
vės perdėtinis.
revolveris buvo $ L 

autom kulkom. ?
i o ant save visus sj. ‘ 
□s papuošalus ir dtj. į

IRI PARDUOTI 
NORI PIRKTI 
į Lotą
Automobilių 
Rakandus 
itokius daiktus

EIGŲ NORI .. 
[RANDUOTI 
ą Kambarį
Garadžių

U NORI GAUTI 
>arį Namą 
andų ir kitokių 

daiktų

iARSINKIS 
IRVOJE”

’’DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Publication in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate:

In the United States .......................... '
Canada and Mexico ............................ I
Lithuania and other countries .... '

Advertising rates on application. 
All communication address to: 

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

$2.50
$3.00
$3.50

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS jį
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ...................... $2.50
Kanadoje ir Meksikoje .................... $3.00
Lietuvoje ir kitur ................................ $3.50
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

Visokiais reikalais rašykite: 
’’DIRVA”

7907 SUPERIOR AVE. . CLEVELAND, OHIO

Published and distributed Under permit No. 773, authorized by the Act of October 6th, 1917, on file at the Post Office of Cleveland, Ohio, by order of the President, A. S, Burleson, Postmaster General______",
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

No 15 KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, BALANDŽIO APR. 15 1921 \ 7 METAI VI (VOL. VI)

lerį, nao pečių skaudėje 
kurie grūmoja pertrauks

Lenkai Dalina Saviems 
Lietuvoje Ginklus

KURSTO JIEMS PRITARIANČIUS ŽMONES 
KOVOTI PRIEŠ LIETUVIUS, NEŽIŪRINT 

KAIP SU VILNIUM DĖTŲSI.

RUSIJOJE ATSIBUNA NAUJŲ SUKILIMŲ 
PRIEŠ SIOVETUS. - BOLŠEVIKAI SA
KOSI NENORĮ DAUGIAU SU KAIMY

NAIS KARIŲ VESTI.

Grekijos Padėtis Maž. Azijoje Visai Pablogėjo — 
Turkai Nacionalistai Visur Pergali Juos.
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JAILEY’S—PENKTOS

Did. Britanijos angliakasiu 
streiko padėjimas yra keblus. 
Pereitos savaitės pabaigoje da
lykai buvo kiek pagerėję. Pa
sisekė sueiti į tarybas su darbi
ninkų atstovais. Tekis pasise
kimas sulaikė nuo sustreikavi- 
mo gelžkelių darbininkus užjau
timui • angliakasiams. Vienok 
šios savaitės pradžioj vėl vis
kas pasikeitė. Galutinai susi
tarimo nepasiekta ir (dalykas 
vėl krito ant pečių premjero, 
kuris iš valdžios pusės stengia
si padaryti sutaiką.

Angliakasiai neužleido galuti
nai kasyklų ir ėmėsi pumpavi- 
mo. vandens, kad neužtvigtų.

Visai Anglijai gręsia krizis 
ir net darbo suirutė, tėčiaus ne- 
išrodo, jog Anglijos darbininkai 
nori ko nors panašaus kaip re
voliucija ar anarchija. Jie lai
kosi tvarkos ir savo reikalavi
mų.

Amerikos Darbo Sekretorius 
Davis tvaiko sumanymą, kuris 
butų įstatymu, kad darbininkai 
ir darbdaviai, visokiame atsiti
kime, pirm dasileisiant streiko 
sueitų ir pradėtų susitaikymo 
tarybas savo nesusipratimų išri
šimui.

Akrone, O., gumo 'dirbtuvėj 
kilus eksplozijai užmušta vie
nas ir sužeista 5 darbininkai.

Youngstown, O., distrikto ge
ležies ir plieno išdirbystės didi
na produkciją, daugiau dirbtu
vių ima veikti ir daugiau darbi
ninkų gauna darbus atgal.

Williamson, W. Va., kaimy
nystėj, angliakasių kaimely j, 
nakčia vėl atsibuvo šaudymai į 
streikuojančių darbininkų bu
tus. Niekas nenukentėjo, bet 
išgąsdinti darbininkai su šeimy
nomis turėjo šaltyje prasišalint 
į kalnus. Kaip ir pirmesni šau
dymai, šiame atsitikime turbūt 
padaryti kompanijų nusamdytų 
valkatų.
'Bedarbės abelnai visoje šaly

je dar vis didėja, bent praėju
sio mėnesio skaitlinėmis remian
tis. Tūlose vietose palengva 
bedarbių skaičius mažėja, bet 
kaip kur vis dar užsidarinėja 
dirbtuvė-'kita.

Sulaikys įvažiavimą. Nuo ge
gužio 1 dienos taps uždėta bar
jeras visiems svetimiems darbo 
jieškotojams į šią šalį. Suvar
žymas bus vieniems metams, 
bus pavelyta įvažiuoti tik trims 
nuošimčiams iš kožnos šalies 
žmonių kiek jų skaičius siekia 
čia gyvenančių.

Prež. Wilson tą bilių buvo at
metęs.

GREKIJAI GRĘSIA 
SUIRUTĖ KAREI 

NESISEKANT
Konstantinopolis. — Mūšiai 

tarp Turkų ir Grekų Brussos 
fronte, Maž. Azijoje, pasinauji- 
no. Turkų kavalerija bandė vėl 
prasilaužti per Grekų liniją ei
nančią nuo Kestęllek link Ak-Su 
rytuose nuo Brussos. žinios sa
ko, jog Grekų laivai sugavo Ja
ponijos garlaivį vežusį 1,000 
Turkų karės nelaisvių iš Sibe- 
rijos ir nusigabeno į savo portą.

Turkai nacionalistai pasiža
dėjo paliauti veikę prieš Tur
kijos sultaną ir pripažįsta jį 
vyriausiu kalifu.

Nacionalistų Turkų nuomone 
yra, kad dabar Anglija visą pa
saulį valdo, todėl jų kova su 
Grekais nesanti. prieš Grekus, 
bet prieš Britaniją.

Grekų pranešimu, jų nuosto
liai šiuose mūšiuose su Turkais 
siekia 600 užmuštų ir 3,400 su
žeistų.

Turkai pastarose dienose su 
paaglba naujų spėkų pradėjo 
didelį ofensivą prieš Grekų ar
miją ir grasina jai apsupimu 
prie Denizli. 

* * *
Sako, Italija gelbsti Turkams

Atėnai, Grekija. — Grekų nu
kęstos permainos Anatolijoj ir 
Turkų nacionalistų jiems pada
ryti nuostoliai didžiai atsiliepė 
ant šalies. Valdžia slepia nuo 
savo žmonių tikras žinias. Sa
koma, jų nuostoliai prie Brus
sos yra svarbesni negu nurody
ta, ir kad Grekų kariavimas su 
Kemalistais yra kova prieš visą 
Turiają, kurią “slaptai gelbsti 
Italija”. Nepaąekmės su Tur
kais sudrebino visus šalies gy
ventojus. Vietomis deginama 
net karaliaus paveikslai. Rei
kės dar šaukti kariumenėn pen
kių klesų vyrus. Grįžusiems iš 
fronto sužeistiems kareiviams 
esą valdžios uždarytos burnos. 
Visuose Grekų miestuose val
džia surenkinėja vežimus ir iš
siunčia į Smyrną, iš kur eina į 
frontą. Atima net nuo svetim
taučių automobilius.

SVARBIOS ŽINIOS IŠ 
KAUNO.

Paskiausios “Eltos” žinios:
(Lietuvos Informacijų Biuras)

NAUJAS KRAŠTO APSAU
GOS MINISTERIS

Washington. D. C. —r Balan
džio 11 d. gautas toksai “Eltos” 
kablegramas:

“Krašto Apsaugos Ministe- 
ris Žukas atsistatydino. Jo 
vieton paskirtas Profesorius 
Šimkus.”

LENKAI DALINA LIETU
VOJE GINKLUS SAVO 

ŠALININKAMS.
Nuo—Balučio gautas yra tok

sai kablegramas:
Vilniaus ir Švenčionių ra

jonuose Lenkai dalina savo 
šalininkams civiliams gyven
tojams daug ginklų tverdami 
antrą P. O. W. (Polska Or
ganizacija Wojskowa) po var
du “Straž bezpieczenstwa”.

anglija Stengiasi
I SUKIRŠINT AIRIUS

JU PAČIŲ TARPE
Dublinas. — Sinn Feiniečiai 

išleido savo žmonėms oficialį 
pranešimą, jog Anglijos valdžia 
paskyrė Airijos vice-roju Lordą 
Talbot su vilčia.jkad jo vardas 
ir religija turėtų pasekmės pro
pagandai svetimose šalyse ir su- 
dąrymui maišatienės tarp pačių 
Airių katalikų. Sinn Feiniečiai 
paskelbia, jog paskyrimas kata
liko tokion vieton bus visų Ai
rių paskaityta kataliko atstovy
be tironijos valdžiai. Nemano, 
jog Airiai susilaikys kovoję už 
savo teises delei to vieno, kad 
katalikas žmogus^ tampa paskir
tas juos valdyti.1'

Visoje Airijoje atsibuna bruz
dėjimas po senovei ir buna vis 
naujų kovos aukų.

Bemaž ko neliko nušautas S. 
Valstijų konsulis Queenstowno 
mieste, kada jis važiavo auto
mobiliu j e su kitu vyru pro ša
lį kareivių. Kareiviai pasakė 
jiems sustoti, bet jie nenugirdę 
traukė tolyn. Tada įsakyta šau
ti, ir tik ant laimės šalę pasi
taikęs vienas žmogus, kuris ži
nojo tas ypatas, suriko: “Ne
šaukit, tai yra Amerikos konsu
las !”

NUŽUDYTA VIENUO
LIKA DARBININKŲ 
Covington, Ga. — čionai su

sekta, kad ant vienos ūkės jos 
savininkas nužudė net vienuoli- 
lika negrų darbininkų. Tą bai
sų darbą atlikti padėjo kitas ne
gras, pats bijodamas savo gy
vastį prarasti. Dabar tas neg
ras išpasakojo apie tą žmogžu
dystę. Tie visf darbininkai ta
po nužudyti prieš tad, kaip su
žinota, kad valdžia imsis tyri
nėti to .ūkininko darbininkų sto
vį, pasklidus žinioms, jog jisai 
užlaikė visus kaipo seniau — 
vergais. Nužudė juos kad jie 
neliudytų prieš jį. šeši nužu
dyti buvo sumesti į upę su pri
rištais prie jų akmenais. Pen
ki gi užmušti ar nušauti ir pa
kasti po žeme ant ūkės.

Po ištyrimo teismas ūkinin
ką pripažino kaltu žmogžudys
tėje, už ką bausmė visam am
žiui kalėjimas.

BALTIJOS VALSTYBIŲ ATSTOVŲ PASI
TARIMAS APIE ATEITIES SANTIKIUS

Gaisras Tokijoj. Japonijos 
sostamiestyje atsibuvo gaisras, 
kuriame sunaikinta 1,700 (na
mų, sužeista 50 žmonių ir daug 
žmonių liko vėl ,be pastogės. 
Kovo 26 d. tenai taipgi gaisras 
padarė baisias nuostolius.

Bolševikai Neduoda Ra
mumo Finijos Kraštui 
Stockholmas. — Intempimas 

kokį patėmyta pastaruoju lai
ku tarp Rusijos ir Finlandijos 
vis eina smarkyn. Bolševikai 
užpuolė Repola ir Porajearvi di- 
striktus, kuriems Rusų-Finų su
tartimi buvo gvarantuota auto
nomija. Tų sričių gyventojai 
bėga gilyn į Finiją. Mažutė 
apsaugos milicija tapo priver
sta pabėgti ant Finijos terito
rijos. Finai stengėsi tuoj pa
taisyti dalykus užvesdami su 
Rusais tarybas, bet nepasisekė, 
nes bolševikų buvo reikalauja
ma miliciją nuginkluoti. Bol
ševikai areštavo milicijos ko- 
mandierių ir kitus.

Naujos žinios skelbia, kad 
Tambovas, Voronežas, Kurskas 
ir Samara esą prieš-bolševikiš- 
kų sukilėlių rankose. Vadas An
tonov veikia su pagalba kazokų. 
Charkovas esąs apsupamas.

Balandžio 5 dieną gautas yra 
pavėlintas toksai “Eltos” bevie
lio telegrafo pranešimas nuo ba
landžio 1 d.:

Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisija del Vilniaus įvykių 
mananti Kaune paliktu ' Už
prašo tam tikslui Tautų Są
jungos leidimo. Kontrolės Ko
misijos pranešimu Belgijos 
ministeris Hymans nuspren
dęs yra pasiūlyti Lietuvių ir 
Lenkų vyriausybėms siųsti 
savo atstovus balandžio 18 d. 
Brusselin laikinai sutarčiai 
del ginčijamų sričių provizo
rinės padėties sudaryti. '

šioms preliminarėmS dery
boms gerai pasibaigus tuo
jau prasidėtų tų pačių-atsto
vų derybos del galutinoj su
tarties.

Pružėnų miestelyje Lenkai 
uždarė Gudų mokyklą. Išvai
kydamas vaikus žandaras sa
kė: gausią kulką, jei skaity
sią Gudų knygas. Vilniuje į 
Gudų mokyklas ateina polici
ninkai ir kritikuoja mokini
mą. 

* * *
Toliaus kitame kablegrame iš 

balandžio 5 d. “Elta” praneša:
Atvyko Kaunan iš Amerikos 

Daktaras žilius ir Majoras ža- 
deikis. ,

Vilniaus Lenkai, persekioda
mi Lietuvių spaudą, traukia at
sakomybėn Biržišką ir kitus re
daktorius. “Vilniaus Kurjero” 
redaktorius nubaustas ant pen
kiasdešimts tūkstančių auksi
nų. Visa Lietuvių spauda Vil
niuje uždaryta.

Nuo balandžio 1 d. Lietuvos 
pačtas nepriima Rusų raidėmis 
telegramų.

Airis Pabėgėlis Turės 
Būti Deportuotas

Airis Corko miesto lordas ma
joras O’Callaghan, kuris slaptai 
įvažiavo į Suv. Valstijas, galu
tinai įsakytas deportuoti atgal 
pirm birželio 4 dienos. Bet gi 
to Airių vadovo advokatas iš 
Philadelphijos paskelbia tam 
priešingą žinią, kad jis galės 
būti Suv. Valstijose tolei, kolei 
matys, kad jo grįžimu negrę- 
sia jam pavojus.

Italijoj tūlose vietose atsibu
vo prieš-socialistinės organiza
cijos užpuolimai ant socialistų; 
Arezzo mieste susirėmime žuvo 
1 ir sužeista 4 žmonės. Socia
listai priversti susilaikyti nuo 
savo propagandos.

Suv. Valstijų ir Anglijos 
Susivaidijimas

Washington. — Susivaidiji
mas Suv. Valstijų su Anglija 
delei San Rėmo konferencijoje 
padarytų pavedimų Did. Brita
nijai Mesopotamijos žibalo sri
čių esą siūloma'.sutaikinti pa
skyrimu iš Sin»*V-alstijų pusės 
tam tikro žnlogaus, kuris suei
tų į derybas su Britanijos pet- 
rolejaus komisijonierium. Tas 
kelias esą butų patogesnis negu 
diplomatiniais rašinėjimais.

Sako, Rusai Nenori Jau 
Daugiau Kariauti

Revalis, Estonija. — M. Lit
vinov, vyriausias Rusų atsto
vybių vadas, pasakė, jog gan
dai apie Rusų sovietų armijos 
mobilizavimą prie Latvių ir ki
tų trubežių esą tik melai, sovietų 
valdžia norinti imtis gerinimo 
viduje ir geidžia taikos. Kaslink 
sulaikymo paleidinėjimo karei
vių, sako jis, to nėra girdėjęs. 
Iš kaimynių valstybių esanti tik 
viena Japonija, Jkuri turinti mi- 
1 i tares ambicijas prieš Rusiją. 

* * •
Amerikos piliečiai nebusią lei

džiami įvažiuoti Rusijon tolei, 
kolei Suv. Valstijos neleis sovie
tų atstovui būti šioje šalyje, — 
tą paskelbė Martenso reikalų 
užžiurėtojas New Yorke, po jo 
deportavimo. Neįleidimas Ame
rikonų Rusijon prasidės nuo ba
landžio 20 d./

Visi paikšiai Amerikos bolše
vikai Rusijos “laisvę” į padan
ges kelia — iki tenai nenuvyk- 
sta. štai bal. 5 d. Liepoj un pri
statyta naujas buris iš Ameri
kos deportuotų raudonųjų, ku
rių tarpe yra ir Lietuvių. Nu
važiavę globon savo “draugų” • 
nabagai pirmiausia pamatė, kad 
bolševikų komisarų įsakymai ir 
užžiura jiems uždėta dar aš
tresnė negu juos deportavusios 
“buržujiškos” valdžios. Atvy
kus prie Rusijos rubežiaus visi 
"draugai” buvo komsarų iškrės
ti, atimta jų pinigai, nežiūrint 
protestavimų, visiems gi duota 
po kortelę gavimui maisto nu
vykus į vietą. Iš 75 deportuo
tų, kurie pribuvo į Rusiją iš S. 
Valstijų kovo mėm., 20 jau ta
po nužudyta ar įmesta kalėji- 
man "už priešinimąsi 'bolševikų 
tvarkai.

Mirė Buvusi Vokietijos 
Kaizerienė

Doorn, Holandija. — Balan
džio 11 d. mirė buvusi Vokieti
jos imperatorienė Augusta Vik
torija, kuri čia su savo ištremtu 
vyru gyveno nuo Voketijos re
voliucijos. Ji buvo 62 m. amž. 
Ji jau tūlas laikas sirginėjo ir 
vis buvo laukiama jos mirties. 
Daug rūpesčių pergyveno nuo 
to, kaip jie turėjo pabėgti iš Vo
kietijos. Jai sergant dar perei
tą vasarą nusižudė jų sūnūs 
Joakimas.

. TGinčai Del Salos Yap
Washington. — Suv. Valsti

jos inteikė Japonijai, Did. Bri
tanijai, Francuzijai ir Italijai 
notas su pareiškimu, kad nors 
ši šalis nėra pasirašiusi po Ver
salio sutartimi, vienok neatsi
meta nuo savo teisių prie pasi
dalinimo nuo Vokietijos atimtų 
jūrėse pozicijų, kurios turėjo 
pereiti svarbiausioms santarvės 
valstybėms. Svarbiausiai toji 
nota 'kalba apie Paryžiaus tary
bos 1919 metais pavedimą Ja
ponijai Yap salos, 'kuri yra la
bai svarbiu kabelių centru Pa- 
cifiko okeane. Tą klausimą S. 
Valstijos reikalauja persvarsty
ti ir nesutinka Japonijai salos 
užleisti. Prie notos Japonijai 
yra dar pridėta daugiau išdės
tymų. •

Japonija nori kokiu nors bu- 
du su Suv. Valstijomis susitai
kyti ir siunčia čionai vieną sa
vo didžiųjų valdininkų.

Atrasta dingęs balionas. Pen
sacola, Fla. — Meksikos užlajos 
vandenuose surastas nupuolęs 
kariškas Suv. Valstijų balionas, 
kuris buvo dingęs devyniolika 
dienų atgal. Buvusieji jame 
vyrai matyt dingę, bet nesira
do jokių žymių. Balionas plau
kiojo virš vandens, pusiau ap- 
skendęs.

Rusai grįžta atgal. Per Det
roitą šimtais nuolat Rusai grįž
ta atgal savo šalin norėdami pri
sidėti prie Lenino ir Trockio ko
votojų eilių. Visi turi pinigų, 
apsirengę kaip reik, vyksta į 
Liepojų, iš kur keliaus Rusijon. 
Sutiks jie savo “laimę”, kada 
ineinant į savo kraštą juos ko
misarai “pačiūpinės”. Mat, ne
valia į Rusiją su pinigais įva- 
žiuot: visi ant rubežiaus turi 
būti “sulyginami”.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
New York. — Balandžio 6 d. 

Waldorf Astoria viešbutyje įvy
ko Baltijos Valstybių: Suomi
jos, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos atstovų pasitarimas delei 
užmezgimo artimesnių politikos 
ir ekonominių ryšių tarp šių 
valstybių. Toksai' sukvietimas 
buvo ^padarytas Lietuvos Atsto
vo Jono Vileišio sumanymu iš 
priežasties užbaigimo su Latvi
jos respublika 'sienų išlyginimo, 
kursai yra suteikęs Lietuvai 
Baltijos pajūrio pakraštį. Prie 
paruoštųjų [pietų sutiko pirmi
ninkauti ir vest~į5asitarimą Suo
mijos (Finlandijos) atstovas 
Amerikoje ministeris preziden
tas A. H. Saastamoinen.

Pradedant pasitarimą, Lietu
vos Atstovas yra pasakęs il
gesnę prakalbėlę, kurios tekstas 
yra ant pusi. 4-to, kurioje jisai 
padėkodamas visiems svečiams 
už atsilankymą nurodinėjo svar
bumą šių valstybių susivieniji
mo delei laimingesnio politinio 
ir ekonominio šių valstybių plė
tojimosi. Kokia forma šio su
sivienijimo. bus rasta tinkamiau
sia tai tame jau darbas visų šių 
valstybių vyriausybių, o mums 
pasilieka tik kelti ir auklėti šio 
susivienijimo reikalingumo o- 
balsiai.

Suomijos Ministeris kalbėjęs 
antru, nurodinėjo ypatingai į 
pavojų šioms valstybėm^ nuo 
Rusijos, kuri kitados buvo pa
vergusi šias nesląvų tautas ir 
linkėjo ypač plačiau kaimyniuo- 
jančiai su Rusais Lietuvai vei
kiau laimingai užbaigti savo 
ginčus su Lenkija ir gauti nuo 
visų valstybių, lygiai ir nuo S. 
Valstijų Amerikos savo nepri
klausomybės pripažinimą.

Prof. Herbert Adams Gibbons 
iš Princeton universiteto prisi
minė apie Amerikos atskirų val
stijų buvusius ginčus kovojant 
už savo nepriklausomybę. Tie 
ginčai ir maži nesutikimai buvo 
atidėti į šalį ir tapo prieita prie 
kooperacijos, bendro veikimo. 
Be tokio nusileidimo šios valsti
jos gal ir šiandien dar butų te
bebuvusios po Anglijos vado- 
dovavimo. Jis prisiminė žodžius 
Benjamino Franklino, kursai y- 
ra pataręs, idant visos valsti
jos laikytųsi išvien, jeigu ne
nori būti pražudytos kiekviena 
atskirai (“We must all hhng 
together, if we would not all 
hang separately”). Todėl kvie
sdamas prie sudarymo tarp šių 
valstybių kokios nors sąjungos, 
Prof.” Gibbons nurodinėjo, kaip 
tat svarbu kiekvienai iš tų’ val
stybių daboti, idant ir jos kai- 
mynės-sesers valstybės nebūtų 
Slavų užlietos. Jeigu žlugtų 
Lietuva, tai tas patsai pavojus 
gręstų ir Latvijai ir Estijai, o 
pagaliaus ir Suomija, likusi pati 
viena, negalėtų atsilaikyti prieš 
Slavų įsiveržimą. Todėl jos vi
sos išvien privalo ginti savo ne
priklausomybes.

Ką tik sugrįžęs iš Europos 
kongresmanas Walter M. Chan
dler, kursai buvo atsilankęs vi
sose trijose valstybėse ir matęsi 
su Suomijos Užsienio minis t e- 
riu, plačiai nurodinėjo į politi
nę ir ekonominę šių -valstybių 
padėtį ir jų faktiną padėtį, ku
rios priparodžiusios yra, jog jos 
moka ne tik tą savo nepriklau- 
mybę paskelbti, bet ir ją išlai
kyti. Naujoji Amerikos admi
nistracija dar nėra išsitarusi

kokios laikysis politikos link 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybės pripažinimo, tečiau savo 
programe yra priėmusi princi
pą tautų apsisprendimo. Savoj 
kalboj gerb. Chandler plačiai 
nurodinėjo kaip tat jis dalinai 
yra daręs Amerikos senate, jog 
visi pamatai, kurie reikalauja
mi delei tautų pripažinimo ir 
atskirų teritorijų, tikėjimas, 
kalba, ir faktinis šių tautų bu
vęs užgrobimas ir faktinis jų 
galėjimas ekonominiai ir politi
niai išsilaikyti yra pilnai pri- 
parodomi šių valstybių gyveni
me.

Toliaus kalbėjo gerb. R. Caid
well, kursai yra ne vieną sykį 
jau užtaręs Lietuvių reikalus ir 
prašęs suteikimo Lietuvos pri
pažinimo nuo buvusios Wilso- 
no administracijos ir jau yra, 
kaip pasisakė, klabinęs ir šią 
administraciją. Delei daugelio 
priežasčių dalykas vis atideda
mas, iki paaiškės ir visas nusi
statymas link Europos politi
kos. Tečiau gerb. Caldwell di
džiai apgailestavo delei įsivyra
vusios imperialistinės politikos 
Lenkijoje, o šią Lenkiją palai
ko juk Francuzija. Todėl daug 
atsakomybės už visą padėtį 
šiandien krinta ir ant tos vals
tybės.

Buvusieji susirinkime Balti
jos valstybių atstovai: Latvi
jos — John J. Kalnin, ir naujai 
nuskirtasis Estijos atstovas Ot
to Lepel, abudu yra pabrėžę sa
vo kalbose apie reikalingumą 
Baltijos valstybėms vienytis ir 
bendrai ginti savo nepriklauso
mybę. Iš Lietuvių pusė skalbė
jo dar šiame susirinkime Dr. J. 
šliupas, nupiešdamas atskirą 
šių valstybių buitį, kaipo ne- 
slavų tautų ir iškeldamas su
manymą apie sudarymą naujų 
vandens kelių, kurie galėtų su
jungti Nemuną su Dniepru, Bal
tąsias jūres su Juodosiomis; ir 
Lietuvos Atstovybės Sekreto
rius M. Vinikas, kursai yra 
kvietęs nepamiršti šių užmeg- 
stų pasitarimų ir toliau juos 
palaikyti, ir Lietuvos Atstovo 
vardu padėkavo visiems susi
rinkusiems už gražius ir skais
čius sumanymus, o ypač Suomi
jos Ministeriui, kuriam teko ir 
perstatyti kalbėtojai ir atsiliept 
ti po kiekvieno kalbėtojo 'kalbos.

Prie šių (pietų dalyvavo: 
Suomijos Atstovas ministeris 

A. H. Saastamoinen,
Lietuvos Atstovas J. Vileišis 

ir Lietuvos Atstovybės darbuo
tojai M. Vinikas ir R. C. De
Wolf,

Latvijos Atstovas J. Kalnin, 
Estijos atstovas Otto Lepel ir 

konsul. agentas P. A. Pabstel, 
Kongteso narys Walter A.

Chandler, < >
Prof. Herbert Adams Gibbons
R. J. Caldwell,
Generalis Suomijos konsulas 

A. Soiitander,
Dr. J. šliupas,
Prekybos ir Pramonės Direk- 

toriato nariai J. Lopatto kaipo 
pirmininkas, P. S. Vilmontas 
kaipo vice-pirm., ir F. J. Bago- 
čius 'kaipo sekretorius.

Iš pakviestųjų pietums neat
vyko Latvijos finansinis atsto
vas Ozolis, kursai tą dieną bu- , 
vo užimtas kitame posėdyje, ir 
Lietuvos Misijos narys B. Mas- 
tauskas, kursai tą vakarą buvo 
susirgęs.

Marlton, N. J., profesorius J. 
Ruckman žemėje atrado senųjų 
gadynių gyvumų lukštų—.jie esą 
15,000,000 metų senumo, tokių 
keistų sutvėrimų, kokie tais lai
kais ant žemės radosi.

LIETUVOS ATSTOVYBES 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.



2 DIRVA
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DETROITO ŽINIOS j
__________________________ Į

“Kaunas” Užsidarė. Dar ne
senai šiame laikraštyje buvo 
pranešta apie Detroito Lietuvių 
kooperacijų vargus. Dabar ten
ka pabriežti, jogei viena iš jų, 
būtent Lietuvių Korporacija 
Kaunas, šiomis dienomis užsi
darė. Priežasčių tam buvę ne
mažai: netikęs biznio vedimas, 
nesutikimai, bedarbė, kreditai 
ir kreditų nemokėjimas, ir t.p.
— tas palaidojo “Kaupą” į am
žiną atilsį. Dar ši istorija liūd
na ir tuomi, kad daug minėtos 
korporacijos šėrininkų skaudžiai 
nukentėjo materiališkai. Bet 
užtai keletas besąžiniškų šėri
ninkų pasipelnė — turėdami 
korporacijoj serų 50 dol. ver
tės išsiėmė iš krautuvės prekių 
ant kredito už nuo $100 iki $150 
ir nemokėjo, kas, svarbiausia, 
ir privedė krautuvę prie ban- 
kruto. Suprantama, taip biznį 
vedant tai ir RockefeUeris su- 
bankrutytų.

Taigi šis nuotakis padaugina 
idar viena nelaime Amerikiečių 
Lietuvių kooperacijų istoriją. 
Taip, tarpe tų šėrininkų buvo 
ir tokių, 'kurie mano, jogei galė
tų vesti valstybės reikalus — 
būti prezidentais bei komisarais, 
tečiaus £iuom sykiu nepajiegė 
tvarkyti nedidelio biznio reika
lų. .. .• Pasirodo kad visur rei
kia mokslo. Be mokslo visuo
menės gyvenimą tvarkyti nega
lima. .. .\

Tečiaus nabašninkės kaimynė
— Lietuvių Kooperativiška Ben
drovė — daug laimingesnė, ši
tuo tarpu jos Šerai verti su virš 
200% ir biznio vedime yra pu
sėtina tvarka. Pagerėjus dar
bams ji mano statyti savo na
mą — svetainę, žinoma, ran
dasi ir čia blogos valios žmo
nių, kurie sėja melus kad paken
kus šiai bendrovei, bet jie tiek 
.laimėjo kiek Zablockis ant mui
lo.... “Dirvos” Koresp.

SLA. 21 kuopos susirinkime 
. laikytame bal. 3 d., be 'kita ko 

buvo skaitytas laiškas — atsi
šaukimas Dėdės šerno rėmėjų 
būrelio. Kadangi šiūom syk 
kuopa savo ižde pinigų neturi, 
tai tapo sumanyta parinkt au
kų pačiame susirinkime ir su
rinkta $10.

Ir visi mylinti apšvietą Lie
tuviai neturėtų pamiršt Dėdės 
Šerno. Narys.

Vakarinė mokykla. TMD. 68 
kuopa yra nutarusi parengti 
vietos Lietuviams vakarinę mo
kyklą, kurioj bus mokinama ge
rai taisykliškai rašyti, skaity

ti, skaitliuoti ir t. p. Pagirti
nas darbas.... Kiekvienam Lie
tuviui būtinai reikalinga mokė
ti savo kalboje gerai skaityti ir 
taisykliškai rašyti, nesą dabar 
Lietuvių tautos atgimimo lai
kas. Jau Lietuvos mokyklose 
nebe Rusiškai 'ir ne Lenkiškai 
mokinama, bet musų prigimtoj 

Įkalboj — Lietuviškai. Taigi ir 
mes apsižiūrėkime, kad “svie
to matę” pargrįžę į Lietuvą ne
būtume ten “grinoriais”.

Taigi, brolau, pamąstyk kas 
geriau — “pulruimis” ar moky
kla. ... Senas Studentas.

Pereitas Velykas, tarpe Lie
tuvių, čia be maž ko nepažymėta 
didele katastrofa. Mat, neku- 
rie Lietuviai, pavasario švenčių 
sulaukę, gerokai “pasilinksmi
no” ir kad dar daugiau tilrėti 
užsiganėdinimo, pasisamdė au
tomobilių pasivažinėti. Septy
nios ypatos, armonikai grie
žiant, jautėsi kaip rojuje. Bet 
visa tai pasibaigė nelinksmai — 
“šoferis” neįžiūrėjo gatvekario, 
kuris tuom syk, ant jų laimės, 
stovėjo, ir ją automobilius smo
gė į gatvekarį ir susidaužė. Ir 
kaip tai stebuklingu budu visi 
išliko gyvi. Detektivas.

Nušovė Lenkų kunigą. Ba
landžio 1 d. apie 9 vai. vakare 
nežinomi piktadariai nušovė 
Lenkų kunigą Fr. Jareckį jo 
klebonijoj Wyandotte .(Detroi
to priemiestyj). Pasak kunigo 
šeimininkės, kas tai paskambi
no durų varpelį ir kada kuni
gas atidarė duris tuojau neži
nomasis žmogus į jį šovęs ir 
vienu šuviu mirtinai užmušęs. 
Policija jieško piktadarių ir buk 
tai yra nužiūrima vienas neg
ras ir.... Lietuvis < Felix Shar- 
nowski. Nekokia kombinacija, 
ar ne? F. Shamowskis jau su
imtas ir laikomas čypėj. Gi ne
gro dar jieškoma. Pilietis.

BALTIMORE, MD.
Lietuvių neatsargumas. Da

lykas štai kame. Atsirado čia 
kokia tai svetimtaučių mėsos 
kompanija, ir gal but matydama 
savo banlkrutą arba taip suma
nius pasipinigauti, pasisamdė 
Lietuvišką agentėlį, ’kad jis or
ganizuotų Lietuvius ir varytų 
agitaciją tarpe Lietuvių pirkti 
tos kompanijos akcijas, paža
dėdami pirkusiems tam tikrą 
dalį akcijų ir darbą duoti, nes, 
mat, kaip ir kitur taip ir čia 
yra daug žmonių be darbo. Lie
tuviai ir pradėjo pirkti akcijas, 
manydami gauti darbą ir viskas 
užbaigta. Tiesa, pirkusieji pa
skirtą dalį akcijų gavo darbus

mėsos krautuvėse-; kiti pirko ir 
už kelis šimtus dolarių, kiek tik 
išgalėjo. Dabar 'kompanija ptk- j 
skelbė savo šėrininkam's, kad tu-1 
rinti labai daug skolos, ir pra
nešė, kad šėrininkai turi tą sko
lą atmokėti, tai galima 'busią ir 
ant toliau mėsinyčias laikyti: 
tai yra, šėrininkai turi dar dau
giau pinigų pridėti prie jau su
kištų, kurių jau daugiau nema
tys. Tas parodo, kad nevieno 
Lietuvio vėl vėjais nueis sun
kiai uždirbti pinigai. Tai ge
ras pamokinimas" kitų kolonijų 
Lietuviams, kad saugotus! nuo 
visokių svetimų bendrovių, ku
rių biznio stovį negali permatyti 
ir tik pinigus duoda kaip ant 

į vėjo. Yra proga palaikyti sa
vas Lietuviškas bendroves, nes 
joms yra plabi dirva, o jas pas
kui perkėlus į Lietuvą tenai sa
vo šalyje biznį didinti ir kelti 
visą kraštą, nes tenai trūksta 
kapitalo. Yra jau gyvuojančių 
čia įvairių bendrovių, kurios su 
laiku, padidinę kapitalus, persi
kels visiškai į Lietuvą. Jas pa
remdami darysit dvigubą nau
dą — svarbiausia bus Lietuvai.

J. Grajauskas.

Bonų Pirkėjams Pranešimas Atsiimti Savo 
Bonus — Tuo jaus Bus po Laiko
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VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI 
PIENO

Lietuvę motina iš. Bostono rašo:
‘,Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji ban
dė visokias rūšis ir maišinius pieno, bet nie
kas kūdikiui nebuvo tinkamu, iki gydyto
jas patarė naudot

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

kas visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai 
virškinosi kaip jos pačios pienas.”

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

Adresas

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

Vardas --- :---------------- ------------------- -------

Amerikos Liet. Preky
bos ir Pramones Ta

rybos Posėdis
New York. — Balandžio 6 d. 

Baltic States Banko ruimuose 
atsibuvo Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Tarybos 
Direktoriato posėdis.

Dalyvavo sekanti Direktoria
to nariai:

J. O. Sirvydas -— vice pirm., 
F. J. Bagočius — sekretorius, 
A. B. Strimaitis — iždininkas 
V. K. Račkauskas ir taipgi 

Tarybos Raštinės Vedėja, p-lė 
O. M. Draugeliutė. -

Nuo Lietuvos Atstovybės da
lyvavo: '

Lietuvos Atstovas J. Vileišis 
ir M. J. Vįnikas.

Praeito susirinkimo protoko
las buvo skaitytas ir priimtas.

Posėdžio vedimą paėmė II-ras 
Vice pirmininkas J. O. Sirvy
das.

Lietuvos Atstovas gerb. Vi
leišis pranešė, jog Lietuvos At
stovybės rengiama vakarienė— 
pasikalbėjimas su kitų Baltijos 
Valstybių atstovybėmis pami
nėjimui Lietuvos prie Baltijos 
jūrės priėjimo. Pakviesti, esą 
Finų ministeris ir konsulas, ir 
Estų ir Latvių atstovai. Di-' 
rektoriatas paskyrė (nuo savęs Į 
atstovauti Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Tarybą 
sekančius: pirmininką J. S. Lo- 
pattą, vice'pirmininką P. S. Vil- 
montą ir sekretorių F. J. Ba- 
gočių. Mintį ir tikslą tokio su
sirinkimo Taryba nuoširdžiai 
užgyrė, nes tai gali ne tik su
bendrinti tų valstybių reikalus, 
bet podraug pagelbės populiari- 
žuoti tarp tų tautų išeivių Ame
rikoje tą valstybinių reikalų 
bendrumą ir bus kaipo pirmi 
žingsniai tų valstybių susiarti
nimui ateityje.

Direktoriatas randa reikalin
gu kreiptis į Suvienytų Valstijų 
Valdžą su prašymu, kad valdžia 
paskirtų konsuliarį reprezentan
tą Lietuvoj. Priimta tam tikslui 
pil. Viniko pagaminta rezoliuci
ja, kurią nutarta atspausdinti 
ir .pasiųsti Valstybės Sekreto
riui ir visiems senatoriams ir 
kongresmanams. Ekstra kopi
jos to laiško bus išsiuntinėta 
intekmingiems Lietuviams A- 
merikos Lietuvių kolonijose, su 
patarimu, kad ypatiškai prašy
tų pažįstamų senatorių ir kon- 
gresmanų į tą reikalą atidą at
kreipti. Tą padaryti pavesta 
pil. Vinikui.

Nutartą taipgi prašyti Lietu
vos Atstovo, kad jis kreiptųsi į 
Lietuvos Valdžios 'atatinkamas 
įstaigas su prašymu, kad Ame
rikos Lietuvių Prekybos ir Pra
monės Taryba butų pripažinta, 
ir kad visos rekomendacijos, 
.pritaikomos prie musų gyveni
mo ir aplinkybių bus mielai pri
imtos.

Sekantį posėdį nutarta laiky
ti gegužio 3 d., 1921 m.

Sekr. F. J. Bagočius.

Visi, kurie yra užsirašę ant 
pirmosios Lietuvos Paskolos 
bonų ir pilnai už juos užsi
mokėję, 'bet delei 'kokių nors 
priežasčių nėra dar jų, ar tai 
iš vietos stočių ar iš Lietuves 
Misijos gavę, šiuomi yra ra
ginami greičiau atsiimti ir 
jeigu yra kokių neaiškumų, 
kreiptis prie Paskolos Sky
riaus prie Lietuvos Atstovy
bės (Lithuanian Representa
tive, 162 W. 31 St., New York 
Paskolos Skyriui).

Atsikreipiant būtinai rei
kia paduoti vardas ir pavardė 
•pirkusio, kur užsirašė, prisių
sti kvitelę arba atvirutę, ar
ba bent -priduoti subskripci-' 
jos numerį, už kiek užsirašė 
ir delei kokios priežasties iki 
šiam laikui nėra dar bono ga
vęs-.

Paskolos Skyrius, norėda
mas suvesti galutiną -parduo
tų bonų apis'kaitą, prašo visų 
minėtų, pirkėjų kuoveikiausia 
ir ne vėliau gegužio pirmos 
dienos š. m. -atsiliepti. Kas 
iki -tam laikui neatsilieps, bus 
skaitoma jog jis atsisako nuo 
bono gavimo ir įmokėti pini
gai taps priskaityti prie val-

stybės lėšų.
Tai-pgi visi’ užsirašiusieji ir 

■tik -dalį už 'bonus įmokėję 
šiuomi yra raginami pabaig
ti mokėti iki gegužio 1 d.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje,\

J. BIELSKIS,
Paskolos Skyriaus Vedėjas.

Užsienio Reikalų Ministerijos 
pajieškojimas:

Jonas Cikanavičius, iš Meišy- 
mų kaimo, Rudaminos par., buv. 
Kalvarijos pav., Suvalkų g., jie
ško savo brolių Petro, 'Antano 
ir Vinco Cikanavičių (Petras 
gyveno Brooklyne, N. Y.) arba 
savo pažįstamų. Jonas suvir- 
šum šešis metus išbuvo Vokie
čių nelaisvėj, dideliam varge, ir 
tik ką sugrįžo Lietuvon sužeis
tas ir sergąs. Jam reikalinga 
šiokia-tokia, bet greita pagalba. 
Prašom atsiliepti adresu: Jonas 
Cikanavičius, kaime Mikniškių, 
Rudaminos vals., Mariampolės 
apskr., Lietuvoje, arba duoti ži
nių Lietuvos Atstovybei Ameri
koje (Lithuanian Legation, 703 
— 15th St., N. W., Washington, 
D. C.)
Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

DOVANOS
P

RADEDANT NUO DABAR, 
iki pabaigai šių 1921 metų, VI
SIEMS “Dirvos’ Skaitytojams, 
užsimokantiems metinę prenu

meratą, bus duodamos dideles dova
nos — didžiausios, kokias kada Ame
rikos Lietuviški Laikraščiai davė.

DOVANOS susideda iš knygų — 
tikrų moksliškų veikalų, naujausių ir 
didžiausių, ką šiais laikais yra “Dir
va” išleidus. Įsitemykit tai gerai:
<J 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:

“ATILLOS SIAUBIMAS.
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”'

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

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

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

GERB. ęr
>Opragilo kampelio
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Gerb* Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

MARTINAS APIE ILGA
UODEGES KOMETAS
— Drauge, aš atėjau pas 

tave pasikalbėt apie kome
tas, ba tu aną sykį man, ne
pabaigei pasakot apie jas.

— Nepabaigiau tai tiesa, 
bet tu atėjęs pas mane ne
paklausi ar aš turėsiu laiko 
su tavim gaišuoti, o tuoj sa
kai tik pats atėjęs, kada tau 
laikas vėlina.

— Tai kibą vėl reikės kai 
prie kokią gubernatoriaus 
nusilenkt ir prašyt 'paveliji
mo pasikalbėti.

— Prašyt nereik, tik reik 
suprasti, kad nevisada žmo
gus gali kitam laiko turėti, 
kada tik kas ateina.

— Aš, draugę, savo laikot 
nebranginu, tai kam jau tu 
taip dejuoji. Yra užtekti
nai laiko viskam.

— Tau, kaip sakaisi, yra, 
bet man ne: man rodos, kad 
dusyk tiek ilgesnė butų die
na, ir tai nebūtų perdaug.

— Vaje, aš kibą pasikart 
‘turėčiau, jei laikas toks il
gas butų. Jau ir dabar man 
nusibosta iki (ateina laikas 
gult.

— Tau nusibosta, bet man 
ne, ir man dar permažai jo 
yra. Jeigu tų užiimtum ko
kiu naudingu darbu ar pa
skaitymu 'gerų knygų, tai 
irgi nejustum kaip laikas 
•pranyksta, ir gal kitam ne
gaišintum. Tada nereiktų 
eit pas kitus klausinėt kaip 

I geriausia darbininkų būvį 
/‘pagerint, kaip prašviest sa- 
I vo protą, kaip sutvarkyta 
■žemė, erdvės, ir žinotum ką 

a nors apie kometas, kurių 
|Į | įsibauginęs dabar ateini pas 

M Į mane.
1

j Central 1690 Main 2063
į JONAS BALUKONIS

I
 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.

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.
Taipgi jsitemykite, kad abi tos kny

gos bus duodamos su apdarais i yra 
apdarytos tvirto storo audimo virše
liais, su vardais atspaustais ant viršų. 
OGAUS 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.
O Kurie norite gauti vieną iš tų knygų 
tuojau, nelaukdami iki jūsų prenume
rata pasibaigs, galit atnaujinti dabar 
ir knygą prisiusime kaip ir visiems.
ę Jeigu Jūsų ^prenumerata baigsis tik 
po Naujų Metų — galit atnaujinti ne
laukdami, nes dovanos po Naujų 1922 
Metų jau negausite.
O 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:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

— Tu, drauge, matyt pa- s 
vydi, kad aš ką- žinočiau, tai s 
ir bariesi. i

— Aš nepavydžiu tau ap- i 
švietos ir net pasakau kaip : 
ją įgyti, bet ine kitų laiko i 
gaišinimu.

— Ale, drauge, aš vis ne- ' 
tikiu, kad iš knygų galima 
ką nors sužinot, ar kometa 
susimuš su žeme ar ne.

— Knyga, Martinai, nepa
sako, kad ve štai ateina tą 
ar kita kometa, ji praeis ly
giai ant žemės kelio, patai
kys į žemę ir ją sunaikins. 
Bet knygose, skaitydamas 
jas atidžiai, surasi visus pa
tyrimus mokslo žmonių, ku
rie pagal ištyrinėjimų sudė
jo į knygas visas tas tiesas, 
pagal kurių gamtoje daly
kai dedasi, na o jas skaity
damas padaryti išvedimą.

— Ale, drauge, jeigu aš 
> padarysiu išvedimą, kad ta 

ateinanti kometą susimuš 
su žeme, ir norėsiu apie tai 
pagarsint laikraščiuose, ma
no žinios niekas nepriims ir 
net kvailu gali paskaityt. 0 
jeigu aš padarysiu išvedimą, 
kad nesusimuš, tuo tarpu 
kitas sakys kad „susimuš, 
tai manęs vėl niekes neti
kės.

— Šita tavo kalba, Marti
nai, parodo man, kad tu esi 
mokslu žalias kaip nedakep- 
ta bulvė, o nori, kad visi tau 
tikėtų ką tik sakysi. Kitas 
dalykas, tu to savo tamsu
mo nepaisydamas vaikščio
ji po pakampes ir pasakoji 
žmonėms apie bolševizmą, 
apie komunizmą, ir tiki jog 
taip bus* gerai, o pats apie 
tai visai nieko nežinai ir esi 
tik toks 'žabalas kaip ir a- 
pie kometas.

— Tu, drauge, nęmislyk, 
kad aš esu kokis mulkius:

aš visada einu ant darbinin
kiškų prakalbų ir tenai gir
džiu kaip kalbėtojai pasako
ja ką mums reikia daryt ir 
kaip kapitalizmą nuverst.

— Ką kas pasakoja ne
svarbu, bet ką pats tikrai 
žinai ir moki tik tas tave 
pakelia ir kulturiškesniu pa
daro. Tu visai nenori pro- 
taut, o po pasikalbėjimo su 
manim, kartais klaidingai' 
supratęs, išbėgsi šaukdamas, 
visiems, kad jau ateina svie-1 
to galas, neš kometa artina
si prie žemės.

— Drauge, kad ir tu sa
kytum, jog susimušt gali, 
aš tau netikėsiu. Aš tik no
riu žinot apie tokius daly
kus.

— Man tikėt nereikia, nes 
kometa turi savo kelius. Bet 
jeigu paaiškint 'tau apie ap
linkybes ir taisykles, kokio
se ji keliauja, galima daleis- 
ti, jog kometos kada nors 
pataikys į žemę.

— O kas tada, drauge, at
sitiks?

— Jeigu istikro kometa 
artintųsi ir eitų tiesiai prie 
žemės, atsitikimas butų bai
sus. Bet gal mes jo nema
tytume: visa žmonija išmir
tų iš baimės, pamačius jau 
netoliese žemės skritulio 
dideli debesį ugnies, nuo ku
rio butų užsiliepsnojęs visas 
tas šonas dangaus, iš kurio 
kometa artinasi. Išrėdytų 
lyg visas dangus dega, o ką 
jau sakyt apie tai, kaip vi
si jaustųsi. Užtektų jau to, 
kad 'dalis bailesni^ išmirtų, / 
jeigu kometa eitų palengva 
artyn musų,ir stotųsi tokio 
didumo kaip musų saulė, ži
bėtų antra tokia, gal silp- ’ 
nesnė 'šviesa ir žemė butų 
šviesta dieną ir naktį.

— Tada, drauge, nereik
tų naktį žiburių degint.

— Taigi, but gerai, jei to 
užtektų: jei kometa dar ar
čiau neprieitų ir dar labiau 
padidėjus neparodytų mums 
savo giltiniškus nasrus. Jau 
taip esant, tai dar mes turė
tume progą išsigelbėt nuo 
susimušimo, nes kometa ga
lėtų praeit kitu šonu, ne tie
siai, ir paskui grįžti atgal. _ 
Vienas iš didžiausių ir bai
siausių žemei pavojų yra tai 
kometos. Mokslo knygose 
yra išrodoma erdvių tiesos, 
sulyg kurių susimušė ir vėl 
pasikartoja dausose susimu
šimai vienų dangiškų kūnų 
su kitaįs. Vieni pasauliai 
tveriasi, kiti sutikti didžiau
sios katastrofos ‘žūna. Ku
riems lemta žūti, negali to 
išvengti. Jeigu kometa eitų 
tiesiai link, žemės, jos niekas 
negalėtų sulaikyti, niekas 
negalėtų paštumt žemę į ša
lį, nieko nereikštų musų pa
sitraukimas kur kitur, ne
reikštų gero mūsų žinoji
mas, ir išvengimui kelio ne
būtų. Matytume prisiarti
nantį savo neprietelių, bet 
jo nubaidyti negalėtume. Ši
tas pavojus yra vienas ir už- 
tikrin'tas, kuris iškalno bu
tų galima pasakyti, jog at
sitiks. Mes galime pabėgt 
nuo didžiausių gaisrų, pra- 

. sišalint pirm eksplozijos, iš- 

. sisukt nuo tvanų ar net iš
likt nuo nuskendimo jūrėse

■ laivui susidaužius, .bet nuo 
t kometos — išgelbėjimo nė- 
į ra. Bet tas nereiškia, kad 
į jau dabar taip atsitiks, nors 
. negali sakyt ir kad neatsi- 
• tiks. Vaduojantis tomis pa- 
I čiomis mokslo teisėmis, kad' 

kiti pasauliai žūva, kodėl gi 
žemė jau turėtų būti taip 
visiškai apsaugota? Nei di- 
dėsės pasaulio imperijos ir 
soštai amlžinai neišsilaikė, 
kalbant apie žemės viršaus 
tvarką, nei erdvėse neišgy
veno nepabaigiamų laikų vi
si erdvių tvariniai, ir jie žo
liaus tęs gyvenimą nykdami 
ir žudami vienas po kito, 
tarpe tų bus musų kaimy
niškos planetos, žemė ir net 
pati saulė gali susidurti su 
kokia kita žvaigižde ir likti 
viena didele, nuo 'ko staiga 
mes iškeptume. 1

— Drauge, mane baimė 
apėmė, kibą nešnekėk dau
giau, ba aš naktį sapnuosiu 
svieto pabaigą.
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Washington. — Balandžio 12 
d. naujai išrinktas Prezidentas 
Harding laikė pirmą savo kalbą 
prieš Suv. Valstijų Konrgesą; 
jo kalba nustebino daugelį res
publikonų partijos narių, nes jie 
tikėjosi visai ko kito. Harding 
neatsuko savo .pečių' ant tautų 
lygos nei Versalio sutarties vi
siškai. Jis stovėjo tik'už patai
symą ir priedus prie Versalio 
sutarties. /Jis pageidavo jos 
priėmimo su “paaiškinančiais 
pridėčkais ir pataisymais”. Kas- 
link tautų lygos, jis atmetė “da
bartinę lygą”, vienok nurodė 
pamatus ant kokių • Amerika ga
lėtų prie lygos arba tautų są-I 
jungos prisidėti.

Jeigu Europos valdžios atida
lins lygą nuo Versalio sutarties, 
tai yra, jeigu jos perkeis lygos 
pobūdį, kad jos narys nebūtų 
verstas spausti 'kitas valstybes 
pildyti taikos sutarties išlygas, 
Amerika prie:jos prisidės.

, Harding pritaria padarymui 
atskiros taikios su Vokietija ir 
Austrija, kad konresas .priimtųj 
tam reikalingą rezoliuciją, už-1 
baigiančią karės stovį. Vienok, 
jo nuomone, tas nereikštų Ame
rikos apleidimą savo sąjangie-1 
čių karėje; tik kad butų tokio-Į 
je prasmėje, kad visos Suv. Val
stijų teisės butų apsaugotos.

Harding, kaip jau paskelbei 
Amerikos spauda, atsisuko nuo,' 
payo prižadų laike agitacijos už 
išrinkimą j— jis pasinaudos eg-Į 
zistuojančia mašinerija visame 
ir nesistengs Viską perbūdavote 
naujais pamatais.

Svarbiausias jo pasakymas 
kaslin'k lygos ir Versalio su
tarties, reikale pasaulinės tal
kos, yra tas: “Negali būti vie
tos plėtojimuisi pamatiniams 
tikslams, kurių manoma atsiek
ti, jokiai panašiai sąjungai kolei 
ji bus įrankiu kokios nors ypa
tingos taikos sutarties, arba pa
daryta atsiekti specialiems žy
giams kokios nors tautos ar 
tautų grupės.”

šęšiasdešimts septintas kon
gresas, kuriam Prezidentas Har
ding išdėstė savo planus, kaipo 
naujas šalies administratorius, 
yra didžiumoje respublikonų, po 
astuonių metų demokratų par
tijos viešpatavimo. Viena kas 
didžiųjų priešininkų ir Wilso- 
no smerk ėjų neišsipildė — tai 
Hardingo palinkimas, vietoj ti
kėto nusisukimo, linkui “eg
zistuojančios mašinerijos^’, kaip 
buvo musų pasakyta tuo laiku, 
kada respublikonų partijos agi
tatoriai davė prižadų visokiems 
naujiems dalykams įvesti ir bu
vo pareiškimai, jog “lyga jau 
mirus”. Tuomi džiaugėsi tūli 
musų laikraščiai, kuomet mes 
esame pareiškę savo abejonę ir 
pasakę, kad po visko, pavarty- 
ta-pasvarstyta ir Versalio su
tartis liks pripažinta ir tautų 
sąjungos įstatai bus užgirti.

Mažųjų tautų Kausimo Prezi
dentas Harding savo kalboje vi
sai nepaminėjo.

Estija Pripažino Lietuvą
Kaune Užsienių Reikalų 

Ministerija gavo iš Lietuvos 
Atstovo Taline telegramą, ku
riame oficialiai praneša Es
tijos pripažinimą Lietuvos de 
jure.

Pripažinimo turinys:
“Tamista Minister!: Aš 

turiu garbę Tamistai praneš
ti, kad Estų respublikos vy
riausybė, vadovaudamasi no
ru sustiprinti draugingus ry- 
šuS, kurie visuomet buvo tarp 
musų dviejų tautų, nuspren
dė pripažinti Lietuvą kaipo 
nepriklausomą valstybę de ju
re. Gyvai džiaugiuosi galė
damas pranešti šį draugingą 
Estų respublikos vyriausybės 
nusprendimą. Aš skubu pri
dėti mano nuoširdžius linkė
jimus Lietuvos gerovei. Pa-

■ sunaudodamas proga reiškiu 
Tamstai, Ministeri, mano pa
garbos žodžius. Piip.”

Lietuvos Užsienio Reikalų 
Ministeris Dr. Purickis per
davė per musų Atstovą Esti
joje tinkamą Estų Valdžiai 
raštą padėkodamas už Lie
tuvai suteiktą pripažinimą.

Pereitą sykį buvo praneši
mai apie tokį pat Lietuvos 
pripažinimą nuo Latvijos.

ir kiti garsieji fizikos moksli
ninkai pasidaro pradžiamoksliai. 
Einšteino teorija yra labai pai
ni ir suriki išaiškinti; prie pro
gos .paduosime pamatinius jos 
dėsnius; labai dar nėra nusta
tyta ir nevisų skubinama priim
ti. Aršiausia dalis to jo priro- 
dinėjimo tai ta, kad daugybė 
mokslo galvų, kurios ėmėsi' per- 
tikrinėti Einšteino teoriją, ne
galėjo nieko -kito sakyti, kaip 
|tik patvirtinti ją.

žinios paduoda, kad už kelių 
I dienų po atvykimo į šią šalį, 
New Yorke Einštein atrado to-

kį, 'kuris jo teoriją suprato: tai 
yrą Columbia universiteto pro
fesorius Edward Kasnėr. Ein
šteinui užėjus į Kasnero klesą, 
jisai savo mokiniams kalė apie 
Einšteino (teoriją.

Priešingai tam, atsirado vie
nas — pirmutinis — žiopliau- 
sias žmogus, -tai New Yorko 
miesto tarybos narys, kuris pa
sididžiuodamas pareiškė, jog jis 
visai nesąs girdėjęs apie tokį 
Žmogų kaip Einstein. Mat, bu
vo kalba apie pavedimą tokiam 
garsiam mokslo vyrui New Yof- 
ko miestas, kaip yra daroma pa
gerbimui didžius žmones sutin
kant.. Tik tas vienas alderma- 
nas, pasakęs nežinąs visai jokio 
Einšteino, balsavo prieš tai.

Amerikon jis atvyko ne savo 
teoriją apipasakoti, bet, kaip pa
minėta, Zionistų organizacijos 
reikalais,

KNYGOS
Rašo BUDRIKAS.

GEORGIJOS SOSTI
NE TIFLIS

Suvienytose Valstijose, pas
kiausiai skaitlinės rodo, yra 
$8,082,773,866 pinigų. Abelnai 
iš jų ant kiekvienos dūšios iš
puola po $80. 

▼ ▼ ▼
Orlaiviais keliavimas tarpe 

Paryžiaus ir Londono taip i.šsi-
vystė, kad pasažierinė dalis vi
sados buna taip prisikimšus ir 
sėdynių neužtenka kaip trauki
nių vagonuose: žmonės kiti net 
stati važiuoja. 

▼ ▼ ▼
Dar vis Amerikoje nekurie 

laikraščiai skaito Rusijai senus 
180,000,000 gyventojų. Vienas 
žurnalas nesenai pasakė, jogei 
“Rusija, su 200,000,000 gyven
tojų” ir tt.

Jie skaito senomis Skaitlinė
mis. Reikia tik paskaityti kiek 
atsimetė Finlandijai, Estonijai, 
Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Uk
rainai, Besarabijai, Kaukazui 
atsiskyrus. Prie to viso reikia 
pridėti dar 20,000,000, mažiau
sia, žuvusių bėgyj kairių, kurios 
ir dabar dar Rusijoje Siaučia, 
didelį sumažėjimą gimimų ir 
baisybę mirčių nuo ligų ir bado. 
Teliks sovietinei Rusijai apie 
125,000,000 daugiausia.

Einstein: Garsiausias šių
Dienų Mokslininkas 1

’ Keletas dienų 'atgal atkeliavo 
Amerikon garsiausias šių dienų 
fizikos, srity j mokslininkas pro
fesorius Albertas Einstein. Jis 
yra Vokietijos žydas, keliauja 
į Ameriką su kitu garsiu mok
slininku irgi Žydu Dr. Weiz- 
manu Zionistų organizacijos rei
kalais'. Dr. Weismann yra iš
radėjas dinamito.

Einstein tik pereitais metais 
I paskelbė pasauliui vieną naują 
I dalyką, kuris,- taip sakant, ver
čia iš pamatų.visas kitas teori
jas, viki šiolei buvusias, “galuti
nas” ir laikytas neperkeičiamo- 
mis.s Kas jo vardą 'girdėjo pa
siryžę atiduoti jam pagarbą už 
tai. Bet ar daugelis supranta 
ką ištikro jis yra padaręs?

Tūlas laikas atgal, kada jis 
išleido knygą apie savo naują 
teoriją, jis pasakė, kad ją tik 
tuzinas’ žmonių gal tesupras. 
Jis nepaaiškino ar bent vienas 
iš to tuzino žmonių randasi čia 
Amerikoje. Paskiau dar tas 
profėsorius išleido vadovėlį, su- 
statą “vien-skiemenių žodžių”. 
Jis pasakė, kad bile kas, turįs 
užtektinai smegenų pastoti ko- 
legijon vadovėlį supras. Gal jis 
ir tiesą sakė. Vadovėlį skaitė 
daugybė kurie ne tik buvo pri- 
siruošę įstoti, bet ir perėję ko
legiją, vienok pertikrinus pasi
rodytų, jog profesorius turėjo 
klaidą spręsdamas apie jų pro7 
įtinęs išgales. ,

Einšteino svarbiausia ištyri
mas ir prirodymas sukėlė revo
liuciją visame moksle. Jo išve
dimai pasirodo verčia nuo pe- 
destalo Isaoką Newtoną, • kuris 
atrado gravitacijos arba daiktų 
traukimo spėką, pav. kaip obuo
lio puolimas nuo medžio ant že
mės, niekur kitur, ir pagal to ■— 
traukimąsi visų dangiškų kūnų 
prie kurio nors didesnio kūno.’ 
Prieš jį ir Laplace ir Maxwell

TIFLIS, vakarų pasaulio žmo
gui su mažu apsipratimu 

SU Artimaisiais Rytais, yra pa
skendęs jurėje raidžiu t — Te
heranas, Trebizondas ir Tebriz 
~ ir. žmogus galėtų net 
priskirti jį kaipo esanti ‘kur 
nors į rytus nuo Bosforo’ ir te
nai palikt;”, sakoma buletine 
mums prisiųstame iš Washing
ton, D. C., iš National Geo
graphic Society raštinės, kuris 
plačiau apie jį paliečia kalbėda
mas apie artimųjų rytų sosti
nes, kurias pastarose dienose 
buvo bolševikai atakavę.. .

Tečiaus Tiflis turi savotiš
kumą, kuris privalėtu atskirti 
JI nuo Persiškų ir Turkišku mie
stų.^ J^ yra sostine Georgijos 
—- šerkšnotos buvusios Georgi
jos karalystės; kuri randasi bis- 
ąeli i pietus nuo Kaukazo, ir ku
rią Rusija pasijungė- 1801 me
tais pažymėjimui savo šimtme
tinio žygiavimo tolyn į pietus.

'tbri dikčiai virš treč
dalio milijono gyventoju, delei 
ko jis yra miestas didesnis už 
Seattle arba Kansas City, kiek 
mažesnis negu (Minneapolis ar
ba New Orleans. Tečiaus savoj 
prasmėj tai yra skerskelių ap
gyventa sritis — viena iš svar
biausių ‘skerskelių’ visame pa
saulyje. Jis stovi tarp vidurio 
ant Traris-Kaukazo Gelžkelio, 
kuris nusitiesia nuo Juodųjų iki 
Kaspijos jūrių, pasiekdamas pa
starąsias prie [Baku, didžiausio 
aliejaus miesto Azijoje. Dar 
Jis yra perskersuotas šiauriniu 
ir pietiniu pačto ir militariu ke
liu, kuris pereina per 'didžiausį 
prasipietimą Kaukazo kalnu iš 
| siaurės. Taip tai du svarbiau
si keliai tarp pietvakarinės Azi
jos ir pietrytinės Europos ati
duoda Tiflisūi donį.

Pasekmėje tokio savo' padė
jimo Tiflis yra moderniškas Ba
belis. Septyniasdešimta liežu
vių sako esą vartojama jo gat
vėse ir bazarųose, ir jeigu Tif- 
hso vežikai ir kelių nurodytojai 
nempka keikt mažiausia tuzinu 
kalbų jie yra beverčiai. Armė
nai yra didžiausia svetima gy
ventojų dalis; gi šalip to tie ke
liai suvedė Rusų, Persu, Turku 
Afganų, Tatarų, Vokiečių, ir 
atstovų suvirš šimto genčių ir 
tautų, kurie tapo suvaryti ant 
Kaukazo kalnų čiukuru bėgyje 
tūkstančių metų, .kuomet rasiu 
srovės kilo ir plaukė pietrytinė
je Azijoje.

Bet prie visų tų svetimųjų 
yra ir pačių Georgiečių: vyrai 
augšti, tvirti, dikto sudėjimo ir 
apsiginklavę iki dantų; moteris 
išdidžios, gražaus kūniško su

dėjimo ir puikaus veido. Kaip 
vyrai taip ir Georgijos moterįs 
yra abelnai priimta keleivių ir 
žmonių rasės tyrinėtojų vadin
ti puikiausia baltosios rasės ša
ka. Ir' -taip, nežiūrint kiek vy
rai yra indomųs, Georgija pa
garsėjus tik savo moterų gra
žumu.

“Jie visi yra šviesiplaukiai, 
linksmi žmonės, tikrieji Geor- 
giečiai, mėgsta šokius ir daina
vimą. Ne bereikalo, galbūt, Tif
lis yrą didelis vyno centras-, kur 
sugabenama visos vynuogės iš 
Kaukazo pakalnių, kur yra už
vesta didelios vyniuogių augin- 
tovės. Ir taip vargiai butų ga
lima atidalinti Tiflisą nuo pri
imto žmonėse išsitarimų, visai 
nepašiepiančiai, jog tai yra vy
no, moterų ir dainų miestas.

“Vardas ‘Tiflis’ paeina nuo 
tarmės reiškiančios ‘karštas’, ar
ba ‘šiltas 'miestas’, įr (kuomet 
kas turi mintyje vasaros tem
peratūrą, naturales karštąsias 
maudynes, eibes spalvų baza- 
ruose, moterų išvaizdą, žmonių 
pobūdį, ar gyvą atmosferą pa
ties didmiesčio, jis pilnai atgy
vena tai kokia jam reikšmė pri
duota.

“Miestas apsistatęs ant smar
kios upės Kur klonyje apgaub
tame tuščiais kalnais. Kelei
viui tikinčiam pamatyti tipiš
ką Azijos miestą, Rusiška ir 
Europiška Tifliso dalis yra iš
tiesę nuostabiu vaizdu. Platus, 
gerai išgrįstas, .medžiais išso
dintas ir elektra nušviestas Go- 
lovinsky Prospektas yra tai 
Fifth Avenue (New Yorke) Ar
timuose Rytuose. Ant jo yra 
puikus, kitados buvęs karališkas 
palocius, pastaraisiais metais 
Georgijos kapitelius, daugybė 
■kitų valdiškų buainkų, puikiai 
įrengtų dailos krautuvių, užei
gų, ir daugybė kitokių moder
niškų budinkų.

“Erivan Aikštė, centras mo
demiškos Tifliso dalies, beveik 
galėtų būtį perkrikštytas ‘Times 
Square’ ar ‘Piccadilly Circus’. 
Tai yra širdis viešbučių, teatrų; 
užeigų, ir klubų gyvenimo lin
ksmame Kaukazo sostamiesty- 
je. Tenai tai vakarais, pirm 
Visasvietinės Karės, Georgijos 
vyrai ir Georgiętės moterįs vai
kštinėdavo praleidimui liuoso 
laiko. Ir tenai, galima drąsiai 
sakyti (sekant mintimi Geor
giečių -pobūdžius), dar vis buvo 
galima rasti juokų klegesių ir 
dainų ir'šokių ir taurių tarškė
jimo net kuomet bolševikai bu
vo bebarškiną į miesto duris.”

“Dirva” yra vienatinis Lietu
vių laikraštis Amerikoj, kuriam 
National Geographic Society — 
Tautinė Geografiškoji, Draugija 
— prisiunčia savo žingeidžius 
buletinus.

(Tąsa iš pereito num.)
Ar genijus turi atgrąžinti. išdavikus 

sielai ir tapti supuvimo aprupintoju?
Visų laikų Įgyta dailė gali būti rasta 

tiktai knygose. Jei kas galėtų lengvai su
sitikti su vyrais ir moterimis, kurie buvo 
kartą išmintingi ir sąjausmingi, jų drau
gystė butų 'taip maloni ir galimai naudin
ga kaip ir pasišnekėjimas su knygomis. 
Bet kuomet šitokios draugystės sunku ras
ti, kaip smagiai tuomet žmogus bėginėja 
aplinkui bildėsj ir kalba apie save ir savo 
kaimyną; apie politiką ir vertelgystę, apie 
apšivedimą ir mirtį. Taigi, ar nebūtų ge
riau jieškoti prieglaudos prakilniuose pro
tuose, kurie išsiliuosavo iš žemiško gyve
nimo nelaisvės ir apsigyveno 'tolimame ne
mirtinų daiktų pasaulyje; Žodis arba ma
lonus nurodymas nušviečia visą dalyką iš
mintingiems skaitytojams. Subliksnojime 
jie pamato autoriaus siekinį ir tikslą, ir nu
sprendžia ar verta jį studijuoti ar ne. Per
skaitę vieną knygą mes paimame kitą, kaip 
ir atsiskirdami nuo vieno 'draugo susitin
kame su kitu,’— mes tuomet daižnai jaučia
mės ne tiktai perplaukę jūres ar apkelia
vę amžius, 'bet įžengę į naujus pasaulius. 
Laikyk savo knygą kaip savo pinigus. Jei 
su ja ir negalėsi užsiganėdinti patsai ir pri- 
gelbėti kitiems — buk smagus ir linksmas. 
Bet jei jie nepaiso jos — jį tampa dar bran
gesnė tau.

Koks malonus daiktas eiti prie knygos,1 
vos-vos žinomos, kurioje genijaus gyvybė 
kvėpuoja I Aš galiu atšaukti laiką, kuomet 
matuoju savo progresą 'besimokindamas 
savo klasinę knygą; ir didis skaičius, tikiu, 
mano, kad išminties negalima rasti mažy
čiame tome. Tai yra prietarai m'ažų-žemų 
žmonių, kurie mano, kad dideli žmonės 
(genijai) turi statytis augštas vietas ir gy
venti dideliuose miestuose. Genijus daiž- 
niausia gyvena prastose vietose. Jo mažy
tė knygelė 'turi didelę vertę, nors žemi žmo
nės kalbėdami apie ją laiko už mažą vertę.

Tikra' knyga yra veidrodis, kuriame 
mes matome savo pačių fizionomijas; jei 
musų akis užfherktos — kaip -tada mes ga
lime tikėtis paregėti veidus padabintus 
gražybės atspindžiais?

Tas, kurs įgyja iš knygų tiktai tai, ką 
jos talpina, neišmano kaip jas tikrai var
toti.

Geriausias pritarnavimas, kurį galima 
iš jų Įgyti, nėra informacija, bet proto la
vinimas, savęs kultūrinimas. Ir prie to 
jos mus verčia.

Daugelis savotiškai supranta, kuomet 
autorius pasiskelbia esąs ateistas, materia
listas, ar panteistas. Viskas, kas reikalin
ga žinoti, tai ką jis nori pasakyti — nes 
tas jau senai buvo pasakyta. Bet tikri 
protai stengiasi pagauti tikrų protų mintų, 
nežiūrint kokia tai nebūtų jų pasaulėžval
ga. Frazė neapribuoja minties. Ji tiktai 
išsilieja iš jos. Ir, kuomet mes norime iš
manyti kaip gerai autorius rašo, mes turi
me pirmiau žinoti ką jis nori pasakyti. 
Kuoniet esminybė žinoma, tuomet išreiš- 
kos tinkamumas yra suprantamas. Turėti 
supratimą, 'kurs išsilies į šviesą ir formą 
bedirbant, tol, kol tikras žodis ir frazė ap
sireikš, ir mintis plauks kaip Minerva iš 
Jovo smegenų — tai lavinti tveriančią geni
jaus jiegą. Žėdname gerame stiliuje yra 
kokybė, kuri duoda guvumą ir pritrauki
mą, ir kurios negalima įgyti, bet turėti 
įgimtą. Stilius yra kaip balso tonas, for
ma ar išreiška, kas apvaldo aiškų indivi- 
duumą. Jei mintis bus aiški ir augšta, ji 
apsirengs tinkamuose žodžiuose.

Žemesnis stilius reiškia silpnesnį min

tijimą. Vienas gali patarti skaityti Kan
tą kaipo prieštaravimą. Bet galutinis da
lykas, kurs gali būti patikrintas jo stiliu
je — tai stiliaus žemumas.

Goethe sako, kad skaityti Kantą, tai 
ineiti gerai apšviestan kambarin.

Aprubežiuok savo skaitymą knygomis, 
kurios prikvėptų ir nušviestų tave, arba 
duotų informacijas dalykams, kuriuose pa
vojingas protas nesukluptų, bet pasisemtų 
tikros naudos.

Laikas, kurį mes paaukojame laikraš
čiams, jei butų teisingai suvartotas, atves
tų mus prie filosofinio įžvilgio. Jei koks 
nors viršiausias veikalas, pašventintas vi
sų kompetentiško sutikimo nepatenkina ta
vęs — buk ramus.

Kaltinti buvo paikystė; garbinti — 
veidmainin gumas.

Galingas balsas, kurs kėlėsi iš bevil- 
ties gelmių, skambėjo, lyg čiurkšlenantis 
lupelis.

■ Dante girdėjo jį bėgdamas iš Malebal- 
ge liūgo, ir Rehanas ir kiti religiniai skep
tikai, kurių raštai yra suklydę literatūros 
pasaulyje, taipgi girdėjo.’

Autorius neturi teisės būti bailiu; ir 
jei jo palžiniipas atėmė iš jo viltį ir širdį,'jis 
vargiai bepertįkrins mus, kad jo knyga tu
ri tikrą vertę.

Geriausios knygos davė savo auto
riams didžiausį džiaugsmą.

Plutarchas gyvena tarpe savo didvy
rių ir didelės išminties žmonių. Ir su ko
kiu dideliu užsiganėdinimu Montaigne ra
šė savo knygas! Jis jautėsi, kad rašyda
mas tvėrė pats save. Į kokį skaidrų pa
sauli imperatorius Markus pasikėlė, kuo
met jis rašė savo mintis! Platonas turėjo 
sveiko jaunikaičio sielą ir švelnią širdį. 
Koks jo širdingumas! Chaucer rimavo sa
vo pasakojimus taip smagiai, kaip kad 
paukščiai čirikuoja-gieda savo rytmetines 
giesmes. Ir intensiviškesni protai — Dan
te ir Miltonas — užmiršo savo ištrėmimą 
ir aklumą, kuomet jiedu giedojo apie am
žinas žmonių buitis, ir apie amžiną šviesą 
ir tamsą. Bacon — lyg medicinięrius jieš- 
kantis gydančių vaistų žydinčiose pievose. 
Deskartas, kuriam užslėptas gyvenimas 
buvo geras, sėdėjo ramiai žvelgdamas į sa
vo paties protą ir prigimtį, kuomet visi dai
ktai jam apsidengė supratimu. Defoe bu
vo linksmas ant savo tyros salos; Pierre 
visuomet lingavosi savo jaunystės myli
miausiais; ir A’Kempis visa gyveno savo 
dievotu ir teisingu gyvenimu.

Tie kurie išreiškė originalę mintį yra 
tikri ir apvienėję rašytojai: bet tikriems 
protams jie yra interesingesni, negu kari
ninkai savo kariumenėmis, ar karaliai sa
vo pompa ir apistova; ir jų paveldėta nau
da kenčia, kuomet tikri protai kenčia. 
Puikiausios mintįs plaukia iš prisiminan- 
čių dalykų, kurie praeitose dienose saldino-: 
ramino sielą ir nušvietė jų dangiška skai
stybe.

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvę būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... 310.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... $11.00
1313 Istorija Abelna .................. p. 498 2.00

Su apdarais .......................... 2.75
1316 Istorija Suvienytų Valstijų ............. p. 364 1.50

Su apdarais .........       2.25

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 šilingelį .............................. 30c
Dovanojo (dzūkiška) ............. .......... 15c
Skyniau Skynimėlį ......................... 15c
Tykiai Nemunęlis, Teka . .. ............................. 15c
Saulute Raudona '......................... 25c
Lihgo (Latviška) ............................................... 15c
Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui 

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

Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 
(Angliškai žodžius pritaikė P. 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) .........1......... ............. 75c

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

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) ........................... 40c
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ........  50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ...•........ 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. .........'...... 50c
Pasaka'(solo) .............................. 80c
Noktumas — Ačiū (solo) ................................ 75c
Kur tas Šaltinėlis (solo.) .................... 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sus............  25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......... 50c
Skambančius Stygos (duetas) .............. 50c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

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

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

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

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

ir k. (mišram chorui) ............... .. 50c
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 60c
Važiavau Diena ir Vai žydėk, Žydėk (mišr.. ch.) 25c
Vai tu Žirge ir Per Tamsių Naktelę ........ 80c

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

solo) . .......................................................... 75c
Lietuvos Himnas (solo) .................................... 60c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .'. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 35c
Balnok, Tarne, žirgelį ...................... 35c

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

Č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .......... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) .................... 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. chorui) ................ 30c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ................ 35c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .. ................. '....... 75c
Graži čia Giružė (solo) ................  50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ......................... 65c
Meilė, (solo) .......................,.*................. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ................. 75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ........................  25c
Visuomet širdis Surakinta .................. 60c
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO .
STEBUKLAI &?

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.)
. Netiesioginai subendrinta su tuo diev- 
namiu buvo didelis ’buris šaltkalvių, kurie 
išdirbinėjo pavidalus to maldnamio ir pa
čios dievės, kartais iš sidabro, bet daugiau
sia iš molio, pardavinėjimui atsilankan
tiems pilgrimams. Suplaukę iš visų šalių 
pilgrimai pirkdavo jas ir aukaudavo, kai
po savo prižadą tai dievei, ir taipgi nešda
vosi kaipo atmintį į savo tolimus namus. 
Iš to susidarydavo dalis dievnamio lėšų.

Dievnamio apeigos savo pobūdžiu bu
vo taipgi Orientalės. Geriausios aukos gy
vuliais, javais ir vaisiais, kaip ir Babilo
nijos maldnamiuose, buvo sunaudojamos 
kunigų, vietoj sudeginimo dievei ant alto
riaus. Lygiai kaip ir Senojoj Babilonijoj, 
kas metai dievės stovylos būdavo nešamos 
apie miestą. Procesija atsibūdavo gegu
žio mėnesio 21 dieną — tą dieną, kurią,- 
kaip sakoma,/dievės stovyla buvus išpuo- 
luS iš dangaus 'Stovylų buvo daugybė — 
didelių ir mažų, medinių, ir molinių, ir ak
meninių, ir sidabrinių, ir auksinių. Yra 
kalbama, kad tūlas Kaius Vilius Salutaris 
buvo paaukavęs dievnamiui daug stovylų 
iš aukso ir sidabro, sveriančių po keletą 
svarų, ir buvo įvesdinęs pinigų, kurie ly- 
gintųsi-šių dienų 4000 dolarių, ant devinto 
nuošimčio. Šitokia ineiga nuo paskolos, 
apie 360 dolarių kas metai, labai didelė tais 
laikais pinigų suma, buvo paskriama tų jo 
pavidalų prižiūrėjimui ir jų nešimui laike 
procesijų. /

Dievnamis stovėjo tolokai nuo miesto, 
bet buvo su juo sujungtas vieškeliu 35 pė
dų pločio, išgrįstu marmuro akmenais. Da- 
mianus, labai turtingas Romietis, virš šito 
Via Sacra išbudavojo gaubtą akmeninį už
dangalą, apsaugojimus kunigų ir stovylų 
nuo lietaus ir saulės. Procesija, su ilgo
mis eilėmis kunigų einančių pritariant gar
siai muzikai, ir gal but kunigėms-vaidely- 
tėms šokant, bei vežimais prikrautais sto
vylų, į miestą ineidavo per Magneziškus 
Vartus. Visi prie didžiojo teatro susto
davo. Dievės pavidalai būdavo sunešami 
ant pagrindų, kur juos minios žmonių, nu
ėjusios skaitliuje iki 50,000, galėtų matyti. 
Kuomet ceremonijos, kokios jos nebuvo, 
pasibaigdavo, procesija pereidavo svarbio
siomis miesto gatvėmis ir per Koressiškus 
Vartus grįždavo atgal į maldnamį.

Pilgrimai grūdosi į Ephesą iš visų pa
saulio kraštų — iš Europos, Azijos ir Af
rikos, stengdamiesi vienas kitą perviršin- 
ti dovanų brangumu. Buvo sunešta dau
gybė aukso, sidabro, drambliakaulių ir 
brangių siuvinių. Skulptoriai ir artistai 
savo geriausius darbus paskirdavo tai die
vei, o tarp labiausia branginamų dalykų 
buvo stovylos Amazonių, kurias darė ir 
Phidias lenktyniuodamas su kitais artis
tais, ir piešinys Aleksandro, atliktas per 
Apelles. Su laiku tas maldnamis pastojo 
dideliu muzejum, gal but pirmu didžiausiu 
muzejum pasaulio istorijoje.

Natūraliai, paprasčiausia ir priimti
niausia auka buvo pinigai, tokiu budu šio 
dievnamio turtingumas pasidarė pasakiš
kai didelis.^ Tų pinigų prižiūrėjimui ir jų 
tinkamam išskolinimui dievnamio kunigų 
tarpe buvo išskirti patyrę finansieriai. Bu
vo vedama plati pramonė; apipirkinėta di
deli plotai žemių ir išdirbta Į derlingus lau
kus; išdirbta kasyklos, buvo vedami dva
rai, kontroliuota žuvų gaudymo pramonė 
ir dievnamio nuosavus laivai varė preky
bų su visu pasauliu. Dievnamis skolino pi
nigus 'tiems, kam tik reikėjo, arba skolino 
nuo tokių, kurie turėjo paskolai, ir priėmė 
pas save saugojimui įvairias brangenybes. 
Vienu laiku to dievnamio kontrolėje buvo 
didesnė dalis visų Rytų turtų. Senajam 
pasauliui jis buvo tuo, kuo dabar moder
niškam pasauliui yra Anglijos Bankas, ir 
net daugiau. 1

Dievnamis taipgi buvo prieglauda, pa
stogės vieta visokiems prasišalinusiems 
kriminalistams. Gal but ankstyvuose am
žiuose prieglaudos tiesos buvo pavestos pa
čiam dievnamiui, o daugelis maldnamių 
buvo ir yra pastoge neturintiems. Vėliaus 
prieglaudos ribos buvo praplėstos. Kuo
met didis Mithridatas užėmė miestą, jis 
stengėsi pasižymėti padidindamas jas iki 
to, kaip toli kris vilyčia, paleistą iš saidoko 
nuo dievnamio. Dar vėliau, kuomet Mar
kus Antonius išplėtė jas iki to, kad inimta 
ir dalis miesto daugiąu mylios atstu nuo 
dievnamio, miestas patapo bustyne visokių 
kriminalistų. Augustus susiaurino šventą
jį plotą iki ketvirtdalio mylios aplink diev- 
namį ir aptvėrė ji siena, kurios ‘žymė dar 
iki dabar galima matyti.

Bėgyje šimtmečių, kaip tas dievnamis 
stovėjo, Maž. Azija buvo scena daugybės 
karių. Kaimyniškų valstybių karaliai ka
riavo už jį, užėmė ir vėl prarado. Maž. 
Azijos miestai daug sykių buvo sugriauti 
ir jų gyventojai išskersti, tik beveik vie
nas Ephesas ir tas dievnamis išliko svei
kais. Tarp paprastų žmonių bdvo tikima, 
kad Diana miestą sergėjo ir gynė, ir tas 
gali būti tiesa, nes* ji buvo gerbiama net 
yajątybės priešų. Kuomet turtingasis Kre
zas buvo Ephesą apgulęs, ir jau miestas 
rodės neišsilaikys, kunigai nuo dievnamio 
ištempė virvę aplinkui miestą parodymui, 
jog tai yra šventa žemė. Krezas apgulimą 
pertraukė ir pastojo ištikimu Dianos pase
kėju ir garbintoju. Vėliaus Ephesas liko 
užimtas Persijos karalių, ir nors Kserksas 
išgriovė kitas maldvietes, jis parodė didelę 
pagarbą Dianai, palikdamas savo paties 
vaikus jos priežiūrai ir apsaugai.

(Bus daugiau)

507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226...........................

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai— 1.00

1465 Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos .... p. 171. 75 
1324 Istorija (žymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00

60c

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

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

šios Kompanijos Skyrius taupymui.
' 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 H ANN A 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.

DIRVA

LIETUVOS ATSTOVO J. VILEIŠIO KALBA 
PASAKYTA LAIKE BALTIJOS VALSTIJŲ 

ATSTOVŲ AMERIKOJE SUEIGOS
Gerbiamieji Baltijos Valsty

bių Atstovai ir gerbiamieji sve
čiai: Aš skaitau sau už didelę 
garbę, jog jus sutikote atsilan
kyti ant šios pirmosios Baltijos 
valstybių atstovų nedidelės su
eigos. Vos tik keletas dienų 
kaip Lietuvos Respublika, už
baigus taikos keliu savo sienų 
išlyginimą su Latvijos Respub
lika yra faktinai priėjusi prie1 
Baltijos jūrės. Kovo 31 d. Lie
tuvai tapo pavestas Baltijos pa
jūrio krantas ir tokiu budu ir 
musų šalis faktinai inėjo į šei
myną Baltijos valstybių, kurių 
laivai ir laiveliai jau senai plau
kinėje (po Baltijos jurę. Tasai 
atsitikimas yra pridavęs man 
drąsos sukviesti jus čion pas 
save, kad delei šio fakto pasi
džiaugus. Ir šiandien man ma
lonu čion matyti ne tik broliš
kos sulyg praeities Latvijos ir 
Estonijos gerbiamus atstovus, 
tų dviejų valstybių, kurios yra 
pripažinusios Lietuvos Respub
liką de jure, bet ir gerb. Suomi
jos Ministerį, kurio valstybė 
jau yra ir Suvienytų Valstijų 
pripažinta, nuo kurio aš esu pa
tyręs per visą laiką čion drau
giško atsinešimo. Drauge su 
tuomi negaliu nepaminėti, kad 
prie šios sueigos sutiko atsilan
kyti gerb. R. Cardwell, .kursai 
jau keli metai nuoširdžiai seka 
visus santikius Lietuvoje,. yra 
apsipažinęs su daugeliu mano 
krašto veikėjų ir visados yra ro
dęs širdingą prie musų krašto 
atšinešimą, ir gerb. prof. Her
bert Adams Gibbons, kurio skai
sčius raštus1 apie Baltike vals
tybes be abejonės jus visi esa
te skaitę. Pagaliaus tarp musų 
yra ir reprezent. Mr. Chandler, 
kursai vos kelios dienos kaip 
yra sugrįžęs iš Europos ir ku
riam pasisekė aplankyti Lietu
vą, Latviją ir Estoniją, ir ma
nau, jog jam bus dar 'smagiau 
už šių šalių nepriklausomybę iš
sitarti, negt/'kaip jis nesykį jau 
pirmiau ir kaipo vienas iš pir
mųjų yra išsitaręs. Iš‘ tarpo 
Lietuvių Tamistos čion matote 
tik pirmuosius darbuotojus mu
sų jaunos įstaigos Amerikos 
Lietuvių 'Prekybos-'ir Pramonės 
Tarybos Direktoriato narius, 
būtent J. Lopattą — pirm., P. 
Vilmantą—kaipo vice-pirm., ir 
F. J. Bagočių kaipo sekretorių, 
ir musų Atstovybės narius. Be 
jų dar yra tarp musų ir gerb. 
Dr. Jonas šliupas, kursai čion 
tarp Amerikos Lietuvių darba-

vosi apie 35 metus, skleisdamas 
liuosybės ir demokratybės prin
cipus, o paskutiniais metais įsi
mylėjęs į idėją sutvėrimo Lie
tuvos laivyno, kursai taip rei
kalingas priėjus prie jūrių.

Gerbiamieji, mums prisieina 
darbuotis šioj didžiausioj viso 
pasaulio demokratijoj Suvieny
tose Amerikos Valstijose ir bū
ti kiek toliau nuo to sūkurio, 
kuriame eina musų valstybių 
gyvenimas. Turiu pripažinti, 
kad pačioj Lietuvoj prisieina 
pergyventi dar daug neramių 
valandų delei užėmimo musų te
ritorijos dalies ir įsiveržimo į 
Vilnių Lenkų kariumenės. Ten 
dar girdimi ginklų žvangėjimai, 
bet Lietuvių tauta tvirtai pasi
tiki, jog užgrobimo siekimai pa
galiau taps diskredituoti akyse 
viso pasaulio tautų ir jog visi 
ginčai su Lenkija taps ramiu 
budu išlyginti. Jau praėjo tie 
laikai kuomet imperialistinių 
siekimų perimtos viena ar kita 
šalis nori apimti kitos teritori
ją. Visas pasaulis ruošiasi prie 
naujos buities, kuomet tiesa tu
rės paimti viršų ant galybės, 
kuomet valstybinės 'kooperaci
jos ir susibendrinimo interesai 
turės imti viršų ant egoistinių 
troškimų užgrobimo tai vieno 
ar kito žemės šmotelio nuo kai
myno.

Istorijos bėgimu Baltijos val
stybėms yra lemta veikiausia 
susirasti tie valstybinio susi- 
bendravimo obalsiai; kaipo nau
jai susikurusios jos privalo su
rasti daugiau moralinės pajie- 
gos ir valstybinio nusimanymo, 
jog viena ar kita vienybės for
ma yra visoms joms naudin
giausia. Prie tokios vienybei 
veda ne tik tas skaistus, balta
sai Baltijos jūrės paviršius, bet 
ir gyvas musų pačių reikalų nu
simanymas. Praeityje visos šios 
neslaviškos valstybės buvo Sla
vų pavergtos — jie stengiasi 
prieiti prie Baltijos jūrės. Te- 
čiau jų natūralia išsivystymas 
turėtų eiti į pietus ir gal į toli
mus rytus, kame jų istorinė kul
tivavimo rolė dar nėra pilnai 
atlikta. Baltijos valstybėms tu
ri būti leista liuosai vystyti sa
vo gyvenimą, ir mes tvirtai pa
sitikime, jog nei vienos iš mu
sų valstybių jau Slavai nebe- 
užlies. Kad pavojus butų ma
žesnis mes privalome susiburti 
į vieną kūną ir tuomet mums 
nebebus baisios nei bangos iš 
Vokiečių ekspancijos, nei ban-

gos iš rytų — nuo Rusų, nei pa
galinus, ką jau aš, kaipo Lietu
vis, galiu pasakyti, ir bangos 
iš pietų nuo Lenkų, kurie yra 
tais pačiais Slavais.

Tverdami tarp savęs tokią 
vienybę mes neprivalome augin
ti savo širdyse kokios nors agre
sijos link Rusų ar 'kitų tautų. 
Mes privalome suteikti joms 
kuoramiausį sągyvenimą ir ne
kliudyti jiems naudotis .Baltijos 
jure ir uostais. Tesinaudoja 
jais visi platieji rytai, kaip A- 
merikos uostais Atlantiko pa
kraštyj naudojasi visos labiau 
centralės valstijos. Ir aš at
virai tikiu, jog šių Baltijos val
stybių skaitlingi uostai kaip 
Helsingforsas, Rėvai, Ryga, Lie
poj us ir musų Klaipėda — aš 
tikiu, kad ji turi būti Lietu
viams atiduota neveizdint į vi
sokius kai kurių imperialistų 
planus, — žydės lygiai taip kaip 
Bostonas, New Yorfkas, Phila
delphia ir tt.

Gerbiamieji, aš baigiu savo

prakalbėlę. Aš nieko taip ne
trokštu kaip tinkamo valstybi
nio susipratimo tarp šių Balti
jos valstybių. Aš pilnai tikiu, 
jog idėja pamatinai yra sveika, 
ir reikia spėti jog musų valsty
bės politikos veikėjai pajiegs 
surasti tinkamas formas tokiam 
susivienijimui — tame jau ne 
musų darbas. O kuomet susi
darys tarp musų tokia vienybė, 
tai aš tikiu, jog ir Amerikos 
demokratinė Respublika, kurios 
malonų atšinešimą prie naujai 
susidariusių respublikų mes ga
lime apibranginti, nutars galuti
nai ir mus pripažinti kaipo lai
svas ir neprigulmingas valsty
bes, kokį pripažinimą jau yra 
suteikusi musų Baltijos respub
likų vyriausiajai seserei Suomi
jai, kurios gerb. Ministerį at
stovą mes turime garbės tarp 
save matyti. Aš kviečiu jį bū
ti šios iškilmės vedėju.

Taigi valio laisvų ir nepri
klausomų Baltijos Valstybių Są
junga!

I

Suvirš Trjs Ketvirtdaliai
Bilijono Dolarių

perėjo per šios Society rankas 
bėgyje jos septyniasdešimt vie
nų metų egzistavimo, be nuo
stolio depozitoriams ant vieno 
dolario.
Jūsų pinigai taipgi bus apsau
goti šiame (virtame banke.

Incorporated 184Q

ponely Idr^mniigs 
in the (Eity of QUeu eland

PUBLIC SQUAM

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

The Lithuanian Mortgage Co.
INKORPORUOTA PAGAL OHIO VALSTIJOS ĮSTATUS. KAPITALAS $50,000

1THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. yra grynai 
Lietuviška įstaiga, suorganizuota gegužio mėne

syje, 1919 metais, veikianti Cleveland© mieste ir jo 
apielinkėse.

2 ŠI korporacija siitverta ant šių pamatų: skolinti 
pinigus ant mortgečių, ant nuosavybės: namų ir 

žemės; pirkti arba imti mainais visokią nejudinamą 
nuosavybę tokiuose atvejuose, kurie neša pelną. Sko
lina pinigus ant namų Lietuviams ir svetimiems.
ar FINANSINIS korporacijos stovis, kaip parodo ba- 

sekantis:3FINANSIN ■ ___________ ,
landžio 1 d., 1921 m. atskaita, yra

TURTAIS—ASSETS 
Pinigų ant rankų .................. .’.
Paskolinta ant mortgečių ......

Sykiu .......;..............     •
ATSAKOMASIS TURTAS

$19,000.00
5,591.51

24,591.51
CO. yra po at-

$ 4,115.09
20.476.42
24,591.51

Sumokėta už akcijas ..................
z Nepadalinto pelno ......................

Sykiu ...............  /.

4 THE LITHUANIAN MORTGAGE
sakančia priežiūra šių žinomų Cleveland© ir visose

Suv. Valstijose ypatų, kurios yra kompanijos direk
toriais ir vedėjais:'
A. R Bartoševičius (pirmininkas)<— “Dirvos” Bendro

vės pirmininkas, vienas iš pirmutiniųjų organizato
rių Clevelando Lietuviškos Namų ir Paskolos Ben
drovės, su arti $700,000 kapitalo, -kurios jis yra iž
dininku. Taip pat yra nariu kitų didelių firmų.

J. Urbšaitis (vice-pirm.) — Pirmininkas Cl. Liet. Na
mų ir Pask. Bendrovės, žinomas vietos veikėjas.

St. Zaborskis (iždininkas) — Cl. Liet. Namų ir Pask. 
B-vės Banko vedėjas ir vietos darbuotojas.

Petras Muliolis (sekretorius) — Municipal Savings 
& Loan Co. St. Clair Ave. skyriaus vedėjas, šv. Jur
gio Lietuvių Parapijos iždininkas.

V. Debesis (direktoriato narys) — taip pat vienas iš 
pirmųjų OI. Liet. Namų ir Paskolos Bendrovės or
ganizatorių, ankstyvųjų Clevelando visuomenės vei
kėjų ir biznierių.

K. S. Karpavičius (direktoriato narys) — “Dirvos” 
redaktorius, žinomas veikėjas ir literatas.

THE LITHUANIAN
Reikale kreipkitės šiuo adresu:

5 DIVIDENDO nuo pat susiorganizavimo kompanija 
savo šėrininkams moka po 1 O %, išmokėdama kas

6 mėnesiai. Toks divideritas bus mokamas ir 
ateityje seniems ir naujiems šėrininkams.

6 THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. akcijos (Še
rai) parsiduoda po Oi ft A lr turi buiti sumokėti 

ant sykio. Nebaigus «piVv dar išparduoti likusių 
jų (iki $50,000) kompanija jų kainą pakels ir taip
gi mano greituoju padidint savo kapitalą ir užvesti 
biznį ant platesnių pamatų. Kurie vietos ir apielin- 
kės Lietuviai turi atliekamo kapitalo yra kviečiami 
prie šios -kompanijos prisidėti del savo ypatiškos nau
dos, nes už jūsų $100 bus mokama beveik tris sykius 
daugiau nuošimčio, negu bankuose, ir apsaugumą jū
sų pinigų prižiūri aštrus Ohio Valstijos įstatymai.

7 JŪSŲ indėti pinigai niekados negali žūti ar neat
nešti dividendo, nes kompanija pinigų niekados ne

skolina ant tokių namų -ar kitokio nejudinamojo tur
to, kurį už skolą nuo savininko paėmus nebūtų galima 
parduoti dusyk brangiau, negu jam paskolinta, o in- 
dėtas į nejudinamąjį turtą pinigas niekados nepražųs- 
ta. ši kompanija neužsiima pirkinėjimu jokių prekių 
(tavorų) ir nevaro jokio apivartos biznio, tik grynai 
varo skolinimo, mainymo, pirkimo ir pardavimo biznį 
su nejudinamuoju turtu. Taipgi neužlaiko jokių-agen
tų ir nemoka kemišinų; patįs esat kviečiami prisidė
ti su atliekamu šimtu-kitu ir busit pilnai patenkinti, 
nes kompanija veikia ant vietos, visas biznis jums 
bus matomas.

8 PASARGA LIETUVIAMS: Kur nepirktumėt Še
rus (akcijas), turit visados žiūrėti ant ypatų, ku

rios tas bendroves vadovauja, ant jų patyrimo tame 
biznyje. Kaip matot, The Lithuanian Mortgage Co. 
turi geriausius ir atsakomus žmones, su nusimanymu 
ir su pilnu patyrimu savo darbe ir visados yra verti 
pilno pasitikėjimo jų atsakomybe. . Visi busit užga
nėdinti katrie prisidėsit prie šito didelio Clevelandie- 
čių Lietuvių sumanymo, vedamo del gerovės ir nau
dos Lietuvių.

REIKALAUDAMI DAUGIAU IN
FORMACIJŲ KREIPKITĖS PRIE: 
A. B. BARTOŠEVIČIAUS, pirminin
ko; PETRO MULIOLIO — sekreto
riaus, arba prie kitų direktorių.

MORTGAGE CO.
Cleveland, Ohio.2006 St. Clair Avenue.
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KRISTUS FLANDRUOSE
(Vertė Karolis Vairas).
(Tąsa iš pereito num.)

“Švenčiausioji Amžinosios Globos Pa
nele, kuri esi Antverpe, aš prižadu Tau dvi
dešimts svaru vaško žvakėms ir nauja sto- 
vyla, jei Tu tik išgelbeši mane iš šios ne
laimes!” Šaukė pirklys, atsiklaupęs ant 
savo maišiuku su auksu.

“Tiek tos Paneles yra Antverpe, kaip 
ir čia”, atsiliepe gydytojas.

“Ji yra danguje”, atsake balsas, tary
tum iš juru gelmes.

“Kas čia atsiliepe?”
“Velnias”, atsake tarnas; “jis juokia

si iš Antverpo Paneles.”
“Nutilkite su savo švenčiausiaja Pane

le”, tarė vairininkas i keleivius. “Imkite 
kaušus ir pagelbekite pilti vandeni iš val
ties. 0-gi jus,” pasakė atsikreipdamas i 
jūreivius, “irkite sunkiai, kol turime ma
lones valandėlė, ir, vardan velnio, kurs jus 
ikišiol pasauly užlaikė, patis sau bukite 
Apvaizda. Ši siaura juru juosta yra labai 
pavojinga, aš tai žinau iš prityrimo per 
trisdešimti metu. Ar tai pirma kart ši va
kare man prisieina grumtis su audra?” Ir, 
stovėdamas prie vairo, jis žiurėjo tai i val- 
ti, tai i juras, tai i dangų.

“Vairininkas juokiasi iš visko”, atsi
liepe Tarnas tylomis.

“Ar gi Dievas leis mums pražūti su 
tais niekšais?” pratarė puikioji panyte i 
dailu ji vaikina.'

“Ne! Ne! Garbingoji panyte, klau
syk!” Jis apkabino ja per juosmenį ir kuž
dėjo jos ausin: “Aš moku plaukti — tik 
nieko apie tai • nesakyk. Pagriebsiu tam- 
iSta už tu gražiu plauku ir laimingai nuga
bensiu iki krantui. Bet aš galiu išgelbeti 
tiktai tamsta viena.”

Panyte pažiurėjo i savo sena motina, 
— senyva motere, kuK,’atsiklaupusi prieš 
vyskupą, prašė ji nuodėmių išrišimo^ Jau
nikaitis išskaitė gražiosios panytes akyse 
dukters prisirišimo jausma, tad ir vėl pra
tarė i ja tylomis:

“Pasiduok Dievo valiai; jei Jis nori 
pašaukti tamstos motina pas Save, tai tas 
bus delei josios laimes — kitame pasauly
je” — ir dar tyliau pridėjo — “iir del mu
dviejų laimes šiame pasaulyje.”

, Sene Rupelmontiene turėjo septynis 
dvarus ir baronija Gavre. Panaite klau
sėsi gyvo balso, meiles balso, kalbančio lu
pomis jaunojo padaužos, jauno galvažudos, 
medžiojančio po bažnyčias, žiurinejančio ka 
gavus — jauna mergše apsivedimui ar ga
tavai sukrautus jau pinigus.

Vyskupas tuo tarpu laimino vilnis ir 
liepe joms nurimti, pats nebežinodamas 
kas daryti; jis maste apie savo sugulove, 
laukiančia ji grįžtant meilingon puoton; 
gal ji šitoje valandoje maudynėje, kvepa
lais tapstosi, ar gal puošiasi aksomais, ar 
rišasi ant kaklo savo auskarus. Taip to
limas nuo minties apie bažnyčios galybe, 
apie nuraminimą šitų Krikščioniu, apie pa
tarimą jiems pasitikėti Dievo malone, ši
sai padykes vyskupas maiše žemiškosios

REIKALAUKIT TUOJAU

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 1 Oc. Metams $ 1. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žia i pieštais dviem spalvom viršeliais, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čjaina. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

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

CLEVELAND, OHIO

pagailos žodžius su šventais Brevijaro žo
džiais.

Šviesa, apsupusi išbalusius veidus, įro
dė visu ju įvairias išraiškas, o valtis tuo 
tarpu tai lipo augštyn ant vilniu čiukuro, 
tai leidosi žemyn, tarytum i pat bedugnes 
gala; tai vėl, sudrebėjusi, lyg silpnas la
pelis, pagautas rudens vėjo, tratėjo, tarsi 
subiredama i šipulius. Žmones suklykda
vo nesavais balsais, ir vėl viskas baisiai 
nutildavo.

Užsilaikymas žmonių užpakalinėj val
ties daly buvo visiškai kitoks, negu turtin
gųjų ir galingųjų valties pryšaky. Jauno
ji motina glaudė prie krutinės savo kūdiki 
kas kartas, kaip tiktai vilnys grasė užlie
ti valti; bet ji įsikabinusi laikėsi vilties, 
kuria idiege jos širdin nepažystamojo žo
džiai: kas kartas, pažvelgusi i ta vyra, ji 
savo akim gere iš jo veido tikėjimą, silp
nos moters tikėjimą, motinos 'tikėjimą. Gy
vendama dieviškūoju žodžiu, meiles žodžiu, 
kilusiu iš to vyro, toji silpna moteris tikė
josi, jog jojo duotasai prižadas turi išsipil
dyti, — tadgi ji beveik ir nebebijojo aud
ros. įsikabinės i valties krenta, kareivis 
liovėsi svarstės ši nepaprasta esybe, kurios 
ramybes pavyzdi jis buvo bebandąs paim
ti savo veidan, panaudodamas tuo tikslu 
visa savo protą ir valios jiega, kuri nebu
vo jame nusilpnejusi. Jis buvo pasiryžęs 
pasirodyti ramus ir šaltas. Pagaliaus, jis 
pasijuto pasijungęs anojo vyro vidujinei 
jiegai. Ir štai jo vaidentuve virto instink
to fanatizmu, meile be saiko; tikėjimu i ta 
vyra, — jiega tokio entuziazmo, koki tu
ri kareivfai savo vadui, tvirtos valios žmo
gui, apsiaustam pergales aureole, žengian
čiam genijaus didybėje. Senuke vargše 
pratarė tylėtais:

“Ak! Koki begaline buvau nusidėjė
lė! -Ar gi neužtektinai kentėjau, kad at- 
metavojus už jaunatves geidulius? Varg
še tu, kam gi tu gyvenai linksmu Prancū
zes moters gyvenimu? Kam gi tu sunau
dojai Dievo gerybes su Bažnyčios tarnais 
ir žmonių gerybes tarpe geryklu ir pinigu 
skplintuviu? Ak! Koki prasižengele iš ma
nes! Ak, mano Dieve, Dieve! Leisk man 
užbaigti šio pasaulio pragare! Švenčiau
sioji Panele, Dievo Motina, susimylėk ant 
manės?’’I-/-

“Nusiramink, motina, Dievas nėra pi
nigu skolintuve; nors aš vienur kitur ir 
ępu nužudęs ne viena gera žmogų, ■.tačiau 
nesibijau prisikėlimo valandos.”

“Ak, ponuli, kaip laimingos yra tos 
gražuoles ponios arti vyskupo, švento žmo
gaus!” Senuke sake toliau. “Jos gaus sa
vo nuodėmių atleidima. Kad tai aš galė
čiau išgirsti kunigą sakant i mane: ‘Ta
vo nuodėmės atleistos yra tau’, — aš ga
lėčiau patikėti jam.”

Nepažystamasis atsigryžo i ja, ir jo 
pažvelgimas, pilnas malones, sudrebino ja.

“Tikėk”, tarė jai, “ir busi išganyta.” 
t “Lai Dievas tau atlygina, geras ponu

li,” ji atsake. “Jei tamsta sakai teisybe, 
tai basa eisiu už tamšta ir už save prie 
Švenčiausiosios Paneles i Loretto.”

(Bus daugiau) 
w

GIMTASIS KAIMELI.
Daug prabėgo jau dienelių 
Kaip tave regėjaū, 
Mano gimtasis kaimeli, 
Kur augau, žydėjau.

Vien sapne regiu kaimelį, 
Nors bunu aš toli,
Girdžiu kanuolių dainelę - 
Ir sužeistų brolių.

Regiu laukus ir lavonus 
Kraujuose bemirštant, 
Ir tuos biednus vargšus žmones 
Varguos’ besiirstant.

Kad galėčiau, aš pavirsčiau 
Į mažą paukštelį
Ir padangėmis nuskrisčiau
Į gimtą kaimelį.

Aš nutūpčiau ant kiemelio
Prie savų namelių,
Gal tuomet tik persiskirčiau
Nuo savų vargelių.

Kada brėkštų tik aušrelė ’ 
Rytuos’ kuotoliausia, 
Tad linksma mano dainelė 
Suskambėt’ puikiausia.

» Daugininkaitis.
Vilkaviškis.

19-2-21 m. ;

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
a<7. _

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Bus saulėta arba apsiniau
kus. Gal lis gal ne.

DARBININKO BALSAS 
Sukilkit, vargšės- darbo minios, 
Tironus smaugiate visus, 
Ateis tada mums laisvės dienos, 
Turės jie sprandą lenkt prieš 

mus!
Pasaulyj plusta žmonių kraujas, 
Skriaudėjai elgias be širdies, 
Bet žus jie. laik’s ateis mums

naujas,
Po kojų, mus jie išsities!
Pirmyn, pirmyn! nuskarę 

minios,
Raudona saulė teka jau, 
Atein’ iš svieto viso žinios, 
Tironų nebeliks daugiau!

' P. Darbininkas.

Nuo Juokų Red.: Vienam ma
lonu kitam — ... .taip mes iki 
šiol darėme sulyginimus, štai 
jei šios gerb. P. Darbininko (iš 
Argentinos) eilės butų patekę 
kokiam “raudonam” laikraščiui, 
jos butų tilpę ant pirmo pusla
pio, juodomis didelėmis raidė
mis, o pas muS atsidūrė tik juo
kų skyriuje. Mums juokas iš 
tų “garsių” žodžių, o kiti butų 
už teisybę paskaitę. Gerb. P. 
Darbininkas (turbut prastas 
darbininkas — tokia slapivar- 
dė) yra dar tik naujas musų 
skaitytojais; turbut patėmijęs, 
kad “Dirva” kaip kada duoda 
“vėjo” kunigėliams, pamislino, 
jog ji yra sylęiu ir bolševikiška. 
O Argentinoj Lietuvių “bolševi
kų” yra. Po pirmo, numerio ga
vimo jis prisiuntė mums šias ei
les. Musų domą labiausia at
kreipia jo paskutinė eilutė: “Ti
ronų nebeliks daugiau”, o vir
šuje išvedžioja, kad visi kapi
talistai. ir buržujai turės prieš 
darbininkus ant žemės gult ir 
lenktis — tada bus kiti tironai: 
dabar yra buržujai-tironai, pas
kui bus darbininkai-tironai, o 
gerb. P. D. raginimas išskerst 
buržujus bus sykiu, barbariška, 
tai kaip tada įvest laisvę, kada 
žmogus nėra civilizuotas?

Na, kaip ten nebus, bet šios 
eilės užnešė naujos “atmosfe
ros” į šį skyrių, nes senoji jau 
buvo perdaug iškvėpuota.

Prisiskaitęs apie Anglijos val
džios žiaurumus Airijoje, Ant. 
Valiulis (iš Bostono) atrašė ši
tą: “Anglijos žiaurumai Airijo
je lyginami su buvusiais Vokie
čių žiaurumais Belgijoje. Bet 
tie Airijos žiaurumai nėra lygi
nami su Belgijos, nes Anglai 
šaudo į žmones, o ne katedras.” 

į©

nekuriems davė pamatą musų 
tautą niekint. Kokie ten biz
nieriai, prisidarę klastingų “ak- 
čyžiauS” ženklelių pardavinėjo 
vietoj vaistų degtinę: tai yra 

. dviguba suktybė prieš valdžią. 
Areštuojant tos įstaigos vedė
jus, užklausta vieno, koks jo 
vardas. Sena ten buvus mote
rėlė sako jam: “Vaikeli, nesa
kyk savo pavardės, tuščia jo”. 
“Jei tokią rodą duosi ir pati bu
si areštuota” — atsiliepė Lie
tuviškai, visai netikėtai, leite
nantas. Visi dar labiau nusigan-. 
do. —Nuo to sykio dar labiau 
pradėjo tautą niekint, kad nie
kaip negali išsisukt su savo blo
gais darbais.

Kaip liūdna, kad žemo išsivy
stymo žmogus, būdamas su in
teligentiškesnių, nesitaiko pats 
augštesniu pastoti, bet nori aug- 
štesnį (Su savim sulygini.

į
Su civilizacijos progresavimu 

ir žodžiai permaino savo reikš
mę. Kas yra “įžeidimas”? pa
klaustume jūsų. Andai, vienas 
garsus advokatas ir žymus vei
kėjas, važiuodamas su tūla mo
tere aųtomobiliuje susibarė ir 
jis ją išvadino “melage”, “be
prote" ir dar aršiau. Ji patrau
kė advokatą teisman už “įžei
dimą”. Advokatas paaiškino: 
“Aš jos neįžeidžiau”. “Kaip ne, 
jei išvadinai ją žemiausiais žo
džiais”. “Tas nėra įžeidimu”. 
“Tai ką tamista vadini ‘įžeidi
mu’, jei tai ne?” “Aš nepradė
jau jos kibint” — atsakė advo
katas. Mat, Amerikoje tokia 
mada: jei vyras pakibino kokią 
svetimą moterį, ji pašaukus po- 
licistą sako: “Tas vyras mane 
‘įžeidė’ — areštuok jį.”

Jįlf
Perniek tos buvo dainos, vel

tui džiaugsmų sudėta: žiema 
šalta sugrįžo visai jau netikėta! 
— Bet užteks to, nes bijome, 
kad šie žodžiai neišsivystytų į 
“eiles”. Mes tik norėjome pa
sakyti, kad bereikalo kovo mėn. 
dainavome apie pavasario gra
žumą, šiltą saulę ir sprogimus 
medžių!“; Viskas tas perniek. 
Jei butume gerb. Cirineušu, ga
lėtume apie tai eilėmis apverk-

i

Kursas Nupuolė H 
H Tai geriausia proga daug au- R] H ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei- HE M tume nusiuntimo pinigų nieks KK H su manim negal lenktyniuoti; Rs M visiems pinigų siuntėjams pri- H statau kvitas su parašais pri- H) 

ėmėjų pinigų.
■ Laivakorčių agentūra j Liepo- H 

jų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei j Lietuvą. Kį M Padarymas Lietuviškų doku- H 

mentų.M Pinigus siųskit per pačto Mo- ĮB įj|] ney Orderį. Rašydami pridėkit H| M 2c. štampą ir visad adresuokit BK
P. MIKOLAINISK 53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y. HE

ti, bet kad nesiseka, tai kalbėsi
me “proza”. Kokia keista ta 
gamta, ištikro. Nei kam pasi
skųsti, nei kas paguostų, štai 
pereitą savaitę (viskas sužalia
vo, sužydėjo; žmonės pradžiugo, 
žiemines drapanas suslėpė — ir 
jau vasara. Atsikeliame nedė
lios ryte *— žiūrime visa žemė 
balta, medžiai baltai pasirengę, 
žalia jų lapų spalva susimaišius 
su baltu sniegu. Rods dar gra
žiau pasirodė: dar mums niekad 
taip neteko matyti. Išėjome į 
laukus. Kur tik žiuri visur ža
lia-balta, lyg visi medžiai butų 
baltai pražydę; lapeliai pro tar
pus kįšo; katrie medžiai žydėjo 
raudonai ar geltonai, tos spal
vos irgi buvo susimaišiusios su 
balta. Prieini pačiupinėji lape
lį ir matai koks jis tyras-skais- 
tus žalias, kietas, lyg rodos ga
lės amžinai laikytis — kaip vi
rintuose sakuose išmarkytos da
rytos gėlės. Mat, vargšai, ledu 
apšalę, o kada šaltį paleis — 
jie nabagai sulinks, suvys ir nu
kris.... Juokų Red.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ava.

BALTIC STATES BANIT
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 «

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.___________

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietų. 
SUBATOM IS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

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

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

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

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

KAMPAS 25-TOS GATVES

|LaivakorteS|
H Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut ■ 
■ i laivakortę negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias E 
E Laivakorčių pardavimas į Lietuvą per Kauną ar Lie- B 

pojų. PASPORTUS kiekvienam parūpiname DYKAI. ■ 
H" Siunčiame Pinigus' Lietuvon Pigiausiai. TELEGRA- B 

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

■ TRAVEL BUREAU 136 E. 42nd Street S
H LITHUANIAN NEW YORK, N. Y. E

Katrie gyvena Bostone, turi 
priežodį: Kožnas policistas čia 
Airis. Bet Clevelandas turi net 
policijos leitenantą Lietuvį — 
prieš jį visi Bostono Airiai po- 
licistai niekas. Bet tokia augš- 
ta Cleveland© Lietuvio “čina”

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.

VAŽIUOSIT EUROPON 
ŠIĄ VASARA?

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 narsuMį. 
“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.

T EI taip, tai pirmas dalykas ką tu- 
rit padaryti — atsilankyti į arti- 

miausį jūsų kaimynystėje Cleveland 
Trust Company skyrių ir gauti pata
rimu^. visai dykai, apie tokius svarbius 
dalykus kaip pasportai, laivakortės,' 
užrubežiniai pinigai ir afidavitai.
Informacijos kokias musų ekspertai 
gali jums suteikti palengvins ju^ų ke- 
lio.nę. Jie moka jūsų kalbą. Pasitar- 
kit su jais.

Ube Glevelanb 
Urust Company

šaltiniai suvirs $121,000,000

I AMERICAN LINE I
T Tiesioginė NEW YORKO-HAMBURGO į
X kelione tarp .... . . T
Z Patogiausias Kelias Lietuviams ir Rusams Keliauti šiais laivais ❖ 
t Mongolia Minnekahda V^esa -Manchuria, t 
T BALANDŽIO 28 GEGUŽIO 21 BIRŽELIO 2 T
T Trečia klesa iš New Yorko Į Liepojų ................8132.00 T 
X Trečia Klesa iš New Yorko j Eitkūnus ................8130.00 A 
t Trečios klesos keleiviams valgis duodama dideliame valgomame ( t 
į kambaryje su patarnautojais. Su kambariais moterims ir vaikams. X

Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New York, At # • arba prie Vietinio Agento. J

įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

P1NIGAI i 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 ne-
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 žemutinei dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

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

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.
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LIETUVIŲ PUSMILI- 
JONINĖ KORPORA

CIJA
(Arba Istorija apie Velnio 

Krapylą)
Rašo A. S. Btrimaitis.

(Tąsa iš pereito num.)

rytasai naujas Karužos “kabi
netas” turėjo pastudijuoti kur, 
kaip pinigus įvesdinti, • kad jie 
duotų šėrininkams kuodidžiau- 
sį nuošimtį; dar rudenop 1919 
m. B-vė pradėjo persiuntinėti 
aukas Lietuvoje esantiems gi
minėms iš Amerikiečių žmonių. 
Iškart reikėjo padėti nemaža 
darbo spaudai, išgarsinimui, už
vedimui visų dokumentų, etc. 
Padidėjus pinigų siuntimo dar
bui reikalinga buvo ir daugiau 
prityrusių žmonių; sutverta tam 
tikras departamentas. Bendro
vė buvo padariusi sutartis Eu
ropoj su Nemuno Bendrove kel
ti tai Bendrovei kapitalą, už tam 
tikrą nuošimtį; buvo padariusi 
sutartis su Prekybos ir Pramo
nės Banku Kaune, irgi sukelti

I LF a —.1—1. n va » ė m 1 r' •

Bendrovės valdybas per Karužą, 
su pagalba kitų.

Kuomet R. Karuža pamatė, 
jog yra šaukiamos slaptos kon
ferencijos ir norima jį prašalin
ti iš Direktoriato be jokio pra
sikaltimo prieš organizaciją, o 
tik delei potitinių skirtumų, 
kuomet jis per porą metų dirbo 
beveik dovanai. Matydamas kad 
jo netiesotas atšalinimas nuo tų 
darbų daromas su tikslu įleisti tam Bankui kapitalą; šitom tik 
politinius priešus, Karuža pasi- dviem įstaigom sukėlimas kapi-
rupino iškalnO apsiginkluoti, 
kad prisiartinus dienai galėtų 
atremti savo priešus. Pasirū
pino pervesti nutarimą sustab
dyti tolimesnį šėrų -pardavinėji
mą, kėlimą kapitalo, ir vedė agi-

talo tai -nemenkas darbas; be lė
šų jo atlikti negalima; įkurta 
B-vės raštinėje Promoting De
partamentas, pasamdyta to de
partamento vedėj as suorganiza
vimui ir vedimui to ,viso depar-

taciją tarp savo 'draugų, kad tamento, pagaminimui literatu-
užsirašytų po didesnį skaitlių 
akcijų,, kas jam ir pasisekė — 
išduota jiems akcijų už notas. 
Prisiartinus šėrininkų susirin
kimo diepai, konferentistai bū
dami daugiau negu tikrais kad

valandų, toks atlyginimas nega
lima pavadinti ekstravagancija.

Namo nupirkimas ir pasipel
nymas.

Sumanymas įgyti B-vei nuo
savų namą kilo dar tuomet, ka
da ne Karužos “kabinetas” bu
vo spėkoje, dar Direktoriais bu
vo Kun. Petkus, J. O. Sirvydas, 
pirmininku Kun. Matulaitis. Na
mo pirkimo komisija apart ki
tų buvo ir Kun. Petkus. Ap
žiurėjus apielinkėje keliasde- 
šimts įvairių namų, apsistota 
ant tos vietos, kur dabar ran
dasi Bendrovės namas ir Baltic 
States Bankas daro biznį. Už 
kitus namus, veik už kiekvieną, 
kurie buvo apžiuromi, butų rei
kėję mokėti veik dvigubai, šis 
namas nupirktas suvis pigiai, 
bet tokiems bizniams kokius va
ro Bendrovė svarbu buvo suras
ti tinkama vieta, tinkama apie- 
linkė, komunikacijos centre, ir 
kur nesiranda daugiau arti pa
našių biznių. Kuomet B-vės (ti
kslu buvo įsteigti Lietuvišką 
Banką 
turėjo 
tokiam 
symas
pirkimo ir sutarčių su kontrak- 
toriais visą laiką buvo komisi
ja. žino ji kiek už namą už
mokėta, kiek Sulygta su kon- 
traktoriais už pertaisymą. Tat 
užmetimai dabartiniams Direk
toriams, ypač Karužai, Račkau
skui, Bushiui, kad perkant na
mą jie pasipelnė, yra daugiau 
negu velnio krapylos darbas.

Banko suorganizavimui, iš
gavimui čarterio, buvo reikalin
ga daug intensivio darbo, kas 

1 padarė nemaža iškaščių. 
atlikta žygių Banking Departa
mente, 

į žmonių panaudota Albany, kiek 
i Amerikoniškos politikos šlenk-

tame name, tai namas 
būtinai būti pertaisytas 
reikalui. Namo pertai- 
apsiėjo $60,000. Prie

ros, suradimui kalbėtojų, suren
gimui maršrutų, etc.

Tuom tarpu iškįla reikalas 
dar vienai įstaigai kapitalo kel
ti; but. Resorcin Chemical Co\; 
tegul tik $100,000, 'bet visgi be 

ja.
Tuom pat laiku buvo siunčia

mas Lietuvon žibalas, kerosinas 
ir gazolinas, na ir tenai B-vė 
buvo priversta deleguota vieną 
žmogų iš čionai. Tuom .pačiu 
sykiu buvo apipirktas namas, 
■prižiūrėjimas pertaisymo namo 
ir '.besirupinimas įkūrimu Lie
tuvių Banko davė nemažai ru-; 
pėsčio ir darbo. Taigi šitų visų1 

,. ... • • , darbu atlikimui buvo reikalingi'rimui vagysčių, bet tyrusi .nieko . . ... TZ... . . , j . žmones. Pirmininkas R. Karu-ineištyrusi paskelbė, kad rinki- . . ... ... . .. . f , , , . . za, visu reikalu vedėjas, kaip•mnncn išviriu .aii IrTirhi 11 noninm * *• • * I t
B-vės rekordai parodo, yra Hsčiu numin.ta, pakol išgauta lei- 
yęs algos 1920 metais $5,-000. Į dimas dnkunti New Yorko mies. 
Uzrubezinio ■ skyriaus vedėjas, I 
P. Bukšnaitis, — $3,600. Raš
tinės vedėjas, Bendrovės sekre
torius J. Strimaitis, 
Iždin. M. W. Bush 
V. K. Račkauskas 
Pastarasis lankėsi 
sutvarkymui visų reikalų su ži-Į 
balu ir išrišimui-pagelbėjimui i

jų ižfcalno per pusmetį garsina- darbo patįs dalykar nesistoj 
mieji kandidatai bus tikrai įs- m ,v * l’nzvm nar loi'Lni hmrA 01.nn

pa- 
su- 
pa-

tumti į Direktorius, laukė 
Sėkmių; kuomet tapo balotai 
rinkti, balsai suskaityti, tai 
sirodė, kad nei vienas iš jų" ne
liko Direktoriais. Tūli jų ko 
apopleksiją negavo, na ir trum
pame laike pasipylė polemikos, 
kritikos, buk tai buvę suvogta 
balsai; net pačiame susirinki
me buvo išrinkta komisija išty-

muose jokių suktybių nebuvo, 
nes tie'; kurie paėtaė šėrus ir iš
davė 'notas, turėjo pilną teisę 
balsuoti už tokius kandidatus, 
už kokius jiems pasidaboja. Jei 
jie nebalsavo už konferentistų 
pastatytus kandidatus, ir kad 
pastarieji pralaimėjo rinkimuo
se tai ne keno kito kaltė, kaip tų 
kurie iššaukė vilką iš girios. Ki
tais žodžiais, čion buvo susirė
mimas išbandymui spėkų. Nie
ko nepaprasto, nieko naujo pas 
kitų tautų žmones; tokie atsi
tikimai yra paprasčiausiu daly
ku ; pas kitus po -to trumpame 
laike viskas lieka ramu ir visi 
dirba savo darbą neardydami, 
negriaudami. Pas mus velnias 
savo krapylo nepadėjo į šalį, 
•bet per blogos valios nedraugų 1 
lupas per spaudą šlaksto smalą* 
ant reikalingų ir nereikalingų 
dalykų.

Kiek

kiek intekmės įvairių

te Valstijinį Lietuviams Banką; 
l kiek dolarių ir truso reikėjo pri

ce con I d®ti kol pergalėta visos kliutįs, 
c/ann tai žino tik tie žmonės, kurie 
? ’ ' tuos darbus dirbo. Jei dar 

— (po, .□ . įįems darbams nebūtų buvę opo- 
Ldetuvoje, .zjcjjos j- musų pačių hipokri- 

.:... ,,tizmo manija sergančių nedrau- 
, , ,, . . .1 gų, tai tie keliai nebūtų buvę
daugumo keblumų siuntime pi-,tdkiais dygiuotais. Vienok tik-

Didelės algos ir baisi ekstrava- 
vagancija.

Bendrovei turint ant rankų 
arti pusę milijono dolarių, suda-

nigų ir jų išdalinime, ir ištaisy
mui nesusipratimų su Prekybos 
ir Pramonės Banku.

Virš nurodytas algas atlie
kantiems organizacijos darbus 
kaipo ekzekutiviams, tokiuose 
laikuose kuomet paprasčiausia 
mergina, be jokio išsilavinimo, 
įpakuojanti krekės į dėžutes, 
gaudavo po $25 savaitėje, arba 
anglies kasyklose žmonės netu
rėdami jokio išsilavinimo imda
vo po $100 ir daugiau savaitė
je, tai žmonių, kurie džiovina 
savo smegenis, trankosi su pra
kalbomis, neskaito savo darbo

REKORDŲ KAINA NUMAŽINTA 
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai
na tapo numažinta iki 85 c. už 10-coli- 
nius rekordus. Užsakydami rekordus 
iš “Dirvos’I Krautuvės Katalogo siųs
kite po 85G1 Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame. 

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

slas atsiektas, šiandien Bankas 
veikia ir daro puikią apivartą. 
Lietuviai džiaugiasi, kurie nepa
klausė priešingos agitacijos, 
prisidėjo prie tos institucijos. 
Atsiminkite kad Bankui sukel
ti $260,000 kapitalas tokiose ap
linkybėse buvo nelengvas dar
bas, kuomet ant B-vės tūli ne
draugai ir laikraščiai pradėjo 
smala Išlakstyti. Namo nupir
kimas, jo pertaisymas tinkamai 
bankiniam bizniui, viduj įrengi
mas padargų ir ko tik reikia ap
siėjo apie $110,000. Tai yra 
Bendrovės nuosavybė, invest- 
mentas,' už ką bus gaunama 
metus $10,000 rendos.

Kodėl B-vė pervedė pinigų 
siuntimą Baltic States 

Bankui.
Kaip augščiau buvo minėta, 

kad dar 1919 m. Bendrovė užsi
iminėjo persiuntimu aukų Lie
tuvoje esantiems Amerikiečių 
giminėms, bet pradžioje 1920 
m. persiuntimas taip vadinamų 
aukų prasiplėtė ant tiek, kad 
nebuvo galima paslėpti, 
tai yra aukų siuntimas, 
grynas biznis. Kuomet 
žygiavo išgavimui čarterio
kui, tūli gal but pretenduojanti 
būti bankininkais, pasirūpino

pasinaudoti velnio krapyla, ir 
pašlakstė karšta smala, kad 
Bendrovė neturinti leidimo pi- ' 
nigų siuntinėjimui, o užsiiman
ti bankiniu bizniu, ir Bendrovė 
antsyk .turėjo sustabdyti pini
gų persiuntimą Lietuvon, nes 
šnipai (vienas po kitam pradėjo 
lankytis ir bandyti pasiųsti pi
nigus per Bendrovę, idant galė
tų ją patraukti atsakomybėn, 
nubausti pinigiškai, o Direkto
rius, ypatingai pirmininką, įkiš
ti ten, kur jau nevienais nelega- 
lis bankininkas atsidūrė. Bet 
į laiką apsižiūrėta, perkelta pi
nigų siuntimas į tą valstiją ku
rioje B-vė yra inkorporuota ir 
turi teisę tuomi užsiiminėti, 
nors (bizniui buvo neapsakomai 
dideli nuostoliai ir didelis ne
parankumas užlaikyti visas šta
bas New Yoike, ir prie to lai
kyti ofišas Wilmingtone, Del. 
Bet velnias buvo priverstas sa
vo smaluotą krapylą pasikavoti.

Toks pinigų siuntimas vienok 
nebuvo galimas perkelti pilnu
tėliai į Wilmingtona ir visas biz
nis negalimas, nes nesant arti 
prie rinkos reikės imti už per
siuntimus brangiau, tai viena; 
antra, turėdama B-vė savo na
mą New Yorke ir išgarsinusi, 
kur žmonės ir keliaudami Lie
tuvon, ir atkeliaudami^iš Lietu
vos visuomet 1 kreipsis į Ben
drovę New Yorke, o niekuomet 
nevažiuos į Wilmingtoną, tat 
būtinai reikėjo jieškoti išėjimo 
iš to nesmagumo. Atsižvelgiant 
į tai, kad Bendrovė turi indėjuš 
suvirš 100,000 dolarių į namą, 
ir padarius kontraktą su Baltic 
States 'Banku, kad Bankas už
ima name vietą ir moka daug 
didesnę randą negu galima bu
tų gauti išnuomuojant kokiam 
kitam bizniui, ir kita, kad pati 
B-vė yra išpirkus Banko ketvir
tą dalį šėrų, ir kad toks pinigų

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

. 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 kaip pradėti apie ukes.
Klausk ūkininko šiuo adresu: 

JOSEPH GERIBE (15)
Box 142 Scottville, Mich.

yra užtektinai žmonių be darbo. 
Atvažiavusiems iš kitur sunku

siuntimas per Delaware valsti
jos tarpinin'kystę apsieina žmo

gužio 30 d. — tą dieną bus ati 
darymas L, T. K. parko ir va-

nėms brangiau, o mažesnis pel
nas Bendrovei, negu kad tą biz
nį pervedus Bankui ir išplėtojus 
iki augščiausio biznio stovio, — 
B-vė pinigų siuntimą sutiko pa
vesti Bankui, kuris irgi priklau
so ne svetimtaučiams, bet pil
nutėliai Lietuviams, ir iš didelės 
dalies šėrininkai Ban'ko yra šė- 
rininkais Bendrovės, tai pelnąs 
Ban'ko bus pelnas Bendrovės, ir 
biznio žvilgsniu žiūrint šis nu
sistatymas yra labai išmintin
gas, ar jis patiko velnio krapy
lo laikytojams ar ne, tai klau
simas kurio čion nesileisiu aiš
kinti, gana bus pasakyta pra
džioje šio piešinėlio.

(Bus daugiau)

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 2 d. atsilankė pas 

mus su koncertu p. S. Greičie- 
nė iš Olevelando. Kaipo daini
ninkė p. Greičienė publikai pa
tiko, 'tik mažai svečių tesuėjo, 
nes koncerto vieta buvo ne to
kia, kurią musų publika mėgs
ta.

Balandžio 3 d. Birutes Klu
bas statė scenoje dramą “Rytų 
Pilis”. Vakaras pasisekė labai 
gerai — publikos net netilpo 
svetainėje, tiek buvo suėję. Vi
si lošėjai atliko savo roles kuo- 
puikiauSia, tik koncertinėj da- 
lyj smuiką ir pianas pasisekė 
prasčiau. Perstatymas atsibu
vo Lietuvių svetinėje.

Darbai čia po bi's'kį eina, bet-

jog 
o ne 
B-vė 
Ban-

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 
Ugnelė; Ruomuva;
Vaidilutė; Liepsnų 
Vakaro Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

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

DIDYBE .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

•SLĖPINIAI .85

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

'■ / --------- . ■'

Greičiausia Nuperkamo 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

I Skyriai yra šiose Vietose:
A. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue

Telefonai: Rosedale 1157 Princeton 2727
PETRAS MULIOLIS 2006 St. Clair Avenue

Telefonai Prospect 953 Central 6488

čia darbas gauti.
Pavasariui ateinant čia Lietu

viai pradeda krutėti; rengiama
si prie didelės iškilmės ant ge-

sarinės stovyklos, kur visi Lie
tuviai gali praleisti iiuosą savo 
laiką vasaros dienomis; ant ty
ro oro. Lawrencietis.

SIUNTIMAS 
LIETUVON

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

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

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 PIGIAUSIA LAIVAKORTES

į Lietuvę ir iš Lietuvos. " PASPORTUS parūpiname 
dovanai. Rašykite ar ateikite šiuo adresu:

Darbininkas naudoja palengvinimui 
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

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

Dirbtuves darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu 
galimybės uždirbti kasdieninę duonų.

PžlNIC
(Lietuvos Inform:

“Eltos 2

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Angliakasys naudoja Pain-Expellerį 
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katų ir energijų. ,

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

Visi naudoja Pain-Expellerį.

VYSKUPUI KAB 
GRĮŽUS Iš

Kaunas. — žei 
po kelionės uždą 
buvo, sulyg bažr 
reikalavimu, infc 
tąjį Sostą apie įri 
tini stovį žemaič 
je. Tuo tikslu jis 
tą Tėvą, jKardin 
Arcivyskupą čere

Religijos atžvil 
pareiškė Vatikan 
čia Lietuvoje lais 
vo gyvenimą, jol 
sutikdama. Del 
kopijos pozicijos, 
rėvičins pastebėj 
nas pavesdamas 
kopatą Varšavos 
žiūrai, nieko, apie 
dainas nei Lietuv 
nei Lietuvos Vyri 
vo tuomi Lietuv 
visuomenę. - .

Toliau Vyskupi 
geidavimą, kad i 
Vyskupijos butų i 
gtos į vieną Lieti 
provinciją, kad 
įkurta Lietuvos 
ir kad Lietuvai t

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 medikaliais budais

Įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų jųS gausit geriausias 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 būdas 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, 

laiku sugrįšite į savo sveikatą.

Dr. BAILEY “Specijalistas”
Jeigu gi pagydoma, jųš greičiausiu laiku

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakarę

5511 Euclid Avenue
Prie E. 55 St. Butas 222. Antros lubo**. 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
kasdien. Nedėliotu is 10 iki 1 po pietų.

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS
i HAMBURGĄ - - - - - - - $125.00

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS $130.00

IŠ PHILADELPHIJOS AR NEW YORKO
i KAUNĄ - - ------ $134.00

IŠ NEW YORKO i LIEPOJV 
I LIEPOJV Per HAMBURGĄ

$145.00
$132.00

atskiras Apaštalų 
Ir Kardinolas. ( 

retti pažadėjo vis 
; kai tik sutvirtės 
■ dėtis.

Prie tos progos 
į vo paklaustas api 
į tuvos padėtį. Tų 
> šsfltyje buvo pažy 
i apie 'kurį, Vydku

“DIRVOS”
Attilos Siaubimas L 

riškas aprašym 
Europą ir Azį 

;<;, paveikslais. P: 
Drūtam audimo 

SaseSIėpiaei už ima 
ga lietuvių kalb 
jvaitųs gamtos 
sutverę misteri: 
paveikslų. Para 
Drūtais audimu

Mohimedo Kelionė 
mai: Ar Mėnuli 
nuo Žemės Dar 
Kam Žmogus C 
Kodėl žiemų, Ša 
Saulinė Planetų ' 

» vičius. 126 pusi 
Lietuvių Prabočiai Lj 

■ingos senovės L; 
yra buvusi lietuvi 
das. 35 pust :..

Raiijea Moterų ’’Mirt 
gyvenimas, varga 
riumenėn,. sunkios 
žeidimai. Prisiarl 
rūkas kita, kuo 1 
;ių turi 295 ...
Gražiais tvirtais a

Laimės Bejieškant 1 
tikos lietuvių gyve 

. (su autoriaus pave

Tautos Vainikas. Puil 
djų knygelė. Telp 

w ir merginn-moterų
r klamavimui. Pusi:

Teisybės Pasakos. Ranl 
Iš), pritaikintų prie 
taisė JI. Šalčius.. Cli

Tėvynės įspūdžiai. Lab 
rašė Svyrūnėlis. Si

- gražia žalia spalva;
Užtekanti Saulė. Pati 

paveikslėliai. Tami 
rašymų, labi žingei 
utijot srityje ir tt. 
M puslapiai, su pa 

Grafas Kaimiečio Beritu 
nomis ir šokiais. Pa 
Bagdžiuniutė. Pusi

Rytų Pylis. Drama pen 
atidengymų. Parašė 
vertė B. Sknpkausl

Prie Visų Reikia Dadeti $5.00 Taksų,

Siunčiame Pinigus
Į Visą Lietuvą

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

Gabowitz-Castle and Co

'DIRV

Užkeikta Mergelė. See 
šešių atidengimų, 
bai lengva lošti, d; 
ra moterų. 35 pusi

Veidmainystė ir Meilė. C 
gi drama. Parašė S< 
kalbon vertė P. Noi

Filosofijos Straipsniai.
vių literatūroje rast: 
irius klausimus. Pai 
tieji susipažinti su : 
turi geriausių.'progį 
Su audimo apdarais

Tautos Vainikas — Kny 
torių — moterų ir i 
žios deklamavimui.

šešėliai Labai akyvas 
vertiniai iš garsaus 
sant. Knyga atskiri; 
tytoją ir nušviėčianč 
gė Tulęlis.......\ 
Tvirtai apdaryta ...

IŠ LIEPOJAUSICLEVELANDĄ - - $180.16
Prie to dar $25,00 priedinių pinigų, kuriuos reikalauja
ma iš Valdžios, bet imagrantui atvykus atgrąžinama.

KAUNO OFISAS — Laisves Alėja, 58 
UKMERGĖS OFISAS — Kauno Gatve, 52a 

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

INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE
Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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(Lietuvos Informacijų Biuras) 
“Eltos žinios

VYSKUPUI KAREVIČIUI SU
GRĮŽUS Iš ROMOS.

Kaunas. — žemaičių vysku
po kelionės uždavinius Romon 
buvo, Sulyg bažnyčios kanonų 
reikalavimu, informuoti šven
tąjį Sostą apie religinį ir poli
tinį stovį žemaičių Vyskupijo
je. Tuo tikslu jis aplankė šven
tą Tėvą, [Kardinolą Gasparai, 
Arcivyskupą čeretti ir kitus.

Religijos atžvilgiu Vyskupas 
pareiškė Vatikanui, kad bažny
čia Lietuvoje laisvai reiškia sa
vo gyvenimą, jokių kliūčių ne
sutikdama. Del Lietuvos Vys
kupijos pozicijos, Vyskupas Ka
revičius pastebėjo, kad Vatika
nas pavesdamas Lietuvos Epis
kopatą Varšavos Nuncijo prie
žiūrai, nieko apie tai nepraneš- 
damas nei Lietuvos Episkopatui 
nei Lietuvos Vyriausybei, užga
vo tuomi Lietuvos Valdžią ir 
visuomenę. -

Toliau Vyskupas išreiškė pa
geidavimą, kad visos Lietuvos 
Vyskupijos butų 'bendrai sujun
gtos į vieną Lietuvos bažnytinę 
provinciją, kad Vilniuje butų 
įkurta Lietuvos Arcivyškupija 
ir kad Lietuvai butų skiriamas 
atskiras Apaštalų Nuncijus.

Ir Kardinolas Gasparai ir Če
retti pažadėjo visa tai įvykinti 
kai tik sutvirtės Lietuvos pa
dėtis.

Prie tos progos Vyskupas bu
vo paklaustas apie -politinę Lie
tuvos padėtį. Tų klausimų prie
šakyje buvo pažymėtas Vilnius, 
apie kurį, Vyskupui bekalbant,

įšv. Tėvas ir Kardinolas Gaspar- 
ri išsireiškė: “Taip, Vilnius, jū
sų sostinė, Lenkų okupuota.” 
Tas prisiminimo faktas yra žen- 

I klas, kad pats Vatikanas musų 
klausimu jau indomaujasi. Vys
kupas gi išdėstęs politinę Lie
tuvos padėtį aiškiai pasakė, kad 
Lietuviai niekuomet neišsižadės 
Vilniaus, -ne tik kaipo religinio, 
bet ir politinio centro. Politi
niu atžvilgiu dar indomu, kad 
Arcivyskupas čeretti paklausė 
Vyskupą, ar tai tiesa, kad Lie
tuvos Valdžia atidavusi miško 
turtų Anglų žydams. Vysku
pas Karevičius atsakė, kad An
glų koncesininkų grupė norėjo 
gauti 15 metų miško ir linų 
naudojimosi teisę Lietuvoje, bet 
Vyriausybė su tuo nesutiko.

Bendrai imant, Vyskupas pa
tenkintas kelione, kadangi ji 
davė jam progos Vatikane išai
škinti Lietuvos religinę ir poli
tinę padėtį ir daug neaiškumų 
pašalinti. 

5T ▼ V
TARIAMASI SU NORVEGIJA.

Kaunas. — Atvažiavo iš Kris
tianijos Norvegijos pramonės 
ir prekybos ministerijos gene- 
ralis sekretorius S. Johannssen 

lir iš Norvegų miesto Stavange- 
‘ro Thor Egeland tikslu užmeg- 
sti prekybos ryšius su Lietuvos

■ Vyriaušybe.

'VILNIAUS MARGUMYNAI.
“Vilniaus” pranešimu, Vilniu- 

Ije Lenkų kalbos kursus mažai 
kas telanko. Vedėjai skundžia
si, kad pirmą žiemą dar prie 

[Vokiečių nors taip buvę — Ba
ilėse 'klausytojai negalėję sutil

pti. šįmet, nežiūrint į tai, kad 
daugelis žymių valdninkų, ne
mokančių gerai Lenkų kalbos, 
priversti pasitraukti nuo vietų, 
vis tik kursuose klausytojų ma
žai.

“Straž Litwy” pranešimu, va
sario 21 d. įvykęs Vilniuje Žy
dų atstovų pasitarimas su Len
kų socialistinės partijos ir de
mokratų partijos atstovais tik
slu sudaryti gerus žydų ir Len
kų 'gyventojų santikius. Nutar
ta įkurti Vilniuje draugiją, ku
ri rūpintųsi atskirų tautų gy
ventojus suartinti ir sumažinti 
antagonizmą. Tuo 'tikslu busią 
daromos paskaitos, referatai, 
pasitarimai ir tt.

šiame pasitarime Gudų ir 
Lietuių nebuvo, kitam kartui 
kviesią ir juos-.

Vilniaus administracija per
sekioja Lietuvių spaudą. Lie
tuvių krypsnio laikraštis “Vi- 
lenskij Kurjer” nubaustas 50 
tūkstančių Lenkų markių.

Vilniaus-Gudų ir žydų visuo
menė labai'patenkinta Lietuvos 
Seimo narių apsilankymu. Len
kai taip pat labai susidomėję.

Viliiiaus Lenkai neišbraukia 
iš registravimo knygų mirusių 
savo tautiečių. Plebiscito prie
monės perankstyvos.

Paleisti iš Vilniaus kalėjimo 
Railytė ir Aleknavičius. 

▼ ▼ ▼

ODESOS LIETUVIAI.
Kaunas. — Lietuvos Atstovy

bė Maskvoje atsiuntė sekantį 
jos gautą iš Odesos Lietuvių 
kolonijos laišką:

Nuo pat pradžios Lenkų- be
gėdiško Lietuvos užpuolimo O- 
desos 'Lietuvių kolonija didžiau
siu domėsiu seka kas dedasi Tė
vynėje. Kiekviena, nors trum
piausia, Rusų laikraščių suteik- 

Į ta žinutė yra godžiai skaitoma

Knygos Visiems ir Visokiame Reikale
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas;? 208-p. 1.00
Drūtais audimo apdarais .................... 1.60

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

Mohamedo Kelionė i Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip'Toli j 
nuo Žemės Dangus?. Ar turi -Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą, šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų "šeimyna. Paraše K. S. Karpa-

* vičius. 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 Batalijom?” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn,. sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 .......................... ;■... $1.25 
Gražiais tvirtais apdarais ........... .... $2.00

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

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė; Telpa joje keleto autorių — vyrų 
Ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............50c |

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius.. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25 

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais

- gražia žalia spalva. 80 puslapių.......... .'.................35
Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 

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

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

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

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

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

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

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

Ta pati apdaryta ......,. -.—.............. 1.75
1147 Apie žemę ir Kitus Svietus .............. p. 255 1.25

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

35 Badas — Dailus vaizdelis .......... p. 260 1.00 
1444 Baltoji Vergija ................................. p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus 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 ............................................   ■ • p. 122 75
903 Dėde, arba ainių kančios ................. p. 136 , 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė .... p. 193 50
1448 Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) .......... p. 88 25
1901 Daktaras Kišęniuje .............................. 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 Franciizijos Revoliucija ............ p. 75 40
3055 Franeuzų 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 apdarais! .................................. 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

ir svarstoma. Visi atsitikimai 
Lietuvoj randa gilų atbalsį mu
sų širdyse.

Odesos Lietuviai 'baisiai pa
sipiktinę veidmaininga Lenkų 
politika, būtinai norinčių nu
smaugti laisvą Lietuvos 'gyve
nimą ir užgrobti musų žemę. 
Odesiečiai tvirtai tiki, jog tie 
Lenkų norai neišsipildys. Jie 
neabejoja, jog avanturis'tas žel- 
gowskis, vėliau ar anksčiau, su
silauks tokio pat galo, kaip ir 
jo pirmtakunas Bermont-Ava- 
lovas. šiaip ar taip, dvarponiai 
ir bajorai musų krašte nevieš
pataus. Odesos Lietuviai parei
škia, jog šioj kovoj dėl Lietu
vos laisvės ir šviesios ateities 
jie visa savo širdžia ir jausmais 
kartu su drąsiais Tėvynės gy
nėjais. stovės. Jie gailisi’ tik, 
kad nusidėjusios aplinkybės ne
leidžia jiems sugrįžti Lietuvon 
dalyvauti ten kaip kas gali, 
bendroj kovoj su neapkenčia
mu priešininku.

Lai nebūna musų širdyse nu
siminimo! Lai nenudėta musų 
pajiegos! Lai gyvuoja šventa 
kova su užpuolikais!

Laišką parašyti įgaliotas 
Zigmas Tolišius-Stasiulevičius.

▼ ▼ ▼
TRUKIAI KLAIPĖDON.

Kaunas. — Klaipėdos kraš
to generolas Odry sutinka, kad 
Lietuvos traukiniai vaikščioja 
laisvai iki Klaipėdos per Bajo
rus. Oficialiniu pranešimu, va
kario 13 d. susisiekimas buvo 
įvykęs Franeuzų nepasiklausus, 
tik susitarus krašto valdžiai su 
Lietuvos Susisiekimo Ministeri
ja.

▼ ▼ ▼
KOMITETAS LIETUVAI 
ŠELPTI.

Kopenhagenas. —- Dariuose 
galutinai susiorganizavo komite
tais Lietuvai šelpti, kuriame da
lyvauja žymių Danų, kaip Da
nų Mokslo Draugijos Pirminin
kas Wilhelm Taemsen, kuris yra 
komiteto pirmininkas, Karaliaus 
Ūkio Instituto Direktorius prof. 
H. O. G. Ellinger, komiteto'vi
ce pirmininkas, Banko Direkto
rius Chr. Fabricius, komiteto 
iždininkas, Advokatas Egholm, 
komiteto sekretorius, ir visa ei
lė 'kitų Danų mokslininkų, pra
monininkų, rašytojų. Paskuti
niu mėtų -naujai įstojo į komi
tetą žymių pramonininkų. Ko
mitetas indėjo devyniuose Ko- 
penhageno žymesniuose laikraš
čiuose atsišaukimą “Gelbėk Lie
tuvą!”, 'kuriame, pabriežęs, kad 
Lietuvoje vargas nei kiek ne
mažesnis negu kituose nuo ka
rės nukentėjusiems Danų šel
piamuose kraštuose, kviečia sa
vo tautiečius suteikti aukų ir 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

REORGANIZUOJAMA FRAN- 
CUZIJAS MISIJOS;

Kaunas. »— Gautomis žinio
mis, Francuzijos Militarinės mi
sijos Pabaltjurio valstybėms re
organizuojamos. Bus tik viena 
militarinė atstovybė visoms Pa
baltjurio valstybėms Rygoje su 
Lei-t.-pulkininku Archey prie
šakyj. Atstovybė turės savo 
delegatus Kaune, Rygoje ir Tab
line. Prie Lietuvos Vyriausy
bės yra paskirtas kap. Jouųuie- 
re, prie Latvijos vyriausybės 
komendantas Gerard ir prie Es-, 
tijos — komendantas Benn.

DELEI GANDŲ APIE CHO
LERĄ LIETUVOJE.

Kaunas. — Vidaus Reikalų 
Ministerijos Sanitarijos skyrius 
praneša, kad skleidžiamos užsie
nyje ir Lietuvoj žinios del di
delio choleros prasiplatinimo 
Lietuvoj netikros. Choleros su
sirgimai nyksta. Nuo vasario 
17 d. nebuvo nei vieno susirgi
mo.

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

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

; šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas-
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tūlelis. ......!...............:. .50 
Tvirtai apdaryta ....’...................... $1.00

knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_________ $2.00
Su tvirtais apdarais _____________________ 2.75

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162___ ' 1.25
Gražiai apdaryta ____ _____________________ 1.50

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

Pulkim Ant Kelių — Nauja 'maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu______i_____ _ $3.00

"'DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Sugrąžina man sveikatą Ir pajie- 
gas, saka Ponas Matusevicls

Dalzell. Ill.
‘Titanu savą neaprubežioutą padekavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunti i los duoda, naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gclbicjc. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Toncr 
atgavau savą sveikatą ir pajiegos. Jie numeti 
man lazdą ir davi energija ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba negut 
pirmiaus ir no jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas 
ir gcriaus's atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą prcŠ tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATŲSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybčs pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistus del silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivin 
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapa ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, sierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną 
vieną menesi gydymą, o preke yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava apti»>- 
korious, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti, aptiėkorius sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptickoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mčnesi gvarantuotą gydymą, apmo- 
kietą pačią. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago, III.

Reikia Naikint Lenkpa-. 
laikius Lietuvoje

štai 'kaip rašo iš Lietuvos pa
žįstami saviems draugams Ame
rikoje:

... .Kaip tamista klausei apie: 
Lietuvos Valdžią ir valdininkus, 
apie tai visiko neaprašytum, bet 
imant paskiras vietas kaip kur 
randama negei'stinumų. štai, 
sakysim, Panevėžio apielinkėje 
miškų vedėjas yra Oginių oko- 
licos Lenkpalaikis Breskis, pa
sižymėjęs šioje srityje kazira- 
vimu. Pro jo lauką važiuoda
mas žmogus patėmija šniūrais 
surėžytą 1 žemę. Panašiai yra 
kur broliai dalinasi žemę ir iš- 
sirėžo, bet jo žemę dabar rėžo
ma kurią jis žiemą prakaziria- 
vo. Miško sargai irgi didžiuma 
tokiomis pavardėmis kaip Lin- 
kiewicz, Radiszewicz. Tat. mu
sų žmonėms, padegėliams, su
naikintiems po karės, reikia prie 
tokių puslenkių kreiptis pagal
bos, medžių trobesiams ar -ku
rui, čia ir susiduria kaimietis 
su plėšriu Lenku, kaip ir anie 
kariautojai fronte.

štai dar kita. Man pačiam 
nuvežus grudus į Panevėžio su
ėmimo komitetą teko laukti ei
lėje pakvitavimo visą dieną, o 
vėliaus atvažiavę su grūdais 
Lenkpalaikiai priėję prie stalo 
ibe eilės, atsiprašo, žinoma, man
dagiai, “pšeprašam panovie”, ir 
gavę pakvitavimą važiuoja na
mon. Mat, moka Lenkiškai.... 
Mus kaimiečius palieka stovin
čius eilėje; mekuriems tenka 
net ant rytojaus atvykti gavi
mui pakvitavimo.’ Tokie daly
kai mus labai erzina ir jaučia
mės kaip po Lenkijos jungu, 
nors ir savoj šalyj savo valdžią 
turėdami.

Kolei Lenkbemiai turės- už
ėmę valdiškas vietas, tai mus 
Lietuvos pilečius vargins neiš
tikimi valdžios tarnai. Butų 
linksma sulaukti Lietuviškų pa
tarnautojų valdiškose įstaigo
se, tuomet jaustumės esą Lie
tuvoje.

Girdime gandus-, kad sušilus 
orui Lenkai užpuls Lietuvą.

Meldžiu tamstos neišduot nie
kam kad aš tokį laišką jums 
rašiau, nes mus Lenkberniai iš
kartų sužinoję.

Nuo Red.: šis laiškas, kaip 
matome, nekaltina ir nesmerkia 
Lietuvos Valdžios, tik paskirus 
perdėtinius, kurių vietomis Lie
tuvoje randasi. Lietuvoje gy
venantieji Lenkai (ar tik Lenk
berniai) turi visas teises Lietu
vos piliečio, už tai ir vietas jie 
gali užimti. Tik gaila, kad jie 
dar.neturi užtektino supratimo 
sykį ant visados atsikratyti sa
vo alkio sekiojimo paskui Len
kiškumą; dar yra tokių, kurie 
Lietuvius “chlopais” vadina pa
čioje Lietuvoje. Dalykai dar 
nenusistovėję, dar gal tokių šir
dyse dega slaptas geismas, kad 
Lietuva liktų po Lenkais.. Atvi
ri tokie geidėjai papuola. į mu
sų Valdžios nagus ir buna nu
bausti. Lietuviams piliečiams 
reiktų visur būti Lietuviais, o 
tada Lenkiškai kalbantieji pasi
jus be vertės su savo šlektizmu 
ir žiūrės iš ko duoną valgo.

Lietuvos Atstovybės
Amerikoje

Pajieškojimai šių Ypatų:
Jieškomi:

Kazimieras Urbonas iš Kra
žių, Raseinių apsk., gyvenęs Ed
wardsville, Pa.

Vincas Grakauskas, Judrėnų 
•kaimo, Telšių apsk., -gyvenęs 
Montellb, Mass.

Juozas Vaiciukynas, iš Jezno, 
Alytaus apsk., gyvenęs* Pitts
burg, Pa.

Povilas Daraška gyvenęs Chi
cago, Ill.

Vincas ir Bronislavas Jasunai 
iš Pėntiškių, šakių a-pskr.

Jon. Pocevičius gyvenęs New 
Yoiike.

Jonas, Juozas ir Augustinas 
Petrauskai.

Feliksas Bružas ir Pranas Pū
čius, -'visi Derkintių kaimo, Ša
čių par., Mosėdžio vals.

Liudvikas Malukas iš Jedžio-. 
tų -kaimo, Truikunų fil., Skuo
do vals.

Kazimieras Urbonas, Barborą 
Urboniutė, Kazimieras Jarųm- 
bauskis, Jonas Sirutis — iš Al- 
sedžio miestelio, Telšių apsk.

Kazimieras Dobryka iš Dep- 
šių kaimo, Gruzdžių vai., šaulių 
apsk., gyvenęs McKees Rocks, 
Pa;

Kas žinote apie šias ypatas 
suteikite pilnai visas informaci
jas ir žinias šiuo antrašu:-

Representative of Lithuania 
in America

703 — 15th St. N. W.
Washington, D. C.

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

COLLVER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 198 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

t - JOSEPH P. SABEL t
?----- REAI. ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC------ ?
T Išdirba visokius 'legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir T 
$ del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju
T savo vientaučiams visokiame reikale. Norėdami atvažiuot-į Young- T 
X stowna pirma galit su manim susirašyti, o. gausit informacijų. Ž 
i Ofisas 507 MAHONING BANK BLDG. YOUNGSTOWN, O. t 
Y ' Telefonai: Bell Main 95. Automatic 6656 4>

grz gę...į.~aa~.=.== sąrąs—=S=Sg=r?rrgĮETE; 3 : : .1.«- .-jT? : - -;
Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų. !

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

NAUMIESTIS, Tauragės aps.
Prie Naumiesčio pačto yra in- 

taisyta dėžutė Lietuvos Gyni
mo-Komitetui aukoms iš tų, ku
rie gauna iš Amerikos pinigų. 
Tokių pinigų per paminėtąjį 
paetą pareina labai daug. To
dėl ir aukų jau keletas šimtų 
į Lietuvos Gynimo komitetą in- 
plaukė.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!’’

Kūdikiai mėgsta jį! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duodą galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street* Borough of Brooklyn, New York City
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Alano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų- Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man ūmai 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 nepave’du 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. Apžiūrėki! kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare.

Serėdomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

ligas Kraujo, odos ir 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-

Aš, DR. G. A. YĄTES, 
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

© 
© 
© 
©

©

©



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
. Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Jonas Butėnas išvažiuoja Ita
lijon. žinomas Amerikos Lietu
viams dainininkas baritonas Jo
nas Butėnas, pastaruoju laiku 
gyvenęs Clevelande, pasiryžo iš
keliauti Italijon ir jo išleistu
vėms vietinių (draugų būrelis 
parengia dainų vakarą ant pėt- 
nyčios, balandžio 15 d., Lietu
vių salėje. Koncerte dalyvauja 
paties Butėno mokiniai ir moki
nės dainininkai. Bus suvaidin
ta operetė “Adomas ir Jieva” 
ir sudainuota šiaip dainų.

I'ki šiolei J. Butėnas mokino 
subolševi'kėjusį “Mirtos” Chorą, 
bet jie visgi nužiūrėjo, kad ar 
bene jų mokytojas nebus “bur
žujus”, ir taip neužsitikėdami 
ant toliau Butėnui nesileido mo
kyti, nežiūrint kad jis pereitą 
gruodžio mėnesį per ądv. Bago- 
čiaus prakalbas rėkė, kad jam 
kas duotų ginklų revoliucijai. 
Tas jo pasielgimas numažino jo 
intekmę dailininkų tarpe, bet jei 
po išvažiavimo Italijon ir pasi- 
lavinimo dar daugiau dalioje jis 
pasiliks rimtesnis ir nesimėtys 
į sroves, kaip iki dabar darė, ti
kėkime sulaukti iš jo prakil
naus žmogaus. |

Jo žmona su pora kūdikių pa
silieka Amerikoje. Linkiu jam 
gerų pasekmių. Solo.

Nedėlioj, balandžio 17 d., at
sibus TMD. 20 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Goodrich Name, E. 
31 gat., nuo 2 vai. po pietų. Vi
si kuopos nariai yra kviečiami 
atsilankyti, nes išgirsite daug 
svarbių dalykų. Teatro rengi
mo komisija išduos atskaitą iš 
praeito baliaus, todėl bus svar
bu išgirsti kiek liks pelno. Ne
užmirškite, 'kad bus duodama 
naujos knygos.

Taipgi tą pačią dieną ir toje 
pačioje viėtoje, nuo 12 vai. po 
pietų, atsibus Lietuvių Piliečių 
Sąjungos 82-ro skyriaus susirin
kimas. Kurie priklauso arba 
mano priklausyti malonėsite at
silankyti. ši organizacija yra 
labai išsiplatinusi po visą Ame- 
riką ir jau tūkstančiai narių

DIDELIS UŽDARBIS
sugabiems vyrams, su geru ap- 
sipažinimu, parduodant namus. 
Dauguma jūsų žmonių nori nu
sipirkti namus, bet nežino prie 
ko kreiptis. Tegul jie sužino, 
kad jus pardavinėjate prie

S. H. KLEINMAN 
REALTY COMPANY 

3rd Floor
National City Building

Didžiausios Real Estate 
įstaigos Clevelande 

ir jie pirks nuo jūsų kam tik 
reikės.

Tolimesnių ’ informacijų klaus
kite pas

MR. STRINGER
Lietuvių Skyriaus vedėją.

PARSIDUODA rakandai, mažai 
vartoti, del 4 kambarių. Kam 

reikia gali ir stubą užimt. Par-| 
davimo priežastis: išvažiuojam 
Lietuvon. Atsišaukit f095 E. 
71 Street. F. Markauskas;
Pajieškau Jono Matako, Vil

niaus rėd., Tralyj aps., Pa- 
drieškių kaimo, Jezno vai. Yra 
svarbi žinia iš Lietuvos-. Malo
nėsit atsišaukti šiuo adresu: 
Joe Uloza, 1785 E. 31 St., Cle
veland, Ohio.

DIDELIS Lotas parsiduoda, ant
Ix>rain avė., 50x200 pėdų, už labai 

pigių kainų. Puikiausia žemė del so
dinimo visokių daržovių, ko tik rei
kia, su 10,000 ketvirtainių pėdų so
dinimui. Turiu parduoti iki Utar- 
ninko, tik $800. Mažas {mokestis ir 
lengvas išmokėjimas mėnesiais. At
sišaukit pas JOHN HOLCHIN, 1929 
Lorain Ave., arba telefonu Central 
804. Nuo 9, iki 11 ryte.

“REIKALINGA
mokantis dirbti visokius gė
rimus, kaip Amerikoniškus 
taip ir Lietuviškus, kuris yrą 
prie tokio darbo dirbęs ir turi 
patyrimo, gaus gerą vietą ir 
atsakančią mokesnį.. Atsišau
kit tuojau. (17)

NEURA BOTTLING CO.
2047 Hamilton Ave. 

Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA UKĖ
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- I 
mis, be gyvulių. (16)

ŪKĖS PARDAVIMUI
Jos Randasi

Ohio, Penn, ir New Yortco 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)

i prie jos priklauso. .Todėl 'kiek-limktės už darbo apie savo ne
vienas prakilnus ir mylintis sa- |mus. Pirmiausia bus musių ir 
vo Tėvynę Lietuvis, jei dar ne- žiurkių naikinimo diena; pas- 
priklausote, ateikite *ir prisira- kui, nedėlioj, 17, bus peržiurė-
šykite.

TMD. 20 kp. Korespondentas.

Balandžio 16 yra Nbcionalė 
Knygų diena, kuri tai diena yra 
atidėta žmonėms peržiūrėjimui 
per visas knygų lentynas, kam
pus ir kitas retai užeinamas na-1 
muose vietas, ar nesiranda užsi
metusių nesugrąžintų knygynui 
knygų. Ta diena išpuola tada, 
kaip senas ląįkas atgal buvo nu
spręsta įvesti permainas ir pa
gerintą sistemą atsilyginimui 
už imamas knygas. Taigi pir
mas dalykas šiame atsitikime 
yra užbaigti su visais knygų re
kordais ir pradėti viską pemau- 
ją, kad neužsiliktų jokia užmirš
ta iš knygyno paimta knyga,
ar tai Angliška ar Lietuviška. 
Už tokias užvilktas neatiduotas 
knygas miesto knygynai neims 
jokio atlyginimo iki gegužio 1 
dienos. Taigi stengkitės sugrą
žinti.

Daugiau knygų. Savaitė-kita 
atgal iš didžiojo miesto knygy
no atėję vedėjos nupirko “Dir
voje” paskiausiai išleistas visas 
Amerikos Lietuvių knygas ir 
kurios buvo neapdarytos davė 
apdaryti. Taigi norintieji pa
sinaudoti knygynų dykai duoda
momis Lietuviškomis knygomis 
tą visada galite padaryti. Kny
gos randasi Centraliniame Kny
gyne, Euclid avė. prie E. 14 st. 
Bet galima jas gauti ir skyriuo
se, kurie yra arti jūsų gyvena
mų vietų: tik nuėjus reikia pa
sakyti kokios knygos norite ir 
jums bus pristatyta trumpu lai
ku.

Lietuvio graboriaus Skunskio 
name įvyko toks atsitikimas: 
jų pačių jaunešnysis vaikas pa
siėmęs iš saugosios šėpos apie 
$900 pabėgo iš namų. Tekis 
atsitikimas nelabai kaip atsi
liepia ant tėvo, nes- ir skriau
da padaryta. Tiek daug namie 
pinigų laikyti yra nejuokai.

Bet gi kuomet buvo sykį pas 
p. Skunskį nuvykta prašyti nu
pirkti Lietuvos boną, jis atsi
sakė neturįs pinigų ir negalįs 
visai pirkti.

The Lithuanian Mortgage Co. 
po sėkmingo poros metų veiki
mo ir nesistengimo perdaug sa
vo biznio plėsti kadangi buvo 
užvesta plati agitacija su Lietu
vos- reikalų rėmimu, dabar nu
sprendė plačiau pranešt apie sa
vo 'biznio stovį ir naudą, keikią 
ji duoda savo šėrininkams. A- 
pie tai rasite garsinimą ant p. 
4-to. Perskaitykite atidžiai, ir 
pagalvokite.

Indomios prąkalbos atsibus 
kožną nedėldenį', Wm. Abel and 
Sons Co. salėje, 7017 Superior 
avė., tarpe E 70" ir 71 gatvių. 
Inžanga visiems dovanai, nėra 
jokių kolektų. Tinka vyrams 
ir moterims pasiklausyti, nes 
bus aiškinama šv. rašto dalykai. 
Pradžia 3 vai. po pietų. (apg).

Imkitės už apsivalymo. Ba
landžio 16 d. pradedant iki 23 
dienos -bus viso miesto apsiva
lymo savaitė. Visi gyventojai

DR. P. J. HUGHES
- DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

Tai yra 
Krautuvė 

Del, Žmonių

REIKMENIS namuose
PADABINIMAMS REIKMENIS

55c PAKLODĖS — Visai iš
baltintos; 2 jardų pločio, pu- 

. sėtinai storos rūšies; gva- 
rantuota koilgiausiam 48c 
išlaikymui. Jardas. ..

42c PAGALVIŲ INPILAI — 
pasiūti iš gero tam tikro au
dimo, storo, 
kui išausti; 
kui; 
tam tikslui.

Be siūlių aplin- 
45 colių aplin- 

labai tinkami 35c 
Jardas...

jimas, ir kur keno matysit api
leistas vietas praneškit telefo-
nu Main 1. Panedėlyje, 18, bus 
popierų surankiojimo diena.

Bal. 19, utaminke, šaligatvių 
apšlavimo diena.

Bal. 20, seredoj, surankioji- 
mas visokių išmatų.

Bal. 21, ketverge, surankioji
mo dalykų kuriuos ugnis gali 
paliesti.

Bal. 22, pėtnyčioj, daržų apsi- 
taisymo diena.

Bal.' 23, subatoj, durnų ven
gimo diena. Bus dedama pas
tangos aptaisymui įvairių ku- 
rianamų vietų, kad mažiau mie
stui tektų durnų.

Dirbkite palaikymui miesto 
ir savo namų apielinkės švariai.

Galutino gatvekarių darbinin
kų su kompanija Susitarimo ne
padaryta, nors neišrado kad g&- 
lės kilti streikas, kaip buvo iš 
sykio manyta, nes kompanija 
nori numažinti algas kada pasi
baigs metų kontraktas gegužio 
1 dieną.

Šią savaitę Clevelande atsibu- 
na moterų balsuotojų lygos su
važiavimas. Dalyvauja iš visų 
valstijų delegatės. Jos nori įve
sti pagerinimų į politiką •—- to 
jos nori, bet, nežinia ar galės. 
Joms rupi apkarpyti vyrų poli
tikos 'bosų galybę, kokią jie iki 
šiolei naudojo rinkimuose.

Bankams išleista pranešimai, 
jog pradėjo atsirasti netikrų pi
nigų — popierinių $100. Kurie 
turit laimę turėti šimtą dolarių 
gavę šimtinę apsižiurėkit ir ne- 
mainykit kam smulkesniais ne
persitikrinę, ar tikra yra.

Pagarsėjęs Meksikos bandi
tas Villa žada atvažiuot ir apsi- 
gyvent Clevelando apielinkėje.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai. 
Superior Av. ir Addison Rd.

KQDEL JUS NETURĖJOT 
UŽTEKTINAI GAZO

Clevelandas turėjo keblumo Nedėlioj kuomet reikėjo virti pietus. Ir ne
geriau buvo ir Panedėlyje. Nereikėjo jokio gazo eksperto to patėmiji- 
mui. Nei taipgi1 yra reikalingas ekspertas pasakymui priežasties kodėl 
taip buvo. Žinoma kad nebuvo užtektinai naturalio gazo atlikimui vis
ko ko Clevelandiečiai gazo naudotojai norėjo. Kiekviena kubiška pėda 
gazo kiek buvo galima pristatyti buvo priduota. Ir tai dar nebuvo už
tenkamai. Jus žinote jog neužteko ir mes žinome jog neužteko.

Mes esame padavę sumanymą vienatiniam galimui budui pagelbėti lai
ke pritrukime gazo. Tai buvo apkarpymas nereikalingo naudojimo su
pagalba kilnojančios kainos mokėjimui už gazą, kad butų daugiau gazo
tikriems reikalams, virimui ir vandens šildymui.

Tai yra atsakymas kaslink gazo ištekliaus pastarosios žiemos — ir žiemų. 
Bet kas svarbiausia prie to, tai yra atsakymas ant klausimo apie agzo 
padėjimą sekančią žiemą.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

29c GELEŽINIS KIETAS Inpilams 
audimas — pilno jardo pločio. Na- 
turales gelsvos spalvos, švelnaus 
lygaus išaudimo. šis inpilams au
dimas yra toks kaip jo var- 19c 
das rodo. Jardas ..........

45c DRYŽUOTAS AUDIMAS — 29 
colių pločio. Populiariškiausiais 
bryžiais ir spalvomis, kukios kiek
vienam patinka ir suteiks 38c 
ilgų patarnavimų. Jardas v.

BAILEY’S—SEPTINTOS GRINDYS

Tokia žinia atėjo iš Looflirpa, 
Meksikos; 'Kaip paskiausia pra
nešimai buvo, jis susikrovęs vi
są savo mantą, su žmoną ir vai
kais ir su 124 savo buvusių pa
sekėjų, išvyko linkui Suv. Val-i 
stijų rubežiaus. Pasiekęs Suv. i 
Valstijų pusę, jis žada pirktis 
automobilius ir susidėjęs viską j 
keliauti linkui Clevelando. čia, 
žada įsteigti savo koloniją, kuri 
butų prieglauda visiems pabė
gėliams ir politiškiems Meksi
kos prasikaltėliams. Villa išsi- 
pardavė viską ką Meksikoje tu
rėjo, ką gavo atlyginimo nuo 
■valdžios už priaždėjimą paliau
ti suirutes kėlus. Pirm išvyk- 
siant, sakoma Villa iškrėtė vi
sus save sąkeleivius ir- išjieško- 
jo ar jie neturi kokių ginklų. 
Pranešė jiems taipgi, kad pa
siekus rubežių jis vėl visus iš
žiūrės, o jeigu kas bandytų ga-

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

I IŠRADĖJAI

i
i Pri šių skite man savo braiži- ’i 
T nius išradimo išegzaminavimui. • • 
T Reikalaukite •- išradimų knygų- * * 

tęs “Patarimai Išradėjams”, ku- * • 
ri duodama dykai. * ’

Rašykite Lietuviškai savo ad- II 
vokatui. • •

Martin Labinerx 15 PARK ROW, NEW YORK į 
J Registr. Patentų Adv. (Dr.) . •

SMULKMENIŠKI DAIKTAI
REGULIARIAI $1.25 RANKšLUOSČIAMS VOLUKAI — Balto pa

livuoto nudirbimo; 24 colių mieros. Jie yra specialiai nu- 79c 
pjginti ir parsiduoda tik po .... . ' ...................... * "

RUGULIARIAI 75c TOILETI- 
NĖS POPIEROS laikytojai— 
balta palivuoto apdirbimo su 
juodu voluku. Visai 53c 
nupiginta ............

REGULIARIAI 75c LĖKŠČIŲ 
prilaikytojai — misinginiai 
panikeliuoti. Parink- 59c 
tos ruses. Specialiai .. 

bartis kokį ginklą slaptai, tas 
bus iš jo būrio pavarytas.

Badas Chinijoj. — šiaurinė 
Chimja pergyvena tragiškiausį 
bado laiką; žmonės neturi ko 
valgyt, -graužia medžių žieves ir 
suvalgo lapus. 'Jeigu nebus pa
galbos žmonės nugrauš nuo že
mės visus žalumynus ir sunai
kins augį pirm nurinkamo.

žuvo 6 žm. Somerset, Ky. — 
Nuvirtais nuo relių Ir sudužus 
traukiniui nelaimėje užmušta 6 
ir sužeista apie 30 žmonių.

DABAR LAIKAS 
i PIRKTI

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

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

rime.
? S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

Išdirbami per Cleveland Grain 
& Milling Co. Cleveland, O.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Duodama
Merchants
Trading -
Štampai

50c RANKŠLUOSČIAMS volukai — 
balto palivuoto darbo. Ant medžio. 
Dikčiai nupiginnti šitam iš- 33c 
pardavimui .....................

REGULIARĖS $1.00 MUILO DĖŽĖS 
prikaalmos prie sienos. Baltai pa- 
livuotos. Panašios kaip yra tam 

darytų iš vielų. Specialiai 69c 
numažinta kaina................ w v

BAILEY’S—SKLEPE

Pačto vagystė. Po apiplėši
mo pačtinio automobiliaus Chi- 

|cagoj, surastas tuščiąs maišas 
ir pakeliai, sulyg kurių spėja
ma, jog bus išvogta suvirs pu
sė milijono dolarių'.

Chinijos prezidentas.' Nauju 
Chinijos prezidentu likosi išrin-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Aldų Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 1 
3 iki 5 po pietų.
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 
8115 St. Clair Avenue

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

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

L A. USEVIČĮUS
2343 Professor* Avė., S. W.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=; DANTISTAS 1st

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
•iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

DR. ADOMAS SZCZYTMI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

NAUDOKITE

naudokite
Ar Jip4 Plaukai įlanka?
NAUDOKITE JfuffleS .

Ar Jus Norite Apsau^olr Juos ? / 
NAUDOKITE

VsLuomui mvo plauki} ^raataia ir tankuua
NAUDOKITE

Užlaikymui ^alvoa odos sveikai ir švarini
NAUDOKITE QuffleS

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbeju per p&šty už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Pain-Expelleris 

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

Nuo reuniatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
stėrėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam. pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamų pagalbų. 

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat —- 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

Paruoškite Savo Namus Gatavai 
Del Pavasario

Dabar yra laikas padaryti savo namuo
se pilną apsivalymą — atsikratyti nuo vi
sų dulkių ir purvo, kuris susirinko bėgy
je žiemos mėnesių.

Elektriškas valytojas pagelbės jums iš
valyti namus greitai ir lengyai, ir padės 
užlaikyti juos švarius. Jus galite nusipir
kti ji lengvomis išlygomis ant išmokesčio 
bile Elektriškų Daiktų Krautuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

ktas Dr. Sun Jat Sen, kuris bu
vo provizionaliu prezidentu ka
da Chinija pasiskelbė respubli- 
ką.’

Vezuvijus nerimsta. Italijos 
gąsdintojas vulkanas Vezuvijus 
netoli Neapolio vėl pradėjo veik
ti. Išsiveržimas buvo didžiau
sias kokis įvyko bėgyje praėju
sių penkiolikos metų;

R. M. S. P.
I EUROPA
Dvisavaitiniais “O” Laivais

New York—Hamburg
Sustoja prie

Cherbourge ir Southamptone
ORBITA Gegužio 21 Liepos 2 
OROPESA Birželio 4 Liepos 16 
ORDUNA Birželio 18 Liepos 30 

1, 2 ir 3 klesos keleiviams.
Viskas puikiai rengta trečios kle

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

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių^ Agentūroj

i

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI

Namą Lotą
Automobilių 
Rakandus 

ir kitokius daiktus
JEIGU NORI 
IŠRANDUOTĮ

Namą Kambarį
Garadžių

JEIGU NORI GAUTI
Kambarį Namą
Rakandų ir kitokių 

daiktų

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Zxpellerj. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

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

9
F. AD. RICHTER & CO., 

3rd Ave. & 35th St, 
Brooklyn, New York


