai demobilizuo
jami ir parėję į namus nuo žmo
nių pradeda išgirsti apie komu
nistų įvestą tironiją visur ir vi- 
šame. Tas faktas buvo priftžas- 
čia Kronštadto ir Petrogrado 
sukilimų ir tos žinios plečiasi 
po visas kareivių ir jūreivių 
stovyklas.' $jį.j

Užtai vėlesnė? žinios skelbia, 
jog kariumenės paleidinėjimas 
tapo pertrauktas.

Du syk savaitėje gelžkelio 
kelionė pradėta tarp Estonijos 
ir Rusijos. Su Latvija irgi ta 
sutartis padaryta.

Delko .Žiema Buvo Šilta
Berlinas. — Berlino obzerva- 

torijos direktorius atrado ant 
saulės nepaprastai didelį plėtmą 
— beveik keturiolika sykių to
kio didumo kaip musų žemė, ir 
tai yra didžiausias kada maty
tas. Tas plėtmas nuolatos mai
no savo formą, šiltas oras vi
durinėje Europoje profesoriaus 
nuomone y*ra nuo to plėtmo, o 
tas be abejo turi reikšmės ir 
ant kitų kraštų šiltos žiemos.

AMERIKIEČIAI SULAIKĖ 
ŠILTINĖS EPIDEMIJĄ.

Kaunas. — šiltinės epidemi
ja, kuri pradėjo, plėtotis gruo
džio mėnesyje ir kuri sausio m. 
gręsė šaliai, tapo aiškiai sulai
kyta. Stiprus žingsniai pavar
toti Alytaus ir Mariampolės a- 
pielinkėse, kur radosi daugiau
sia užkrėstų.

Nuo to kuomet epidemija ap
sireiškė, Amerikos Raudonasis 
Kryžius Alytuje aprūpino li- 
gonbutį penkiasdešimčia lovų ir 
padidino ligonbutį Mariampolėj, 
idant aprūpint tris šimtus lo
vų, taipgi varžinga kvarantina 
tapo įvesta visoje Mariampolės 
apielinkėje.

Abiejose apielinkėse buvo ra
sta, jog epidemija atsirado nuo 
pabėgėlių iš Sovietų Rusijos, 
kurie tapo slaptai įvesti per sa
nitariškus vartus 
vą.

Delei puikaus 
kaip ir praeitose
Pulk. Ryan iš Scranton, Pa., 
Kapitonas V. H. de Somoskoey 
iš Dethel, Tenn., ir Leit. Luther 
Bridges iš Sparks, Ga., tapo ap
dovanoti Vyties Kryžiais 1 lai
psnio. Dekoracija, kuri del “vi
suomeniškos labdarybės laiku 
didžios nelaimės” laikyta kaipo 
ženklas augšto atsižymėjimo ir 
vienas iš seniausių ordenų visoj 
Europoj. Apart trijų dabarti
nių apdovanotų Amerikiečių tik 
trįls kitos ypatos tapo tuo žen
klu apdovanotos.

aplink Lietu-

darbo šioje, 
epidemijose,

Dar kada Romos imperija 
šaulį 
zaris 
dinių 
metė
Defiance, 

Į rado kokį 
produktu 
meto po
tą pinigą į Suv. Valstijų valdiš
ką pinigų dirbyklą gavo atsaky
mą, joge žymės rodo, kad jis bu
vo muštas Imperatoriaus Tibe- 
ro laikais, tai yra septintojo im
peratoriaus. — Bet kaip jis čia 
galėjo atsidurti, kada dar orlai
vių nebuvo......

Meksikoje trūkiams susimu
šus panedėlį žuvo 33 žmonės.

VĖL VĖJAIS NUĖJO 
LIETUVIŲ PINIGAI 
Tas Atsitiko Chicagoj 
Chicagos “Naujienų” praneši

mu, daugybė Chicagos Lietuvių 
likosi apgautais kokio ten Jone- 
si, pardavinėjusao tūlų išdirbys- 
čių šėrus,' dabar subarikrutiju
siu. Viena iš tų įstaigų pami
nima Clevelandiškė Standard 
Parts Co. Kaip dabar dalykas 
užmenama, galima pasakyt apie 
tąją Standard Parts Co. Ji bu
vo didelė įstaiga ir dabar turi 
daug dirbtuvių savo globoje, 
bet jau paimta į receiverių ran
kas, kadangi karės laikais, ka
da turėjo darbo ir užsakymų1, o 
medegos buvo stoka, tai pirko 
kiek gaudavo. Taip už milijo
nus pripirkta medega urnai nu 
puolė, tas privedė kompaniją 
prie nusmukimo/, Norėta atsi- 
sigauti ir bandyta visokie bu
dai. Beit ji nėra vienintelė su 
kuria taip atsitiko. Jos šėrai 
galiaus nupuolė iki apie $2 nuo 
šimto. Nei nebūtų buvę gali
ma tikėti, kad jie turėjo patrau
kimo ir Lietuviams. Čia pat ir
gi keletas yra tų šėrų pirkę,' o 
kaip pasirodo Chicagoj jų išpir
ko vieni Lietuviai už apie tris 
šimtus tūkstančių dolarių.

Balandžio 1 d. atsibuvo nu
skriaustų šėrininkų susirinki
mas. Iš kalbų paaiškėjo, jogei 
žmonės pirko šėrus iki paskuti
niųjų: sudėjo paskutinius savo 
.pinigus, tūkstančius kiek kata
ras turėjo, kiti skolinosi ar sa
vo namus pardavė.
■ Jeigu Joseni kitaip žmonių 
neprigavo, tai jo parduodami šė
rai ištikro buvo ant rizikos ir 
jei kitaip but virtę, pirkėjai bu
tų daug laimėję. Tėčiaus norė
jimas pasinaudoti nežinomais 
budais jau nesykį žmones į su» 
sikrimtimą -intraukė. Tokių šė-* 
rų visados buvo užtektinai ir 
pačioje Chicagoje, o Clevelando 
kompanijos šėrus galėjo išpirk
ti vietiniai; kam godėtis, kam 
tikėti visokiems agentams ir jų 
prižadams ?

AUKOS LIETUVAI
Per Lietuvos Atstovybės Aukų 

Skyrių New Yorke.
Nuo kovo 1 d. iki kovo 22 d., 

inplaukė viso
Inėjo už vasario m.
Viso už vas. ir kovą
Išleista už Lietuvon siųstus 
500,000 auksinų 
čekių 
Viso 
Lieka 

šie
jau pasiųsti Lietuvos 
Komitetui per kurjerį
Be to iš sudėtų per 

Misiją Amerikoje
Amerikos bonais 
W S. S.
Bendrovės Šerais

Lietuvos Gynimo 
atskiromis perlaidomis pasiųs
ta iš:
Westfield, Mass. $62.75

prisiuntė P. Samuleviče
v 3,700 auksinų vardu

M. Šleževičiaus, Pirm.
Chicago, BĮ. $305.52

18,520 auksinų, vardu
A. Stulginskio, 
Steig. Seimo Pirm.

• J. Kripaitis, 
Aukų Skyriaus Vedėjas.

išrinkimas vas.

DIDELES IŠKILMES LAIKE ATSIĖMIMO 
PALANGOS

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Balandžio 2 d. gautas yra iš 
Kauno “Eltos” kablegramas, ku
riame plačiai aprašoma prie ko
kių iškilmių vilsas Palangos pa
jūris tapo kovo 31 d. perimtas 
Lietuvos Valdžios žinion.

ninkams, ir tasai klausimas yra 
jau keliamas tarp Amerikos 
Lietuvių Prekybos ir Pramonės 
Tarybos narių.

$3,706.11
$5,848.36
$9,554.47

kasoje
pinigai, 500,000

$8,311.25 
.65 

$8,31190 
$,242.57 
auksinų, 
Gynimo 

kovo 26.
Lietuvos 

pasiliko:
$100.00 

5.00 
110.00

Komitetui

Kalbėdamas apie Užsimany- 
mus panaikinti visus pasilinks
minimus 
kunigas 
“Negali 
žmonių 
‘ne’.”

nedėldieniais, vienas 
šitaip aiškiai apsakė: 
padaryti krikščionis iš 
amžinai jiems sakant:

Dvyliktą valandą visi musų 
Valdžios atstovai ir kariume
nės dalis atvyko prie neutra- 
lės zonos sienos, kur ties 
triumfaliriiais vartais Lietu
vos Valdžia buvo sutikta Pa
langos Valdybos atstovų, ku
riems sienų komisijps atsto
vas Yčas su armijos vadu žu- 
kauskiu ir Lietuvos Vyriausy
bės atstovais priešakyje in- 
teikė Tautos vėliavą, pasaky
damas atatinkamą kalbą. Ka
riumenės dalis peržengė zo
nos sieną su dainomis ir mu
zika.

Prie Palangos įvyko nepa
prastai širdingas ir gražus 
Palangos gyventojų sutiki
mas musų kariumenės ir vy
riausybės atstovų, kurie žen
gė tarp ilgiausių žalumynų 
girliandų ir buvo apibarstomi 
žolynais.’ Bažnyčioje įvyko 
trumpos pamaldos. Bažnyčia 
ir šventorius tikrai skendo ža
lumynuose. Iš bažnyčios iš
kilminga eisena visi nuvyko 
ant Birutės Kalno. Po pamal
dų Birutės koplytėlėje prasi
dėjo sveikinimų kalbos: Seimo 
ats. Staugaičio, Vidaus Rei- '1 
kalų (Ministerio Skipičio, Sie
nos Komisijos nario A. Sme
tonos, Krašto Apsaugos Mi- 
nisterio Žuko dr Klaipėdos at
stovo. Palangiečių vardu pa
sveikino Kun. Kasparavičius.', 
Ant Birutės Kalno tapo iškel- Į 
ta Valstybės vėliava. 31 gau- 
bičų suvis pagerbė iškilmes. 
Lietuvaitės inteikė Valdžios 
atstovams gėlių pluoštus.

Upas buvo didelis. Kalbo
se buvo nuoširdus jausmai^ 
Pakalnės aikštėje išsirikiavo 
kariumenė ir gražiu maršu 
užbaigė iškilmes. Visi nu
vyko pasveikinti jurę. Ne
paprastai smarkus vėjas ne
įstengė sudrumsti pakilusio 
ūpo. šeštą valandą vakare 
bažnytinėj svetainėj Palan
gos visuomenė iškėlė pietus 
svečiams. Buvo padėkos kal
bų.

Prie taip iškilmingo aprašy
mo vargu ar galima kas nors 
bepridėti. Galima butų prie tos 
progos priminti Amerikos Lie
tuviams, kad gerai butų čion su
tverus kokią nors ‘‘‘Palangos 
draugų bendrovę”, kuri pasirū
pintų ne tik padailinimu šiojo 
gražaus Palangos pajūrio, bet 
ir prie intaisymo tinkamų ke
lių ir geležinkelio ant musų, pa
jūrio kranto, čion plati dirva 
pasidarbuoti įvairiems prekybi-

Latvijos Spauda Apie 
Lietuvą

“Latvijos Kareivis” vasario 
16 d. pašvenčia Lietuvos nepri
klausomybės trijų metų sukak
tuvėms net du straipsniu. Pa
čioj pradžioj stambiomis raidė
mis paskelbtas obalsis: “Lai 
gyvuoja Lietuva.” Tuojau ra
šinyje "Lietuvos Nepriklauso
mybės šventė" duodama istori
nė Lietuvos apžvalga ir cituo
jama Lietuvos Tarybos dekla
racija, kuria 1918 m. vasario 
16 d. Vilniuje buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė.

Antrame ilgame rašinyj “Lie
tuvos Valstybės Metinė šventė” 
nušviečiama Lietuvos Valstybės 
politinė padėtis, kur pabriežia- 
ma kad, neatsižvelgiant į di
džiųjų valstybių Lietuvos nepri
pažinimą de jure (d^l sienų 
klausimo) ir į tai, kad Lietuva 
dar Vilniaus neturi, Lietuva 
yra valstybė tokia pat kaip ir 
kitos Pabaltjurio Valstybės ir 
kad ji turi teisę būti nepriklau
soma valstybė. Latviai jau tai 
parodę, pripažindami Lietuvą de 
jure. Vaizdžiai piešiama, kad 
Lietuvių tauta daugiau negu ki
tos tautos kentėjo karės laikais, 
kad jai nereikalingai primeta
mas bičiuliavimas su Vokiečiais, 
nes Lietuvos santikiai su Vo
kiečiais niekuo nesiskiria nuo 
santikių su kitomis valstybėmis. 
Pabriežiama, kad Latvija ir Lie
tuva — dvi artimos draugės, 
kurių santikius ir sienų klausi
mai negalės sudrumsti.

"Latvijos Sarge” jausmingai 
kelia Latvių ir Lietuvių tautų 
artimus santikius ir sako, kad 
vienas, tegali būti linkėjimas: 
lai gyvuoja Lietuva ir Pabalt
jurio Valstybių sąjunga. Minė
damas istorijos ir geografijos 
artimumą, kelia Latvio sielą 
dainos žodžiais:

Iš Lietuvos giružių 
Krūtinė Latviui kelias, 
Iš Lietuvos kareivių 
Tautiečiams giesmę gradu”.

“Sozialdemokrate” vasario 16 
d. rašo pasveikinimus lietuvių 
tautai, kur pažymimas Latvių 
darbo žmonių džiaugsmas, su
laukus Lietuvai trijų metų ne
priklausomybės šventės. Kelia
ma istoriniai Lietuvos darbo 
žmonių santikiai su Lenkais 
dvarininkais, reiškiama užuo
jauta del želgowskio Lietuvai 
nepakeliamos skriaudos ir pa
briežiama, kad Latvių darbo 
žmonės padėsią Lietuvai laimė
ti nepriklausomybės kovą su 
dvarininkais, žeigows'kio veda
mais.

& PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Kurie manote keliaut Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mėne

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

Laivakortes parduodu visomis linijomis | Lietuvą ir iš Lietuvos, 
per Portus: Hamburgo, Bremeno, Rotterdamo, Antverpo ir Liepojaus.

Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursų, reikale telegra- 
•■■■ »aliu pasiųsti. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu, pridėda
mi už 2c. krasos ženklelį. (14)

JUQZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA 
168 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Greenpoint . 5975

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

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

II. Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo karės nukentėjusiems arba 
delei persiuntimo aukų Lietuvos Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, 
Lietuvos 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.



DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo
CLEVELAND, OHIO.

Gavėnei praėjus, čia draugi
jos sukruto darbuotis. Vienas 
iš didžiausių parengtų vakarų 
atsibuvo nedėlioj, balandžio 3 
d., Germania Salėj, kurį suren
gė Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
20 kuopa. Buvo suvaidinta ke
turių aktų drama — "Laimės 
Jieškotojai”, atvaizdinanti Lie- ne-
tuvos jaunimo užsigudimą ke
liauti Amerikon, kur jie persi- 
stato rasią sau laimę ir linksmą 
gyvenimą. Bet dalykas kitaip 
virsta. Ne tik kad patįs lai
mės sau neranda, bet dar pra
žudo ir savo tėvų gyvenimą ir 
laimę, kurie vaikų kelionei pri- 
skolina pinigų, paskui nuo jų 
negaudami paramos nei senat
vėje. Vaikai čia pirmiausią ke
lią pamato — kelią į girtuoklys
tę, o to pasekmės visados žino
mos. — Veikalas parašytas St. 
E. Vitaičio, paskiausias iš di
desnių Amerikoje išėjusių sce
nos veikalų.

Prie šio vakaro surengimo 
daugiausia darbavosi komisija, 
J. Barkevičius, P. Seinauskas ir 
kiti. Veikalą eumokino K. S. 
Karpavičius, vakaro vedėju bu
vo P. Vasiliauskas.

Perstatymo dienai atėjus pa
sirodė ji labai graži — oras šil
tas, malonus, grynai atgimęs 
pavasaris, prasivėręs duris į va
sarą. Užtai ir publikos buvo 
dikčiai atsilankę. Pati salė bu
vo prisėsta, taipgi balkonas bu
vo pilnas. Lošimas pradėta an
ksti, apie 4 vai., kad greičiau 
užbaigus, nes buvo ilgas, o po 
jo dar turėjo sekti dainos.

Veikiančios ypatos, pagal jų 
roles, sekė šioj tvarkoj: Ignas 
(And. Lapinskas) su sesere Ve
ronika (J. M. Baltrukoniutė) sė
di sau stuboj, knibinėjasi, kal
basi apie pasiryžimą išvykti į 
Ameriką, nore tėvai ir neturi 
iš ko leisti, nes apkrauti skola 
pirmąjį sūnų išleidžiant, kuris 
nieko neprisiuntė atsilyginimui. 
Ineina tėvas (M. čigas) ,ir va
ro sūnų arti, bet jis sakosi ne
norįs ant ūkės dirbti, nori Ame
rikon važiuoti. Motina (M. Lon- 
giute) irgi ateina į vidų para
ginti, dūktas eit audeklus išti<cs- 
tCj Bet ir dujcterei ir sunui tik |ros- 

. Amerika galvoje .pinasi, todėl 
tuoj, abu, prašo juos būtinai iš- 
leiati4žadėdami, .net ano brolio 
užįję^ųktas skolas prisiųsti.

..žydas .(J, Vidugiris) ineida- 
mas praneša Ignui, kad jis jau 
parengęs viską jo iškeliavimui, 
tėvams apie tai dar nežinant, 
ir tada padeda vaikams tėvus 
inprašyti, kad tik -leistų, nors 
tėvai bėdavoja,. jog nebus kam , 
žemės dirbti, patįs seni ir nepa- ravimais, ar ji jį myli, tada ža-

jiegia. Galiaus sutinka, na ir 
su žydu išeina į valsčių vekse
lį padaryti.

Ateina Pranas (P. Seinaus- 
kas) pas Veroniką pasimatyti, 
nes jis ją myli. Ignas su Ve
ronika giriasi jam, kad jau iš
važiuoja Amerikon, ir greituo
ju, bet Pranas juos atkalbinę-

ras tos laimės, kokią čionai bū
dami įsisvajoja. Bet tas nieko 
negelbsti. Jiedu važiuoja, o ka-i 
dangi Veronika važiuoja, tai jis 
irgi pasiryžta keliauti paskui ją. 
su su vilčia kada nors ją gauti 
sau už moterį. Veronika iš jo 
tik išsijuokia, kad mat jis yra 
dvarokas, o ji ūkininkaitė — 
tai kaip ji gali už jo tekėti.

Tėvai pareina iš valsčiaus, pa
laimina vaikus kelionei, ir se
nis ima prašyti Praną eiti dir
bti ant jo ūkės, žadėdamas ati
duoti jam viską, jei vaikai į tris 
metus nesugrįš. Bet Pranas pa
sako jiems savo planus, kas Ve
ronikai .nepatinka, ji nenori, kad 
jis paskui ją sekiotą.

Pirmo akto uždangai nusilei
dus Lietuvoje, antrą vaizdą pa
matome Amerikoje, angliakasių 
kaimelyje, kur šeimininkė §vil- 
paitienė (A., Aksomaičiutė) pa
siruošus sutikti Svečius iš Lie
tuvos, nes jos įnamis Jackus 
(V. Banionis) išvyko ant sto
ties parsivesti brolį Igną, sese
rį Veroniką ir jų kaimyhą Pra
ną Vargelį,. sykiu atvažiavusį. 
Parėjęs iš darbo Pilypas (Iz. 
Samas) tą naujieną sužino ir iš
bėga į karčiamą parsinešti gė
rimo svečiams pavaišinti, čia 
ir atsiveria atėjūnams ta laimė, 
kurią jie tikėjosi rasti, bet iš 
kito galo. Brolis prasigėrę?, jo 
draugas irgi tokis, kuris tuojau 
sukasi apie Veroniką, Jackus jį 
tuoj švogeriu vadina ir abu pa
sigėrę verčia atvažiavusius ger
ti, paskiau vyrus išsiveda kar- 
čiampn, iš kur persigandę vėl 
sugrįžta Ignas su Pranu, pama
tę tikrą laimės šalies vaizdą. 
Parsiveja juos paskui Jackus ir 
Pilypas, priverčia Igną gerti, o 
kada Pranas atsisako daryt ką 

I liepia, - jį grąžindami išveja ir 
I namų, kam jis’juos mokina do-

Veronika verkia į tokį bai
sų gyvenimą pakliuvus, tiešina- 
ma Švilpaitienės, ir 
dengia pirma diena 
mo Amerikoje.

Sekančiame akte' 
jau karčiamoj dirba, kur ją šei
mininkė (L. Banionienė) moki
na kaip reikia iš vyrų pinigus 
vilioti. Ją aplanko Pranas ir 
su gailesčiu pasityčioja, kokią 

I laimę ji čia rado. Išbando gud-

taip užsi- 
jų gyveni-

Veronika

JŪSŲ KŪDIKIS PRIVALO TURĖTI 
GERIAUSI MAISTĄ

Lietuvė motina iš Philadelphio rašo: 
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir 
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaites. 
Po išbandymo daugelio visokių maistų, jai 
gydytojas užrašė

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

ir kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro 
svaro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pir
mu sykiu, iš viso suvirs mėnesio laiko gy
venimo.”

« THE BORDĘN COMPANY
Borden Building - New York

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVE, 
kj sveiku, 
ci j as jūsų

Vardas

Adresas ...

kuri paaiškins kųip .užlaikyti kudi- 
Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
kalboje. * Gi 0103

da pagelbėt Lietuvon sugrįžti, I 

į bet tuo tarpu ineina karčiam-1 Svetainėje, 
ninkas ir jį išveja, kam jis ne-Į gegužio 14 iki 17 dd. 
fundi j a, o tik šnekasi. Po to • <" 
ateina Pilypas, kuris prašo kar- . 
čiamninką pripiršti jam Vero
niką, kuri jo nemyli ir neken
čia. Prižada net 10 dolarių, bet 
karčiamninko gudraus butą: jis 
tuoj sako, kad Pranas jam net 
20 dol. siūlė už pripiršimą, ir 
tai jį išvijo, tai kur jam pirš 
už 10 dol., ir vis ragina Pilypą 
gert ir jam fundyt ir net žmo
ną ir Veroniką pašaukt, kad ir 
joms fundytų. Ant galo, su 
karčiamninkės pagalba, Pilypas 
už 50 dol. Veroniką prisišneka, 
kada atėjęs žydas (A. šešto
kas) inprašytas jai primeluoja, 
jog Pranas su kita vedasi, čia 
tuoj sugertuvės, atgabenami iš 
namų Veronikos broliai, ateina 
dar Lietuviškas valkata (P. Ku
bilius), ir taip prasideda muš
tynės, areštas, subėga policija 
(A. Murauskas ir M. švarpa) 
ir visi atsiduria policijoj, išsky
rus Veroniką, žydą ir valkatą, 
kurie muštynėse nedalyvavo.

Bet vistiek, žinodama Prano 
apsivedimą su kita, Veronika 
patenka už girtuoklio, nes tą 
parodo ketvirtas aktas, ir jau 
ji susilaukus kūdikio^ Po tūlo 
laiko pas juos apsigyvena ir 
Pranas, čia tai jis su Veronika 
išsišneka ir paaiškėja visos kar
čiamoj 'sudarytos mleklerystės, 
per ką ji pateko girtuoklio na- 
guosna, sunkun gyvenimam Ji 
nori pasišalinti, Pranas sutinka 

, ją gelbėti ir duoda pinigų Lie- 
, tuvon grįžti. Tuo tarpu parei

na girti jos vyras ir brolis, na 
ir ęuradę priekabę, buk jis vi
lioja jo žmoną, pakelia mušty
nes, veja lauk jį iš namų, b jis 

, išbėgęs atveda policiją, kuri su
ėmus juodu išsiveda girtus, gi 
žmona nueina policijon savo pa- 
skundai. Palikęs namie Pranas 

' prisaugoja kūdikį, skaito pini
gus, kuriuos duos Veronikai ke
lionei į Lietuvą. Ignas girtas 

. parėjęs prašo paskolint jam pi- 

. nigų, Pranas atsisako, tada iš- 
, ėjęs Ignas kitur vėl negavęs su

grįžta pas Praną, ir čia jį nu- 
, duria, kada Pranas, buvęs už

snūdęs, išgirsta, jog Ignas jo 
; valizą krečia norėdamas apvog- 
, ti, ir surinka ant jo. Pareina 
, iš policijos Veronika randa ne- 
• gyvą Praną ir brolį kruvinom 
. rankom; Ignas areštuojamas, 
. Veronika nori nusižudyti, bet 
. kūdikis lopšyj — neikia del jo 
. nors gyventi — ir tuomi užsi- 
. baigia jos ir Prano jieškoti ke

liai išėjimui iš tokio gyvenimo. 
t Lošėjai visi savo roles gerai 

atliko, jei aplenkus mažutes pa
klaidas, 
tėmijo. 
lošė ir 
garsiai

Kadangi perstatymas užsitę
sė ilgai, tai publika, kuri ir lai
ke trumpų nemoka tinkamai už
silaikyti, nleužsilaikė ir dabar 
prideramai, o tas trukdė norin
tiems išgirsti lošėjų žodžius. Ki
ta bėda — tai vaikai: jų šį sy
kį buvo dikčiai, nes kiekviena 
atėjusi mama neskupėjo net po 

i kelis atsivesti.
Dainų dalį tinkamai išpildė 

paeiliui atlikdami sekantieji: E. 
Grigiutė, A. Zdanis, K. Bagdo
nas ir J. Ribokas (duetas), A. 
Zubiniutė ir A. Varakojis—due
tą pianu ir smuiką, ant galo — 
J. M. Baltru'koniutė, E. Grigiu
tė, K. Bagdonas ir J. Ribokas — 
kvartetą, sudainuodami porą 
dailių dainelių.' Pianu palydė
jo L. Krampas.

Po perstatymo atsibuvo ba
lius, svečiai prasilinksmino iki 
vėlumai nakties. Ramusis.

gia milžiniškus fėrus Lietuvių 
354 Park gatvės, 

Pirmą 
dieną bus šokiai su prakalbomis, 
antrą dieną, nedėlioj, — teat
ras “Natstutė”, prakalbos ir 
koncertas. Tos dienos progra
mą atliks Varpo Dr-ja, kuri nie
kad neatsisako kada yra kas 
veikiama del Lietuvos labo ir 
prisideda su patarnavimu ir pi- 
nigiškai remia. Trečią dieną, 
gegužio 16, bus balius ir teatrė- 
lis, kurį sulos vietinė Lietuvos 
šalininkų kuopa, daugesniai pa
sidarbavusi pardavinėjant Liet. 
Paskolos bonus ir rinkime aukų 
šauliams. Paskutinę dieną, ge
gužio 17, bus užbaiga fėrų su 
dainomis, šokiais, laimėjimu vi
sokių daiktų didesnės vertės, 
kuriuos suaukavo vietos pramo
ninkai, kaip Lietuviai taip ir 
svetimtaučiai. Svetimieji, ypač 
žydai, davė stambių daiktų, 
nors ir Lietuviai biznieriai neat
sisakė ir skyrė pagal savo galę. 
Vienas keistas apsireiškimas, 
tai kuomet smulkesni musų bi
znieriai davė didesnes aukas, tai 
įsigyvenę biznieriai, ypač vie
nas, kurio turtai skaitomi šim
tais tūkstančių, vos tik $5 pi
nigais tetišgalėjo, ką padarė ir 
daugelis paprastų darbininkų.

kurių nei publika nepa- 
Policistai kiek silpniau 
pirmas žydas negana 

kalbėjo.

NEW BRITAIN, CONN.
Visutinas darbavimasi gelbė

jimui musų brangios Tėvynės iš 
vargų ir nelaimių čia nei kiek 
neapsistojo. Tikri Lietuvos Sū
nus ir dukterįs stengiasi surast 
kokį nors naują būdą, kad kuo- 
daugiausia butų pelno gynjmiįi 
Lietuvos nuo vidujinių ir išlau
kinių priešų.

štai dabar, vietinių Sandarie- 
čių pasidarbavimu, likos suor
ganizuotos visos vidurinės, sro
vės pašalpinės draugijas ir kuo
pos — ALTS. 32 kuopa, SLA. 
34 kuopa, Lietuvos šalininkų 
Kuopa, šv. Juozapo Dr-stė, šv. 
Andriejaus Dr-stė, Šv. Kazimie
ro Dr-stė, L. Sūnų ir Dukterų 
Dr-stė, Vytauto Dr-stė, Apšvie- 
tos žirgvaikio Dr-stė, L. N. U. 
Klubas, šv. Onos Dr-stė, ir Bi
rutės Dr-stė, ir visos išvien ren-

Gėda tokiems musų turtuoliams 
del jų šykštumo.

Vietinis Lietuvių Benas laike 
fėrų žada griežt visai už mažą! 
atlyginimą. Lietuvių Sąryšis, 
kuris turi savo svetainę, leidžia 
tam tikslui naudot ją dykai.

Taip dalykams stovint, tikima 
turėti daug pelno Lietuvos nau
dai.

Bet kaip visur taip * ir pas 
mus randasi tamsunėlių, norin
čių pakenkti visam darbui kas 
veikiama Lietuvos labui. Ypa
tingai turiu pažymėti tuos, ku
rie semia visą savo mokslą iš 
Brooklyniškės plepalės ir kurie 
yra susispietę prie savo drau
gijų, su “komunizmais” galvo
se, — tie net iš kailio neriasi, 
kad tik kaip nors veikimui pa
kenkus ir veikėjus diskredita
vus. Jiems baisiausi atrodo San- 
dariečiai ir Varpo draugijos vei
kėjai.

Darbai tuom tarpu čia eina 
silpnai, dirbama daugiausia 3 
ir 4 dienas savaitėje; uždarbiai 
silpni. Vargo Brolis.

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wilshaw, Craigneuk, 
Scotland..

DOVANOS
PRADEDANT NUO DABAR, 

iki pabaigai šių 1921 metų, VI
SIEMS "Dirvos* Skaitytojams, 
užsimokantiems metinę prenu

meratą, bus duodamos didelės dova
nos — didžiausios, kokias kada Ame
rikos Lietuviški Laikraščiai davė.
(JJ DOVANOS susideda iš knygų — 
tikrų moksliškų veikalų, naujausių ir 
didžiausių, ką šiais laikais yra “Dir- 

* va” išleidus. įsitėmykit tai gerai:
> Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 

paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vieną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

“AT1LLOS SIAUBIMAS
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

Parašė J. O. Širyydas. Puslapių 208. Su paveik
slais. Labai žingeidus istoriškas piešinys iš se
novės siaubūno barbaro Atillos vajonių po Aziją 

ir Europą, taipgi Lietuvių gyventose vietose.
Pardavimo kaina $1.50.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ.
^PASAKŲ”

■ Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 156 (didesnio 
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūrų į tai.

Pardavimo kaina $1.25.
(J Taipgi įsitėmykite, kad abi tos kny
gos bus duodamos su apdarais: yra 
apdarytos tvirto storo audimo virše
liais, su vardais atspaustais ant viršų.
CĮGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojais, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
tus. Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
(J Kurie norite gauti vieną iš tų knygų 
tuojau, nelaukdami iki jūsų prenume
rata pasibaigs, galit atnaujinti dabar 
ir knygą prisiusime kaip ir visiems.
CJ Jeigu Jūsų prenumerata baigsis tik 
po Naujų Metų — galit atnaujinti ne
laukdami, nes dovanos po Naujų 1922 
Metų jau negausite.
(J Tos pačios knygos bus duodamos 
ir užrašantiems “Dirvą” į Lietuvą ar
ba kitas pasaulio dalis.
“Dirva” metams S. Valstijose $2.50 
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje ” $3.50

' Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

MARTINAS
UODEGES
— Klausyk, drauge, paša- • 

kyk man, ar tu tiki, kad ko- j 
mėtos gali ateit prie musų < 
žemės ir susimušusios su ja 1 
padaryt jai galą?

— Kodėl ne, Martinai, juk 
niekas kelio joms pastoti ne- ; 
gali; su kiekvienos kometos Į 
atsilankymu pradeda dary
tis žemei pavojus. j
. — Ale aš mislinu, kad tie h] 
astronomai ar kitokie, kurie , 
tas kometas gaudo, tik išsi- 9 
mislina visokius niekus žmo
nių gąsdinimui. Kodėl iki j 
šio laiko dar nei sykio že- j 
mė su kometa nesusimušė. ;

— Tikėjimas ir netikėji- J 
mas į susimušimus neturi , 
jokios reikšmės. Aš tau no- , 
riu padaryti šitokį sulygi- j 
nimą. Visata arba beribė 
yra lygi musų didžiosioms 3 
jūrėms, tik jūrės turi kraš- j 
tus, o erdvės neturi nei ga
lo nei krašto, nei sienų nei j 
stogo. , j

— Sustok, drauge, jau aš , 
tave sugavau. Jeigu nebū
tų sienų ar kraštų, tai kur j 
tas oras laikytųsi, kuriame 
žemė plaukioja ? j

— Žemė neplaukioja jo- ; 
kiame ore, bet oras yra ap- ] 
supęs žemę tiek, kaip pavei- ] 
zdan dikčiai įkaitintas ap- ] 
skritas akmuo ar kas pana- i 
šaus: prie pat akmens pa- j 
viršio yra karšta, toliau šal

čiau, o dar už kokio tolumo ' 
j jau mes akmens šilumos vi- ' 
sai nejaučiame. Taip yra 
apsupta žemė oru: arti prie 
jos yra daug oro, toliau ma
žiau, o dar toliau jis visai 

I pasibaigia. Tenai už oro 
ribų, už visų dangiškų kū
nų* apgaubtų oru ar šiluma 
ribų yra tiktai tuštuma ar
ba vadinamas eteras — nie
kas savimi, tuščias šaltas ir 
tamsus niekas.

— Tai ant ko, drauge, ta 
žemė gali laikytis ar kaip 
gali kometos plaukiot?

— Žemė laikosi prie sau
lės, kaip ir visos aštuonios 
jos planetos — visos sukasi' 
aplink ją tuščiame tamsia
me etere, sujungtos trauki
mo spėka su saule, ir jos iš 
tos spėkos nutrukti negali. 
Jeigu kuri nutruktų, tai nu
dundėtų į tolumas taip kaip 
nuo šniūro nutrukęs akmuo, 
laike smarkaus įsukimo ore.

— Tai man darosi aišku, 
drauge, kad musų žemė ka
da nors gali nutrukt nuo 
saulės ir nuduzgėt kur į ne
permatomą tamsumą: ką 
mes tada veiksim be švie
sos?

— Jeigu žemė nutruktų 
nuo saulės spėkos, tada mes 
jau daugiau nieko neveik
tume: dideliu smarkumu į 
dausas lėkdami matytume 
saulę mažėjančią, šilumą 
nykstančią, ir pagaliaus su
šaltume dar tikros tamsos 
nepasiekę nei pradėję ką 
nors veikti. Bet taip var
gu kada atsitiks. Didžiau
sias pavojus yra nuo kome
tų ir kartais nuo pačių že
mės vidurių.

— Tu vėl, drauge, kažin 
ką išsimislini: kokis pavo
jus gali būti nuo žemės vi
durių?

— Tokių pavojų buvo ir 
yra daug: pirmiausia, tai 
vulkanai..

— Tokių baikų tai aš tik, 
drauge, nesu dar girdėjęs.

— Tai paklausyk; jeigu

APIE ILGA- 
KOMETAS

skaitytum moksliškus raš
tus, tai žinotum, kad nuo 
pradinių žmonijos gyvenimo 
dienų jau yra daug sykių 
sunaikinta čieli kontinen
tai arba tokie plotai žemės 
kaip Amerika, maišesni ir 
tam panašus.

— Ale kur jie, drauge, ga
lėjo dingt: juk vulkanai jų 
j debesis neišnešė.

— Tie kontinentai nugar
mėjo po vandenais arba nu
skendo. Su nuskendimu ir 
jų gyventojai dingo, po ko 
apie juos niekas daugiau ne
žinojo. Kada vulkanai įsi- 
veikdavo, būdavo suardomi 
rj daleles dideli žemės plotai, 
salos, ir toje vietoje nuskęs
ta. Žinoma, kitoje dalyje 
tuo tarpu iš jūrių pakįla 
nauji žemės plotai. Arba 
jei nuskendimai neatsibuna 
urnai, tai palengva nusilei
džia j jūrių dugną sausais 
buvę plotai, o kitur tuo tar
pu iškįla j viršų nauji.

— Tai tas nepavojinga: 
žmonės gali pereit ant sau
sumos ir liks gyvais.

— Dabar, kada yra laivai 
ir orlaiviai, vienam konti
nentui skęstant butų leng
va pereiti ant kito, bet ir tai 
nelengva ir daugybės žūtų, 
jei skendimas atsibūtų lai
ke vulkanų įsisiaubimų ir 
žemės drebėjimų. Senuose 
amžiuose žmonės neturėjo 
nei laivų, nei nieko kito ir 
prie to dar jie nežinojo ar 
yra kokios kitos žemės ša
lia jų gyvenamos.

— Aš tau vistiek, drauge, 
netikiu, kad taip butų kada 
nors atsitikę.

— Mokslo tyrinėjimai pa
rodo. Vienas iš tokių atsi
tikimų yra žinomas net ir 
vaikams didysis tvanas.

— Drauge, tai kunigų iš- 
mislas žmonių mulkinimui.

— Ne, Martinai, tai nėra 
koks nors, įšmislas, bet,(ti^ 
ras atsitikimas, įvykęs pas-1 
kiausia, po visų kitų atsiti
kimų, kuomet žmonija jau 
buvo civilizuotesnė ir galėjo 
tą faktą nors lupomis per- • 
leisti į musų dienas, kada 
jau galėjome užrašyti į kny
gas. Tas atsitikimas buvo, 
žinoma, ne ant visos žemės, 
bet vienoje žemės dalyje, ir 
net tada, kaip jau žmonės 
pradėjo jure naudotis kelio
nėms ir turėjo kokius' ten 
laivus.

— Aš to nebijau, ba jeigu 
vėl taip atsitiktų, galėčiau 
nuvalžiuot kitur ir vėl gy
vent.

— Bet užtai reikia but 
dėkingu mokslui, kad tokias 
žinias žmonijai suteikė, kad 
ištyrė kas buvo ir kas gali 
būti, o pertai žmonės gali 
išrasti budus ką daryti ir 
kaip gelbėtis tokiame' atsi
tikime. Net dabar ta vieta 
kur mes gyvename, ant ku
rios stovi Clevelandas, yra 
buvus jūrių vieta, o dabar 
pasitraukė vanduo tolyn.

— Drauge, vanduo nepa
sitraukė, ale nusekė ir išga
ravo, tada liko daugiau sau
sos vietos.

— Klaidinga mislyti, kad 
jūrių vanduo kur nors ding
sta: jo visada yra tiek pat 
ir jis nesunaikinamas. Vie
noj vietoj vanduo kįla į de
besis, kitoj puola žemyn, ir 
juo daugiau pakįla, tuo dau
giau vėl nupuola. Vanduo . 
yra žemės skritulio dalis ir 
su žemės -paviršio pasikeiti- 
nėjimu jis keliauja iš vietos 
į vietą niekados nesustoda
mas. Palengva ar urnai jis 
grąsina žmonėms nuskandi- 
nimu ir priverčia juos to
lyn kuriame nors krašte pa
sitraukti, pats gi užgula tas 
sausumas. Taigi, su pagal
ba požeminių galybių veiki
mo žemės paviršius nieka
dos negali būti ramus ir be 
pavojaus. Bet, žinoma, tas 
dar nesunaikina viso žemės . 
skritulio, kaip gali padaryt 
atkeliavusi kometa. Bet da
bar neturiu laiko tau dau
giau pasakot. Kitą sykį pa
kalbėsim ką gali padaryt at
keliavus kometa.

— Gerai, drauge, tik ne
užmiršk, ba man žingeidu.
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ruomet žmonija jau ' 
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į nors lupomis per- 
musų dienas, kada 
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i atsitiktų, galėčiau 
ot 'kitur ir vėl gy-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Iš RUSIJOS
Kokias žiaurias įmones 

naudoja Rusijos bolševikiš
ki autokratai apsaugojimui 
savo gyvasčių, musų skai
tytojai dar nežino ir iš se
nų laikų, kurie istorijos ne
skaitę. Rusijoje vilsu šituo 
“darbininkų laimėjimo” pe
riodu nebuvo ramybės, nors 
apie tai žinių nedaug teat
ėjo pas mus.

Sulyg pačių bolševikų su
rašą, bėgyje paskutinių še
šių mėnesių dvylikoj jų val
domų distriktų surinkta ši
tos žinios:

Atsibuvo šiifitas ir ketu
riolika sukilimų;

Du šimtai keturiasdešimt 
devyni prieš-bolševikiški su
sikalbėjimai ;

Nužudyta 4,300 žmonių ir 
29,000 tapo areštuota.

Kiti Ižmonės klausia sa
vęs : kad Leninas ar Trockis 
tokie blogi, tai paėmęs kas 
juos nužudytų ir butų pa
baigta; juk yra tokių, ku
rie galėtų prieiti, kurie ne
pritaria bolševizmui.

Bet štai kaip yra. Leni
no ir Trockio planas atgrą- 
sinimui žmonių nuo pasikė
sinimo ant jų gyvasčių yra 
visai suprantamas. Pasku
tiniu laiku kaip buvo ban
doma Leniną nužudyti, pen
ki šimtai užstatan paimtų 
žmonių tapo sušaudyti kai
po persergėjimas 'kitiems.

Faktas apie nužudymą tų 
penkių šimtų žmonių likosi 
plačiai viduje paskelbtas, ir 
štai kiekvienam tuoj prisi
mena, kad laike to pasikėsi
nimo ant Lenino penki šim
tai iš jų pačių tarpo išrink
tų turėjo nustoti gyvasčių. 
Bent tokios žinios ateina iš 
Rusijos.

Užstatų planas tokis: bol
ševikai surenka jiems tin
kamą skaičių neištikimųjų 
piliečių, arba jų nužiūrėtų 
žmonių, nepritariančių bol
ševikiškai valdžiai.,.. Jeigu 
.kas pakelia ranką prieš Le
niną — keletas šimtų iš su
imtųjų buna nužudoma.

;t užtai reikia but 
mokslui, kad tokias 
nonijai suteikė, kad 
as buvo ir kas gali 
pertai žmonės gali 
budus ką daryti ir 
Ibėtis tokiame'atsi- 
Net dabar ta vieta

i gyvename, ant ku- 
vi Clevelandas, yra 
urių vieta, o dabar 
kė vanduo tolyn, 
augę, vanduo nepa- 
, ale nusekė ir išga- 
ia liko daugiau sau- 
>s.
iidinga mislyti, kad 
nduo kur nors ding- 
visada yra tiek pat 
sunaikinamas. Vie- 
)j vanduo kįla į dė
toj puola žemyn, ir 
įau pakįla, tuo dau-

nupuola. Vanduo. 
ės skritulio dalis ir 
s paviršio pasikeiti- 
is keliauja iš vietos 
įiekados nesustoda- 
įlengva ar ūmai jis 
žmonėms nuskandi- 
priverčia juos to

nne nors krašte pa- 
pats gi užgula tas 

s. Taigi, su pagal- 
ninių galybių veiki
as paviršius nieką- 
Ji būti ramus ir be 
u Bet, žinoma, tas 
naikina viso žemės 
, kaip gali padaryt 
įsi kometa. Bet da
iriu laiko tau dau- 
akot. Kitą sykį pa
ką gali padaryt at- 
kometa.

•ai, drauge, tik ne- 
ba man žingeidu.

Naujas Budas* Krimina
listų Žudymui

Nevados valstijos legislature 
priėmė naują įstatymą prasikal
tėlių žudymui. Ikšiolei buvo 
kariama arba nušaunama, kaip 
pats prasikaltėlis pasiskiria.

Naujausias kriminalistų žu
dymo būdas yra troškinančiu 
gazu. Pasmerktasis miegos sa
vo 'kambaryje, kuris automatiš
kai užsidarys, kad oras neinei- 
tų. Kurią naktį, jam bemiegant, 
oras bus užkirstas, mirtinas ga- 
zas paleistas ir žmogus, teore
tiškai, numirs miegodamas.

Tas būdas labai žiaurus, nes 
prasikalėlis bus kankinamas ta 
minčia, kad eidamas gult kas 
vakaras manys, ar dar jis atsi
kels ryte ar ne. Ir mes taip 
tankiai manome, bet nežinome 
jokio pavojaus, o kada nežino
me tai ir nesivarginame. Kali
niui tas bus baisu. Negalima 
tikrint, kad kožnas nuėjęs gul
ti užmigs tuoj, ar neišbus tuo 
laiku kada pradės oro stokuoti 
ir gazo atsirasti. Ar gali būti 
kas baisesnio kaip kankynė to
kiame momente?

Elektra žudymas ar pakori-

Latviai išbudo ir apsižvalgę 
pradėjo šnekėtis su mumis kai
myniškai. štai susitarė rube- 
žių klausime ir neatsirado jokių 
žuljkowskių, kurie butų dar ne
pasitenkinę tuomi ir pultų už
imti Palangą ar ką kitą.

Latviai ir seniaus, svajodami 
apie ifepri'klausomybę savo ša
lies, suprato svarbumą kaimy
niško sugyvenimo su Lietuva ir 
nemanė niekados peštis, tik ne
tikėtai pasisuko Lenkai, kurie 
laikinai .buvo apdumę jiems akis 
ir pradėję rodyti savo geroves, 
su jais bičiuliaujantis.

Linkėtina, kad šita padaryta 
tarp Lietuvos ir Latvijos sutar
tis amžinai nesuirtų ir kad tų 
kraštų gyventojai stengtųsi pa
silaikyti santaikoje. Pabaltju- 
rio valstybių sąjunga tada bus 
daug intekmingesnė, kada ji su
sidarys. 

▼ ▼ ▼

Kada Viskas Bus Dy
kai

' Raseinių apskritis įkūnijo su
manymą — nemokamos medici
nos pagalbą. Apie tai yra ži
niose iš Lietuvos.

Mes štai apie ką norime pa
kalbėti. Tankiai visuomenės gy
venimo gerinimo planų j ieškant 
išsireiškiamą, kad viskas turė
tų būti dovanai, viškas turėtų 
būti valstybės palaikoma ir su
teikiama. Kaip tai puiku. Gy
veni sau, žmogus, gauni viską 
dykai; dirbdamas gauni algą ir] 
tik į kišenių dedi. Valstybė ap
rūpina tave ligoje, senatvėje, 
nelaimėje ir visame; aprūpina ir 
tavo šeimyną. Kitų net sako
ma, jog reikalinga, kad ir vai
kus valstybė auklėtų. Rojus ta
da — viskas dykai — ir ko dau
giau reikia. Tada ateina gero
vė. Juk nieko geresnio, kaip 
tik geisti, kad tokie laikai .užei
tą- /' M . ' .

Bet štai: Vienai tik visame 
Raseinių apskrityje vaistinei į- 
kurįi (Kelmėje) paskirtą 78,800 
auksinų. Bet ar to užtenka? 
Reikia- kožname miestelyje ar 
kožnoje parapijoje po vaistinę 
turėti. Kas gali važinėti tik į 
Kelmę vaistų, po. kelias mylias ? 
Taigi, kitai, trečiai, ketvirtai ir 
desėtkui vaistinių vis reikia -po 
78,800 auksinų. Iš kur tie auk
sinai paeina? Nagi iš tų pačių 
žmonių 'kišenių, uždėti mokes
čiai ant jų ūkės, ant žemės, ant 
kitko. Nes kas gi pats apskri
tis, jei ne žmohių nurodyti ru- 
bežiai, kuriuose jie pasidaro sa
vo valdybą ir veda savo reika
lus, mokėdami į centrą po kiek 
patįs nuskirta.

Mokesčiai eina metais. Dy
kai duodamų vaistų įstaigos už
laikymui kiekvienas turi mokė
ti tiek, kitokiai įstaigai (įek, ki
tai dar -kiek reik. Susidaro di
dėlė suma ūkininkui ar mieste
lėnui taksų, o štai vienas suran
da priežastį, kad jis nesirgo, 
vaistų nereikėjo; kitas kitaip 
negalėjo pasinaudoti ta ar ta 
visuomeniška arba valdžios įs
taiga. Bet ateina kitas metas 
ir vėl mokesčiai turi būti mokė
ti tų įstaigų užlaikymui, šalip 
mokesčių valdžiai ir apskričiui.

Štai -kame ir užsibaigia nesu
prantančių žmonių džiaugsmai 
“viską dykai” gauti prie kokių 
ten kitų valdžių. Nesmerkiame

čia Raseinių apskričio pradėto 
darbo, jis yra toli nuo to, ką 
kiti rengia, tamsius žmonelius 
klaidingai įkalbindami.

Bet -kada kokį biznį ar įstai
gą, kad ir vaistinyčią, veda pri
vatiniai interesai, mums ir ne- 
galvoj, ar ji turi iš ko pasilai
kyti; einam jon kada reikia.

Ligoninės, našlaičių ir senų 
prieglaudos priderėtų būti po 
visuomenės priežiūra, nes tos 
įstaigos dalimai susideda iš au
kų, liuosos paramos, dalimai iš

apmokėjimų pačių, sakysim li
gonių, ar giminių į prieglaudas 
padėtųjų, žmonės neturės ga
na kantrybės viską sau savo pi
nigais palaikyti, kad turėti tei
sę vadinti “visuomeniška” arba 
valdiška įstaiga, nors pats pla
nas yra gražus ir viliojantis.

Buvę monopoliai, ir visų ša
lių pačtai arba valdiški bankai 
yra vadinama valdiškomis arba 
visuomeniškomis įstaigomis. Bet 
iš jų reikia pirkti, kaip pav. 
krasos ženklelius: kas sykis už 
juos moki ir jie yra ant apivar- 
tOs plano; taip pat bankai, kur 
žmonės neverčiami pinigų dėti. 
Bet kas kita su tokiomis įstai
gomis, iš kurių reikia viskas dy
kai gauti. I jas, mat, reikia iš- 
kalno sudėti tiek, už kiek gali 
išimti,, imsi ar ne.

KNYGOS
Raio BUDRIKAS.

mas yra irgi baisus, bet žmo
gus iki paskutinės minutės ne
jaučia nieko, o kada jau laikas 
jausti — buna po visko.

▼ .T ▼

Latviai Atsipeikėjo
Atsimename gerai, dar nėra 

metų laiko, ka’P musų kaimy
nai Latviai buvo užsimoję ant 
Lietuvos, susivieniję su Lenkais 
ir pradėję rėkaut, kad tas, kitas 
ar trečias miestas butų jiems 
atiduotas. Tą jie darė, be abe
jo, po intaka Lenkų, gundomi 
kiršintis su Lietuva, kad iš ki
tos pusės Lenkai gautų sau ir
gi daugiau, abipusiai Lietuvių 
spėkas, nusilpninę. Bet su Len
kais Latviai ilgai nelošė. Mes 
gi kantriai laukėme, kolei jie 
išbus iš to savo apakimo, kad 
ne su Lietuva, o su Lenkais bu
tų jiems geriau bičiuliautis.

ŽVILGSNIS Į SILE
ZIJOS PRAEITI

AUGŠTUTINĖJI Silezija, sce
na plebiscito tarp Lenkijos 

ir Vokietijos, viena iš svarbiau
sių apsisprendimui leistų vietų 
po Pasaulinės Karės, sekančiai 
apibudinama mums prisiųstame 
buletine iš Washington, D. C., 
National Geographic Society 
raštinės:

“Rubežinė linija prieš karę 
buvusios Vokietijos rytuose iš
rodo į milžiniško hippopotamo 
išžiotus nasrus, kurio dantįs 
lyg but įsmeigti į vakarinį šo
ną Rusiškos Lenkijos, žemuti
nė žiočių dalis buvo Silezija, ir 
žemutinėji jų dalis, priešingai, 
Augštutinėji Silezija. Tečiaus 
vadinimas dalei jos pozicijos nė
ra tikras ir Augštutinėji Silezi
ja savo vardą turi ne nuo jos 
padėties lyginant su visa, bet 
deiei jos kalnuoto pobūdžio.

“Pačiame pietiniame rage se
nos Vokietijos Imperijos, išsi- 
kištrsiame tarp Austrijos-Veng
rijos ir Rusijos, buvo dalis Au- 
gštutinės Silezijos kuri teikė 
tai šaliai didžiausią vertę ir to- 
delei jos teritorija yra verta 
didelių pastangų, kokios buvo 
sudėtos už jos pasisavinimą; 
anglies laukai apima virš 1000 
'ketvirtainių mylių ir sudaro 
patį žymiausi nuolatinų anglies 
guolių geriausios rūšies anglies 
Europoje. Išviso tenai skait- 
liuojama esant apie 62 bilijonai 
tonų anglies, o tai yra daugiau 
negu mums labiau žinomame 
Ruhr klonyje vakarinėje Vo
kietijoje. Vien tik daugumas 
anglies nepasako visos pasakos, 
nes kuomet Ruhr srities anglis 
yra dalimai menkesnės rūšies, 
Augštutinėje Silezijoje yra be
veik visa -geriausios rūšies an
glis. -

“Vokietija, nebereikalo todėl, 
norėjo pasilaikyti sau Augštu- 
tinęją Sileziją kaipo reikmenį, 
jęigu ji norėjo atgauti savo pa
stovą industrine svarba pasau
lyje. Jos vertė aiškiai pasi
rodė, nes turint nuosavybėje šį 
dištriktą Vokietija galėjo ves
ti Pasaulinę Karę kolei tik ji 
norėjo, nors diduma pasaulio 
valstybių buvo išstojusios prieš 
ją. Panašiai Lenkija jautė, jog 
nepriklausomas ekonominis gy
venimas ir spėka galinti atlai
kyti militarį užpuolimą iš rytų 
ir vakarų nebus galima atsiek
ti neturint savoje globoje Aug- 
štutinėsės Silezijos anglieš. Tos 
srities vertę padidina svarbus 
guoliai zinko ir švino rudies.

“Delei daugio tos srities ang
lies Augštutinėji Silezija išvys
tė daugybę metalurgiškų indus
trijų, taigi ji yra svarbi ir in- 
dustrišką sritis lygiai kaip ka
syklų sritis. Tame distrikte ka

sama ir geležies rudis, prie to 
didelė daugybė atgabenama iš 
rytų ir vakarų rudies kasyklų 
užpildymui tų rodos niekad ne
sibaigiančios daugybės geležies 
liejyklų, plieno dirbtuvių, ma
šinų išdirbysčių ir kitų metalo 
darbų įstaigų, kurios tenai išsi
vystė. Kitos industrijos spie
čiasi apie fabrikąvimą zinko ir 
švino. Taip augštai išsivystę 
viekas toje industrialėje srity
je, kad plotąi apie miestus Beu- 
then, Konigshutte, Kattowitz ir 
Gleiwitz yra daugiau apgyven
ti imant mylios plotais, negu 
kitoje kokioje Europos dalyje.

“Silezija ankstyvuose laikuo
se buvo užgyventa Slavų bastū
nų būrio, bet apie juos mažai 
buvo girdima iki beveik 1000 
meto, kuomet ji jsusibendrino 
su Lenkija. Daugiau šimtas 
metų po to ji buvo paskira val
stybe, bet sąjungoje su Lenki
ja. Po to vėl ji buvo pusiau 
neprigulminga, bet po viršval- 
dyste Vokietijos, Bohemijos, 
Vengrijos h* Austrijos valdovų 
paeiliui. Ji buvo karės žeme 
laike Trisdešimties Metų Karės 
septynioliktame šimtmetyje, ir 
pasekmėje šitos karės naštos ji 
nustojo beveik tris ketvirtdalius 
savo gyventojų. 1741 metais 
sena Silezija buvo padalinta, 
pietinė dalis pasiliko Austrijos 
nuosavybėje, gi Augštutinėji ir 
žemutinėji Silezija dabartinių 
laikų pateko Prūsijai. Prūsijos 
karalius, Frederikas II, užėmė 
tą teritoriją uispeka, nuo Impe
ratorės Marijos’Teręsos, pama
tuodamas savo reikalavimą ant 
trumpai buvusios Vokietijos sa
vastyje apie 1163 metus.

“Silezijos apgyvendinimą Vo
kiečiais pradėta vykinti Vokie
tijos monarchų dvyliktam šimt
metyje. To pasekmėje žemuti- 
nėsės Silezijos gyventojai buvo 
žymiu skaičiumi didžiumoje Vo
kiečiai per šimtus metų. Atsi
tikime su Augštutiheja Silezi
ja Vokiečiai nebuvo taip pasek
mingi. Daugumo didesnių mie
stų gyventojai yra daugiau Vo-, 
kiečiai negu Lenkai, tečiau kai
muose ir laukuose Lenkų yra 
daugiau. Buvo abelnai priim
ta, jog Augštutinėje Silezijoje 
kaipo visoje Lenkai sudaro nuo 
60 iki 75 nuošimčių ar daugiau 
gyventojų. Vokietijos pasitikė
jimas laimėti plebiscitą buvo 
remiamas ant daugumos Lenkų 
balsavimo už jų pusę, delei to, 
kad krašto gerovė prigulėjo ant 
Vokiečių kontrolės industrijų.

“Augštutinėsės Silezijos plo
tas yra apie 5,000 ketvirtainių 
mylių, beveik tokio didumo kaip 
Connecticut ir Rhode Island val
stijos sudėjus į vieną. Konigs
hutte padėtis, tos srities žy
miausio miesto, yra beveik to
kiame laipsnyje j šiaurę kaip 
Winnipeg, Kanadoj." »

(Tąsa iš pereito num.)
Visų labiausiai užinteresuojantįs daik

tai pasaulyje tai žmonių darbai bei pasi
stengimai pažinimui, liuosybei, dorybei. 
Bet žmonės siekiasi prie patetiškiausių dai
ktų tamsiu ir nėpagelbingu keliu. Ameri
ka yra išdalinta į dalis ir pavesta įvairioms 
rasoms — apsigyvenusių žmonių laisvei; 
ir ją valdo mamonai, filistinaiį balvininkai, 
galvažudžiai ir redaktoriai. Kaip mes ga
lime turėti užsitikėjimą žmogaus galybėje, 
kurs valdytų jį ir išstatytų jo esybę ant 
augštesnės augštumos?'

Blogas žmogus studijuoja savo drau
gus ne kad mylėti juos, bet kad galėtų val
dyti ir išnaudoti juos; ir nuo to laiko jis 
pradeda patikėti tiktai taihsumui, neatidu
mui ir gašlingos minios vangumui. Jei 
neveikli masė galėtų būti nutempta ant 
augštesnės lygumos, kur žmonės mintija, 
protauja, rūpinasi ir dirba, tuomet visos 
reformos butų lengvesnės.

Kuomet mes nepajiegiame pažinti kny
gos, didelės knygos, tuomet ištikrųjų didi 
blėdis yra musų, o ne knygos. Susipaži
nimas su gera knyga, kurią visi turėtų 
skaityti, yra susipažinimas su protingu 
draugu. Mes atsimenarhe ką jis sakė, bet 
jo siela ir širdis slėpėsi visą laiką nuo mu
sų.

Knyga yra pagundintoja, įkvėptoja, 
nurodytoja ir patarėja. Bet ką ji parodys 
ar įkvėps tamsiam, paikam ir neatsar- 
giam l

Pasaulis virpa teisingumu ir gražybe. 
Bet ką reiškia teisybė ir gražybė miniai? 
Ne daugiau kaip duoną ir mėsą. Taip. Ne 
daugiau.

Skaityk tai, kas duoda tau džiaugsmą 
virpantį garbe ir budėjantį su meile. Bet 
taipgi stengkis stropiai suformuoti savo 
sprendimą ir mėgimą, kad tiktai geriau
sias galėtų patikti tau. Svarbus dalykas 
ne tame, kad šventos teisybės galėtų būti 
atidengtos genijaus 'žmonių darbuose, bet 
ką tu pats galėtum atidengti savo paties 
prote ir širdyje. Prote ir širdyje slepiasi 
tavo begalinis gyvenimas. Geriausi auto
riai nėra tie, kurie mokina daugiausia, bet 
kurie įkvepia didybės meilę ir duoda savo 
skaitytojams tvirtybę ir drąsą siektis pa
stoviai prie augščiausio.

■Prakilnus raštas, tobulas žodis ir ne
mirtini darbai nuolatai kalba.

Yra yra lengviau surandama: apkai- 
navimas reikalauja proto nuojiegos ir cha
rakterio.

“Mes turime kautis, jei norime atsi
laikyti,” sako Šv. Basilius; “ka<į prisireng
ti prie kovos, mes turime jieškoti poetų, 
filosofų, istorikų ir oratorių draugystės.”

Linksminkis žaismėmis, jei negali ras
ti tikros knygos, ar tikro žmogaus, kurs 
pradžiugintų ir apšviestų tave. Mažytis 
tomas palaiko žmonijos išmintį, bet išmin
tį įgys tiktai tie, kurių gilus užsimąstymas 
ir patyrimas padarys juos išmintingais. 
Carlyle ir jo mokiniai stengėsi intikrinti 
mus, kad tikras tikėjimas nėra galimas 
šiuose laikuose; kad visur viešpatauja ne
širdingumas ir veidmainingas tikėjimas. 
Bet kiek šioji doktrina turi teisybės, lai 
skaitytojas pats pamato. Lai jis praplečia 
savo akis ir persiskverbia per visas priga- 
vystes ir paregi aiškiai savo reališkumą.

Pasaulis nepragaišo, nei gi subirėjo į 
sugedimo puvėsius; ir žmogaus protas ir 
širdis nepranyko.

Viskas gyvena.
Dievas tebesilinksmina savo danguje; 

ir pasaulis tebėra toks garbingas šiandien, 
kokiu jis buvo kitados pirmutinėje sutvėri

mo dienoje.
Šiandien žmogus (žino daugiau, negu 

kada jis yra žinojęs. Jis yra laisvesnis, 
žmoniškesnis ir tvirtesnis. Ir žmogus, lyg 
kūdikis, dejuoja kūdikiškų tonu platesnių 
pažvalgų akivaizdoje. Jis turi gilesnį įžvil- 
gį ir. augštesnius siekinius ir sąmoningai 
vertingesnį tikslą. ,

Pasaulis ištikrųjų tebėra kokiu jis bu
vo — pilnas neširdingumo pasaulis, neat- 
jautimo pasaulis, — kadangi visiškai išti
kimos ir teisingos prigimtįs yra ir visad 
buvo begalo puikios.

Toji yra blogo paslapties dalis, kurios 
mes negalime išmatuoti, — blogas kuris 
nusilpnina tvirtų širdžių tikėjimą ir viltį-

Blogas žmonėse yra aiškiai regimas 
paikiui.

Išmintingas studijuoja gerą pasietą 
žmonėse.

Tu myli, o mano siela, mėlynas padan
ges ir baltus debesius augštai sklandan
čius, žvaigždėmis apsėtą ir mėnulio nu
šviestą dangaus skliautą, vaiškią ir snie
guotą kalno viršūnę.

Tu myli, o mano siela, žmogaus bėgį 
prie kurio visi šventieji ir didelės išminties 
žmonės, didvriai ir poetai ir filosofai pri
guli; iš kurio gimė musų auklėjančios mo
tinos, kurios liūliuoja musų miegančius kū
dikius, dangiška šypsą ant savo lupų gieda 
jiems meilės giesmes, saugoja juos, kol jie 
'užauga gražiomis mergaitėmis ir kiltais 
vaikinais; kūdikiai, kurių mintįs yra sal
džios ir nekaltos, lyg šviežiai.pražydusios 
gėlės musų jauniesiems, kurių širdis tyra 
ir tvirta, kaip upelis čiurkšlena tarpe savo 
uolinių sienų.

šis tai Dievo pasaulis, d mano siela !
Tu esi jo kūdikis. Buk drąsi. Nebi

jok nieko keldama ar guldama.
Literatūroje skaitosi brangiu tiktai 

tas, ką sveiki ir tikri protai .paraše augs- 
čiausio laipsnid širdingumu; kitkas yra 
kaip ceremonijų rubai, 'kurie tinka pasi- 
taikymui, įvyksniui, bet gi netinka ilges
niam pavartojimui ir neturi gražumo.

Net ir geriausioje literatūroje mes 
jaučiame, kad žodžiai neįstengia apreikšti 
teisybės ir gražybės, kam pati gamta ven
gia išraiškos. ’

Kuomet mes rašome, ar tepliojame, ar 
graviruojame-braižome, mes stengiamės 
padaryti tobulą darbą, kurio nieks nega
lėtų praviršinti. Ir augščiausio pasisten
gimo didybė yra pažinimas vien širdingiau
sių ir. poetiškiausių sielų. Paprastas žmo
gelis yra pasitenkinęs savo prastais veika
lais. Knygos, kurios niekados nepražudo 
savo galybės viliojančioms gražybėms yra 
tos, kurios apmąstinėja kiekvieno auto
riaus bei žmogaus gyvenimą ir protą: jos 
visuomet užinteresuoja guvi siela. Joks 
autorius, nežiūrint kaip daug genijaus jis 
nebūtų turėjęs, nėra didis, kuomet jo siela 
pikta.

Protas jungiasi su teisingumu, gerumu 
ir gražybe, kaip akis — šviesa ir mėgimu; 
ir aptemusioms gyvenimo siekiniams ji yra 
ištvirkimo liudijimas-

Prakilniausi intekmė yra ta, kuri įkve
pia teisingumo ir tikrybės meilę. Kuomet 
intelektuale prigimtis nėra atjungta nuo 
gašlingos, kuomet bėgio individuumo ir ga
minimo saugojimas išrodo neganėtinu pa- 
liuosuoti sielą nuo šios vergijos, ir ji (sie
la) yra perimta apetito ir pataikavimo ak
stinų, kuomet inpuola purvynan jos api
bjaurinti sparnai, tuomet vargiai ji bega
lės pasikelt prie mėlynos bazilikos šviesos.

(Bus daugiau)

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) ..................................   16c
Skyniau Skynimėli ................................................. 15c
Tykiai Nemunėlis Teka .................................  15c
Saulutė Raudona ..............    25c
Lihgo (Latviška) .................................................. 16c
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui 

ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak
tuvių dienos gg. Šliupam) .................. 6c

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
žalčių Karalienė".' Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ........................ 75c

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai
žodžius pritaikė Anna Lutkua) ..........  ■. 36c

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 Kapą (mišram chorui) .................. 60c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) .............. 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .  .......................................... 60c
Pasaka (solo) ........................................   80c
Noktumas — Ačiū (solo) ................................. 1 76c
Kur tas šaltinėlis (solo) ...................................................76c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .........................  60c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs. .... 25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ... 1...... 50c
Skambančios Stygos (duetas) ..............   50c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) . ............................... 36c
Ai Jojau Per,Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c
Atsisveikinimas su Giria (miir. chorui), ......... 60c
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) "....... '' 1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne (miir. chorui) . . 1.60
Darbininko Daina (mišr. chorai)' 60c
Era Mano Brangi (baso solo) .......... ., 60c
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. eh.) . 25c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) i..; . 1.00
Ilgu, Ilgu ........ i............. . ..................... 60c
Kareivių Daina (trio) ............ a ............ ...... 60c
Lopšinė Daina (solo) .............  , ■ 60c
Mes Padainuosim (mišr. chorai) ...................... 30c
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 30c

Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį
(mišram chorai) ............  ....... 30c

Oželis (mišr. chorai) ..............................  60c
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ...................... 60c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ...į............. 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..........  1.00
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorai) .... .. 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 Girią, Girelę (m. ch) 30c 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorai) ........................... '. 25c
Scherzo (tik pianui) ................................... .. 60c
Sunku Man Gyventi (solo) .......... v. . ............... 60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

' ir k. (mišram chorai) ............................... 50c
Vakarinė Daina (mišram chorai) ................... 60c
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 26c 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ............   30c

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

solo) . ... .............................. 76c
Lietuvos Himnas (solo) .............   60c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 36c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. eh.) .. 36c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 36c
Balnok, Tarne, Žirgelį .............................;............ 35c

Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 35c
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. eh.) 35c
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 85c
Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 36c
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) . . .i... i................... 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ................................  25c
Asperges Me (trio) ............................................... 60c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ........................... 60c
Pasaka (pianui) ............     60c
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 60e 
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 chorai) ................... 26c
Karvelėli (mišr. chorui) .. .........................  30c
Lėk, Sakalėli (mišr. chorui) .. .. . i:................. 30c
Užmigo žemė (mišr. chorai) ............................... 36c

A. ALEKSIO VEIKALAI t
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ........................   75c
Graži čia Giružė (solo) ..................................  60c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorai) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ................... .. 65c
Meilė (solo) ........ I............ ...................................... 40e
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ................... 76e
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ........................... 26e
Visuomet širdis Surakinta ................   60c



SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K„

(Tąsa iš pereito num.) . ;
Jos pamatai, padidinti iki 418 pėdų 1 

ilgio ir 239 pėdų pločio, buvo išmūryti di- ‘ 
deliais akmenimis septynios pėdos augs- ' 
čiau senųjų diėVnamių, o ant tos didelės ' 
■papėdės vedė dešimtis akmeninių laiptų. 
Pats maldnamis apėmė plotą 342 pėdų ilgio 
ir 164 pėdų pločio. Šimtas dvidešimts sep- ' 
tyni dideli akmeniniai pilioriai, po 6 pėdas 
diametre prie pamato, ir daugiau negu 60 
pėdų augščio, laikė' parėmę dievnamio sto
gą. Pilioriai vienas nuo kito buvo apie 17 
pėdų atstu; priešakyje arba prie ineigos 
galo stovėjo jų aštuoni eilėje. Trisdešimts 
šeši tų piliorių, vieni apvali, kiti keturkam
piai, buvo paaukauti Įvairių šalių 'karalių, 
ir jie buvo išskaptuoti visokiais pavidalais 
aplinkui per 20 pėdų Į augštį. Viršuje to 
pilioriai nusiekė Į palubes išskaptuotais 
kantais. Didėsės lubos dalimai buvo atvi
ros, ir- pats stogas apie skylę buvo apdeng
tas plačiais marmuro šmotais. Įvairios 
sienų daljs, iš vidaus ir iš lauko, 'buvo iš- 
kalinėtos garsiausių artistų, tik apie juos 
lyg ant nelaimės mažai kas žinoma*. Prie
šakyje dievnamio ineigos, ant pleciaus, sto
vėjo milžiniškas dievės pavidalas, turbut 
padarytas pagal senosios medinės stovy- 
los, kuri senai prieš tai buvusi iškritusi iš 
dangaus.

Taip išrodė Dianos maldnamis išlau- 
ko. Daug kame jis buvo panašus tų laikų 
Grekų dievnamiams. Ne vien tik jo didu
mas, nei jo skulptūriški papuošalai pastatė 
jĮ tarp septynių senojo pasaulio stebuklų. 
Prie jo vardo pakėlimo prisidėjo rūpestin
gas jame patarnavimas, turtingumas, Įvai
rus-darbai, kuriuos jis ‘kontroliavo, ir pla
ti intekmė, kurią jis žmonėse turėjo.

Nors apie tą dievnamį yra rašę kelio-' 
lika senovės rašytojų, Plinijus, kuris jį ma
tė tik 400 metus jau stovėjusį, apie jį su
teikia plačiausių žinių. Jis sa'ko:

< Vienas iš stebėtiniausių Grekiškos in
takes monumentų, ir vienas, kuris pasižy- 
mi musų didžiausiu pamėgimu, yra tai Dia
nos maldnamis Ephese, kurio pastatymui-laike procesijų, kuomet dievės sto-

architektas atsiekė su pagalba smėliu pri

jis savame laike gyveni) kaipo 
studentas, oficierius, mokslinin
kas, tyrinėtojas nežinomą že- 
mią, administratorius ir skalpo 
persekiojamas revoliucijonie- 
rius”.

šiai vėliau sužinota, kad bolše
vikai Kropotkiną įmetė kalėji- 
man Maskvoje. Praeitą spalio 
mėn. iš Berlino buvo pranešta, 
kad Kropotkinas tiek kenčia 
del stokos maisto ir drabužiu, 
kad vargiai per žiemą, išlaikys. 
Toji žinia išėjo aikštėn per vie
ną Vokietijos Amatninku Uni
ją, kuri labai liūdnai nupiešė jo 
kančias nuo tos baisylos, prie 
kurios tvėrybos Kropotkinas 
nemažai prisidėjč.

Kropotkino senas draugas, 
George Brandes, puikiai nupie
šė jo margą gyvenimą šiaip: 
“Savo gyvenime jisai gyveno 
kaipo aristokratas ir kaipo dar
bininkas; jis buvo karalius pa
žas ir vargą kenčiantis rašėjas;

KUNIGAIKŠTIS KROPOTKINAS
REVOLIUCIJONIERIUS IR MOKSLININKAS

(Iš Londono “Morning Post”, Rašo Ona Pilėnienė)
Nesenai buvo minėtą, kad ku- uždėjo anarchistišką laikraštį 

nigaikštis Kropotkinas gyvena vardu “Le Revollte”. ’1881 m. 
Dmitrove, apie 40 mylių nuo po nužudymui Aleksandro II 
Maskvos. Jisai norėjo sugrįž-' Šveicarijos valdžia jį išvijo ir 
ti Anglijon, bet jo geismams iš- jisai vėl surado prieglaudą An-

.... Kokį laiką Kropotki- 
kai, apie kurių valdžią jisai per-, nas dirbo ‘.‘Newcastle Chroni- 
eitą birželio mėnesį išsireiškė cle” ir laikė prelękcijaš miestuo- 
kaipo “stipriai sucentralizuotą se Durhame, NewraStle, Edin- 
vienos partijos diktatūrą”. Tu- burghe, Glasgowe ir kitose šiau- 
lam svečiui, kurs pastaruoju lai- rinėje dalyje vietose.- 
kū jį lankė, kunigaikštis Kro
potkinas indavė raštelį, kuris 
po jo mirčiai turėjo būti per
duotas Amerikai. Turinis raš
telio sekantis: •

“Pasakyk Suv. Valstijoms, 
kad Leninas dasigavo į Maskvą 
balandžio mėn., 1917 m., o aš 
birželio mėn. tame pačiame me
te. Pirmą’ kantą jį suėjęs pa
mačiau, kad musų šalis daug 
nukentės ir daug kraujo pralies. 
Jisai mums vien nelaimę atne
šė. Aš pats delei ligos ir se
natvės nieko negaliu daryti, bet 
pasakyk 
kad jeigu 
gyvenimą 
venti, tai 
čiau priešais bolševizmą iki ga
lui/’

Indomi karjera. Petras Alek- 
sejevič kunigaikštis Kropotki
nas, sūnūs 
Ekaterinos 
iš augštos 
vienu tarp 
dieji Kunigaikščiai.
nas gimė gruodžio 9 d. 1842 m,, s 
Senų Raitelių Stovykloje, Mas- 1 
kvoje. Tame mieste jisai įgijo j 
pradinį savo mokslą, o vėliaus, i 
po globa tūlo Francuzo, vardu 1 
Poulain — revoliucijonieriaus— 1 
jisai mokinosi tėvo dvare Ni- ' 
kolske, Kalugos gubernijoje.
1857 m^ jisai gavo nominaciją : 
į Pažų Korpusą'. Nors, tokiu 1 
budū, jisai pateko į tarnystą 
caro palociuje, vienok jisai jau 
buvo prisisėmęs tų pirmeiviškų 
politikos principų, kurie1 atsira
do su Liberalų atgijimu iš prie
žasties Krymo karės. Kropot
kino nusistatymas aiškiai pasi
rodė 1862 metais kada įstoda
mas į kariumenę jisai tiesiog 

. prisidėjo prie- Atriuro Raitų Ka
zokų, vietoj prie tuomlaik ma
doje buvusių fegimėntų arba 
prie Gvardijos.

Kareivis ir mokslininkas. Jo 
karjera kareivijoje buvo įvairi 
ir nuolatai veikli. Jisai tarna
vo kaipo adjutantas Trans-Bai- 
kalijos gubernatoriui; kaipo 
atašas kazokų I reikalams prie 
general-gubernatoriaus Rytinė
je Siberijoje ir kaipo sekreto
rius Kalėjimų Reformos Komi
teto, kuriame tai reikale jisai ir 
pasiliko labai užinit/eresuotas. 
Jisai taipgi surasdavo giemažai 
laiko tyrinėjimams ir tuo tiks
lu pervažiavo šiaurinę dalį Man- 
džurijos, už ką ‘Rusų Geografiš
koji Draugija jį apdovanojo au
kso medaliu.

1866 metuose jisai pasitrau
kė iš kariumenės; apleido Sibe- 
riją ir apsigyveno Peterburge, 
kur 1869 m. įstojo į universite
tą ii* per sekančius keturis me- 
tuo uoliai mokinosi. 1871 m. jis 
tapo sekretorium fiziškos geo
grafiškos dalies prie (Geografiš
kos Draugijos ir 1872 m. prisi
rašė prie Tarptautinių Darbi
ninkų Sąjungos.

Suareštavimas ir pabėgimas. 
Po .atsilankymo vakarinėje Eu
ropoje ir ypatiškai pasikalbėjus 
su socialistais ir anarchistais- 
pabėgėliais, kurių centras buvo 
Šveicarijoje, jo revoliuci  joniš
kos idėjos dar labiau sustiprėjo. 
Sugrįžus atgal į Peterburgą jis 
tapo suareštuotas ir be teismo 
uždarytas Petro ir Povilo tvir
tovėje^- čia pas jį atsilankė Di
dysis Kunigaikštis Nikolajus, 
kurs mėgino, bet be pasekmės, 
atkalbinti jį nuo jo priešvaldiš- 
ko nusistatymo. Laiką kalėji
me jisai irgi išnaudojo parašy
damas veikalą po vardu “Stik
lui Medega Finlandijoje ir Šve
dijoje”; toji knyga "yra pasek
mė jo pirmesniųjų tyrinėjimų.

1876 m. Kropotkinui pasise
kė iš kalėjimo pabėgti. Keliau
damas per Švediją" jisai dasiga
vo į Hull, o iš čia į Londoną, 
kur užsidirbdavo pragyvenimą 
rašydamas moksliškus straips
nius žurnalams ir šiaip rašte
lius laikraščiams. Kadangi An
glijos politiškoji atmosfera jam 
buvo perrami, tai jisai persikė
lė į Šveicariją, kur Genevoje

piltų maišiukų, kuriuos.dėjo nuogulniai[sjpįi(jytį pastojo kelią bolševi-.glijoje.
augštyn, kolei jie siekė augščiau piliorių' 
viršūnių; tuomet, kaip jis žemutinius mai
šus palengva ištuštinėjo, keliamieji akme
niniai sienojai nusisėdo jiems paskirtose 
vietose. Bet didžiausias keblumas buvo 
su užkėlimu antstakčio, kurį jis padėjo vir
šuje plačių ineigos durų. Tas akmuo bu
vo toks milžiniškas, kad jokiu budu nebu
vo galima paguldyti ant jam paskirtų vie
tų; to pasekmėje, architektas likosi įvary
tas į toki neramumą ir desperaciją, kad 
net ryžosi nusižudyti. Susirūpinęs ir visai 
tų minčių nuvargintas, nakties laiku, žmo
nės sako, jis pamatė per sapną tą dievę, 
kurios garbei dievnamis buvo statomas; 
ji\prašė jo toliaus gyventi, nesą ji jau pa
ti tą akmenį padėjusi į jam paskirtą vietą. 
Ir taip, ištiesų, sekantį rytą, atrasta, nesą 
akmuo pats, turbut, sava didele švara nu- 
sispaudė ten kur reikėjo. Kitiems šito dar
bo dalykams aprašyti reiktų daug vietos, 
bet jie'niekame nepasižymi,’kame butų bu
vę gamtos darbo.* (Pl. xxxvi, 21.)

Epheso dieve Diana, kaip jau matėme, 
išdalies buvo Europiškos, išdalies Azijatiš
kos kilmės; jos maldnamio apeigos buvo 
daugiau Azijatiškos, kaip Grekišk^s. Nei 
kunigams nei kunigėms nebuvo valia ves
tis. Dievnamio vyriausiu perdėtiniu buvo 
vyras su Persišku vardu, Megabyzus; Gre- 
kai jį vadino Neokorus. Kaip jis tą vietą 
užėmė, nėra žinių, bet gali but, kad jį val
stybė paskyrė. Keletas metų atgal diev
namio griuvėsiuose atrakta maža kaulinė 
stovylukė, kuri manoiAai perstato vyriau
siąjį dievnamio kunigą, Megabyzą. Ku
nigai buvo paskirstyti laipsniškai pagal jų 
atliekamų pareigų. Teologų pareiga buvo 
duoti pamokinimų apie religiškas apeigas 
ir šventas legendas. Hymnodai rašydavo 
dievnamio giesmes ir atlikdavo muzikales 
apeigas.. Pamainytini nimnai, kur giedo
davo vyrai ir moteris po atskirą punktą, 
visados sudarė Įžymią dali maldnamio apei-

ėmė 120 metų, prie kurio darbo visa Azija 
buvo prisidėjus. Jo vietai parinkta drėg
na žemė, kad nenukentėtų užėjus žemės 
drebėjimams arba perplyšimui žemės, dre
bėjimo laiku. Iš kitos pusės, vėl, kad tokie 
dideli pamatai nebūtų pasirėmę ant liuo- 
sos, pasiduodančios žemės, po apačia buvo 
išdėta slbogsnis grįstų anglies išdegių, o 
jų viršus padengtas eile vilnų. Visas diev
namio ilgis yra 425 pėdos, plotis 225 pėdos. 
Piliorių skaičius yra šimtas dvidešimts sep
tyni, po 60 pėdų augščio, kiekvienas iš jų 
padovanotas skirtingo karaliaus. Trisde
šimts šeši tų piliorių yra išskaptuoti pa
veikslais, o vienas iš jų yra dailintas Sko- 
pijaus rankom. Kersiphoras buvo archi
tektas ir vadovavo visame darbe.

Didelis stebėtinumas šio budinko yra 
tame, kaip tokie dideli akmenįs galėjo bū
ti iškelti i taip didelį augšti. Tą, vienok,

vyla būdavo nešama apie miestą, einantie
ji pasižymėdavo garsingais giedojimais. 
Hierai, kurių turbut buvo daugiausia tarp 
to dievnamio kunigų, atlikinėjo įvairius 
darbus apie šventinyčią.

Kadangi dieve Diana buvo sujungta 
nors legendose su Amazonėmis, jos garbi
nime natūraliai svarbią dalį sudarė ir mo
teris kunigės. Jos buvo žinomos kaipo 
Parthenoi, arba Nevedusios, ar dar popu- 
liariškiau, po vardu Melissąe arba Bitės, 
galbūt *delei jų didelio darbštumo apie diev- 
namį. Gal net dėlto ir bitės pavidalas iš
muštas ant td miesto pinigų. Jos taipgi 
buvo išdalintos į klesas, tečiaus nėra gali
ma sužinoti, kokios jų paskiros pareigos 
buvo.

(Bus daugiau)

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

Šis sumokėtas suvirs Puses Milijono Dolarių Kapitalas 
yrą 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.

Amerikos žmonėms, 
man butų leista savo 
antru kartu pergy- 
su pasiryžimu kovo-

Aleksio Petrovičo ir 
Nikolajevnos, paėjo 
kilmės; jo protėviai 
buvo Smolensko Di- 

Kroporki-

Kalėjime Francuzijoje. Sa
vame laike jisai atsirado naujo
se aplinkybėse — šį kartą Fran
cuzijoje, bet jo revoliucijinis 
mokslas čia, kaip ir kitur, buvo 
nepageidaujamas. 1883 m. jis 
buvo tardomas mieste Lyons ir 
pasmerktas penkiems metams 
kalėjimui. Dalį savo kalėjimo 
laiko praleido Clairvaux, kur 
išsimokino apdarinėti knygas, 
kuomi vėlesniame laike tankiai 
užsiiminėdavo. Po triją metą 
(Cropotkinas tapo paleistas ir 
1886 m. vėl sugrįžo Anglijon.

Jisai tankiai rašydavo Anglą 
žurnalams “Forthnightly”, “Ni
neteenth Century” ir kitiems, ir 
retkarčiais laikydavo prakalbas? 
Edinburgo filosofijos* institute 
jisai kalbėjo temoje “Kalėjimą 
Morališkoji Intekmė”, o “Hu
manitarian” Lygoje apie “Gam
tišką Pasirinkimą ir Bendrąją 
Savišalpą”. 1901 m. Lowell in
stitute, Bostone (Amerikoje), 
jisai laikė aštuonias prelekci- 
jas, kurios vėliau tapo atspau
sdintos knygoje po vardu “Idea
lai ir Realai Rusą Literatūros"; 
jojo knyga “Atsiminimai” buvo 
perspausdinta (dalimis) žurna
le “Atlantic Monthly”. Tarpe 
kitą jo veikalą paminėtini yra 
“Orografija Ryto Siberijos”; 

. “Azijos Padalinimas”, “Rusijos 

. ir Francuzijos Kalėjimai”; “Di
džioji Revoliucija”, “Laukai, 

t Fabrikai ir Dirbtuvės” ir “Te- 
i roras Rusijoje”.
! Gruodžio mėn., 1912 m., ap- E
- vaikščiojant 70 metą sukaktu- Į 
• ves jo gimimo kunigaikštis Kro-
- potkinas apturėjo nuo savo pa

sekėją Anglijoje memorialą, ku
riame išreikšta pasigerėjimas 
jo darbavimusi, šiaip: “Nepa
prastas pasišventimas reikale 
kenčiančią ir prispaustą įvai
riose šalyse nekartą išstatė ju- 
są gyvastį pavojun ir taipgi pri
vedė prie daug sunkenybių ir 
persekiojimo — mes tokio pa
vyzdžio negalime užmiršti, nes 
jisai ant musų padarė didelį įs
pūdį.”

Bolševizmo auka. Rusijos re
voliucijai prasidėjus kunigaikš
tis Kropotkinas su savo žmona 
ramiai gyveno Kemp Towne, 
Brighton, Anglijoje. Jisai dik- 
čiai nudžiugo išgirdęs apie Ru
sijos autokratijos nuvertimą ir 
prie pirmos progos sugrįžo į sa
vo gimtinį kraštą, kad, kaip jis 
pats išsireiškė, suvartoti savo 
energiją praplėtimui laisvės, 
kurią pastarose keletoje savai- 

. čių laimėta. Birželio mėn: 1917 

. metais, sulyg gautąją žinią, ku
nigaikštis Kropotkinas 'kalbėjo 

. dideliame revoliucijonterių susi- 

. rinkime Petrograde, -ir tarpe 
i kitko' išgyrė visų Anglijos kle- 
. su steigimąsi ir tt. Sekantį 
. pavasarį jisai rašė laišką tūlam 
. savo draugui Anglijoje. Iš to 
. laiško pasirodė, kad Kropotki

nas neužganėdintas ir jautėsi 
labai suviltas bolševikų veiki- 

■ mu bei pasielgimu, šeši mėn'e-

REIKALAUJAM 
AGENTŲ1 

Platinimui “Dirvos” 
Jus, kurie dabar tu
rit laiko; nedirbat, 
galit lengvai, pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”. 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!
AR JUS ŽINOTE, . 

KAD -
Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios . 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti?
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.
(Šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos’’ Knygyne)

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo

ją, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuva.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

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

Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut 
laivakortę negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias 
Laivakorčių pardavimas į Lietuvą per Kauną ar Lie
poją. PASPORTUS kiekvienam parūpiname DYKAI. 
Siunčiame Pinigus Lietuvon Pigiausiai. TELEGRA

FAIS PINIGUS IŠMOKA Į 3 DIENAS.
Rašykite ar ateikite šiuo adresu:

I TRAVEL BUREAU 
LITHUANIAN

136 E. 42nd Street B 
NEW YORK, N. Y. I

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

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

12000 Superior Are.

=r a . J|
LAIVAKORTĖS 

VISOM LINIJOM ’’

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.
COLLVER - MILLER CO.

2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

ir 198 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.



DIRVA 5
gyvenb kaipo

■ius, mokslinin-
nežinomų že

tonus ir skalpo
revoliucijonie-
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R SESERIS 
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ote kur gauti? 
.kite du dolarin 
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0KUBAIT1S 
loston 27, Mass.
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” Knygyne)

s Nupuolė I 
ia proga daug ao-l 
tuvą nesiųsti Grei-I 
ntimo pinigų niekai 
negal lenktyniuoti;! 
igų siuntėjams pri-l 
as su parašais pri-| 
ėjų pinigų.
Į agentūra į Liepo-I 
burgu ir visur, i 
elionei j Lietuvą. I 
i Lietuviškų doku-1 

mentų.
ųskit per paėto Mo-I 
į. Rašydami pridėkit 
I ir visad adresuoki! I 
MIKOLA IN IS 
Ave. Brooklyn, N.Y. I

mėt pigiau gaut 
as ir Pigiausias 
r Kauną ar Lie- 
piname DYKAI, 
ai. TELEGRA- 
DIENAS.
dresu:

42nd Street 
YORK, N. Y.

kalauja iš gamtos jos gražiausiu apraiškų, i 
su desperacija stengdamies atvaizduoti di-Į 
dele ir gražia paprastu apraiškų poezija;' 
tačiau žmogaus siela labai tankiai buna 
giliai sujudinta lygiai ramybes kaip ir ju
dėjimo, lygiai tylumos kaip ir audros.

Buvo valandėlė, kada visi valtyje tylėjo 
ir žiurėjo i juras ir i dangų, ar del senti
mento, ar del tos religines melancholijos, 
kuri apima beveik visus mus maldos valan
doje, baigiantis dienai, valandoje, kuomet 
gamta nutyla ir varpai ima kalbėti. Jura 
atrodė balzgana, bet keitėsi spalvoje lygu 
plienas; dangus buvo* pilkas; vakaruose 
ilgi, siauri ruožai atrodė lyg kraujo vil
nys; tuo tarpu rytuose balzganos linijos, 
lyg plonu paišiuku paženklintos, buvo de
besų skiriamos vienos nuo kitu ir susiruk- 
šlejusios tarsi seno žmogaus 'kakta. To- 

jkiu budu jura ir dangus sudarė neutrali 
pamušalu, visa ka pusia-spalvomis, ir per 
tai nusileidžiančios saules spinduliai atro
dė baisus. Gamtos veidas, rodos, reiške 
teroro jausma. Jei butu leistina pinti ra- 
šomojon kalbon drąsias žmonių hyperbo
las, galėtum atkartoti su kareiviu, kad —

“Laikas bėga šalin”, ar, kaip pasakė 
kaimietis, — debesys atrodė 'kai budelis 
prie kartuvių. Urnai pakilo vejas iš vaka
ru, ir vairininkas, nei valandėlės nesiliovęs 
daboti jura, pamatęs ja tinstant 
zonto, sušuko:

“Ho! Ho,!”
Irklininkai bematant liovėsi 

irklai plauke šalę valties.
“Vairininkas sako teisybe,” 

mas. Valtis, iškelta ant dideles vilnies, 
rodosi leidos nuo jos i pat dugną išsižioju
sios juros Šitoje nepaprastoje .valandoje, 
šituo juros įsiutimu, žmones valties pry- 
šaky nubalo ir baisiai suriko:

“Mes žūstame!” /
“Dar ne”,, ramiai atsake vairininkas.

i Šia valanda debesys truko pusiau, plešia- 
bet tvirta judėjimą, taip skirtinga nuo bu-|moS audros, virš valties. Pilka mase pa

stebėtinu greitumu prasiskiedė iš rytu i 
vakarus, ir šviesa, puldama žemyn nuo de
besies pro plyši, apšvietė visu veidus. Ke
leiviai, — turčiai, ir vargšai ir jūreiviai — 
visi nustebo, išvydę vėliausia atejusiji val- 
tin vyra". Jo auksiniai geltoni plaukai, pra
skiesti pusiau virš ramios skaisčios kak
tos, krito žemyn ant pečiu, apsupdami skai
stu, dieviškai tyra veidą. Jis nesibijojo 
mirties; jis žinojo nežusias. • Bet jei išpra- 
džios žmones valties pryšaky valandėlei 
buvo pamiršę audra, kuri grasė jiems di
deliu pavojum, tai bematant jie ir vėl gry- 
žo prie ^egoistinio sflvo papročiu sentimen
to.

“Jis laimingas, tasai burmistras, kad 
nesupranta pavojaus, kokiame mes visi 
esame. Anava, jis stovi, kai koks šuo ir 

[nei nesibijo mirties”, tarė gydytojas.
Vos spėjo jis padaryti tokia pastaba, 

audra vėl leidosi siausti. Vejas pute viso
mis pusėmis, valtis šokinėjo kai * 
kas, ir jura ja rijo.j

“Ak, mano kūdikėlis! Mano 
lis! Kas išgelbės mano kūdiki?” 
jauna motina, širdi perveriančiu balsu.

“Tu pati ji išgelbesi!” Atsake nepažy
stamasis. Jo balsas pasiekė jaunos moti
nos širdi ir idiege joje vilti. Ji girdėjo tuos 
saldžius žodžiūs, nežiūrint audros siauti
mo,

iauttitnaa

Honore de Balzac.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
■t - - '■ = B

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—" 

Bus pagada arba lis, arba
šals, jei nebus šilta.

KRISTUS FLANDRUOSE
(Vertė Karolis Vairas).
(Tąsa iš pereito num.)

Nepažystamas padėkojo jiems nusilen- 
‘.kimu, pilnu iškilmingumo, ir atsisėdo tarp 
jaunos motinos ir jūreivio. Užpakaly jo 
buvo kaimietis su savo dešimts metu am
žiaus sunum. Senuke moteris, su tuščia 
beveik terba, sena, rukšlėta, apdriskusi — 
vargo ir apsileidimo reišlkeja — gulėjo pa
sienyje, susirietusi ant virvių. Vienas irk- 
liųinku, senas jūreivis, pažinojęs ja, kuo
met ji buvo turtinga ir graži, įleido ja val- 
tin užu gražiai žmonių sakoma “del Die
vo meiles”.

“Ačiū tau, Tame”, sene pasakė, “sukal
bėsiu ši vakara už tave du-Teve Musu ir 
dvi Sveikas Mari j as.

Vairininkas dar karta papūtė i raga, 
apsižvalgė pakraščiu, įtraukė grandija val- 
tin, nubėgo valties galan, nusitvėrė vaira 
ir'sustojo. Paskui, pažvelgęs i debesius; 
garsiai sušuko i irklininkus, kada jau bu
vo išplaukė i atdara jura:

“Irkite sunkiai, skubinkitės! xJura-ra- 
gana piktai juokiasi! Jaučiu kaip tinsta 
mano šalmas ir kaip kelia audras mano 
žaizda.”

Šitie žodžiai, ištarti juros kalba — to
kia kalba supranta tik tas, kas yra pripra- 

( tęs prie vilniu, — davė irklams skubina,

ant hori-

ire, ir ju

tare, Ta-

vusiojo, kaip kad skirtingas yra arklio zo- 
vadas nuo rysčios. Gražiesiems žmonėms 
tiko žiūrėti i tvirtas irklininku rankas, ap
degusius jų veidus ir žibančias akis, i įtem
ptus raumenis ir nevienodas žmonių sto- 
vylas, veikiančias rytmingai' vien tuo tiks
lu, kad visus laimingai perkęlus antron ju
ros įlankos pusėn. Jie, nei kiek nesigai
lėdami irklininku, rode i juos viens kitam 
ir juokėsi iš ju. pastangų, .'kurios buvo ma-. 
tomos irklininku raumenyse ir veiduose. 
Valties gale kareivis, kaimietis ir senuke 
moteris žiurėjo i irklininkus su sajausmu, 

i prigimtu pas tuos, kas, gyvendamas pats 
r. trasu; žino jo sunkia našta ir jo prakalta.

Prie to, pratę gyventi ore, jie visi iš pa- 
į žvelgimo i debesis numanė, koks pavojus 
[ graso ju gyvastims; taigi jie buvo rimti, 
į Jaunute motina supo savo kūdikėli, niu- 
i'niuodama jam kažkokia t šventa giesme.

“Jei mes pasieksime kranta,” tarė se- 
f nas kareivis i kaimieti, “tai Dievas bus 
I daug pasitruses musu išgelbėjimui.”

“Ak, Jis yra Viešpats”, atsake senute. 
I /‘Bet aš manau, kad Jo malone bus pašauk- 
I ti mus pas Save. Ar matote žiburį ana- 
| va?” Galvos pamojimu ji" parode i nusi- 
Į leidžiančia saule. Pluoštai ugnies gyvai 
I daže rusvai padabintus debesis, iš kuriu,1 
| rodos, nuo grandijos pasiliuosavo šimtas 
| veju. Jura suuže-sumurmejo, lyg pragaras 
I suurzgė, lyg milžiniškas šuo eme kaukti.

Pagaliaus, Ostenda nebuvo labai toli. 
R Ir dabar dangus ir jura sudarė toki regi- 
I ni, kurio nei žodžiais nei paveikslu negale- 
•’tum palaikyti ilgesniam, kaip tik 'tai va- 
glandelei, kurioje ji matai.' Žmones megs- 
I ta galybes, tai ir dailininkai paprastai rei-

dangtu-

kudike-
Šauke

nežiūrint kitu keleiviu klyksmo.
(Bus daugiau)

KAD SUGRĮŽTŲ....
0, saulu'te, ar sugrįši 
Apšviest žemę naktyje, 
0„ mergele, ar ateisi 
Gyvent mano širdyje?
Tamsios naktįs, ilgos dienos 
Spaudžia mane liūdesiais, 
Kur einu, hunu vis vienas, 
Tiktai lydim’s ilgesiais.
Kad prašvistų man tas 

rytas,
Dangus giedras butų vis, 
Kad liūdnumo surakintas 
Vėl išvyčš’ tavas akis!
Nęmainyčiau nei už auksą 
Tos dienelės laimingos, 
Nei už turtą jo didžiausią 
Nea'tduočiau niekados!

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: Su pava

sario atėjimu, atgimimu gam
tos, sprogimu medžių ir sugrį
žimu paukščių, žemės žmogui 
ateina linksymbės, džiaugsmai, 
naujos mintis, ir jaučiasi lyg iš 
tamsaus kalėjimo paleistas.

Taip jaučiasi kiekvienas gy
vas sutvėrimas, kiekvienas va
balėlis ir galiūnas žmogus.1

Bet priešingai šis pavasaris 
atgrįžo musų gerb. bendradar
biui Prometejjri. Neužmirškit, 
kad tai čia ne gerb. CiriTieušas, 
bet musų Prometėjus, kuris iki 
šiolei dar nieko panašaus kaip 
viršuje telpančios jo eilėse nėra 
prisiuntęs. Nežfnoipe, ar jis pa
vydi gerb. Oirineušui “verkian
čio poeto” garbės ir lenktyniuot 
nori už pirmą toj linkmėj dova
ną, ar ir jam ištikro jau “vil
ties žvaigždutė” leidžiasi, “gy
vybės saulė” temsta, “ramybės 
šaltinis” baigia džiūti ir tt. ir 
dar toliau.... Nežinome, bet 
galime taip spėti, žodžių poe
tai ir jausmų poetą! lengva at
skirti, taigi iš gerb. Promete- 
jaus eilių nužiūrime ką tikro, 
teisingo.... Kaip gaila, kaip 
gaila.... Ir kaip stebėtina, 
kad visi tik tokias, ant galo, 
dainas dainuot teturi!....

Marga musų rašliava dėlto, 
kad keisti yra musų žmonės. 
Kiekvienas katras moka kiek 
pakrevezoti, atsiųsdamas redak- 
cijon kokį rašinėlį su pasididžia
vimu pareiškia: Aš prisilaukau 
savotiškos rašybos, meldžiu ne
pertaisyti .... Nbsitaiko, žmo
nės, prie kokio nors vienodumo 
ir nebando pasididžiuot r.»okė- 
jimu kaip reikia.

Ko^cie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Didžiausią bausmę sutverto- 
jas ant žmogaus uždėjo nedalei- 
dęs jam išdrįsti pasakyti kitam 
tiesiai į akis tą, ką apie jį ma
no — gerai ar blogai.

•
Nedėjimas daugelyj vietų per

nešimų ženklelių yra kitas uba- 
giškaszmusų Amerikos laikraš-Į 
tijoje apsireiškimas. Redakto
riai, mat, paklauso zecerių, kad 
esą toj vietoj netelpa pemeši- 
'kas.... Vis dar zeceriai redak
torius mokina, kaip rodos....

Tik viena “Dirva” ką deda 
pernešimus kur jie reikalingi.

4/
Clevelando blaivininkų (a. a. 

girtuoklių) klubo pirmininkas 
išleido savo nariams, privatiš- 
kų baltakės išdirbysčių varyto
jams, šitokį slaptą pranešimą, 
kurio paslapties viens narys ne
išlaikė, pasakė pašaliniam, o per 
jo lupas pateko į musų skyrių: 
ten sakoma: “Jeigu negali būti 
geras, tai nors buk atsargus.”

Daug klubo narių jau yra nu
bausti, kiti taipgi gali susilau
kti, nes, mat, šnipų yra.

Atkeliavus kometai birželio 
26 d., but puiku, jei koks drą
suolis, sugavęs ją už uodegos, 
pririštų prie žemės ąšies ir iš
statytų parodai. Ištikro butų 
žingeidu visiems ją pamatyti, 
nes kaip gyvi esame, nepasitai
kė dar jokios iš arti pamatyti, 
kad išrodytų kiek skirtinesnė 
nuo kitų žvaigždžių.

Bet jis tą gali padaryt tik ka
da pavojus praeis ir kada ko
meta tolinsis nuo musų ir tik 
uodega bus pasilikus užpakalyj.

Ant. Petkauskas, iš Clevelan
do, parvažiavęs į Lietuvą, atra
šė: “Per Vokietiją važiuojant 
teko išgirsti štaj kokį (jalyką; 
ne tik ką drapanas tenai iš po- 
pieros daroma, bet jau pradėta 
iš popieros daryti ir dirbtinius 
dantis.”

Bet tas mus nei kiek nenuste
bina: juk ir pinigai iš 'popieros 
daromi.

M 1

-Musų žemė sveria 6,600,000,- 
000,000,000,090,000,000 tonų — 
abelna skaitline imant. Jei kas 
netikit, pasivožykit persitikrini
mui.

Kokį nepergalimą norą mes 
turime pasisakyti kitam apie 
tai, kas mums kenkia, kuomet 
kitij pasisakymą to paties da
lyko randame nevertu net klau
syti.

Geriausias literatiškas daly-' šiame num. turime du nauju 
kas laikraštyje, — sako musų bendradarbiu: gerb. Vargo Bro- 
administratoriūs, — yra tai ap-(lį iš New Britain iš Vargo Vai- 
garsinimai: žmonės juos kas................... — - .
numeris skaito, nors ir tuos pa
čius, ir nenusibosta.

ką vietinį. Trūksta dar gerb. 
Vargo Tėvo ir gerb. Vargo Ma
mos. Tada juos uždarę kur į 
gardą vargą panaikintume.

REIKALAUKIT TUOJAU

GAILIAI VERKĖ MEILUŽĖLĖ
Gailiai verkė mergužėlė
Kaip karužėn jojo 
Josios jaunas bernužėlis, 
Už Tėvynę stojo....

4
-AS numeris “ARTOJO”, mok

slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išėjo Balandžio 7'd. 
ir jau išsiuntinėtas prenumera- 

|toriams ir kurie iškalno užsisakys. 
[Kaina vieno numerio 10c. Metams $ I. 
[“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra- 
tžin's pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
gus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 

'įčiaina. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.
’’ARTOJAS”

E. 79th Street, Corner Superior Ave. 
CLEVELAND, OHIO

Tylus buvo vakarėlis, 
Ją skausmai kamavo, 
O jos jaunas bernužėlis 
Tėviškę vadavo....

Ir sudiegė mergužėlei 
Skausmingai širdelę, 
Ir paguldė bernužėlis 
Jaunąją galvelę....

Gailiai verkė mergužėlė,
Ašaros riedėjo,
Jau nebgyvas bernužėlis
Pamiškėj gulėjo....

Vargo Poetas.

Marė Stankiutė, vietinė, yra 
vienatinė visame chore daini
ninkė, kuri gali dainuoti su gai
domis augštyn kojom ir su 
minčia kur nors už lango.

Uolus Clevelando korespon
dentas, Simono Sudus, užsima
nė nuo “Dirvos” kreditų. Pasi
stengsime. Kada susitvers “Su
sivienijimas Visų Neužtarnau
tos Garbės Jieškotojų”, tai mes 
kurį nors iš to susivienijimo na
rių paintekmėsime, kad Simo
no Sūnų rekomenduotų į susi
vienijimo garbės narius.

Neužmiršime, ne.

R. M. S. P.
1 EUROPĄ
Dvisavaitiniais “O** Laivais

New York—Hamburg
Sustoja prie

ir Southamptone
- GEGUŽIO 21

- - BIRŽELIO 4 
■ - BIRŽELIO 18 

_____ _ klesos keleiviams.
Viskas puikiai rengta trečios kle

sos. pasažieriams.
THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.
SANDERSON & SON, Agentei 

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

Cherbourge 
ORBITA - 
OROPESA 
ORDUNA

5RTĖS
INIJOM '' ~Wl

Šalis Užrubežiuose'

ILLERC0.
198 W. 25th Sired

Kampas Franklin Ait

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.

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas CIevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale North American Banko" 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras 'ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

KĄ JUS ŽINOT APIE 
UŽRUBEŽINIUS PINIGUS

KUOMET jūsų giminėms Europoje 
reikia pinigų geriaus kreipkitės 

prie atsakantęsnės įstaigos patarimui. 
Ateikit į vieną iį trisdešimties The 
Cleveland Trust Company ofisų, tvir
to, atsakanio banko. Atrasite ką nors 
kurs moka jušų kalbą, kuris suteiks 
tikrą patarimą, visai dykai, tokiuose 
dalykuose, parduos' jums užrubežinių 
pinigų žemiausia, kaina ir pasiųs juos 
užrubežin kuogreičiausia.
Yra daugybė kitų dalykų kokius šis 
bankas gali jums padaryti. Ateikit ir 
dasižinokit apie tai.

ZTbe Cleveland 
Uriut Company

Yra Ofisas Jūsų Kaimynystėje

PINIGAI į LIETUVĄ
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 
ią- pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
teles. 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 

65 Broadway, New York.

(steigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00
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Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

Nusipirkit Elektrišką Skaįbtuvą 
Vasaros Skalbimo Dienoms

Bėgyje karšto oro skalbimas yra dvigubai 
varginantis ir sunkus darbas, jeigu netu
rite. Elektriško Skalbtuvo atlikimui paties 
sunkaus jūsų darbo.
Dabar yrą laikas pirkti Elektrišką Skalb- 
tuvą pirm prasidėsian t. vasarai. Juos ga
lima gauti lengvomis prieinamomis išlygo
mis ant išmokėjimo bile Elektriškų daiktų 
Krautuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building

Public Square



DIRVA

ZINIOSI

ačiū netaktui nekuriu jų veikė
jų, kurie akyse prisiekaudami 
žadėdavo, o sugrįžę iš seimų tų 
viską atbulai versdavo.

Užsispyrimas musų srovėje

(Lietuvos Informacijų Biun

"Eltos žinios

LIETUVIŲ PUSMILI- 
JONINĖ KORPORA

CIJA
(Arba Istorija apie Velnio 

Krapylą)
Rašo A. S. Btrimaitis.

Ar jus kuomet patėmijot ko
kiu greitumu blogos žinios pla
tinasi, ir ar pamąstėt kiek daug | 
pastangų reikia padėti, kaip pla-1 
čios publikacijos reikalinga iš
aiškinimui, atitaisymui klaidų, j 
ir kiek mažai domos mes krei-i 
piame į gerus paaiškinimus; 
nors ir geriausiai kas dalykus 
nušviestų; tai pasėtos piktžolės 
jau apiponavuSios, užteikusios 
dirvą skečia savo blogąjį vaisių.

Paskutinių metų pabaigoje, ir 
pradžioje šių metų, buvo palei
sta per laikraščius blogos žinios 
apie Lietuvos Atstatymo Ben
drovę. Berods pirmutiniai šū
viai buvo paleisti praeitų metų 
pradžioje, po metinio šėrininkų 
suvažiavimo. 1---- ---------------- .
šiam prie tų reikalų, ir ligšiol 
tylėjusiam, gal bus leista pasa
kyti kaip aš Bendrovėje dalykus 
mačiau.

Nieko nėra be priežasties; 
taip ir Bendrovėje tie skandalai 
neatsirado be priežasties, o ta ja 
priežastimi yra pati Bendrovė, 
kuri duoda progą mums nesusi- 
pratusiems gaivalams bartis, 
vienas kitus šmeižti, kriminalis-

pasisekimuose, tai klysta, — hi- 
pekritizmas, o n<e asmenis kalti. 

Pas mus Lietuvius yra inpro- 
tis, kad jeigu kas nors naujo 
tveriama, tai visuomet pamatan 
dedama bepartivumas, koopera
cija. Ve: bus bepartiris naujas 
laikraštis, tarnaus aibei niems 
Lietuvių reikalams, vengs par- 
tiriškumo, na ir vis kur tik kas 

, platesnio pradeda veikti, visuo- 
m'eft kampinis akmuo stovi su 
užrašu “bepartiriškumas”.

Anais metais susitvėrė Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sanda
ra, kuri irgi padėjo parašą vei
kimo bepartiviškai. Satyrikai 
turėjo gana pasišaipymų, buk 
partizanai sutvėrė bepartivišką 
partiją, o -kuomet pradėta vy
kinti jos bepartiriškumai, pasi
rodė kad tokiam veikimui nėra 
dirvos, nes kas bepartiris, tas 
be principų, o kas be principų 
tas negali veikti, žodžiu, kas 

_______ ______ vadinasi bepartiviu, tas yra par-
Man arčiau buvu-1 tizantas, jam yra du keliai: pri

klausyti visokiose srovėse arba 
neprigulėti jokioje, tai išlaikys 
savo bepartiviškumo principus, 
nesielgdamas sulyg to principo 
yra partizantu.

Tas pats 'buvo ir su Bendro
vės pradžia; sumanyta, padary
ta: sutverta biznio bepartivė or
ganizacija, su patriotiškais pa
gražinimais; Po suorganizavimo 
pirmame šėrininkų suvažiavime 

tais ir net vagimis viešai šauk-1 nebuvo galima surasti žmonių, 
ti. Viena bėda, kad mes tikė- kurie apsiimtų būti Btelndrovės 
jimo ir partijų ginčus paslėpę Direktoriais, nes nepermatė ko- 
po įvairiomis uždangomis ir kią rolę gali sulošti sukeltas ka- 
kontrabandos keliu įnešėm juos pitalas. Vienok šiaip-taip in- 
į biznio organizacijas, su mieriu prašyti į Direktoriatą žmonės 
pavielrgti tas organizacijas sa- pradėjo veikti. Pasamdė mažą' 
viems reikalams po prievarta kambarėlį, pradėjo organizuoti j ^nos P° mstigacija politinių prie- 
tarnauti, o jei sutinkame opozi- darbą; tų metų' bėgyje sukelta t t , j _ .
ciją, sugaunama ar sugaunamas apie $125,000 kapitalo. Jau an-Į 
šmugleris, tai tuomet eina ant trame suvažiavime riereikejo j 
žut-but, kad kaip norint išgriau- melsti kad kas apsiimtų būti ^roy? leidinėti, bet musų pačių 
. . , - . a •• w I T-.- i • . • • v 'v I 011 OI /1«*O11«*O<1 a dSlinti tą ar /kitą organizaciją, ku- Direktoriais, jau buvo prašymų ] 
rios negalima pavergti: geidaus kad paremtų jų kandidatūras, 
lai nebus nieko, negu leisti bū- Trečių metų bėgyje pasirodė, 

kad Bendrovė sukėlė arti pusėj 
milijono dolarių. Tas. žinoma, 
be lėšų nepasidarė, laikraščiai 
pilni skelbimų, įgaliotiniai visur 
prakalbas rengė, vaikštinėjo po 
Lietuvių grįčias; kur nesikreip- 

v:sur tik kalią apie Bendro
vę. Jau trečiųjų metų bėgiu 

ypatingai ant tokios organiza- prasidėjo hokas: tūliems paru- 
cijos, kuri tūri pusę milijono po prisigriebti prie tos ašies 
dolarių kapitalo, kad jos vedė- arčiau, apie kurią 'taip smarkiai 
jai butų ir geriausi žmonės, ru- visi reikalai pradėjo 
pestingiausiai dirbtų organiza
cijos ir visuomenes labui, jeigu 
jie nesėdi musų vežimėlyje, ne
galima jų darbus pagirti, nes 
duodami kreditą už jų darbus 
silpninam savo politinę pozici
ją, o jei butų musų rankose 
kontroliuojamoji spėka, tai kad 
viskas eitų ir netakto keliais, 
tai dangstoma iš visų pusių ir 
vedėjai keliama į augštą. Taigi 
jei kas mano, kad tūli atskiri 
asmenįs yra kalti Bendrovės ne-

tų ypatų, kurios buvo Bendro
vės Direktoriais, o kuomet B-vė 
su kapitalu gali labai daug rei
kšti Lietuvos politikoje, tai ne
sistebime, kad velnias paleido 
savo krapylą vitikmėn. Dar 1919 buvo tas, kad dedantis su deši- 
pabaigoje buvo daromos slap- niaj a, o neatsižvelgiant į kairią- 
tos konferencijos, besitariama ją, kuri viešai atsisakė dalyvau- 
■kaip prašalinti tuos nepageidau
jamus asmenis nuo B-vės cen
tro. Buvo išspausdinami ano
nimiški lapeliai ir siuntinėjami 
B-vės šėrininkams su instruk
cijomis už ką jie privalo bal
suoti ateinančiuose rinkimuose. 
Kas kaltas už šitokį pasielgimą ? 
Kam tas buvo daroma? Ar gal 
dėlto, kad tuomiaikiniai Direk
toriai aikvojo organizacijos pi
nigus, imdami dideles algas? 
Atsiminkite, kad pirmus ir an
trus metus organizativio darbo 
Direktoriai jokių algų negavo. 
Pirmininkas R. Karuža dirba 
ant komiso; pirmus organizavi
mosi metus viršininkai visiškai 
veik dovanai dirbo, už $300 per 
ištisus metus; antrų metų bė
gyje gavo apie $1500 už apskri
tus metus, 
vaikas tuom laiku gaudavo. Ki
tiems Direktoriams buvo moka
ma ubagiškas atlyginimas už 
jų patarnavimą-; tai kame buvo 
priežastis šaukimo slaptų kon
ferencijų ir varymo slaptos agi
tacijos prieš tuos žmones, kurie 
riša savo darbą nuo pat pra
džios vedė veik dovanai? Jei 
man kas pasakys, kad ne parti- 
zantiškumas, ne srovinis anta
gonizmas, jei ne velnio krapylos 
darbas, tai lai sudeda kitus ar
gumentus nurodančius kam tos 
slaptos konferencijos buvo daro-

ti sykiu, buk, išrodę pasidavimu 
dešiniųjų globai—ir po viskam. 
To nebuvo ir po šiai dienai mes 
esame savo pozicijoje, tik už 
bloką su dešiniąją srove stovė
jusieji užsitarnavo 'parapijonų* 
ir kitokius nereikalingus vardus.

Laike Tautinės Tarybos įsi- 
veikimo kaip tik tas pasitaikė. 
Dabartinis “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpavičius tuo laiku Ta
ryboje dalyvavo ir buvo jos sek
retoriumi nuo pat suorganiza
vimo ir dalykus gerai matė. Vi
sų veikėjų nusistatymas įcaslink 
Lietuvos reikalais veikimo čia 
Amerikoje buvo labai įvairus ir 
reikalaująs daug atidos, 
tas ant Tarybos tuo laiku 
atsiliepė.

“Dirva” ir ant Bendrovės

Bet
ne-

Di-
ką paprasčiausias rdktoriato pamazgų nelaistė ir 

visada buvo su Bendrove ir jos 
vadais, tik vėliaus pristojo prie 
užtarimo tų vargšų, 'kurie' su
dėjo Bendrovėje savo pinigus, o 
sužinojo, kad pirmininkas ima 
$500 mėnesyje, kiti po. $400 ir 
tam panašiai. Neturėjo tikslo 
“Dirva” politikauti ir nieks ne
bandė politikauti ar paramos čia 
jieškoti. Bendrovės nartai visai 
savarankiškai čia veikė kaslink 
Bendrovės, ir ką padarė padarė 
savo laisva nuomone.

(Bus daugiau)

I Gal kas pasakys, kad ne ka
talikai pradėjo bombas į Ben-

joti neturint savo kontrolės; 
kad iš to griovimo nebus nite- 
kam naudos, atpenč kad ir di- 
deliausi nuostoliai bus kaip pa
vieniams tos "organizacijos na
riams, taip ir visam tautiškam 
reikalui, — bet to nėra ko pai
syti, nes neturint kontrolės, o

s liktis. 
Tuom laik Direktoriatas susidė
jo iš tokių žmonių, kurių didu
mos nuomonė politiniamjei Lie
tuvių gyvenime buvo neprielan
ki Lenkų ir Lenkbernių dvasiai. 
Tūli būdami arčiau prie laikraš
čių, pasmerkdavo Urako pėrė- 
tojų nuomones, atvirai pareikš- 
dami, kad Lietuva privalo būti 
visiškai neprigulminga. Tat ar 
reikia stebėtis, jeigu atsirado 
tokių, kurie perėję Gabriadiš- 
kus kursus pradėjo nepakęsti

geriausi draugai, Keistutis šliu
pas, živatkauskas, Lutkauskas, 
Sirvydas ir ne katalikų laikraš- 

eįčiuose buvo kibirai pamazgų pi
lami ant galvų Direktoriato, 
bet per “Vienybę Lietuvninkų”, 
per “Dirvą”, per “Amerikos 
Lietuvi”. Taip, reikia pripa
žinti tą, kad mūsiškiai veikėjai 
ir laikraščiai pasitarnavo Gab
rio, Morkūno ir kitų Lenkystės 
palaikytojų pakalikams, tyčio
mis ar netyčiomis ant keršto. 
Kuomet tada susitvėrusioj Tau
tinėje Taryboje veikiant veik 
visiems išvieno prisieidavo ap
ginti Lietuvių ir Lietuvos lais
vės reikalus, kartais ir su skau
džiais argumentams, tai musų 
bepartiviams mat buvo visvien; 
tuom laiku jie buvo gatav-i die
vai žino ką už stoti, bi tik deši
niesiems intikus.

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

Klausk 
JOSEPH 
Box 142

kaip pradėti apie ukes. 
ūkininko šiuo adresu:
GERIBE (16)

Scottville, Mich.

MILLERTON, MICH.
Parsiduoda ūkė — Kaina $2,00. 
Parsiduoda visai pigiai 35 akrų ūke, 
3- akrai miško, visa aptverta vielos 
tvora; žeme prie molio, gera kvie
čiams, dobilams, bulvėms ir viso
kioms daržovėms. 70 medžių sodas, 
stuba 6 metų senumo, 8 kambarių, 
ir visi kiti reikalingi budinkai arti 
gatvės ir. mokslainės, aplink Lietu
viais apgyventa. Manantis pirkt ra
šykit laišką greitai arba atvažiuokit 
pažiūrėt pirm. pirkimo. (15)
.T. G. Shruga, R. 2, Branch, Mich'.,

Žvilgsnis j Mažąją 
Lietuvą

Mažoji Lietuva per ilgus me- 
! tus būdama Vokiškos kultūros 

intako j e žymiai palinko prie iš-
• tautėjimo. Sakoma, kad sveti

ma kultūra greičiau prigįja jau
nime, nes jauną sielą, kaip jau
ną medelį, gali stipri ranka 
lengvai palenkti kur nori. Ta
tai neįstabu, kad pirmiausiai 
užsikrėtė Vokietizmu Maž. Lie
tuvos jaunimas.

Bet štai didėji karė lėmė M. 
Lietuvai arba jos dailai —■ Klai
pėdos Kraštui — kitokią geo
grafišką padėtį. Dabar visiems 
aišku, jogei Klaipėdos Kraštas 
trumpoj ateityj turės visiškai 
susijungti su Didžiąją Lietuva. 
Kaip jausminga ir prakilnu ka
da broliai ir seserįs vienos Mo
ti nos-Li etų vos susieina į bendrą 
gyvenimą; kada bendrai prade
da rūpintis savo tautos reika
lais! Reikėtų pasveikint musų 
brolius ir sesutes iš Mažosios 
Lietuvos už jų tautinį susipra
timą — už jų pasiryžimą dėtis 
prie vienos Laisvos ir Neprigul- 
mingos Lietuvos.

Žvelgiant į M. Lietuvos tau
tinį atgijimą reikalinga plačiau 
pažvelgti ir į jaunimą, į tą jau
nimą, kurį mes skaitėme 
tėjusiu.

Kaip kas M. Lietuvos 
nio atgijimo pionieriais 
vien tik slenuosius visuomenės 
darbuotojus-inteligentus. Gi a- 
pie jaunimą visai mažai kalba
ma, o dar mažiau rašoma, tar
si jie (jaunimas) butų amžiniai 
žuvfs Lietuvystei.

Pirmiausia mes M. Lietuvos 
jaunimo priešakyje matome ne
nuilstanti darbuotoją-šviętėją 
gerb. Vydūną. Jo nuopelnus 
Lietuvių tautai gerb. Gvazdi
kas, rašydamas aPie Lietuvių 
Giedotojų Draugiją, apibudina 
sekančiai:

“Draugijos gyvastis tai Vy
dūnas. Visą ketvirtį metų sto
vėjo jis Draugijos priešakyj! 
Rašė scenos veikalėlius, moki
no dainuoti, teikė nevien Drau
gijai, bet ir visiems Lietuviams, 
kurie Draugijos klebamas šven
tes lankydavo, žmonišką supra
timą, vedė kultūros keliu. Kas 
galėtų apsakyti, kiek truso, 
kiek sielos darbo jam reikėjo 
prie to pridėti, kiek nuostolių, 
kiek apjuokų pertrivoti. Jis vi- 
saką ramiai iškentė. Jis auka
vęs savo tautai”. Taigi jo tru-

ištau-

tauti- 
mato

sas neliko be vaisių. Daugu
ma, kurie pirma tarp saviškio 
kiltesnio kulturiškesnio idealo 
nerasdami, svetimiems prisigre
tinę buvo, grįžo dabar prie sa
viškių. šių dienų musų jaunie
ji veikėjai, tai bemaž visi Vy- 
dyno auklėtiniai; Jis tai musų 
tautos vadovas ir mokytojas.”

Vėlesniai Vydūno auklėtiniai 
pradėjo po visą Klaipėdos Kraš
tą organizuoti jaunimo draugi
jas, kurių tikslu yra plėtoti dai
lę, auklėti dorą ir gaivinti tau
tinę sąmonę. Pirmiausiai puo
la akin tų draugijų vardai. Ko
kie jie skambus ir naturališki. 
Aida, Jura, Kalnas, Gintaras, 
Vainikas, Rūta, Aržuolas, Ber
žas, Aglė ir t. p. Taigi dabar 
Klaipėdos krašte miestuose mie
stuose, miesteliuose ii- sodžiuo
se skamba Lietuvių dainos ir su 
tuomi kįla Lietuvių tautinis at
gimimas.

šitaip plačiai pradėjusioms 
veikti jaunimo draugijoms bū
tinai reikalingas buvo jaunimo 
laikraštis-organas. Tatai drau
gijos susiriša ir pradeda leisti 
jaunimo laikraštį "Darželį”. — 
Nors nedidelis laikraštukas, te- 
čiau kiek jame prakilnumo, svei
ko patriotizmo ir doros takelių. 
“Darželį” redaguoja jaunimo 
darbuotojas Martinas Glažė.

“Darželio” No. 1-me įžangi
niame straipsnyj — "Pro An
gą žeingaant” — šiaip atsiliepia
ma į jaunimą: “štai, mergai
tės, berniukai, pradedam leisti 
savo laikraštuką. Jis turi mums 
būti lyg koksai rūtų darželis, 
kuriame kiekvienas galime savo 
gėlę-straipsniu-ką atnešti. Ne
reikia mums po svetimus sodnus 
bastytis, imkim kiekvienas su- 
lyg savo gabumo šį darželį da
binti. Rašykim (kiekvienas a- 
pie musų papartį. Esame juk 
tikslu pasistatę šviesti savo 
draugus doroje, moksle, dalio
je ir žadinti Lietuvišką jausmą. 
Tai užduotis musų laikraštuko.”

Doros principai statoma jau-

nimo idealu. “Už tatai privalo 
musų jaunieji stengtis, Įdek iš- 
galėdami, kad butų naudingais, 
teisingais ir gfeflbintįs kitiems. 
Ypač turi gerbti savo tėvelius, 
neniekinti jų papročių. Kaip ti
kri Lietuvos vaikai turime prie
dermę .tikslinti savo gyvenimą 
ir tuo budu neišeiti iš doros ri
bų.”

Reikia mylėti ir dailę, o “Ji 
reiškias musų liaudies išdar
biuose, musų liaudies poezijoje. 
Kokie dailus močiučių, seselių 
darbeliai! Kiek grožės Lietu
viškose juostose, pakelyse, rank
šluosčiuose, drobulėse, pirštinė
se ir t. t. pastebėti! Kokius kil
nius senovės atminimus šita Į 
Lietuvių daila savyje slepia! j 
O Lietuvių dainų balseliai! Ko- ' 
kie švelnus jausmai liejasi min- 
tysna juos girdint! Stengia- ' 
mės juos surasti. Dailą mylįs I 
žmogus negali savo, sielą pur- ' 
vinti nedorais geismais. Daida 
veda mus prie doros.”

Ten iki šiolei buvo skiepija
ma Vokiška dvasia, Vokiška , 
kultūra. Tatai dauguma jau
nuolių ir buvo pamiršę savo kil- j 
mę, savo kalbą, nesą tada Vo
kietinimas ėjo visa plotrrte. Bet 
dabar atėjo laikas taisyti ir.... 3 
“kiekviena Lietuvaitė, kiekvie
nas Lietuvis turi kalbamu ir ra
šytu žodžiu parodyti savo tau
tinę dvasią ir Tėvynės meilę”, j

Iš to aiškiai matytis, kad M. 
Lietuvos jaunimas susispietęs į 
draugijas laužo kietus ledus, ku
rie buvo apkalę Lietuvių tauti
nę sąmonę. Bet jų darbas la
bai sunkus. Dar tą kraštą te- 
bevaldo Vokiečių valdininkai, | 
kurie daro daug kliūčių Lietu
vių tautiniam judėjimui.

Mes, Amerikiečiai Lietuviai, 
tudėtume paremt M. Lietuvos 
jaunimą, nes jų tautinis susi
pratimas kelia ir stiprina Lie
tuvių Tautą. Paremt galima už
siprenumeruojant arba auko
jant į "Darželio” fondą.

K. šnuolis.

V1LNIAUS SMULKMEI 
Vilnius. — “Vilniaus” į 

Šimu, Lenkų leidžiamas j 
nams stfklsidintį kun. Gi 
Mo "Musų Balsas”, kuris < 
vasarą kartu su Lenkais

‘ išdūmęs Varšuvon, vėl p 
| dė. Jis žada taip pat “b 
Eltai” gudrauti tarp Iže 
F kaip kad be pasekmių n 

aną kartą. Turinys skįst 
visokiomis musų žmon 

I nesuprantamomis “kone 
mis”, bet vieną aiškiai 
tone: kad “Musų Balso” 
toriui ir Lietuvos Lenkai 

Įtuva tėra tik "antra tė 
Tai mes senai tvirtinome 

į? Nuo kovo 1 d. Vilniuj 1 
■ mas naujas laikraštis Bui 
j 4a, vardu “Litva”, reda 
į mas Mykolo Biržiškos.

tos pat dienos paliovė ėję 
rastis “Vilenskij Kurjeri 
visais uždaromojo lail 
skaitytojais atsileis nauja 
rastis.

Lietuvos Mokslo Dra 
Augštuose Mokslo Kursu© 
rengta Ill-ji paskaitų i 
1-1919, 11-1920. Preįei 

,bus: Dr. Pr. Augustaitit 
J. Basanavičius, M. Bii 
M. Herackis (Gudas), M 
nys, J. šepetys, M. šikšą 

į Untulis, T. VrublevsHs 
, kis) ir Įriti.
į Vilniaus Lietuvių klubą 
I vakaras susirenka nariai: 

niaus ir knygas paskait 
sikalba apie įvairius klau 

p ir tt Vasario 26 d. vakar

i

NEW YORKO—HAMBURGO
Rusams Keliauti šiais laivais

Tiesioginė 
kelione tarp 
Patogiausias Kelias Lietuviams ir
Manchuria Mongolia Minnekahda tik 3U]jieM
BALANDŽIO 14 BALANDŽIO " -------------
Trečia klesa iš New Yorko j lAepojy ..
Trečia Klesa iš New Yorko j Eitkūnus
Trečios klesos keleiviams valgis duodama dideliame valgomame , 
kambaryje su patarnautojais. Su kambariais moterims ir vaikams. ■ -

Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New York, '!
arba prie Vietinio'^Agento".’ ' " • •

28 GEGUŽIO 12 
..$132.00
. .$130.00

Knygos

REKORDŲ KAINA NUMAŽINTA
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai
na tapo numažinta iki 85c. už 10-coli- 
ni'us rekordus. Užsakydami rekordus 
iš “Dirvos’I Krautuves Katalogo siųs
kite po 85Ci Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame. 

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

Nuo Redakcijos: Minimas čia 
pamazgų paliejimas ant Direk- 
toriato galvos ir bandymas pa
tikti dešiniesiems gal primins 
daugeliui tą incidentą, kuomet 
kilo varžytinės tarpe musų pa
čių, kuomet vieni norėjo veikti 
išvien su katalikais Lietuvos 
reikaluose, rengė seimus išvien 
ir lipino blokus, kurie, žinoma, 
neturėjo pasekmių. Bet bandy
mas, tokiame atsitikime kaip 
tada Lietuvius patiko, buvo rei
kalingas, nes tautos nariai — 
srovės — suirę karės laiku yra 
negyvas kūnas. Daug Ameri
koje Lietuviai taip trumpu lai
ku atsiekė tiktai per tokius sa
vo bandymus susijungti. Tie
sa, nevisos srovės prisidėjo — 
kairėji išsykio atsišalino, su de>- 
šiniaja buvo žaidžiama: priar
tinama ir ji vis atsitolindavo,

VYDŪNO 
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj sto- 
kavo. Reikalaukit dabar: 
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
U gnelė; Ruomuva;
V aidilutė; 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

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 Vietose:
A. B. BARTOSZEW1CZ

Telefonai: Rosedale 1157
PETRAS MULIOLIS

Telefonai Prospect 958

7907 Superior Avenue 
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

I
 “DIRVOS” LAK
Attilos Siaubimu Lietanų Ki 

rijkas aprašymas senovė 
Europą ir Aziją bei Li 
paveikalais. Parašė I. 0 
Drūtais audimo apdarais

Ku Slėptai žmonių Puik 
ja lietuvių kalboje. Joje i 
jvaiips gamtos apsireišk

■ sutverę misteriškas Paša 
' paveikslą. Parašė K. S.

Drūtais audimu apdarais 

Mahanedo Kelionė j Dingų

mai: Ar Mėnulis nupuls 
nuo Žemės Dangus? Ai 
Kam Žmogus Gyvena? 
Kodėl žiemą Salta; Mai 
Saulinė Planetą šeimyna, 
rįėius. 126.puslapiai ...

Lietimą Prabočiai Lydau Isto: 
singes senovės Lydą taute 
yra barusi lietuvių prabūti 
du 35 pusi................

Rusijos Moterą "Mirties Batai 
gyvenimas, vargai, ištrėm 
riumenėn, sunkios dienos 
leidimai. Prisiartinimas ] 
viskas kita, kuo labai visi 
ph) tari 295...............
Gražiais tvirtais apdarais

Laimės BejieškanL Rinkinys 
rūtos Lietuvių gyvenimo ir I 
(ra autoriaus paveikslu). 1

Tūta Vainikas.. Puikiausia d 
: eiją knygelė. Telpa Joje k 

B Ir merginą-moterą — eilės.
klamavimni. Puslapių 112.

frisybės Pasakos. Binkiui įvai 
lią, pritaikintą prie žmonių 
taisė M. šalčius. Cleveland,

Tėvynės įspūdžiai Labai graži 
rašė Svyrūnėlis. Su pavei 
gražia žalia spalva. 80 pi

(.'įtekanti Saulė. Patriotiškur 
paveikslėliai. Tame ineina 
rašymų, labi žingeidus ir 
nijos srityje ir tt Parai 
94 puslapiai, su paveikslai

Grifu Kaimiečio Bernu. 6-ių a 

norais ir šokiais. Parašė F. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ..

Rytą Pylia. Drama penkiuose t 
atidengymų. Parašė Henry V 
vertė B. Sknpkauskiutė. P

Cikeikta Mergelė. Sceniška pi 

šešią atidengimų. Parengė 
bai lengva lošti, dalyvauja 

n moterų. 35 puslapiai ...

Vridmaiuyatė ir Meilė. Garai kini 

gi drama. Parašė Schiller. Ii 
kalbom vertė P. Norkus’. Pu:

Filosofijos Straipsniai žingeidži 

vią literatūroje raštai iš filds 
ries klausimus. Parašė V. J 
tieji susipažinti su filosofijos 

tari geriausią progą ....... 
Su audinio apdarais

$130.00

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHUOŠ 
j HAMBURGĄ.................................................$125.00

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS

IŠ PHILADELPHUOŠ AR NEW YORKO 
j KAUNĄ.........................................  . . $134.00

IŠ NEW YORKO i LIEPOJŲ 
l LIEPOJŲ Per HAMBURGĄ

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

$145.00
$132.00

IŠ LIEPOJAUSICLEVELANDĄ - - $180.16
Prie to dar $25.00 priedinių pinigų, kuriuos reikalauja
ma iš Valdžios, bet imagrantui atvykus atgrąžinama.

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

Tūta Viiniku — Knyga antra, 

torių — moterų ir vyrų. Žii 
žios deklamavimui. Pusi, h 

kieliaL Labai akyvas tuo vard 

vertiniai iš garsaus rašytojo 

nat Knyga atskirų vaizdeli!
1 tytojų ir nušviečiančių nauju 

Jė Tulelis. ............. ..............
I Tvirtai apdaryta ........................

'DIRVA”



idealu. “Už tatai pm, I 
jaunieji stengtis, kiek j į

imi, kad butų raudinu 
gaiš ir gjribintįs kilią * 
turi gerbti savo tėvelį 

kinti jų papročių. Kaip;I 
ietuvos vaikai turime i 
? tikslinti savo gyvas, t 
> budu neiSeiti iš dom>

DIRVA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ikia mylėti ir dailę, o ‘ r 
ias musų liaudies iįį 
e, musų liaudies pdezijt, f 
e dailus močiučių, sesij' 
ulini! Kiek gražės 
se juostose, pakelyje, Į 
čiuose, drobulėse, pii

(Lietuvos Informacijų Biuras)
“Eltos žinios

VILNIAUS SMULKMENOS.
Vilnius. — “Vilniaus” prane

šimu, Lenkų leidžiamas Lietu- 
4 viams suklaidinti kun. Grondz- 

1.1, pastebėti! Kokiusįj ]q0 “Musų Balsas”, kuris pernai 
senovės atminimus ■ vasarą 'kartu su Lenkais buvo

ivių dalia savyje sląį| išdūmęs Varšavon, vėl pasiro- 
etuvių dainų balseliai! U <jė. Jis žada taip pat “bešališ- 
įvelnųs jausmai liejas J kai” gudrauti tarp Lietuvių, 
a juos girdint! Start kaip kad be pasekmių mėgino 
juos surasti. Dalią ®įj aną kartą. Turinys skįstas, su 

jus negali savo sielą J visokiomis musų žmoneliams 
nedorais geismais. M nesuprantamomis “koncepcijo- 

. mus prie doros.” Imis”, bet vieną aiškiai išskai- 
m iki šiolei buvo skiejįj tėme: kad “Musų Balso” redak- 
Vokiška dvasia, Volu toriui ir Lietuvos Lenkams Lie- 
ura. Tatai dauguma Jtu va tėra tik “antra tėvynė”, 
ių ir buvo pamiršę savo į Tai mes senai tvirtinome.
savo kalbą, nesą tada J Nuo kovo 1 d. Vilniuj leidžia- 

inirnas ėjo visa plotui. įl mas naujas laikraštis Rusų kal- 
w atėjo laikas taisyti irba, vardu “Litva”, redaguoja- 
kviena Lietuvaitė, ideh mas Mykolo Biržiškos. Nuo 
Lietuvis turi kalbamu ir; tos pat dienos paliovė ėjęs laik- 
i žodžiu parodyti savo k rastis "Vilenskij Kurjer”. Su 
dvasią ir Tėvynės meOf visais uždaromojo laikraščio 

i to aiškiai matytis, kad f skaitytojais atsiteis naujas ląik- 
:uvos jaunimas susispietę rastis.
□gijas laužo kietus ledus,p Lietuvos' Mokslo Draugijos
buvo apkalę Lietuvių M Augštuose Mokslo Kursuose pa
sąmonę. Bet jų darbiu rengta IlI-ji paskaitų serija, 
sunkus. Dar tą kraštą Į1—1919, 11—1920. Prelegentai 

aido Vokiečių valdi 
ie daro daug kliūčių 
tautiniam judėjimui Herackis (Gudas), M. Rei- 
les, Amerikiečiai Lietojny8- J- šepetys, M. šikšnys, B. 
ėtume paremt M. Liįlyntulis, _T: Vrublevskis (Len- 
nimą, nes jų tautinis *r ki
rtimas kelia ir stipriui*’ Vilniaus Lietuvių kluban kas 
ių Tautą. Paremtgalim(vakaraa susirenka nariai: laik- 
renumeruojant arta J^aščius ir knygas paskaito, pa
rt į “Darželio” fondą. Tsikalba 8P>e įvairius klausimus

K. šnkPr Vasario 26 d. vakarą klu-

Ibo valdyba sumanė paįvairinti: 
Įmanė šį tą padainuoti, šį tą pa
skambinti. Kitados dar caro 
laikais pastaraisiais metads ne
reikėdavo jokių leidimų gauti, 
jokių pranešimų daryti — juk 
savi žmonės, tikri nariai tik su
sirenka. Dabar uoli valdyba ir 
policijai praneša ir laikraščiuo
se paskelbė. Paskirtą valandą 
atėjo policija ir uždraudė dai
navimą ir skambinimą, sako, 
reikia gauti leidimas. Surašę 
protokolą, policistai išėjo. Su
sirinkusiems teko paprastai va
karą praleisti. Klubo nariai la
bai piktinasi tuo. 
ko — leidimo tam 

“Der Moment”

žinovai sa- 
nereikia.
pranešimu, 

Vilniuje busianti įkurta vietos
vyriausia7 taryba (rada naczel- 
na krajowa), pirmininkaujant 
generolui šeptickiui. Ją įkurus, 
butų likviduota laikinosios “Vi
durinės Lietuvos” valdžios ko
misija.

“Unzer Freint” pranešimu, 
Vilniaus magistrato maisto skir
stymo sekcija įvedė vasario 23 
d. miesto gyventojams maisto 
korteles.

ATIMTA MIŠKAS.
Tauragė. — Tauragės Apskri- 

: Dr. Pr. Augustaitis, Dr. ties miškų komisija kovo 1 d. 
Basanavičius, M. Biržiška,' perėmė valdžios žinion dvarinin

kės V. Žilinskienės mišką viso 
47 hėkt. Kaltinėnų valsčiuje, 
ir dvarininko V. Griškevičiaus 
mišką, viso 45 hekt., Vainuto 
valsčiuje. Abu savininkai Lie
tuvoje negyvena, o jų dvarus 
valdė savininkų įgaliotiniai.

Galutinai valdžios žinion per
eina iš Šilalės Rašinskio miškas

-— viso 500 hektarų, šis miš
kas jau apskrities miškų komi
sijos buvo nusavinintas, bet 
Miškų Departamentas laikinai 
buvo palikęs pačiam Račinskiui 
mišką prižiūrėti. Kadangi Ra- 
činskis mišką tinkamai nepri
žiūrėjo, tai dabar, Miškų Depar
tamento įsakymu, miškas galu
tinai nusavinamas.

Nusavintieji Vasilčikovo dva
rai išnuomuojami dvaro darbi
ninkams. Nuo darbininkų atti
kusioji žemė bus nuomon ati
duota mažažemiams. Vienas gi 
Vasilčikovo dvaras jau dalina
mas kariams.

“Unzer Tog” pranešimu, del 
ekonominių reikalavimų sustrei
kavo “Šopeno” alaus dirbtuvės 
darbininkai.

Vidaus departamento sveika
tos skyrius, labai susirūpinęs 
choleros epidemija pavasario 
pradžioje. Kad išvengti tokio 
choleros plėtimosi, imasi įvai
rių priemonių,, tarp kitų ir skie
pijimo priemonės, tikėdamiesi, 
kad taip pavyks sulaikyt epide
miją. Viso paskutiniu metu ap
sireiškė 13 susirgimų.

▼ 5P ▼

KAINOS.
Vilkaviškis. — Eltos kores

pondento pranešimu, vasario 1 
d. š. m. Vilkaviškio turgavietė
je kainos buvo šios:

rugių pudui 40—41 auka., 
kviečių — 72—73 auks.;

• miežių ir avižų 36—37 auks.; 
bulvių — 3 auks. 50 skat.; 
linų sėmenų — 63—67 auk.; 
sviesto svarui 14—15 auks.; 
kiaušinių dešimčiai 7—8 a.; 
suriui ■— 8—9 auks.;
aliejaus svarui — 8 auks.; 
vištos — 50—60 auks.;
jaunam veršiukui 60—80,a.; 
aviai 350—400 auks.;
kiaulei 4 pud. sv. 520-535 a.;

imTinę" Knygos Visiems ir Visokiame Reikale
'O—HAMBURGO Į ' •
Ūsams Kelianti šiais Unš f “DIRVOS” LAIDOS KNYGOS KITŲ LAIDŲ KNYGOS
Minnekahda Į
28 GEGUŽIO 12
>jV .. .......................linu
ius ........................... MJuk
lodama dideliame valgomu! 
abariais moterimi ir vaiku®,
9 Broadway, New York, jf
10 JAgento? M

i i 1111 II#!

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. 
Drūtais audimo apdarais .■-............................

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius

1.00
1.50

sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

tęs
vos
*HUOS 
. $125.00

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls aut Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; .

E . Kodėl žiemą. Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis;
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa-

Į vjčius. 126. puslapiai ......................... ................ .50
Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar

singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi. ...............?.. .............. .....................10

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
f. gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 

riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 

f viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla

- $130.00
pių turi 295 ............................................. .................. , $1.25
Gražiais tvirtais apdarais . ... ............................ $2.00

rORKO
- $134.00

- $145.00
- $132.00

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame- 
| rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
i (su autoriaus paveikslu). 107 pusi............ .. .35
Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama- 
f eijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų. 
E ir merginų-moterų I— eilės. Visos eilės tinka dė
ti klamavimui. Puslapių 172. Kaina ...................50c

iksų.

- $180.16
tos reikalauja* 

atgrąžinama.

ligus

SUSISIEKIMU

"visybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė- 
L lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su- 
į taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.............25
"ėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa- 
K rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
E gražia žalia spalva. 80 puslapių ...............................35
užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
T paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap- 
r rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono- 
E mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
r 94 puslapiai, su paveikslais ........................................35
Irafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
li. nomis ir šokiais. Parašė F. KrawcAwicz. Vertė Z.
I Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ............................................ .25

lytų Pylia. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
K atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
E vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67...........................35

Iškeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
Į šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La-

ja, 58 
įtve, 52a 
ja, Latvija.

■. bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po-
I ra moterų. 35 puslapiai...................................  25

eidmainystė Jr Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra-
* gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
j kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ......................... 50

ilosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu- 
■ vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai- 
I rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
gi tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga

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 ...........................t............. 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 p. 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 ........ .......y........ 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

1463 Francuzijos Revoliucija ...................... p. 75 40
3055 Prancūzų 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 at 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 į 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

turi geriausią progą ........................ .'................ 1.00
Su audimo apdarais ................................................ ~ $1.50

id Co. lutos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au- 
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra-

I žios deklamavimui. Pusi. 144 ................................. 50

2HANGE
land, Ohio

Sėliai. 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.
Tvirtai apdaryta

. .50 
11.00

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

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios lėtojo 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

vežimui malkų 1 metro tal
pumo 110—120 auka.;

vienarklių! vežimui durpių 
160—180 auks. Pašaro visai 
neatvežta. Galvijai pigus ir 
nėra kas perka.

▼ ▼ ▼

RASEINIAI.
Raseinių apskrities Taryba 

vasario mėn. savo posėdžiuose 
patvirtino 1921 metams Apskri
ties Savivaldybės pajamų-išlai
dų sąmatą. Yra čia dalykų ir 
platesnei visuomenei žinotinų, 
būtent:

1.. Apskrities Savivald. Vais
tinei Kelmėje įkurti paskirta 
78,800 auksinų;

2. Vaikų prieglaudai (40 as
menų) Burbiškio dvare įkurti 
ir laikyti paskirta 117,300 auk.;

3. švietimo reikalams viso pa
skirta 647,300; pažymėtini šie 
dalykai: nuolatinė a. a. Rasei
nių Apskrities gydytojo Jono 
Demikio stipendija medikui — 
5,000 auksinų metams (stipen- 
dijatą parenka švietimo Minis
terija susitarus su Raseinių Ap
skrities švietimo Komisija, pir
menybė kilusiam iš Raseinių 
Apskrities, baigęs mokslą pasi
lieka Lietuvoje); juristui, me
dikui, agronomui ir veterino- 
riui metinė pašalpa — kiekvie
nam po 5,000 auksinų; Rasei
nių Gimnazijos 15 mokinių po 
400 auks. kiekvienam; Jurbar
ko progim. 10 mokinių po 400 
auks.; Kražių progim. 10 moki
nių po 400 auk. ir progimnazi
jai lankyti 12,000 auks; Viduri
niosios mokyklos 10 mokinių 
po 200 auk., likusioji gi suma 
skirta pradedamųjų mokyklų 
apskrities sutvarkymui ir lai
kymui.

4. čia jau ir seniau buvo ju
dinamas visuotinas nemokomos 
medicinos pagalbos klausimas, 
gi šį kartą pavyko jisai gerokai 
pastūmėti į priekį ir Apskrities 
Taryba principe sutiko su šiuo 
pasiulymu ir priėmė pagrindi
nius lėšų tam reikalui surinki
mo dėsnius: a pagalvinis 10 
auks. mokesnis iš visų piliečių 
nuo 6 iki 55 m. amžiaus; b mo
kesnis nuo žemės 1 auks. nuo 
dešimtinės, c 20 nuoš. Valdžios 
mokesnio nuo nejudinamojo tur
to miestuose ir miesteliuose, iš
dirbti smulkus projektas paves
ta Apskrities Sveikatos Komisi
jai kooptuotais žinotojais ir jau 
išdirbtasai projektas nuspręstas 
patiekti Valsčių Taryboms ap
svarstyti.

’T V *

IŠ ŠIAULĖNŲ (Šiaulių apsk.) 
(Specialiai “Dirvai”)

Šiaulėnų miestelis labai' nu
švito nuo susilaukimo Neprigul- 
mingos Lietuvos valdžios. Di
džiosios karės lauku buvo gy
ventojai labai nusiminę; dabar 
pradeda judėti, šviestis ir gy
vuoti linksmiau. Visiems labai 
smagu, kad pagaliaus tapo pa- 
liuosuoti iš po svetimo jungoj 
kad nereik vergauti po Rusų ar 
Vokiečių priespauda. Dabar vi
si esame laisvi prie Lietuvių 
Valdžios, galime eiti sau per vi
są Lietuvą skersai ir išilgai ir 
nieks mus neužkabins. Jeigu 
nueiname į valsčių ar į kitas 
įstaigas, jose kalbame Lietuviš
kai, bet ne kaip pirma prie Ru
sų ar Vokiečių, kad reikėdavo 
stovėti nesuprantančiam ką tau 
kalba ir kaip kalbėti. Prie Lie
tuvių yra daug geriau, negu bu
vo prie burliokų ar kitų. Da
bar ir gyvenimas kitokis: tan
kiai buna sudaromi vakarai, yra 
Lietuvių kalbos mokykla, daug 
ji darbuojasi vaikų labui, ir yra 
vakariniai kursai suaugusiems. 
Yra įrengta pačto ir telegrafo 
stotis, telefono įstaiga; turime : 
stiprią miliciją, kuri labai gau
do degtindarius ir pardavikus. 
Pas mus Lietuvoj labai degtinė 
prasiplatino ir labai daug pri
siveisė jos dirbėjų: beveik kož- 
name sodžiuje yra bravarniu
kų, o miesteliuose pardavėjų.

Apvaikščiojant Lietuvos Ne- 
prigulmybės sukaktuves vasa
rio 16 d. buvo aplankytas vals
čius, sakyta prakalbos valsčiaus 
valdybos viršaičio Bajoro ir sa
kė kalbą Butrimas ir kiti; šven
tė buvo labai iškilmingai apvai
kščiota, bet iškilmė tęsėsi rie>- 
ilgai, nes buvo labai šalta ir vė
juota.

Čia yra įrengta kooperativa 
(Zitos draugijas), jau nereikia 
mums eiti pas kitus pirkti, tu
rim Lietuvišką įstaigą.

Butų viskas gerai, kad tik 
Lietuva pasiliktų nepriklauso
ma ir mes daugiau nieko neno
rime. Per musų Tėvynę pra
ėjo visokių kareivių ir vagių,

bet vis dar mes gyvuojam, nors 
ir suvargę. Pirmiausia buvo 
čia užėję Rusai, kurie naikino 
musų žemelę ir su nagadkomis 
mušdami musų brolius liepė 
bėgti į jų Rusiją, į pačią gilu
mą. Tenai išbėgę nemažai ma
tė vargo, kiti ir po šiai dienai 
tolimoj Rusijoj vargsta, tokia 
sunkenybe apkrauti, kad už vie
ną dėžutę degtukų turi mokėti 
po 250 rublių — taip jiems te
nai reikia gyventi.

Antri buvo užėję Vokiečiai, 
kurie taipgi plėšėsi iš Lietuvos 
ūkininkų, paskutinius Javus iš 
kitų atimdavo, nors jie galima 
sakyti buvo geresni. Bet kaip 
užėjo tretieji, vadinami Ber
montininkais, tai tikrą pragarą 
užtraukė. Atimdavo iš žmonių 
paskutinį duonos kąsnelį, viską 
kitą plėšdavo, o jei neduosi — 
tai šautuvas į tave žiuri, ir nu
šaudavo kaip nelyginant šunį, 
be atsakomybės; dar pasitrauk
dami jie iš žmonių atimdavo 
arklius, o nusivedę už kelių my
lių parduodavo 300 vertės ark
lį už 150 rub. Labai mažai iš 
tų prietikių čia aš nupiešiu, bro
liai Amerikiečiai, visos tos is
torijos surašymui perdaug net 
vietos užimtų.

Pasilieku, Jūsų
Leonardas M.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Pamčsinkite naujo—

Ruffles
Su uirtfiitruotu ▼alabaUnkliu Sur. Valst 

Pat«ntu Blar«.

Naujame mžlynamo pakelyje.

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

Visos tvirtos, gemalus užmufian- 
čioa ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvėpalo.

patiks kad
Ir gačniau- 
•iaiypatai.

FBOMOTtS

HEALTHY SCAD' 
UJ.XVRIAN; HAh

1^

Aptiekoao 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašte < 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos. 

i
convents s nmo ozs

1 —
Būtinai 
relkalan-
kite

1 c šitokio 
.pakelia, 
įžiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
valz- 
baže sklis.

FADRICHTTRACO
BU5N TLOM»;:*L BLOCS

■ BROOKLYN.
NEW YORK.

Tragedija Syracuse Uni
versitete

nusižudyti sulaikyti ir netyčia 
liko nušautas.

Syracuse, N. Y. — Syracuse 
Universiteto profesorius Holmes 
Beckwith nušovė kitą profeso
rių, J. H. Wharton, perdėtinį, ir 
paskui pats nusižudė. Nusižu
dymo priežastis spėjama tame, 
kad Bedkwith buvo nepopulia- 
riškas tarp mokinių, net buvo 
paleista peticija parašams jo 
prašalinimui, del ei ko jis butų 
netekęs vietos. Kam jis šovė 
kitą profesorių spėjama todėl, 
kad anas norėjo jo pasiryžimą

| IŠRADĖJAI
I Prisiųskite man savo braiži- X 
t nius išradimo išegzaminavimui. T 
t Reikalaukite išradimų knygų- J 
Z tės "Patarimai Išradėjams", ku- X 
T ri duodama dykai. T
X Rašykite Lietuviškai savo ad- X 
Z vokatui. , +
t Martin Labiner t 
f 15 PARK ROW, NEW YORK f 
X Registr. Patentų Adv. (Dr.) Z
♦♦4-*4-4-4-4"l'*4-Hi»4' I I I4 1'l

PAIN
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- 

ikausnjo Dantų Traukimo.

r JOSEPH P. SABEL t
•; ------REAL ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC------ ••
!! Išdirba visokius legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir !! 
■ ■ del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju ■ ( 
“ savo vientaučiams visokiame reikale. Norėdami atvažiuot į Young- • • 
!! stowną pirma galit su manim susirašyti, o gausit informacijų. ! I 
;; Ofisas 507 MAHONING BANK BLDG. YOUNGSTOWN, O.

Telefonai: Bell Main 95. Automatic 6656
4H»'K..Į.4.»4*»***.M‘**4.***4"H»H"t"8"8*:-»4'»4-»4-»»4'4"H'l"l I 11 I t K-į I

Prospect 2420 Central 1766

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

kuo j am, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. I

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

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 dieną.

Kam žudytis save ir vargintis deiei ‘"Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiučia-liulia.’*

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 60c. bouką

_ BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valančias sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta JĮ! Jie prašo dangiaus?”

Motinos) Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog j

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

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas už $1.00

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

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Che
miškus išbandymus ir visus moksliškus budus išradimui jūsų 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 medi kaliais budais

{leidimas Prof. Ehrlich'o 606 Vaistų jus gausit geriausias1 pasekmes trumpu laiku.
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.

Aš vartoju Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914.
Visas mano gydymo būdąs ra visiškai Peskausmis.
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovį, teisingo reikalų vedimo ir geriausio gydy

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

laiku sugrįšite j savo sveikatą.

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
kasdien. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.

I Užsisenėję Ligos I
©

©
©
©

©
©

©
©

©
©
©
©

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. 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 

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

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

CLEVELAND, OHIO.

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

Dr. G. A. YATES, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas

©
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3 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Dr. J. šliupas iškeliavo Lietu-

TMD. 20 kuopa pereitą ne-
dėldienį Germania salėj turėjo tautininkai savo Tėvynės Lįetu- 
gražų vakarą, apie kurį .plačiau vos laisvės gynime bene • bus 
yra aprašyta musų korespon- x-----
dento ant pusi 2-ro.

Clevelandiečiai katalikai bei

SLA. 136 kuopa subatos va
kare atlaikė linksmą balių Lie
tuvių salėjėį kur dalyvavo gra
žus būrelis svečių. Viskas ge
rai pasisekė.

Bet nepavyko musų “komu
nistams”,- kurie buvo pasirengę 
vakarą Jaites salėj. Jie turė
jo teatrą, dainų ir ant galo ba
lių — tai 'buvo nedėlioj. Bet 
užbaigus programą ir pradėjus 
ruoštis prie šokių, atėjus poli
cija “draugus” išvaikė ir ba
lių Suardė; Kame priežastis — 
nežinia, bet tai nepirmas atsiti
kimas,- kad musų “'komunistų” 
parengimus policija suardytų — 
yra tokių .atsitikimų, kur visai 
nei pradėt nedavė. Mat, bolše- 
kėliai veikia po įvairių draugi
jų čarteriais, gal but užtai kaip 
tik susekama ir tuoj visikas Su
laikoma. O gal nutėmyta gir
tų, nes ir už tai buna! vakarai 
kuogreičiausia suardomi.

Dar ir trečias vakaras buvo 
nedėlioj parengtas — tai Mote
rų Aušros Vartų Draugystės, 
kuris atsibuvo Lietuvių salėje. 
Viskas išėjo gražiai.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 
balandžio 10 d., nuo 2 vai.-po 
pietų, Goodrich Name. Visi na
riai meldžiami, susirinkti/

Lietuvai Gelbėti Dr-jos sky
riaus susirinkimas* atsibus toj 
pačioj vietoj kur Sandaros kuo
pos, nedėlioj, prasidės valanda 
anksčiau, nuo 1 vai. po pietų. 
Kadangi yra daug svarbių rei
kalų, nariai ir norintieji pasto
ti nariais esat kviečiami ateiti.

tarpe pirm utinių jų su aukomis. 
Aukauja pavieniai, neatsilieka 
ir draugijos su savo dalimi, žo
džiu sakant, visų Clevelandie- 
čių širdyse dega Tėvynės meilė.

D. L. K. Vytauto Draugija, 
matydama kad Lietuva pergy
vena sunkius dabartinius laikus 
kovodama už savo šventas tie
sas su nuožmiu priešu Lenku, 
kad toje jos sunkioje kovoje 
prigelbsti Lietuvos šauliai, ku
rie nesykį yra pasižymėję nu- 
siųsdami dvarininkų parsidavė
lius ir išgamas pas Abraomą, 
iš kur jau nei vienas negrįžta, 
— kad daugiau pridavus Lietu
vos Šauliams drąsos ir energi-* 
jos .ių dideliame darbe, Vytau
to. Draugija sumanė ir rengia 
ant balandžio 16 dienos, suba
tos, graži! vakarą su balium, 
kurio visas pelnas bus paskir
tas Lietuvos šauliams. Užtai 
pasitikima, kad Clevelandiečiai 
Lietuviai atjaus tą taip prakil
nų sumanymą ir parems, atsi
lankydami ant 'baliaus.

Taipgi neprošalį butų pažy
mėti, kad pastaruoju laiku Cle- 
velandiečių katalikų ir tautinin
kų veikėjai meta į šalį srovi-1 
niuS tuščius ginčus ir stengiasi 
dirbti išvien, kiek jų spėkos lei
džia, savo Tėvynės labui. Tas 
geras ir gražus pavyzdis turė
tų būti pasekamas ir kitų ko
lonijų Lietuvių, čionai vis bu
vo galima abiem Lietuvystei- 
dirbančiom visuomenės srovėm 
susieiti į vienybę kada pasiro
dydavo , reikalas, ir gal tame 
niekur geriau nepasižymėjo su- 
tartinumu, kaip šičia. Geisti
na tą visados matyti, nes taip 
ne tik kad tarp save naudin
giau viską nuveiksime, bet ga
lėsime pakelti' Lietuvių vardą 
viso miesto svetimtaučių akyse.

Vargo Vaikas.

siu moterų tik 195. Bet kada 
peržiūrėta skaitlinės našlių vy
rų ir našlių moterų, tai moterų 
mirė 184, o vyrų našlių, nuo tos 
ligos mirė tik 110. Išviso nuo 
širdies ligos mirusių yra 835.

Sušalo. Netikėtainas daly
kas, bet taip atsitiko Ohio val
stijoje, pereitą savaitę ant Ka
nauga stoties sušalo žmogus. 
Jisai vėląį naktį prašėsi stoties 
užvaizdos įsileisti jį į vidų, bet 
tas žmogus manydamas kad ar 
ne koks .užpuolikas atėjęs, ne
leido. Ryte jį rado sušalusį. — 
Oras rodos toks šaltas nebuvo.

Kovo mėnuo buvo šilčiausias 
toks mėnuo bėgyje 50 praėjusių 
mėtų. 1910 metais buvo šiltas 
kovas, bet vienu laipsniu, abel- 
nai imant, šaltesnis. Augščiau- 
sią šilumos laipsnį turėjome ko
vo 20 d. — buvo 75 laipsniai.

Balandis įžengė irgi šiltas — 
visas pusė savaitės išbuvo taip 
graži ir šilta kaip niekados. 
Ankstyvieji parkų medžiai jau 
sužydo, pradeda žydėti vaisiniai 
medžiai, sprogsta vėlyvieji me
džiai, žolė visur žaliuoja, žmo
nės darželius taisosi, langai ir 
durįs atdari.

žvėrįs-žmonės. Pereitos sa
vaitės pabaigoje paskirose mie
sto vietose buvo nemorališkai 
vyrų užpultos dvi mergaitės; 
vienas tokis begėdiškas atsitiki
mais buvo ant St. Clair avė., 
prie E. 91 gatvės, kur jis nusi
viliojo 6 metų mergaitę žadėda
mas jai duoti lėlei parėdų. Ki
toj vietoj tą pačią dieną ant 
Carnegie avė. taipgi buvo už
pulta 4 metų amžiaus mergai
tė. Ji buvo viena namie, kada 
pas ją atėjo kaimynystėj gyve
nantis vyras. Jis likosi areš
tuotas.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, balandžio 17 d., 
Goodrich Name, nuo 2 vai. po 
pietų, kur nariai kviečiami at
eiti. Atminkite tai, kad bus 
duodama naujai išleista knyga. 
Visi ateikit atsiimti ir užsimo
kėti kurie dar nesat užsimokėję.

Mūšų veikimas'. Jau senai 
buvau patėmijęs “Dirvoje”, kad 
butų kas ką parašęs iš Cleve- 
landiečių abelno veikimo savo 
tautos ir Tėvynės labui, o 
čionai tiek daug veikiama, 
net gražu ir pasigerėti.

juk 
kad

Sušalo, Tai netikėtinas daly- 
valdžios už prižadėjimą paliau- 
pusė šios savaitės išbuvo taip 
prie E. 91 gat., kur vyras nusi- 
Clair avė. keletas banditų už- 
pora, kuri turbut sutarė nusi-

STATEMENT 
of the Ownership, Manage

ment, Circulation, etc., 
Required by the Act of 
Congress of August 24, 

1912.
of the DIRVA, published weekly. .. -------- ------- r at
Cleveland, Ohio, for APRIL 1st, 1921.
State of Ohio 
County of Cuyahoga

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Aug. Jankaus
kas, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says 
that he ir the Business Manager of 
the DIRVA, and that the following 
is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the own
ership, management, etc., of the afo
resaid publication for the date shown 
in above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Laws and Regul
ations, printed on the "reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

Publisher
The Ohio Lithuanian Publishing Co., 
7907 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Editor
K. S. Karpavičius,
7907 Superior Ave., Cleveland, Ohio.

Business Manager 
Aug. Jankauskas, 
7907 Superior Ave., Cleveland, Ohio. I

2. That the owners are:
A. B. Bartoszewicz, 
2006 St. Clair Ave., 
A. Kranauskas, 
4608 Superior Ave., 
V. S. Jokubynas, 
1344 Russell Road, 
P. Szukys, 
2345 St. Clair Ave.,

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mort
gages, or other securities are:

NONE.

CIevelando gatvėse nuo pra
džios -metų automobiliais jau 
užmušta apie 35 žmonės. Tai 
yra didžiausias skaitlius, kokis 
kada buvo.

Paskiausia nelaimė atsitiko 
pereitą panedėlį, kada Lietuvis 
Ąntanąs Praškevičius (ne tas, 
ką darbuojasi tautininkų drau
gijoje), važiuodamas r savo au
tomobiliu susimušė su kitu au
tomobiliu, kuriame buvo penki 
žmonės, visi žydai. Praškevi
čius laimingai išliko sveikas ir 
nesužeistas, tuo tarpu kitas au
tomobilius taip susidaužė, kad 
jame važiavę du liko užmušti, 
o trįs ąnžęisti.

Nelaimė atsitiko ant Superior 
avė., prie E. 40 gatvės, kada 
vakare nukentėjusių automobi
lius važiavo į rytus iš miesto, 
o Praškevičius tuo tarpu suko
si į E. 40 gatvę. Liudininkai 
sako, jog pirmasis automobilius 
smarkiai važiavo ir kada susi
mušė su Praškevičiaus automo- 
bilium, apvirto ir tolokai nu
sirito, paspausdamas važiavu
sius po savim.

Šių metų didelis skaičius ne
laimių gatvėse priskiriama šil
tai žiemai.. Pereitą žiemą buvo 
šalta, apsnigtos gatvės, tai ve
žimai palengva ėjo ir mažiau 
žmonių gatvėse radosi pėsčių.

Duonos kaina vėl pakilo pora 
centų ant bakanėlio, nors tik 
savaitė laiko kaip buvo numa
žinta. Vietiniai didžiųjų kepy
klų vedėjai nežino kode! jiems 
iš New Yorko ofisų buvo įsaky
ta kainas pakelti.

Mieste nuo širdies ligos, kaip 
1920 metų statistika parodo, 
vedusių vyrų mirė 220, o vedu-

Cleveland,

Cleveland,

Cleveland,

Clevealnd,

O., Į B 

O.

o.
o.

Aug. Jankauskas, 
Business Manager.

Sworn and subrscribed before me 
this 6th day of April, 1921.

i H. A. PERRIS 
Notary Public.

(My commission expires p

žiūrėti pašaliečiai apielinkėje
nakties laiku sukinėjasi, gal but von balandžio 7 d. Brooklyne | 
norėję išsikasti kaulus, kad kašubai. 4 d. atsibuvo jam parengta 
jų neužtiktų, atėjęs į tą namelį I vakarienė, kurioje dalyvavo bu- 
gyventi. Spėjama, kad nužudy- relis tėvynainių. Laimingos ke
tas žmogus 'buvo tada parsine-j lionės! Gal'dar vėl kada musų 
šęs namon apie 500 dolarių. (gerbiamas Tėvas atvyks čia —

Į nežinia.
—

Apie 14 mylių nuo CIevelan
do, kelyje į Akroną, atrastas Į 
sustojęs automobilius, kuriame. 
buvo .nušauta moteris, o prie 
automobiliaus gulėjo negyvas

Kovo mėn. nužudytų dviejų j 
mokytojų niekadėjas randasi 
policijos rankose. Bet policija 
nenori tikėti, nes jis pats prisi
pažino, pats liudija ir išpasako
jo visą atsitikimą, 
jis yra beprotis ar 
siryžęs pasiduoti už 
pasakojimai sutinka 
tos žmogžudystės atsibuvusio
mis aplinkybėmis.

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“TRIMITĄ” 
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisves Alėja, 26, Lithuania.

Nežino, ar 
ištikrd pa
kaltų. Jo 
su visomis

ŪKĖS PARDAVIMUI 
Jos Randasi

Ohio, Penn, ir New Yorko val
stijose', arti miestų, gerų kelių. 
Su 'gyvuliais, budinkais, rakan
dais ir be. Ant lengvų išlygų, 
ant išmkesčio. Atsišaukit pas: 

FRED EMBANKS
Real Estate 958 E. 70 St.
Tel.: Prine. 2937-L. (16)

PARSIDUODA ŪKĖ 
Iš priežasties mirties savinin
ko. 40 akrų, namai, 8 kar
vės, 5 veršiai, 2 arkliai ir vi
si įrankiai!. Kreipkitės:

B. STAKĖNAS,
R 4, Mason Co. Scottville, Mich.
Vietiniai kreipkitės prie R. 
Stakėnas, 8006 Bellevue av., 
Cleveland. Jei kas nori gali 
pirkt vien žemę su triobo- 
mis, be gyvulių. (16)

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=: DANTISTAS t = :

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

vyras. Tai buvo tula Wokaty 
pora, kurie -turbūt sutiko nusi
žudyti, nes kaimynai saiko jie 
panedėlyje sykiu išvažiavo, vis 
vaidindamiesi; išgyveno 23 me
tus vedę, daugiai! negalėjo. Wo
katy buvo Advance Engineering

Oo. dirbtuvės. perdėtinis. Priė
jo rastas revolveris buvo su 
dviem iššautom kulkom. Mo
teris turėjo ant save visus sa
vo brangius papuošalus ir dei
mantus.

DR. ADOMAS SZCZY1K0WSKI
Gydytojas ir Chirurgas

982 E. 79 SL, Cleveland, O.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 
8115 St. Clair Avenue

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI 
Namą Lotą

Automobilių 
Rakandus 

ir kitokius daiktus
JEIGU NORI .- 
IŠRANDUOTI

Namą Kambarį
Garadžių

JEIGU NORI GAUTI
Kambarį Namą
Rakandų ir kitokių 

daiktų

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

Federalės valdžios agentai su
ėmė Sen-Rayto plaukų toniko 
kompanijos vedėjus, St. Reikų 
ir V. Vidurgį, kaltindami juos 
konspiracijoje skriausti valdžią 
prilaikant pas save klastingas 
degtinės mokesčių štampas ir 
už .siuntinėjimą ir pardavinėji
mą spalvuoto alkoholio su tais 
štampais, vietoj plaukų vaistų.

Utarninko vakare ant St. 
Clair avė. kelteas banditų už
puolė gėrimų užeigą ir nušovė 
vieną pašalinį žmogų, kuris no
rėjo pasidarbuoti sugauti vieną 
iš užpuolikų, kuomet tas revol
verį laikydamas įsakė visiems 
pakelti augštyn rankas. Bandi
tai mažai -laimėjo toj įstaigoj; 
pasišalino svetimame automobi- 
liuje, vežikui grąžindami gaben
ti juos ten kur liepia.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi-, 
šokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į matio Ap
tinką bile kada.

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

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

B. G. VALIUŠIS 
ė FOTOGRAFAS O 

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

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKĄ
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, 
sadląinių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbant.
7901 SUPERIOR AVE.

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

Sugrąžina man sveikatą Ir pajie- 
gas, saka Ponas Matusevicis

Dalzell. Ill.
“Ištariu savą neanrubežioutą padčkavojimą 

už jusu vaistus, Nu^t-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tonef 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energijų ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti ti^’S sykius dauginus darba.negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti. Jog Nuga-Tone yra geriausis . vaistai 
ir genausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.“

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yrą 
stebuklingas vaistas dCl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivin 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, prcAa- 
lin gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapa ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną 
vieną mCncsi gydymą, o prekė yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti,aptickorius sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mfinesi gvarantuotą gydymą, apmo- 
Kieta pačia- NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago, 111.

Padidinant ir iš mažų pavei
kslų padarom didelius. 

Darome paveikslus del pas-
portų išvažiuojantiems.

Atdara nuo 7 ryto iki 8 va' 
kare kasdien ir nedaliomis.

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

■ Crawford’s Studio
1955 E. 9th STREET

Miesto išlaukėje, po vienos 
stubelės' 
žmogaus skeletas, kuris, po ty
rinėjimų, pasirodė esąs vieno 
dingusio tenai gyvenusio žmo
gaus, Italo, apie 30 mėnesių at
gal. Lavonas po pakasimo že
mėj buvo apipiltas kalkėmis. 
Istorija eina taip, kad po aplei
dimo tų namų tenai gyvenusių 
žmonių kada tasai buvo dingęs,I 
nuolatos buvo matoma kokie nu-

PINIGŲ

skiepo žeme atrastas

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO. _
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

TĖMYK GERAI
Nauja knyga visokių bur
tų, mdnų ir šiaip visokių 
paslapčių, labai naudingą 
•kiekvienam, ypač nevedti- 
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.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Darbininkas naudoja palengvinimui 
į skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus jf JL

kasdieninio darbo. fl >
A Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti Cli ■
ą be jo.- Pain-Expelleris laikomas garbin- 
1\ g°i rietoj kiekvieno ūkininko namuose, rfiįltįįįbK 
įA, kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos 

užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir 
’ daugybė kitų nelaimių, ištikti. '

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

Angliakasys naudoja Pain-Expellerj 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
nebralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin- 
8am užsiėmime, kad užlaikius savo svei- flEft 

l/J katą ir energiją.
iįnl Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 

lerj, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
J*aLv nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili- EHMk>1J KJ

[ p\Vl J mo ir'ten, kur geras linimentas reikalin- įSSSįgipm y

* Visi naudoja Pain-Expellerj. - ta .

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

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

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Išpardavimas
Madeira Lininių

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th SL N. E. 

Princeton 1337-K

We recommend our 
FAIRCHILD’S “BEST” 

FLOUR for EVERY purpose 
Išdirbami per Cleveland Grain 

& Milling Co. Cleveland, O.

Audinių Yi Pigiau
$2.19 MADEIRA IR KAR

PYTO DARBO ABRUSAI 
nekurie apsiulėti megz
tais kraštais ir $1.46 
ir kitaip....... *

SIUNTIMAS 
LIETUVON

Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kuris pigiau siųstų pinigus 
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu 
per mus siunčiant. Milijonai auksinų siunčiama į visas 

dalis Lietuvos TELEGRAFAIS ir\ paprastai.
PARDUODAME-JPIGIAUSIA LAIVAKORTES

j Lietuvę ir iš Lietuvos. PASPORTUS parūpiname
1 dovanai. Rašykite ar ateikite šiuo adresu:

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

136 E. 42nd Street 
NEW YORK, N. Y.

S Anoaurrnl/ Qaun Turto $
4 
4 
4 
O 
4 
4

4
4
4

Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagis ir kiti netikėti 

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 apsirūpinti per telefoną, laišku 

arba ypatiškaį atsilankius
Šiuo antrašu:

P. MULIOLIS
Ofisas 2006 St. Clair Avenue

Prospect 953 ( Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.A Gyvenimas: 6721 Hidna A ve* Koše. o776-J.

◄>

o O 
o 
o 
<>

$15 MADEIRA
KAI—geriausio 
siuvinėti 
lais. T'

'*■ 36x45 c. pora ...

ANTVAL- 
lino, 

gražiais
Mieros yra $ Į Q

iS- 
pavida-

$108 Šmotai, 
lių mieros

$81 šmotai,
lių mieros

$46 Šmotai,
apvąli

$46 šmotįai, 72 colių di
dumo, apvali ...... $30.67

90x108 
.............$65.34 
72x90 co-
........$54.00
87 colių

.........$54.00

co-

54 colių Apvali šmotai
$44.00 Vertės ..............$31.50
$28.50 Vertės .... $$l-.34 
$18.00Vertės ..............$12.00
$13.50 Vertės ............$ 9.00

45 colių Apvali šmotai
$18.50 Vertės .............$12.34
$12.50 Vertės .............$ 8.34
$11.50 Vertės ...........$ 7.67

24 colių Rundini šmotai
$3.50 Vertės .........$1.34
$5.00 Vertės .......,..$3.34
$2.50 Šmotai, 18 colių

’’DIRVA" LITI
(THE 

The only Lithuani 
Published Week); 

Ohio Lithuani 
Yearly Su 

In the United Stat 
Canada and Meri 
Lithuania and otk 

Advertising n 
All communi 
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KURSTO JI1
KOVOTI F

KAI!

RUSIJOJE
PRIEŠ SIC
KOSI NE

I

Grekijos Pade
Turkai Ni

Iš DARBE
JUDĖJI

Did. Britanijos 
streiko padėjimas 
Pereitos savaitės ; 
lytai buvo kiek p 
sisbkė sueiti į tary 
ninku atstovais, 
kimas sulaikė nuc 
mo gelžkelių darbi 
rimui ■ angliakasio 
šios savaitės prač 
kas '.pasikeitė. G; 
tarimo nepasiekta 
vėl krito ant pel 
kuris iš valdžios j 
si padaryti sutink

Angliakasiai ne 
nai kasyklų ir ė 
ma vandens, kad

Visai Anglijai 
ir net darbo suin 
išrodo, jog Anglį 
nori ko nors par 
voliucija ar anar 
kosi tvarkos ir t 
mų.

Amerikos Dari 
Davis tvarko sun 
butų įstatymu, ka 
ir darbdaviai; visi 
kūne, pirm dasile 
sueitų ir pradėtų 
tarybas savo nesus 
Šimui.

Akrone, 0., gui 
Has eksplozijai t 
nu ir sužeista 5 i

<► 
<► <► <► 
<► <► <► <►
<► <► 
<►

<► <► 
<► <► <► 
o 
<► o <► <► 
<► <► <► <► <► 
0

Youngstown, 0.,

Ieties ir .plieno išdi 
na produkciją, dau 
na ima veikti ir da 
ninku gauna darbu

Williamson, W.
nystėj, angliakasii 
nakčia vėl atsibuvo 
streikuojančių dar 
tus. Niekas nenu 
išgąsdinti darbiniu! 
norm's turėjo šalty; 
į kalnus. Kaip ir p 
dymai, šiame atsiti 
padaryti kompanijų 
valkatų.

'Bedarbės abelnai 
je dar vis didėja, b 
šio mėnesio skaitlinė! 
tis. Tūlose vietose 
bedarbių skaičius n 
kaip kur vis dar u 
dirbtuvė-kita.

Šmotai 
... .$6.67 
... .$5.67
... .$4.67
colių 
. .. .$4.00

36 colių 1 Apvali 
$10.00 " '" 
* 8.50

7.50
6.00
mieros
10 colių Apvali šmotai 

$2.00 Vertės .
$1.25 Vertės 
85c ”

6 
65c 
45c 
25c 
50c

$ 
$
$

Vertes ..
Vertės __
Vertės __
Šmotai, 27

$1.34 
..84c

Vertės ............57c
colių Apvali šmotai 
Vertės ...... .f. 
Vertės ........... 
Vertės ........... 
Šmotai 6x12 colių 

didumo ........
18x36 colių

$5.50 Vertės 
$6.50 Vertės .

18x45 colių 
$6.50 Vertės ..

J8x54 colių šmotai
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Šmotai

•44c
,30c
■ 17c

. ....$1.17
šmotai
...... .$3.67 
..’...$4.34

Tiesaiai 
............$4.34

7.50
8.00 
8.50

$14.50
$ 5.50

lių didumo ......
$ 2.50 Boudoir arba 

dikių paduškaitės 
$2.00 Boudoir arba 

dikių paduškaitės 
29c. Danktelės prie 

gio, 9x9 colių ..

$ 
$ 
$

..............$5.00

..............$5.34 

..............$7.67

..............$9.00
18x72 co-

...$3.67 
Ku-

. .$1.67 
Ku-

..$1.34 
val-
.....19c

0 
0 
4 
<► 0 <►
4 
4 
0 O 
4 
4 
0O 
4

, 92.50 Šmotai, 18 colių BAILEY’S—PENKTOS A
( apvalumo ...................$1.67 GRINDYS X

BAILEY’S—PENKTOS

Sulaikys jvažiavinu 
gūžio Į dienos taps t 
jeras visiems svetimi 
jieškotojams į šią šal 
žymas bus vieniems 
bus pavelyta įvažiuoti 
nuošimčiams iš kožr 
žmonių kiek jų skaič 
čia gyvenančių.

Prez. Wilson tą biliij 
metęs.

Gaisras Tokijoj. . 
sostamiestyje atsibuvo 
kariame sunaikinta 1, 
inų, sužeista 50 žmonių 
žmonių liko vėl be j 
Kovo 26 d. tenai taipgi 
padarė baisi’* nuostoli:


