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Detroito automobilių darbuo
se ir kitose industrijose pasta
ruoju laiku atgal priimtų dar
bininkų skaičius siekia pervirš 
100,000. Tą paskelbia 79 įstai
gų bendras leidžiamas savaiti
nis; lakštas; iš jų visų tik devy
niolika įstaigų dar dirba dalį 
laiko.
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Mažiau nelaimių kasyklose. 
Kasyklų biuro išleistas rapor
tas rodo, kad pastarais laikais 
vis mažėja nelaimingi atsitiki
mai anglies ir metalo kasyklo
se šioje Šalyje, įsteigus reika
lingus apsaugumo budus. ‘iTa- 
sai biuras veikia nuo 1910 me
tų. , Nuo. 1911 m. __ /I
po 4.71 nuo 1000 darbininkų iki 
1919 metų numažėjo ant 3.23.

Dirba visą' laiką. Toledo, O., 
Willys-Overland automobilių įs
taiga pradėjo pilnai veikti ir 
taip veiks toliau. Visi 7,000 
tos dirbtuvės darbininkų pri
imami atgal. .

Ohio industrijose. Plieno kor
poracijai numažinus produktų 
kainas, ir kitos paskiros gele
žies išdirbystės priverstos tai 
padaryti. Tas duoda tikėti, jog 
greitu laiku visas padėjimas tu
rės pagerėti, užsakymams didė-/ 
jant.

Tuo pačiu laiku jau ir taip 
paskiros įstaigos Youngstowno 
distrikte pradėjo didint savo 
išdarbį ir veikimas eina geryn.

Anglies industrija po seno
vei eina lėtai. Nedaugiau 
nuošimčio Ohio angliakasių 
dirba.

Akrono gurno išdirbystės 
gerina savo veikimą, dirba apie 
60 nuošimčių normalio.
’Gelžkeliais prekių siuntinėji

mas yra visai menkas, bet pa- 
sažierių važinėjimas laikosi ge
rai.

Kitos industrijos veikia lėtai. 
Stiklo ir puodų darbai eina ge
rokai. Laukų darbai pavasariui 
atėjus pradėjo naują eilę.

šaukia pasitariman. Trylikos 
gelžkelių darbininkų organiza
cijų perdėtiniai sukviesti Chi
cago je pasitarimui apie tvarką 
laike konferencijos su gelžkelių 
kompanijų atstovais derantis al
gų klausime. Reikalinga bus, 
kaip žinovai skelbia, apie 5,000 
atsakančių vyrų atstovauti uni- 

■ jas įvairiose vietose su įvairių 
paskirų kompanijų perdėtiniais 
varant derybas. . Apie ,400 uni
jų skyrių pirmininkų sušaukta 
šią savaitę į Chicagą.

Valdžios globoj buvusių gelž
kelių sutartis su darbininkais 
nuspręsta užbaigti liepos 1 die
na, tada jau prasidės veikti pa
skirų kompanijų savotiškos su-

I tartįs su unijomis.
Užbaigdama darbą valdžios 

I gelžkelių taryba, sutartinai pa
gamino šešiolika punktų, kurių 

!. prisilaikant kompanijos su savo 
I darbininkais galės tartis.

- LENKAI NELIAUJA 
SIAUTĘ VILNIUJE 
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Washington. — Balandžio 12 
d. Lietuvos Atstovybė iš Kauno 
nuo Balučio gavo tokį kablegra- 
mą del Lenkų siautimo Vilniuje:

Uždarius Lenkams visus Lie
tuvių laikraščius Vilniuje, Vil
niaus Lietuviai intęikė protestą 
delei šios Muravjoviškos opresi- 
jos. Lenkai spėja, jog Vilniaus 
likimas biis išriktas nuospren
džių Brusselyj ar kitur ir kad ši 
deciziją bus neprielanki Len
kams. Todėl endekai (Lenkų 
Tautinė Demokratų partija) su
tvėrė komitetą po vardu “Obro- 
na Wilenszczyzny,” dalina gin
klus ir stengiasi sukelti karinį 
žmonių Ūpą, skelbdami kad Lie
tuviai puls ant Vilniaus. Tame 

užmušimų jję nedaug pritarimo randa/’ ,
Be to iš 'kitų šaltinių Lietuvos 

Atstovybė yra gavusi patikrin
tų žinių, jog Lenkai yra pasi
ryžę sustiprinti savo propagan
dą Amerikoje ir padidinti agi
taciją savo naudai ypač laike 
Brusselio derybų, šioji agita
cija manoma varyti kaip tarp 
Amerikos politikos veikėjų, taip 
ir delei dezorganizacijos prave- 
dimo taip pačių Lietuvių. Bu
dėkime. Todėl ypač šiais lai
kais yra svarbu vietos Ameri
kos spaudai tinkamai nušviesti 
Lenkų akciją ir dėti kiek gali
ma apie jų nevykusius darbus 
tikrų žinių. Tepasirupina apie 
tat ir vietos veikėjai.

SVARBIOS ŽINIOS IŠ 
KAUNO.

Lenkai Grobia Lietuvos 
Mantą Visomis Pusėmis

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
, Balandžio 14 d. yra gautas iš 
Kauno toksai Balučio kablegra- 
mas:

Į Lietuvos Valdžios protes
tą del nuėmimo ir išvežimo 
Lenkijon gelžkelio bėgių tarp 
Turmonto ir Švenčionių, Kon
trolės Komisija praneša, kad 
Lenkų vyriausybė paaiškinu
si, jog tai padaryta Lenkijos 
Susisiekimo Ministerijos įsa
kytai konstrukcijai kitų lini
jų. NuolAtinai išvežama Len
kijon daug kitos medegos.

Balandžio 7 d. į Švenčionius 
nuėjo trįs tūkstančiai naujo
sios Lenkų kariumenės ir ke
li vagonai, amunicijos. Pasta
ruoju laiku daug kalbama apie 
Zelgowskiui naują džiabą.
Iš to telegramo matyti, jog 

Kontrolės Komisija visai nepa- 
jiegia sustabdyti visiškai netei
sėto ir 'begėdiško grobimo Lie
tuvos Valstybės mantos-, kurią 
Lenkų valdžia gabeno iš Lietu
vos. Prieš tokį musų krašto 
plėšimą patartina ir Amerikos 
Lietuviams kelti protestas 'ir 
bent apie tai indėti kuę galimą 
žinias į Amerikos spaudą.

Rusija 
ekono- 
šis at- 

sklei-

RUSIJA SU AMERIKA 
BIZNIO NEDARYS 
Washington. — Valstybės Se

kretorius Hughes savo laiške į 
Amerikos Dirbo Federacijos 
prezidentą Gompersą pareiškia, 
jog Suvienytos Valstijos nepra
dės prekybos reikalų su 
kolei sovietų politinė ir 
minė* sistema laikysis, 
sakymas duota į visus
džiamus gandus ir varomą pro
pagandą, kam’e aiškinama apie 
greitą pradėjimą prekybos ir 
politišką sąryšį! su sovietais ir 
kad jau esą išsiųsta į 'kitas ša
lis daug Rusiško aukso atmokė- 
jimui už prekes.

Sovietų Rusija, Sekretorius 
Hughes sako, yra “milžiniška 
ekonominė tuštuma” ir dadeda, 
jog “nesimato jokių prirodymų 
kad tas nelaimingas padėjimas 
galėtų kada pasikeisti kolei da
bartinė politiška ir ekonominė 
sistema laikysis*’.

Atnaujinimas (prekybos su ta 
suirusia valstybe -duotų progos 
nekuriems darbams sparčiau /ei
ti ir čionaitinis darbininkų pa
dėjimas dalimaį pagerėtų; bet 
Amerikos išdirbėjams nėra ant 
ko remti varymą prekybos su 
Rusija, kurios sovietinė siste
ma nieko nepripažįsta; patįs .gi 
žmonės neturi kuo užstatyti sa
vo turtingos šalies žaliosios me
degos, už ką galėtų iš kitur gau
ti nesančių pas juos reikalin
giausių dalykų, j

Šveicarija irgi neužsiima. Iš 
Gcnevos skelbimą, kad Rusija 
Šveicarijai skolinga 466,000,000 
rublių, ir Šveicarijos valdžia sa
kosi nepradės Jokių prekybos 
ryšių su Rusija iki ta skola ne^ 
bus atmokėta arba duota garan
tijos atmbkėjimui.
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te-

vis

Turkų-Grekų Mūšiams 
Galo Nesimato

Po vadovyste Mustapha Ke
mal Pašo 30,000 Turkų nacio
nalistų, pastiprinti artilerija ir 
■kavalerija atakavo Grekus prie 
Afium-Kharahissar ir Toulou- 
banar sričių norėdami perkirs
ti jų 'liniją. Taip skelbia žinios 
iš Srnymos, Maž. Azijoje. Ata
kas tapo suardytas Grekams iš
stojus prieš juos; Grekai paėmė 
6,000 Turkų nelaisvėn, tarpe jų 
15 oficierių, užėmė penkias ka- 
nuolęs ir kitos medegos.

Grekai šaukia atgal visus ofi; 
cierius, adjutantus ir kavaleri
jos rezervus iš 1091 iki 1913 m. 
klesų. Tų pašaukimas reiškia 
dėjimą didžiausių spėkų sekan
čiame Grekų dideliame pasisten
gime atstumti Turkus atgal iš 
Eski-šehr srities, kur jie buvo 
Grekus nuviję iki Brussbs.

Bardizag srityje taipgi eina 
Turkų-Grekų susifėmimai. Te
nai randasi Amerikos Raudono
jo Kryžiaus našlaičių globa.

Kova Indijoje. Būriai tenai- 
tinių žmonių organizativiai vei
kia prieš Anglijos karumdnę; 
pastarose dienose' susirėmime su 
jais Anglai nustojo keletą de- 
sėtkų savo kareivių sužeistais ir 
užmuštais.

Amerikonai Rusų nelaisvėje.
Iš Rygos pranešama jog Mas

kvos kalėjime tarp kitų suim
tųjų randasi ir Amerikonai. 
Kalėjime toks užlaikymas kad 
jie vos pasilaiko gyvi.

BAISUS NUOSTOLIAI AmSiKIEČIAI GAUSIAI PARĖMĖ LIETU- 
AUDRŲ KELIUOSE 
Pereitą pėtnyčią ir subatą, 

balandžio 15 ir 16 dd., pietines 
valstijas peršlavė didelė audra, 
palikdama savo kelyje šimtus 
sužeistų, suvirs šimto užmuštų, 
sugriautų namų, kaimų visiš
kai suardytų ir kitokios blėdies. 
ši baisi audra yra pirmutinė 
šiais metais kokia Suv. Valsti
jose. įvyko. Nuosavybės suga
dinta bus už milijonus dolarių. 
Išgriautų ir atskirtų nuo kitų 
miestelių gyventojams gręsia 
mirtis nuo žaizdų ir bado, net 
aptvinę vietos neprileidžia pa
galbos. Smarkus ilgi lietus iš
syk užkirto kelią pagalbai pri
statyti. Daugelyje vietų išar
dyta ir vandens nugriauta gelž
kelių relės-. Audra palietė Ar
kansas, Texas, Mississippi, Ala
bama ir kitas kaimyniškas val
stijas. Šiaurines' prašlavė didis 
sniegas, vietomis užversta keliai 
ii- pridaryta kitokios blėdies. Iš
puolė storiausią sniego negu 
tais šią žiemą sykiais.

VOS RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ

ki-

Šalčių Nuostoliai
Nuo 75 iki 90 nuošimčių Ohio 

valstijos vaismedžių likosi su
gadinta užėjus šalčiui užpereitą 
nedėldienį. Pereitą nedėldienį 
užėjus antra šalčio audra 'be
veik galutinai užbaigė anksty
vųjų vaismedžių žiedus, delei to 
Ohio valstija šįmet pati mažai 
ką turės. Pinigais nuostolių ap- 
skaitliuojama busią už apie 
milijonų dolarių.
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Italijoje Komunistų-Tau- 
tininkų Riaušės

Italijoje rinkimai. Jie pažy
mėta susirėmimais gatvėse, re
volverių dueliais, apipuolimais 
budinkų ir kitokiais teroriškais 
darbais įvairiose srityse.

Tuskanijos provincijoje susi
rėmime už rinkimus tarp komu
nistų ir fascistų (kraštutiniųjų 
tautininkų) likosi užmušta 14 
ir sužeista virš 100 žmonių. Su
sirėmimai atsibuvo keletoj mie
stų. Keturi šimtai fascistų pa
sileido iš Florencijos į kaimy
niškus miestelius su propagan
da. Pirmiausia pribuvo auto
mobiliais į Prato, užėmė mies
telį ir privertė komunistus val
dininkus iškelti valstybės vėlia
vą. Keliolika komunistų tapo 
ištraukti iš lovų ir priversti pa
sirašyti''savo rezignacijas iš ko
munistų partijos ir šaukti “Ųai 
gyvuoja Italija!” Prato buvo 
užgyventas komunistais indus
trial is centras.

Bolognoj apie penkiasdešimts 
fascistų pribuvę prie socialistų 
raštinės užėmė tą įstaigą, pri
versdami socialistus išbėgti ant 
stogo. Miesto tvarkos prižiū
rėtojai pribuvo numalšinti su
irutės, bet kada vienas socialis
tas pradėjo šaudyt, jų priešai 
bendromis spėkomis prieš juos 
išstojo.

Italai fascistai vartoja tokią 
taktiką kaip komunistai iš kitos 
pusės.

Prancūzams Nedaug Vy
ko Amerikoje Pešti

Francuzų atstovas1 Rene Vi- 
viani grįžta atgal; Jo misija 
neišėjo kaip norėjo. Nepasise
kė dviem svarbiausiais punk
tais, ko jis čia buvo siųstas. Jis 
neįšnekėjo Washingtono valdžią 
prisidėti prie santarvės pasira
šymu po Versalio sutartimi, ir 
jo visapusiški siūlymai priedų 
ir pataisymų, nepertikrino Suv. 
Valstijas kad jos prisidėtų prie 
Tautų Lygos. Viviani tik par
neš namon žinią, kad Suv. Val
stijos tuoj darys taiką su Vo
kietija, Austrija ir Vengrija be
veik be atsižiūrėjimo į Europos 
valstybių pasirašytą sutartį. Di
dumoje tik šio akto išvengimui 
tasai garsus Francuzų politikie
rius čia buvo atkeliavęs.' >

Tas parodo, kad Suv. Valsti
jos visai nenusilenkė Francuzi- 
jos norams, Francuzų politikie
rių suplanuotam prisiviliojimui 
S. Valstijų daryti kaip jie gro
ja. šalip to .vienok Suv. Valsti
jos neatsimeta nuo visų kitų 
reikalų, surištų su pasaulinės 
karės užbaigimu.

Airija vis Verda
Airijos padėjimas nei kiek ne

pasikeitė : šaudymai, žudymas: 
vienų ir -kitų paslapta ir viešai, 
deginimas, užpuldinėjimas ant 
kelių pasižymi diena iš dienos.

Pirmas atsitikimas kur Airiai 
respublikonai sušaudė moterį 
Įvyko gale pereitos savaitės. At
ėję nakčia į moteries namus 
Sinn Ffeiniečiai pabeldė į duris 
ir, jas atidarius, pareiškė ko jie 
pribuvo. Sugriebę moterį, 'ku
ri buvo apie 45 m. amžiaus, Ai
rė, jie išsigabenę ant kelio su
šaudė. Prie atrastos sušaudy
tos moteries buvo kortelė su pa
rašu: “Spiegai ir išdavikai, ap- 
sisaugokit. Teista, pasmerkta 
ir sušaudyta Airių respubliko
nų armijos.” Kaimynai net at
sisakė duoti pagalbos jos lavo
no nugabenimui nuo kelio: jie 
prisibijo būti apkaltintais ben
dravime su ta Airių nužiūrėta 
išdavike.

Kovoje su kareiviais penki 
Sinn Feiniečiai likosi užmušti, 
du sužeisti ir šeši paimti nelai
svėn. ' Juos kareiviai užpuolė iš 
nežinių.

Did. Britanija jieško būdų 
įvesti tarp Airių jiems pripažin
ta savivaldą, kuri ineina galėn 
nuo balandžio 17 d. Gegužio 3 
d. paskirti rinkimams atstovų 
į pietinės ir šiaurinės Airijos 
parliamentus.

šešiomis kojomis veršis. Win
sted, Conn., ūkininko karvė at
sivedė 
kojas: 
ir dvi 
rastas

veršį, kuris turėjo šešias 
keturios buvo paskutinės 
.priešakinės. Veršis at- 
po nakčiai negyvas.

Suv. Valstijų kongresas yra 
raginamas kuogreičiausia per
leisti svetimtaučių įvažiavimo 
uždraudimą. .

Anglijos Generalis Strei
kas Išvengtas z 

Londonas. —- “Streikas per
trauktas!” — ėjo vėjų keliais 
žinios per visą Did. Britaniją 
kada pasisekė išvengti sustrei- 
kavimo gelžkeliečių ir transpor
to darbininkų rengtam užjauti
mui angliakasiams. Pereita sa
vaitė buvo juodžiausia visoje 
IAnglijos šių dienų istorijoje: 
jei butų nepasisekę susitaikini 
ir sulaikyt nuo streiko tų dvie
jų didžiausių darbo šakų žmo
nes, visa šalis butų pavirtus į 
apmirusią. Pavykus tai pada
ryti, dar ir angliakasiams suti
kus savo streiko reikalus paves
ti taryboms ir klausimus išriš
ti, perkreipta viską gerojon pu
sėn. Darbininkai buvo ant ka
rės briaunos su visa tauta. Jei 
tai butų įsisviravę, be aibėjonės 
butų lengvai pervirtę į revoliu
ciją, ko dauguma tik ir laukė, 
su plakančiomis širdimis; kad 
tik, 'kad tik....

Gaisras Japonijoje. Hakoda
te mieste kilus gaisrui sudegė 
4,000 namų, iki spėta gaisrą su
kontroliuoti. Sudegė krikščio
nių misijos butai, Anglijos kon
sulatas, keletas bankų, ligonbu- 
čių, mokyklų, teatrų ir valdžios 
budinkų. — šis gaisras yra tre
čias iš didžiųjų mėnesio bėgiu. 
Tokio mieste kovo 26 d. sudegė 
1,000 budinkų, balandžio 6 d. 
sudegė 1,400 budinkų.

, Turės savo atstovą. Visuose 
santarvės atstovų posėdžiuose 
Suv. Valstijos žada patalpinti 
savo neoficialius atstovus. Vir
šininkai Washingtone mano, jog 
Suv. Valstijos turėtų gauti pra
nešimus apie tai kas veikiama 
tokiose tarybose.

Airija rengiasi paskelbti Su
vienytose Valstijose tarp savo 
vientaučių 8100,000,000 pasko
lą savo šalies reikalams.

Pikta motina. Greensburg, 
Ind. — Kad tūlas vaikinas ap
šnekėjo ją pačią ir jos dukterį, 
motina sutikus tą vaikiną gat
vėje pasakė jam kodėl ir palei
do į jį kelis šuvius. Vaikinas 
išliko tik sužeistas.

' Amerikiečių Lietuvių aukos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, 
kurios buvo prisiųstos Lietuvos 

(Misijai arba paskui Lietuvos 
Atstovybei pradedant nuo sau
sio 1 d. iki balandžio 14 d. š. m., 
yra: praėjusiais 1920 m. iki/1 
d. sausio buvo prisiųsta 14,320 
dol. 21c. ir pasiųsta auksinais
l, 327,629. 
reta $4,106.50 i 
tuvos Raudon1, 
auksinai.

Labdarybės - 
šventas darbas, 
neturėtų 'būti ypatingų 
nių. Tečiau ir prie šio darbo (prisiuntusi sąrašus apturėtų iš 
atsirado visokių ginčų ir varžy- Amerikos daiįtų ir pinigų ir nu- 
tinių, kurios .trukdo tinkamą au- rodo kajp ie yra. išdalinti ir 
pų plaukimą. Esamoji Ameri- šiandien Valdybos yra da- 
koje Lietuvos Raud. Kryžiaus. 
Rėmėjų Draugija, sulyg savo 
vardo, yra rinkusi ir už 1920
m. suaukavusi nemažai Lietuvos Panevėžyje su užkrečiamųjų li- 
Raud. Kryžiui, tečiau pasitei- |gy sj^yriumi, kur paskutiniu lai- 
sindama jog ji -veikia sulyg A- fėlpa šiltine sergantieji iš 
nierikos čarterio, yra atsisakiu-1 Rusijos grįžtantieji tremtiniai, 
si ne -tik man, kaipo Lietuvos 2. Įsiteigtas Medicinos Pagal- 
Atstovui Amerikoje, priduoti toos burys (kariškiams >r civi- 
savo apiskaitų, bet ir kaipo spe- Uaims fronto.
cialiam Lietuvos Raudonojo Kr. Belaisviams iš Lenkijos tei- 
Įgaliotiniui nepridavus. yra nei Ūkiama pašalpa pinigais, šiltais 
apiskaitos, nei kokių kitų paaiš- rubais; sergantiems kariškiams 
kinimų, kokioms. Lietuvos įstąi-(visose ligoninėse per įvairias 
goms jų surinktos lėšos yra >pri- Į šventes dalinama dovanos, 
duodamos. Paskutiniu laiku L.
Raud. Kryžius yra kablegramu 
prašęs šios Rėmėjų Draugijos 
prisiųsti jam 10,00,0 dol. sušel- 
pimui grįžtančių 
teremtinių, tečiau 
šymo, neveizdint 
Rėmėjų Draugija 
net" atsakymo.

Iš to prisieina daryti išvadas, 
jog Lietuvos Raudonojo Kryž. 
Rėmėjų Draugija yra nutarusi savo stoviu neprisieitų gėdytis, 
nebešelpti ir neberemti Lietu- 7. Kaune prie savo ligoninės 
vos Raud. Kryžiaus, ir butų ge- L. R. Kr. įsteigė kursus’ akuše- 
rai, jeigu tat taip yra, kad ji ir rems ir gailestingoms seserims 
savo vardą pakeistų, kad nebe- gaminti. Jau (išleista 25. akuše- 
klaidinus Amerikos Lietuvių vi- rėš ir 24 seserįs. Vasario 1 d. 
suomenės, neš juk dar nesenai š. m. prasidėjo antroji laida, 
buvo skelbiama, jog visos šios 8. L. R. K. turi savo ambula^ 
draugijos skyrių surinktos au- toriją ir Maitinimo punktą Vil
kos bus priduodamas Lietuvos (niuje del grįžtančių Tėvynėn 
Raudonajam Kryžiui. (pabėgėlių. ,

Labai gali būti, kad vieną ar Visiems aukotojams kurie y- 
kitą darbą Lietuvos Raudonasis Į ra pridavę aukų ar tai per Lie- 
Kryžius atlieka nepilnai gerai, Į tuvos Misiją ar kitais keliais 
kad yra trukumų. Prašalini-j arba-stačiai jam prisiuntę, Liet, 
mui šių trukumų geriausias vai- ~ 
stas — tai visuomenės kritaka, 
aiški rimta kritika. Daryti ko
kie nors primetimai paslapčia, 
pakuždomis, kaip tat neretai y- 
ra daroma, neišpuola, nepritin
ka. Juo mažiau yra pateisina
mas darbas, kuomet vieton šios 
jau įsisviravusios ir valstybės 
palaikomos įstaigos norima .tver
ti kokia nors kita įstaiga. Tok
sai darbas labai panašauja į 
darbą tų Lietuvos piliečių, ku
rie1 delei tos priežasties kad tai 
ar jų laiškas tapo Lietuvos pač- 
tę prapuolęs, ar tai delei to kad 
jiems prisiėjo muitas ant sie
nos mokėti jau smerkia Lietu
vos Valdžią ir išsižada Lietuvos 
Valstybės. Dar mažiau patei
sinamas yra toksai griovimo 
darbas, kuomet kokios nors sve
timos valstybės kapitalais no
rima paremti kokia nors viena 
musų valstybės įstaiga, kad su
mažinus autoritetą jau esamo
sios. Girdi, Amerikos Raudo
nasis Kryžius (American Red 
Cross) duodąs viso ko, kas tik 
reikia, D-ro Nagevičiaus užlai
komoms karės ligoninėms, bet 
nieko neduodąs Liet. Raud. Kry
žiui;

Yra žinoma, jog į Vyriausią
ją Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Valdybą 'ineina visa eilė garbin
gų piliečių, kaip tat Dr. Rokas 
Šliupas, Dr. Jurgis Alekna, Stei
giamojo Seim'o nariai kun. kan. 
šaulys ir prov. Mąkauskis, to
liau d-rai Ingelevičius, Mažylis, 
prov. Pr. Valentinavičius ir kaip 
kada dalyvauja Steig. Seimo 
narys Dr. E. Draugelis. Jokios 
algos ar atlyginimo už pašven
čiamą L. R. Kryžiui darbą jie

Šiais metais aptu- 
ir pasiųsta Lie- 
Kryžiui 265,738

darbas 
Rods

— tai 
prie jo 
varžyti-

iš Rusijos 
ant šio pra- 
at kartoj imu, 
nėra davusi

neima, ir tvirtinti kad tat daro 
pil. Vaitekūnas Irš Brooklyn©, 
jog L. R. Kryžius,yra daktarų 
“asmenišku bizniu”, yra niekuo 
nepamatuotu įžeidimu. Pasiti- 
kųkime šiais vyrais, o jeigu jų 
kas daroma negerai, parinkime 
kitus, bet įstaigos negriaukime.

Apie savo darbuotę 1919 m. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Valdyba yra išleidusi platų pra
nešimą knygutės formoj. To
kia pat knygutė ruošiama ir už 
1920 metus, kaipo atskaita L.-R. 
Kryžiaus darbuotės. Tuo tar
pu L. R. Kryžiaus Valdyba yra

romą:
1. Lietuvos Raudonasis Kry

žius turi ligoninę ‘ kariškiams

4. Valdžiai padedant steigia
ma prieglauda karės invalidams.:

5. Rūpinamasi apie karės naš- 
laičius-vaikus.

6. Kaune L. R. K. turi ligoni- 
nę-kliniką, prie jos ambulatori
ją ir vaistinę. Apie tą įstaigą 
Vyriausias Amerikos Raudono
jo Kryžiaus "atstovas iš Rygos 
pasakė : si įstaiga pilnai gali bū
ti perkelta Amerikon, kur jai

R. Kryžiaus Valdyba išsiunti
nėja per Lietuvos Atstovybę 
tam tikras kvitas. Viso iš A- 
merikos aukų už 1920 metus, 
būtent 1920 metais, yra gauta 
1,241,733.05 auksinai.

Prisiunčiamieji pinigai per 
Lietuvos Atstovybę yra tuoj iš
siunčiami Lietuvon, be jokio už
laikymo, ir visiems aukotojams 
tuoj priduodamas pakvitavimas, 
o reikalaujantiems ir tam tik
ri paliudymai, o kuomet tos au
kos yra gautos paties L. R. Kry
žiaus, tai 'be to prisiunčiama au
kotojams ir iš šios Valdybos 
pakvitavimas ir padėka. ■

Amerikos Lietuviai! Remki- 
te ir toliau Lietuvos Raud. Kry
žių ir siųskite jam aukas per 
Lietuvos Atstovybę:

Representative of Lithuania 
in America

162 W. 31 St., New York City.
* J. VILEIŠIS,

Lietuvos1 Atstovas Amerikoje.

ap- 
lai- 
bu- 
ko- 
sa-

Reik Naujų Įrankių
Kariški laivai* jau be reikš

mės. Anglijoje nieku laikoma 
leidimas pinigų statymui kariš
kų jūrinių laivų. Londono 
gynimo vadas nuo orlaivių 
ke karės skelbia, jog geriau 
tų už tuos pinigus jieškoti 
kių kitų karinių įnagių. Jis
ko: “Pastarojoj karėj pasirodė/ 
jog saugiausias būdas kariš
kiems laivams apsaugoti buvo 
pastatymas jų kuotoliausia nuo 
priešų. Jeigu prisireiktų mums 
kariauti su Francuzija, nema
nau kad laivynui butų saugu, 
jei nelaikytume jį kur Islandi
joje".



2 DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo |
PHILADELPHIA, PA. įmetu Lietuvos neprigulmybės 
D-ro Klimo iniciativa, tapo I f ukakt“vjy/ 

sušaukta specialis viešas susi
rinkimas vardu Philadelphijos 
Draugysčių Sąryšio, Lietuvių 
Dailės Draugystės svetainėje, 
balandžio 3 d., 'apkalbėjimui 
rengimosi apvaikščioti taip va
dinamos “Ali American Day”, 
balandžio 7 d. Susirinkimą ati
darė J. V. Grinius, pareikšda
mas mierius ir tikslą, pagalinus 
pasiūlė susirinkimui parinkti 
tam sykiui vedėją, kuriuo ir li
kosi išrinktas Dr. E. G. Klimas; 
užrašymų vedimui — J. V. Gri
nius; iždininku — D. Bairunas 
— visi vienbalsiai. ,

Po visapusiškų apkalbėjimų tas įvyko vien tik uoliu ir tak- 
tapo nutarta, 'kad Lietuviai da-tingu jo darbavimosi Washing- 
lyvautų toje šventėje rengia- tone.
moj parodoj. Nutarta pasam- Dar buvo daugybės kitokių 
dyt beną, pagamint .papuošimus pasikęlbėjimų mažesnės svarbos 
parodai, ir išririkta dviejų ypa- ir tuomi susirinkimas užsibaigė, 
tų delegacija susižinoti su pie- 3U 8®ru upu ir dvasia.
tinęs miesto dalies Lietuviais, Pieltų miesto dalyj atsibuvo 
kad ir jie prisidėtų. susirinkimas kun. Kaulakio pa-

Šiame susirinkime tapo vien- rapijos mokyklos salėj, bet de- 
balsiai priimta rezoliucija, pa- lei neskaitlingo susirinkimo li- 
gaminta Anglų įkalboje, delei 3 si nutarta šaukt kitą susirinki-

kos valdžios Lietuvai pripažini
mo., Tų rezoliucijų nuorašai tą 
patį vakarą tapo pasiųsti Prezi
dentui Hardingui, Sekretoriui 
Hughes, Pennsylvanijos Sena
toriams, Lietuvos Atstovybei 
Amerikoje, Lietuvos Ministerių 
Kabinetui ir Steigiamajam Sei
mui, prie 'to ir laikraščiams.

Pranešus susirinkimui, jogei 
kovo 14 d. Ketų Amerikos Res
publika Argentina pripažino Lie
tuvos Neprigulmybę, tuo tapo 
nutarta pasiųst pasveikinimas 
ir padėkos žodis Lietuvos Atsto
vui Jonui Vileišiui, nes tas fak-

DOVANOS
P

RADEDANT NUO DABAR, 
iki pabaigai šių 1 921 metų, VI
SIEMS “Dirvos’ Skaitytojams, 
užsimokantiems metinę prenu

meratą, bus duodamos didelės dova
nos — didžiausios, kokias kada Ame
rikos Lietuviški Laikraščiai davė.
CJ DOVANOS susideda iš knygų — 
tikrų moksliškų veikalų, naujausių ir 
didžiausių, ką šiais laikais yra "Dir
va” išleidus. Įsitėmykit tai gerai:
<J Visiems “Dirvos” skaitytojams yra 
paskiriamos sekančios dvi knygos, iš 
kurių vįeną pasirinkite ir siųsdami sa
vo prenumeratos pinigus — už visus 
metus tiktai — pažymėkite kurią kny
gą Jus norėtumėt gauti. Jos yra:

t

mą ant bal. 6 d. ir tada galuti-ivis naujas dar čionai nedainuo- 
nai aptart prisidėjimą prie mi-1 tas dainas žymesnių musų 'kom- 
nėtos šventės. Tą vakarą, bal.1 pozitorių, ko kiti vietos chorai 
6 d., buvo žmonių pusėtinai ir far “neįkanda” ar nenorėdami 
visų upas buvo geras. Nutar-1 padėti daug darbo, visai nejuy 
ta dalyvauti. dindami naujų, dainuoja savo

Ketverge, balandžio 7 d. įvy- koncertuose senas po kelis sy
ko labai didelė maišytų tautų kaus dainuotas lengvas dainu- 
paroda. Broad gatvė — gra- tęs. Pažvelgus kiek tai darbo 
žiausia šiame mieste — mirgėte “Aušreliečiai” padeda, kiek lai- 
mirgėjo nuo milžiniškos minios.; ko pašvenčia "kolei prisirengia 
Lietuvių neperdaugiausia buvo, j prie tokių puikių koncertų, gai- 
tam gi yra kelios priežastįs: Ja darosi maitant neperdaugiau- 
Dabartinė bedarbė ir žmonių šia žmonių atsilankant, žino- 
prastas upas link Amerikos vai- ma, ištikus tokiems blogiems 
džios' — Wilsono valdžios .nupo- 1 
liti'kavimas ir suvilimas mažų- ] 
jų tautų ir iki šiam laikui ne
pripažinimas Lietuvos. Paga- , 
lauš dar, ši paroda buvo ren
giama labai ant greitųjų, tat 
nedaugelis Lietuvių sužinojo, 
o gi prie to, 'katrie ir sužinojo, 
buvo suklaidinti, nes vieniems 
(Richmond dalyje) buvo įsaky
ta gerai vieta susirinkimui, o 
pietų dalyje, nežinia kodėl, pa
sakyta susirinkt ne ten kur rei
kėjo (nors buvo in teikti spaus
dinti nurodymai apie tai). Ki
ti užtai nei paskirtos vietos ne-

, surado. Vienok gi Lietuviai da
lyvaudami 'šioje iškilmėje labai 
gražiai pasirodė; dar prieš pa-i 
rodę vietos Anglų spauda net 

. per keletą dienų aprašinėjo, o 
- po visiko Lietuviai irgi nema

žiau buvo pagerbti už kitus. 
Tas yra mums ant naudos.

Nors triūsų bolševikučiai vis 
dar iš pakampių zurza, vis dar 
kaip kokis jų bando savo raudo
nus dantis rodyt, bet darbas 
Lietuvos labui mažai jų tėra 
sugaišinamas.

Tę dienę, pažymėjimui “j ___ _______  _. _________
American Day”, buvo sušaukti Kadangi p-lė Juzė Raiikčiutė 
du vieši susirinkimai didžiau- yra <jar jauna lošėja ir vos tik 
siuose Philadelphijos teatruose, sezoną pradėjo daug lošti, 
Metropolitan Opera House ir noriu apie ją šiek-tiek tarti. Ji 
Academy of Music; ten kalbėjo yra gan gabi lošėja visokiose 
garsiausi Amerikos žmonės, jų rolėse. Lošia dramatiškas, lo- 
tarpe Gen. Pershing, Mrs. Ro- šįa komiškas, lošia jaunų mer- 
binson, Roosevelto sesuo; mies- gaičių na ir pagaliauS senų mo-

nelieka daryti kaip tik remti jų gllllllllllliillllllllllimitfimillilliiniiuuioniilllliiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiug 

darbus kiek galint ir palinkėti]” 
energijos ir pasisekimo musų Į 
meno kėlėjams. Dirbkite kiek'' 
galėdami. Visuomenė jūsų dar
bą apkainuos ir rems!...., 

Kaukė.
SGERB. r*

PRAGILO KAMPELIO^

'A. L. B-vės Direktoriai

bedarbės laikams turime publi
kai dovanoti už nesilankymą.

“Aušrelė” vienok nenupuola . 
dvasioje ir nepaliauja veikusi, . 
tardama: Tai musų tikslas, mes 
nepaliausime veikę iki turėsime 
jiegų ir energijos. Kai kada 
girdi vienę-kitą rūgo j ant: “Juk 
tai mes dirbame del visuomenės, 
ne del savęs, gi jeigu visuome
nė tę dar nesupranta, tai ne 
musų kaltė.”

Apart choro, dar “Aušrelė” 
turi dramatišką skyrių, kurį 
veda B. Mingilas. Dramos sky
riuje taipgi daug veikiama. šį 
sezoną buvo surengta jau trįs 
vakarai, kur buvo sulošta se
kanti veikalai: “Brolžudis”, 

j “žmonės”, “Gyvenimo Verpete” 
ir dabar rengiamasi prie “Val
katos”, kuris bus suloštas bal. 
28 d. šiame dramatiškame sky
riuje yra susispietęs gan pui
kus būrelis gabių lošėjų: p-lės 
F. Juzėnaitė, V. Timin^kaitė, J.

■ Raukčiutė, M. Montviliutė, O. 
1 šarkaitė ir kt.; iš vyrų: K. Bu- 
1 dinavičius, F. Skliutas, V. M. 

Čekanauskas, J. Petronis, P. P. 
'Ali Steportkus, P. Skriėkis ir kiti.

to majoras ir daugelis kitų. Ne
galima palikti nepaminėjus, 'kad 
ne tik tarp Lietuvių, bet ir tarp 
Amerikonų randasi tvarkos ar
dytojų. Laike Mrs. Robinson 
kalbos, vienas Amerikoniškų Ai
rių ant galerijos pradėjo kelti 
tr ūksmę; bet jį, pamokinimui, 
atvesta ant pagrindų ir gražiai 
duota pamoksals, o paskui nu
gabentas į šaltąją i'šmiegojimui.
Dr-jų Sąr. Spaudos Komitetas.

“ATILLOS SIAUBIMAS
LIETUVIU KRAŠTAIS"

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

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

"KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

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

Pardavimo kaina $1.25.
Taipgi įsitėmykite, kad abi tos kny

gos bus duodamos su apdarais: yra 
apdarytos tvirto storo audimo virše
liais, su vardais atspaustais ant viršų. 
(J GAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kūne 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.

Kurie norite gauti vieną iš tų knygų 
tuojau, nelaukdami iki jūsų prenume
rata pasibaigs, galit atnaujinti dabar 
ir knygą prisiusime kaip ir visiems.
CJĮ Jeigu Jūsų prenumerata baigsis tik 
po Naujų Metų — galit atnaujinti ne
laukdami, nes dovanos po Naujų 1922 
Metų jau negausite.
<JTos 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.

WORCESTER, MASS.
Iš jaunimo darbuotės dailės 

srityje. Aplamai imant, Wor- 
cesterio jaunimas šį sezoną ne
miega, bet priešingai, gan uo
liai veikia-kruta. Nekalbėsiu a- 
pie įvairius politinius ar kito
kius judėjimus, kurių taipgi čia 
netrūksta; mano užduotimi yra 
.paminėti darbuotė dailės dirvo
je. Dailėje stebėtinai daug vei
kiama. Visos srovės, kurių kaip 
ir kitur yra kelios, kruta-juda 
kaip žinodamos, kaip mokėda
mos, rengia įvairius vakarus, 
vakarėlius, koncertus, koncertė
lius ir kitokius pasilinksmini
mus. Ne visų visgi yra atkrei
piama doma- į dailės reikalavi
mus tokius vakarus rengiant. 
Vieniems rupi tuščią savo iždą 
pripildyti; kitiems rupi savo 
rengimais pakenkti 'kitų pramo- Į 
goms. Tarpe šio 'krutančio^ju
dančio jaunimo (gyvuoja čionai 
ideališka draugija vadinama L. 
D. D. Draugija “Aušrelė”. Prie 
jos susispietęs puikus būrelis 
Lietuvių, (mylinčio dailę jauni
mo; Šioji draugija jau gyvuo
ja treti metai ir laike to savo 
gyvenimo yra nemažai pasidar
bavus dailės dirvoje. (Ji turi 
puikų chorą, kurį pradžioje va
dovavo M. Petrauskas, gi jam 
iškeliavus Lietuvon, pereitą ru
denį pradėjo vadovauti vietinis 
gabus chorvedis J. Dirvelis.

Nebandysiu kalbėti apie "Au
šrelės” veikimą nuo pat jos gy
vavimo pradžios, nes tai jau bu
vo rašyta; aš tik perbėgsiu da
bartinio sezono darbus. “Auš
relė” jau pralenkė senai savo 
drauges draugijas savo veiki
mu ir prakilnumu, ir jau šian
dien į “Aušrelę” visuomenė žiu
ri kaipo į grynai dailės draugi
ją. Puikus ir skaitlingas “Auš
relės" Choras, ačiū energingam 
vedėjui, jau turėjo du gražius 
koncertus šį sezoną ir dabar 
trečią — balandžio 17 d.

Apart to, dar “Aušrelės” cho
ras dainavo Liet. Piliečių Są
jungos skyriaus parengtose pra
kalbose paminėjimui Lietuvos 
neprigulmybės. Kiekviename iš 
tų parengimų choras dainavo
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į Gerb. Spragilas atbėgo su
i šitokiu aprašymu:

’ Susitaikė
Direktorių susirinkime balan-1 

džio 5 d. 1921 iri. L. A. B-vės] 
Sekretorius, A. B. Strimaitis, 
pranešė, jogei pereitame šėri- 
ninkų suvažiavime, vasario 21 Z 
d., per (klaidą buvo Direktorių 
užrėiškta, jogei yra užtektinas 
balsų kvorumas, ir 'kad jam po 
tam balsus .perskaičius pasiro- j 
dė kad iki kvorumo dar trūksta 
2,170 balsų. Susirinkimas šitą 
užreiškimą patikrino per buvu
sią balsų balsų skaitymo Komi
siją ir rado ištikro kvorumo 
trukumą. Tečiau vadovaujan
tis momento svarba ir šėrinan- 
kų reikalavimais, Direktoriate 
tapo įnešta, paremta ir nutar
ta:

Visi išrinktieji ■ suvažiavime 
Direktoriai į Direktoriatą už
tvirtinami, ir visi knygų revizi
jos Komisijos nariai lygiai taip 
pat užtvirtinami, kaip ir visi 
suvažiavime padaryti nutarimai 
priimtini, vado vau j anties jų pil
dymui. šita rezoliucija skai- 

' tosi papildymu ir paplatinimu 
’ rezoliucijos kuri buvo keleto 
1 Direktorių priimta kovo 8

Direktorių parašai:
A. B. Strimaitis, 

J. Ambraziejus,
A. S. Trečiokas,

• V. K. Račkauskas,
J. O. Sirvydas,

J. W. Lutkauskas, 
Kun. N. Petkus.

d.

— Drauge, jau ir aš dar
bo netekau. Prakeikti ka
pitalistai uždarė dirbtuvę ir 
išvarė lauk. Sako darbo ne
turi.

— Tai nesmagus atsitiki
mas, Martinai, bet ką dary
si. Palauk, tuoj vėl pradės 
dirbti. Kitos dirbtuvės jau 
atsidarinėja.

— Iki šiolei liepė mums 
vis dirbt, skubint, o kada 
prisilupo sau pinigų, tai už
daro dirbtuvę ir visus dar
bininkus išvejau badaut.

terų rolėse jaučiasi gan liuosai. 
Kas svarbiausia, kad jinai labai 
puikiai ineina į kiekvieną jai 
paduotą rolę. Jos mimika, ges
tikuliacija — tik įžiūrėk ir ge
rėk is.

Sekančiam" sezonui “Aušre
lės” teatrališkas raitelis žada 
dar plačiau veikti dramatiškoje 
dirvoje, kadangi turi daug me- 
degos iš kur galima su laiku 
susilaukti talentingų lošėjų.

Grįžtant vėl prie choro, man 
regis kad jau su koncertu 'bal. 
17 d. choras pertrauks savo dar
bą iki ateinančiam sezonui. Pa
šnekose su choro vajdovu J. Dir
velių jisai taip užreiškė: šį se
zoną dirbome, bet palauk, bro
lau! Matysi kaip mes dirbsime 
ateinantį. Kibsime dar prie ge
resnių ir sunkesnių dainų.”

Matant tokį pasišventimą ir

Philadelphijos Lietuvių Muzi- 
kališko Namo Bendrovės sekre
torius J. Ivanauskas, prisiųsda- 
mas prenumeratą už “Dirvą” 

Lietuvon ir tolimesnę prenume
ratą tos prakilnios draugijos, 
prideda sekančius žodelius:

“Taipgi mes, L. M. N. Ben
drovės Korporacija, linkime 
Tamstos, leidėjai ir rašytojai 
‘Dirvos’ geriausios laimės, 
nes ‘Dirva’ tikrai neša tyrą 
kultuvą ir apšvietę bei Lie
tuvišką susipratimą kiekvie
nam ‘Dirvos’ skaitytojui.

“Su augšita pagarba 
“Vardan L. M. N. B-vės, 
“Rast Jos. Ivanauskas.”

iviaixsiiL pdoiovcntinicĮ n rieai restate J
jaunimo ir vadovo nieflco kito1 Tel.: Prine. 2937-L.

VOKIE
Žingeidžias žii 

bia Francuzų lib 
nas “Oeuvre” Pi 
ryšyje su Franci 
rimu priverst V( 
keti karės nuost 
nimą. Francuzi 
rėš pabaigos ka 
moka 10,000,000, 
laikymui savo 1 
stovinčios prive 
kidtiją mokėti. 
Vokietijos gauti 
nebus jokiu atl 
nuostolius, bet c 
turės užpildyt iš 
dą, kuris išpilti 
mo kariumenės 
Kolektavimas g: 
gia su šiais, kita 
tais metais.

“Oeuvre” rast 
guma žmonių da 
jie kalba minėda 
vimą atmokėjim 
tijos. Vokiečiai 
keti pinigais, nes 
vienatinis tarpti 

t gas, o visoje Vol 
ra užtektinai ki 
vertėtų varžytis. 

i f popierinius pini 
/ '«tija neduotų, ji( 

tik pirkimui dail 
Vokiečių.

Pirm gegužio
Paduota Vok 

džiai įsakymas ši 
visą turimą auki 
ti į Kologną art 
kaipo užstatą p 
atlyginimo^ Vol 
džia ant to atsa 
kalavimas nėra 
prie dabartinių 
Keichsbanke iki 
d. Vokietijos auk 
ra 1,091,602,000

Tą reikalavim; 
darni Vokiečiai 
kitą santarvės I

Vokietija ką 
ginti darbu — t 
statyti plytų, m 
■žinių padargų, 
iš savo dirbtuv 
mui už ką ji su 
ke karės. Bet 
Francuzų, kurt 
verčiau jam vi 
namo, negu kai 
jam Vokiečiai.

Francuzijoje 
dvi .atviros nuoi 
na: tegul Vokiet 
daiktais., Antra 
visai nemoka—a 
nuo atlyginimo r

Trecią dabar p; 
sai laikraštis: "J 
me griuvėsius pa 
leiskime 10,000,00 
ku kas metai tai 
vietoj armijos pi 

Francuzijai bra 
eina išreika'lavima 
mo. Negalima sa 
ištikro nori tiek p 
vodama; juk valdi 
mato išlaidas ir si 
apdėjus savo žm 
sais. Jei kas mo 
žiūrėti pro apačią 
lavimų tuoj supn 
Francuzijai labiau 
grobimas dar nauji 
tų, ne kaip tiesiog 
ginimas, (kuris tyč 
mas, gal but, didei 
Vokiečiai niekad m 
nešti Prancūzai 
dar sykį “pastoti gi 
ką jau iš seniau į 
me jų politikoje su 
kaimynėmis.

gus nenukenčia, bet priešin
gai, dar jo visur jieškoma. 
Parvažiavę į Lietuvą amat- 
ninkai tuojau gauna gerus 
darbus, profesionalai savus 
užsiėmimus, nes tenai gabių 
žmonių trūksta. O tokių 
kerdžių kaip tu, kurie tik 
ramybę ardyt važiuoja, ne
norės niekas prisiimt. Net 
pekloj tu vietos nerastum.

— Ale, drauge, aš noriu 
darbininkams gerovės, tai 
ko tie buržujai neleidžia tą 
darbininkams skelbti?

— Ką jau tu su savo ge
rove: juk pats sakaisi tuoj 
turėsi badauti. Pats sau 
nieko gero neatsiekei, o jau 
ačiū Dievuliui turi trisde
šimts keturis metus. Tuoj 
pradėsi sent, neišmokęs nei 
jokio amato, kurį galėtum 
kitam parodyt ar kitam pa
daryt gero. Tavo šukavi
mai prieš buržujus jų nenu
gąsdina kada jie mato tavo 

; viso proto gabumus. Bur
žujus ir kapitalistus labiau
sia gąsdina tokie kurie be 

i kitų vadovavimo gali viską 
. atlikti. Paveizdan, amatnin- 
• kai gali užsidėt savo dirb- 
■ tuves, gali susitaisyt savo 

reikalų vedėjus, gali įsikurt 
ir u'žlaikyt savo krautuves: 

‘‘i nosis 
nušluosto ir be revoliucijų. 
Nereikia tada laukt buržu
je ką jis jiems padarys ar 
atveš parduoti — patįs vis
ką turi. Tai yra susipra
tusių darbininkų keliai. Jau 
Lietuvoje panašiai yra da
roma, jau iš Amerikos su
sispietusių lavintų darbinin
kų būriai ruošiasi steigti sa
vo Tėvynėje sau dirbtuves, 
kuriose turės sau darbus ir 
mažus pelnus, kokius jų iš
dirbami produktai atneš: iš 
to naudos buržujui nei už 
skatiką, o Lietuvos gyven
tojams, šalies gerovei labai 
daug.
,, — Neudrauge, takiais ke

liais gerovės neįvesi: reikia 
revoliucijos, reikia nuverst 
visą buržujišką tvarką, o ta
da!

— Dabar jau bėdavoji, 
kad dirbtuvė užsidarė, netu
ri kur dirbt, o kada imsi 
visas dirbtuves griaut, tai 
dar aršiau bus:' visiems rei
kės net geriems darbinin
kams badauti.

— Mes, drauge, dirbtu
vių riegriausim, tik paimsim 
jas sau ir dirbsim.

— Kaip tu turi tiesą ką 
nuo kito paimt, taip Itas tu
ri tiesos tau neduot.

.— Mes priversim juos, ba 
musų daugiau.

— Na taigi, reiškia rei
kės ginklais pulti, o jei ne- 
užsileis reiks ir šaudyt, o 
ar dirbtuvės stovės čielos, 
kada į jų sienas šaudysi?

— Drauge, kam tu vis už 
buržujus eini?

— Turi klaidą, aš irt juos 
neinu, aš pats esu darbinin
kas ir stoju sykiu už darbi
ninkus — už protingus dar
bo žmones, o ne tokius kaip 
tu, ir tiek laimingas esu kad 
moku atskirti faktus, kaip 
ištikro gali būti. Jus visi, 
tamsunėliai, prisvajoję ga
lėsią paimti viską į savo 
rankas, bet ištikro tik sau 
blogo prisidarytumėt, ir be 
laiko reiktų badu mirti.

— Ko mes mirsim nuo 
buržujų viską atėmę?

— Sienų juk negraušit, o 
maištą imti juk turėsit tik 
nuo darbininkų, tų kurmių 
skurdžių ūkininkų, o tas 
reiškia, kad jus tuoj patįs 
pradėtumėt darbininkus iš
naudoti ir skriausti. Mo
kinkis daugiau, skaityk ge
resnių knygų, tada išmoksi 
sveikai protauti ir nereiks

1 jokių revoliucijų.________
4 .Į. <■ .»į. .į. .į. .į. .|. .Į. .}| .Į Ii '!<m

į IŠRADĖJAI | 
X Prisiųskite man savo braiži- < ( 
T nius išradimo išegzaminavimui. į į 
T Reikalaukite išradimų knygų- 1 
J tės “Patarimai išradėjams”, ku- • 
T ri duodama dykai. ‘
X Rašykite Lietuviškai savo ad- . 
į vokalui. .
t Martin Labiner
J 15 PARK ROW, NEW YORK !
I Registr. Patentų Adv. (Dr.)/

— Ne tik darbininkai ta- ir u'žlaikyt savo kraut 
da netenka pelno, bet ir pa- tie buržujams gražiai
tįs tie kapitalistai, kuriuos 
tu smerki. Juk kada dirb
tuvė neveikia ir jiems nei
na uždarbis.

— Ale jie daugiau turi už 
mus ir gali kelis metus nie
ko neveikdami gyvent. O 
mes darbininkai badu turim 
gaišti.

— Priverst jų nepriversi 
tave laikyt kada darbas nei
na; bet kita vertus jie dar 
labiau bėdavoja negu darbi
ninkai kada negauna pelnų.

— Aš žinau, buržujams 
niekad nėra gana: jie gata
vi paskutinį lašą žmogaus 
kraujo iščiulpt ir vis dar 
trokšta daugiau.

— Martinai, tokia tuščia 
kalba ir šukavimai prieš 
juos nieko nereiškia. ~ 
kia šaltesnio protavimo, ta
da geriau bus.

— Kaip, drauge, žmogui

Rei-

UKES PARDAVIMUI (negali 'kraujas užvirt ma-
Jo8 Randasi tant tokį išnaudojimą! Ko- 

Ohio, Penn. ir New Yoiko vai- lei jiems dirbi, tai gerai, o 
stijose, arti miestų, gerų kelių, paskui ima ir išvaro.
Su gyvuliais, budinkais, rakan
dais ir be. Ant lengvų išlygų, 
ant išmkesčio. Atsišaukit pas:

FRED EMBANKS
Real Estate 958 E. 70 St.

________ ... _. (16)

KĄ JUS DEDAT I JŪSŲ KŪDIKIO 
ŽINDAMĄ BONKĄ?

Jei jus negalite žindyti savo kūdikio, iš
sirinkite maistą, kuris yra maistingas ir 
taip lengvai virškinamas kaip jūsų pačios 
pienas. Duokite savo kūdikiui

TSc/rda/wr 

EAGLEBRAND 
___ (CONDENSED MILK)

geriausias maistas kūdikiams — vartoja
mas per paskutinius šešiasdešimts du me
tu šimtų ir tūkstančių motinų.

THE BORDEN COMPANY

New YorkBorden Building

ISkirpk šj kuponą DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukei- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Vardas

Adresas

— Ne visi darbininkai iš- 1 
varyti, daugumas dirba po 
senovei.

— Aš Ižinau, dirba tokie ■ 
kaip tu, kurie buržujams 
pritaria,.© mes prasti dar
bininkai, kurie su jais kovo
jam, pirmiausia turim išeit 
lauk.

— Turi klaidą, Martinai, 
dirba ne tie, kurie anot ta
vęs pataikauja, bet kurie 
moka kokius nors amatus. 
Visados žmogus, kuris sten
gėsi iš pat jaunystės, kada 
turėjo progų prasimokinti, 
jo vargas visada buna atly
ginamas. Kurie tinginiavo, 
jautėsi gerai atvažiavę čia 
bile tik gavo kur kieme pa- 
šlavinėt ar geležgalius ne
šiot, o visą liuosą laiką pra
leido karčiamoj, tie šiose su
irusiose aplinkybėse pirmu
tiniai neteko dartio. 0 ką 
tu, Martinai, dabar manai 
daryt?

— Aš norėčiau važiuot į 
Lietuvą, ale bijau, kad tenai 
buržujiška valdžia mane į 
belangę nepatupdytų.

— Keistas iš1 tavęs žmo
gus: už ką tave tupdys kad 
nieko blogo nedarysi.

— Aš, drauge, parvaižia- 
vęs manau revoliuciją pa
kelt ir nuverst visus buržu
jus. Tegul darbininkai Lie
tuvą valdo.

— Suprantama, jeigu ko
kis paikšis parvažiavęs ims 
ten šukaut ir betvarkę kelt, 
tai pateks į belangę. Net 
ir karčiamoj tokių paikšių 
nelaiko, ir jeigu ima daužy
tis atiduoda policijai. Nie
kas tave palaido ir Lietu
voj nelaikys kada nežinosi 
ką tauzijąs ir žmones kirši
nęs.

— Matai, drauge, visur 
tie buržujai mus darbinin
kus persekioja.

— Niekur naudingas žmo-

Tuoj Busią G< 
. Didžiosiose sferose i 
ba po įkalbos, padrąsii 
padrąsinimo, jog tuoj a 
dės industrijos atkutii 
je šalyje, o tuomi, supi 
pranyks baisi bedarbė, 
dikėiai darbo žmones mi 

Veiklumui ir gerovei 
tiesiami tvirti pamatai, 
ninku pusėje net didžios 
jos pradeda pripažinti, 
darbo rankos negali n< 
ti su savo teisinga dali 
prasidėjusio pertvarkym 
liu darbininkų susitaiky 
rodo pavyks gerai ir gi 
iš tos pusės reikia tikę 
kos. Tuoj bus įsakyta p 
kyti gelžkelių važinėjim 
uos. Plieno korporacija
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ia, bet priešin- 
isur jieškoma. 
Lietuvą amat- 
i gauna gerus 
•sionalai savus 
ies tenai gabių 
sta. O tokių 
tu, kurie tik 

t važiuoja, ne- 
prisiiiut. Net 
etos nerastum, 
augę, aš noriu 
5 gerovės, tai 
jai neleidžia tą 
s skelbti?
tu su savo ge- I 

its sakaisi tuoj 
uti. Pats sau 
eatsiekei, o jau 
iui turi trisde- 
s metus. Tuoj 
, neišmokęs nei 
, kurį galėtum 
yt ar kitam pa-

Tavo šukavi- 
iržujus jų nenu- 
a jie mato tavo 
gabumus. Bur- 
litalistus labiau- r 
tokie kurie be 

vimo gali viską 
sizdan, amatnin- 
sidėt savd dirb- 
susitaisyt savo 

ijus, gali įsikurt 
savo krautuves: 
ms gražiai nosis 
r be revoliucijų, 
ida laukt buriu- 
lems padarys ar | 
loti — patįs vis- Į 
Tai yra susipra- Į 
ninku keliai Jau f 
panašiai yra da- Į 
iš Amerikos su- t 
lavintų darbiniu- | 
uošiasi steigti sa- I ■ 
je sau dirbtuves, | 
rėš sau darbus ir į 
ras, kokius jų & ! 
oduktai atneš: iš | 
buržujui nei m I 
Lietuvos gyven-p.

lies gerovei labai 

rauge, tękiaisįe- v 
rėš neįvesi; reiši į 
s, reikia nuverst į 
jišką'tvarką, ota- į

ar jau bėdavoji, 
įvė užsidarė, neto 
rbt, o kada imsi 
įtuves griaut, tai 
i bus;'visiems rei- 
geriems darbiniu- 
auti.
, drauge; dirbto 
rasim, tik paimsiu 
dirbsim.

i tu turi tiesą ką 
paimt, taip tas to
lau neduot 
priversim juos, ba 
įgiau.
taigi, reiškia rei- I 

ais pulti, o jei ne- Į 
reiks ir šaudyt, o | 
įves stovės čielo, 
į sienas šaudysi? į 
uge, kam tu visti 
eini?

i klaidą, aš uis jum g 
pats esu darbiniu- Į 

oju sykiu už darbi- 
- už protingus dar- i 
jb, o ne tokius kaip į 
< laimingas esu kad 
skirti faktus, kaip | 
rali būti. Jus vis, r 
liai, prisvajoję F | 
imti viską į sau . 
bet ištikro tik si’ I 
•isidarytumėt, ir k į 
ktų badu mirti 
> mes mirsim nti 
viską atėmę? w 
nų juk negraušit1 
imti juk turėsit $ 
bininkų, .tų kunti 
j ūkininkų , o W 
kad jus tuoj 
tnėt darbininkus * 
ir skriausti. > 

langiau, skaityk?, 
mygu, tada išmo^ 
protauti ir nereis 

evoliucijų.

IADEJAI
įskite man savo būt 
radimo išegzaminMi#* 
ūkite išradimų knjW 
įtarimai Išradėjams", 
amą dykai. ,
kite Lietuviškai savo •*'

lartin Labiner
RK ROW, NEW YOjti ' 
-. Patentų Adri (D,J ■■

Nuo Redakcijos
VOKIETIJOS APGULIMO LĖŠOS

žingeidžias žinias paskel
bia Francuzų liberatų orga
nas “Oeuvre” Paryžiuje są
ryšyje su Francuzų užsispy
rimu priverst Vokietiją mo
kėti karės nuostolių atlygi
nimą. Francuzija nuo ka
rės pabaigos kas metai iš
moka 10,000,000,000 frankų 
laikymui savo kariumenės, j Šias pasekmes pirmiausia pajau-
stovinčios privertimui Vo
kietiją mokėti. Pradėjus iš 
Vokietijos gauti pinigus jie 
nebus jokiu atlyginimu už 
nuostolius, bet dar pirmiau 
turės užpildyt ištuštintą iž
dą, kuris išpilta kolektavi- 
mo kariumenės palaikymui. 
Kolektavimas 'gi nepasibai
gia su šiais, kitais ir dar ki
tais metais.

“Oeuvre” rašo, kad dau
guma žmonių dar nežino ką 
jie kalba minėdami apie ga
vimą atmokėjimo iš Vokie
tijos. Vokiečiai negali mo
kėti pinigais, nes auksas- yra 
vienatinis tarptautinis pini
gas, o visoje Vokietijoje nė
ra Užtektinai dūkso už ką 
vertėtų varžytis. Kokius gi 
popierinius pinigus Vokie

tija neduotų, jie butų geri 
tik pirkimui daiktų iš pačių 
Vokiečių. _ ,

Pirm gegužio 1 d. įsakyta 
Paduota Vokietijos val

džiai įsakymas šiose dienose 
visą turimą auksą pristaty
ti į Kologną arba Koblencą 
kaipo užstatą patikrinimui 
atlyginimo^ Vokietijos val
džia ant to atsako, jog rei
kalavimas nėra priimtinas 
prie dabartinių aplinkybių. 
Reichsbanke iki balandžio 1 
d. Vokietijos aukso stovis y- 
ra 1,091,602,000 markių.

Tą reikalavimą neišpildy- 
dami Vokiečiai užsitrauks 
kitą santarvės apvaržymą.

Vokietija ką gali atsily
ginti darbu — tai yra, pri
statyti plytų, medžių, gele
žinių padargų, mašinerijos 
iš savo dirbtuvių atlygini
mui už ką ji sunaikino lai
ke karės. Bet yra tokių 
Francuzų, kurie sako, kad 
verčiau jam visai neturėti 
namo, negu kad jį atstatys 
jam Vokiečiai.

Francuzijoje dabar yra 
dvi atviros nuomonės; vie
ną: tegul Vokietija užmoka 
daiktais.. Antra: Tegul ji 
visai nemoka—atsimeskimė 
nuo atlyginimo reikalavimų.

Trečią dabar paskelbia ta
sai laikraštiš: “Atsistatyki- 
me griuvėsius palbįs ir pra- 
leiskime 10,000,000,000 fran
kų kas metai tam reikalui 
vietoj armijos palaikymo.”

Francuzijai brangiai atsi
eina išreflca'lavimas atlygini
mo. Negalima sakyti ko ji 
ištikro nori tiek pinigų aik- 
vodama; juk valdžia aiškiai 
mato išlaidas ir sunkiai yra 
ąpdėjus sayo žmones tak
sais. Jei kas mokėtų pra
žiūrėti -pro apačią tų reika
lavimų tuoj suprastų, kad 
Francuzijai labiau rupi už
grobimas dar naujų sau plo
tų, ne kaip tiesioginis atly
ginimas, (kuris tyčia stato
mas, gal but, didelis, katro 
Vokiečiai niekad negalės iš
nešti. Prancūzai užsidegę 
dar sykį “pastoti galingais”, 
ką jau iš seniau patėmijo- 
me jų politikoje su visomis 
kaimynėmis.

Tuoj Busią Geriau
Didžiosiose sferose eina kal

ba po kalbos, padrąsinimas po 
padrąsinimo, jog tuojau prasi
dės industrijos atkutimas šio
je šalyje, o tuomi, suprantama, 
pranyks baisi bedarbė, kuri jau
dikčiai darbo žmones nuvargino.

Veiklumui ir gerovei jau esą 
tiesiami tvirti pamatai. Darbi
ninkų pusėje net didžiosios uni
jos pradeda pripažinti, jog ir 
darbo rankos negali neprisidė
ti su savo teisinga dalimi prie 
prasidėjusio pertvarkymo. Ke
lių darbininkų susitaikymas iš
rodo pavyks gerai ir greituoju 
iš tos pusės reikia ’tikėtis tai
kos.’ Tuoj bus įsakyta pertvar
kyti gelžkelių važinėjimo kai
nos. Plifeno korporacija paskel-

bė numažinimų savo produktų 
kainų. Tas duoda priežastį ge- 
ležies-plieno naudotojams imtis 
darbo, budavojimo, nors jie iki 
šiolei laukė kainų nupuolant, o 
darbininkai .neturėjo ką veikti.

Dąnbai prasidės, reikia turėt 
viltį. Kad to perversmo bloga-

te darbo žmonės, tas nereiškia 
kad pagerinimą galės įvesti vi
sokie agitatoriai, kurie daug ža
da, žmones tiešindami ir gun- 
dindami.

Vilniaus Klausimo Riši
mo Laikui Atėjus

Balandžio 18 d. turėjo prasi
dėti Lietuvių, ir Lenkų derybos 
Brus&elyje delei Lenkų užim
tos Lietuvos Rytų dalies su mu
sų sostine Vilniumi. Jau buvo 
paskelbta keletas Lietuvės Val
džios pranešimų kaip Lenkai 
ruošiasi prie šių derybų: jie 
yra uždarę Vilniuje visus Lie
tuvių laikraščius, sukišę kalė- 
jiman (arba uždėję aulgštas pa
baudas ant redaktorių, ir nuo
latinai stiprina savo kariumenę, 
neveizint į tai kad sulyg Tau
tų Sąjungos Tarybos (nutarimo 
bent neturėjo teisės daryti to
kio kariumenės dauginimo.

Balandžio 16 d. Amerikos 
spaudoje yra patilpęs Associa
ted Press korespondento iš Kau
no pranešimas, kuriame patvir
tinamos yra tos žinios. “Trįs

tarčių gadynė pasaulyje dar ne- 
pranykus tai matyt iš sensaci- 
jinio užreiškimo Amerikos laik
raščio “The ’Nation”, kuriame 
sakoma jog ir tarp Francuzijos 
ir Anglijos .buvusi Londone pa
daryta sutartis delei laisvo Vo
kietijos spaudimo. Anglijai buk 
rūpėjo gauti laisvas rankas To
limuose Rytuose, o Prancūzams 
duota buvo ta teisė link akci
jos Vokietijoj, o gal, pridėsime 
nuo savęs, ir-link Lietuvos, nes 
buvo aiškių žinių, jog Londone 
išnaujo bus svarstomas Lietu-

(Tąsą iš pereito num.)

KNYGOS
Rašo BUDRIKAS.

Sakyti kad mes atkreipiame domą ką 
mes skaitome, tai tinkamas pasakymas,

Ministerija turinti žinių, kad 
tarp. Lenkijos ir Sovietų Respu
blikos prie galutino pasirašymo 
Rygoj tarp jų sutarties buvusi 

| priimta ir viena slepiamoji są
lyga, būtent kad Rusų Sovietų 
Respublika nesikiš į Lenkų ir 
Lietuvių ginčus, o Lenkai iš sa- vos pripažinimo klausimas, ir 
vo pusės duodą pilną laisvę Ru- neį buvo (patariama Lietuviams 
šams veikti savotiškai Latvijoj. klausimą išnaujo Londono 
Girdi, abiejų Rusijos ir Lenki-1 konferencijoj pakelti, bet kuo-
jos valdžių atstovai jau parei
škę kad tat yra netiesa. Tok
sai pareiškimas yra visai ant 
vietos kuomet sutartįs daromos 
slaptai. Kad 'šių slaptųjų su-

met jis buvo pakeltas tai stai
gu paaiškėjo jog buk tas klau
simas neturįs daug svarbos, jog 
jį reikia atidėti, ir jis -buvo ati
dėtas.
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Puikios mintįs yra kaip senai praėju- ^ajp jr ganytį ^ad mes esame atsargus ką 
siu pavasarių uogų vynas, kurs rūgsta ir mįntjjarne įr darome, mylime ir gerbiame,

DEVYNI MIESTAI 
VIENS ANT KITO

IŠBUDAVOTI
QREKAI, kaip žinios skelbia, 

vyksta į Mažąją Aziją stoti 
kovon prieš. Mustapha Kemal’o 
armiją ir pasiimti sau teritori
ją atiduotą -jiems sulyg Sevres 
Sutarties, ir ši ekspedicija pri
mena garsingą šių pačių žmonių 
ten vykimą 3,000 metų atgal, 
atsibuvusį apgulimą Trojos, ir 
pasaką apie keliavimus Aeneaus, 
istoriško įsteigėjo ankstyvosios 
Romos rasės-.

“Apie valanda laiko nuo jū
rių, netoli Dardanelių, riogso 
griuvėsiai senoviško Trojos mie
sto ir iš augštumų žiuri į 'klo
nius apielinkes kur jo nemirti
ni Šimai žuvo jį gindami. Prie 
jo apačios ringuojąs! į jūres 
Skamandro upė”, sako mums 
prisiųstas buletinas iš Washing-

auginama aly 
Kanea, sostą 

25,000 gyven- 
kalkėmis bal-

nauji pėstininkų pulkai, du ka- ton, D. C., iš Nacional Geogra-
Valerijos pulkai, gana didis ka
rinių vežimų ir artilerijos skai
čius tapo atgabenti paskutinė
se dienose iš Lenkijos Vilniun 
sustiprinimui gen. zelgowskio, 
kursai esąs vadu tos ‘neregulia- 
rės’ Vilniuje kariumenės."

“Tą žinią mes esame gavę iš 
patikimiausių ir geriausių šal-

phic Society raštinės'.
“To ploto iškasinėjimais ati

dengta devyni miestai, budavo- 
ti vienas ant viršaus 'kito 
eituose laikuose, šeštasis 
apačios miestas yra Troja, 
kurį Homeras ir Vingilius 
navo. šiandien mažai tenai 
stovi išlikusios kas galėtų

pra- 
nuo 
apie
dai- 
kas 

paša-

užmačingų dievų, 
vėl" buvo priveisti 
tolyn, 
lemta

ir šį 
sustoti

sykį 
ant 

salu- 
Gre-

tinių”, pasakęs Ministeris Pir- apie galybę buvusių Pria- 
“Nuskir- mo ir Parišo ir išdidumą, kuris 

iš priežasties gražiosios Hele
nos tūrėjo būti paverstas į dul
kęs. , i

“Tenai yra ilga, žema skiau
terė apie keturių ar penkių An-

mininkas K. Grinius’.
toji Brusselin musų delegacija”, 
sakęs Ministeris, “yra paširy-
žusi daryti vieką -kad tik gin
čus išrišus, ir jis netikįs kad 
prieitų prie karės. Musų dele-

Keis

gacijai yra duotas įgaliojimas gliškų mylių ilgio, užsibaigian- 
įsteiigti Vilniaus rajone nepri-1 
klausomą T........
liamentu i 
kurie bus 
ti. Tasai j 
priklausyti 
prie Lenkijos.
ten nebūtų mes ant to sutiksi
me, jeigu bus tame išreikšta 
tikra žmonių valia.”

Toksai Ministerio pirmininko 
užreiš'kimas, jeigu tik jis yra 
teisingai korespondento atpasa
kotas, gali sukelti neaiškumų. 
Daug kas pasakys jog ir patįs 
Lenkai nieko daugiau nenorėjo

Valdžią su savo par- 
ir savo miniSteriais, 
pačių žmonių išrink- 
parliamentas turėsiąs 
i prie Lietuvos ar 

Kokia išeitis

ti nųlygėjimu su žemė, kur ta
sai miestas radosi. Didžiosios 
sienos, kurios išlaikė Grekų ap
gulimą per devynis metus, dar 
dabar galima surasti beveik vi
soje jų pilnybėje. Prie šiaur
rytinio kampo stovi nediktas 
•bokštas, prie kurio yra šulinys 
ir išlenkti vartai.

. “Penkios mylios nuo sausu
mos vandenyje guli maža Te- 
nedos sala kur Grekai buvo pa
sislėpę, laukdami laiko kada 
medinis" arklys galės persisiek- 
ti per miesto sienas į vidų, šian
dien tenai vėjiniai malūnai ke-

kaip tik kad sušaukus Vilniuje | tūrių tūkstančių tos srities gy-
seimą ir davus jam tielsą išsi
tarti, 'kam Vilnius privalo pri
klausyti. žinoma, negalima ma
nyti kad Lietuvos Ministerių 
Pirmininkas, kursai tą pareiš
kimą yra padaręs be abejonės 
su: žinia viso Kabineto, butų tos 
nuomonės ..kad . tokiam Lenkų 
Seimui butų .leista išsitarti apie 
to krašto likimą, 
ma 
sai 
nei 
kų.

nei nuo Len- 
tokio Seimo 

šioj Lietuvos 
savivaldybės

čion kalba- 
apie Steigiamą. Seimą, kur- 
visai butų nepriklauisomas 
nuo Lietuvių, 

Sušaukimui
reikalinga įvesti 
dalyje tokie, pat 
įstatymai kokie buvo Lietuvo
je, ir užtikrinti rinkimų siste
ma, prie kurios buvo susirinkęs 
ir Steig. Seimas Kaune. Visa 
'ši Lenkų 'ginčijama teoritorija 
yra po Lietuvių suverenitetu ir 
todėl tik. jiems, o ne Lenkams, 
turi būti leista ir savivaldybėj 
įstaigos sudaryti ir patsai tok
sai ineprigulmingąs Seimas su
šaukti, kuriam Lietuvos Val
džiai ir pasitiki. .

Kad toksai tiktai nusimany
mas galėjo būti, galima spręsti 
ir iš tolimesnio šio koresponden
to užreiškimo, jog .visas klausi
mas gludi tame, kad zelgowskio 
kariumenė butų prašalinta, o 
jeigu jau ji nebus prašalinta, 
tai kad bent ji nebūtų stiprina
ma iš Lenkijos, nes tuomet ir 
patįs Lietuviai galėsią tvarką

še-ventojų garsiai dunda visu 
šiolikos mylių plotu.

“Kuomet po pralaimėjimo iš
tremtasis Aėneas atsitolino apie 

130 mylių į pietryčius nuo Trojos 
lygumos ir pasibudavojo sau 
mažą laivyną po Ida Kalnynų 
šešėliu, jis leidosi su savo pa
sekėjais į Trakiją — tą pačią 
Trakiją su kuria galingi Atė
nai padalė sąjungą penktame 
amžiuje prieš Kristų, kuri vė
liaus pateko į rankas Pilypo 
Makedoniečio, ir kuri pasekmė
je šios Pasaulinės Karės likosi 
prijungta prie teritorijos po 
Grekijos karaliaus valdžia, čia 
jisai įsteigė Erios miestą, kuris 
riet dabar vadovauja uostą Enos 
Užlajoj ties Maritza upės ištaka.

i “Vėl likęs išgintas jieško
ti kitų namų klajūnas pažvelgė 
ant Delos. Nors šiandien ši ma
žiausioji iš Cykladų salų yra ap
leista įr stovi tik griuvėsiai,' 
kiekvienas akmuo ant akmens, 
legenda ir istorija, kuri prie jos 
prisekta, vargu kada nustos sa-
vo indomumo. Vandenįs viena

tine išlikusiame fontane ir pui
kus ir nepaprastas susituokimas 
gėlių kuždėte kužda mums, jog 
Jupiteris kitados prisegė šią 
plukuriuojančią dalelę' žemės 
prie jūrės dugno dideliais rete
žiais, kad ant jos galėtų užgim
ti jo sūnūs Apollo. (Nuo Red.: 
Visi šie dalykai yra plačiai ap
rašomi knygoje “Kas Slepiasi už 
žmonių Pasakų”—musų laidos.)

savaip padaryti.
Pagaliaus prisieina pažymėti 

užreiškimas to paties korespon-[Patikrinimui šios pasakos gali- 
dento, jog LietuvdS Užsienio'mą rasti ant tos salos šventą

ežerą, taipgi kasinėjimai atiden
gė teatrą ir ankstyvųjų laikų 
Apollo dievnamį.

“Po to Aeneas nukeliavo į 
Kretą, ketvirtą didžiausią salą 
Viduržeminėse jūrėse, šiandien 
du trečdaliai tos salos yra ak
meninė dykuma, jos. garsiosios 
cedro ir cyprų girios jau senai 
išnyko, maža dalelė derlingos 
žemės' tesiranda prie pamatų 
Ida Kalno, kur 
vos ir ‘kurantai; 
mieštis, su apie 
tojų, su žemais
tintais namais, rymo prie uos
to. Vienok ta sala yra turtin
ga griuvėsiais, ir jos muzejus 
įtalpina savyj liekanas iš penkių 
tūkstančių • metų atgal, kuomet 
Kreto moteris .dabinosi didelė
mis skrybėlėmis, augštais kul
nais čeverykais, korsetais ir to
kiomis madomis kurias šiandien 
butų vadinama ‘Paryžiškos’ ir 
kur gyventojų namai turėjo vi
sus sanitariškumo įrengimus, 
kad butų galima lyginti su mu
sų Amerikoje buvusiais penkias
dešimts metų atgal.

“Rankose 
keliauninkai 
išsidanginti 
jiems buvo
Strophadų, dviej ų žemų 
kių, kur šiandien randasi 
kų vienuolynas, kuris gauna sa
vo reikmenis nuo Zante. Ap
sukę tas salas iš vakarinio Gre
kijos pakraščio jie atvyko į 
Aktiumą, miestelį nuslugusio 
Aktium pakraščio,' netoli inei- 
gos į Ambracia užlają, čionai 
turbūt, tūkstantis metų po Ae
neaus atsilankymo, Oktavius 
Cezaris sumušė sudėtinus Anto- 
niaus ir Kleopatros laivynus.

“Jie tada vėl keliavo šiaurėn 
į Epirus, kuris per ilgą laiką 
'buvo dalimi Turkijos Europoje. 
Dabar ta Senoviškos Grekijos 
dalis yra po savo karalystės mo
tiniškos globos sparnu. Mies
tas tuometu egzistavęs vardu 
Buthrotus, dabar yra Butrinto 
ant pakraščio tuojau skersai 
Korfu salos, ir guli toje srity
je už' kurią dar vis tamposi Al
banija ir Grekija.

“Modemiškas miestelis Ky- 
me, netoli vietos kur buvo seno
viškas Cumąe, kur jie vėliaus 
apsistojo, prieš Pasaulinę Karę 
buvo pradėjęs prekybą su pie
tine Rusija. Po to tie keliau
ninkai praplaukė pro Kalną Aet
na, ir tasai galingas vulkanas, 
kuris musų pačių dienose yra 
sukratęs žemę po savo kojų sa
vo jsiveikimu ir yra aptemdęs 
orą savo dūmais, išsiveržė ypa
tingu smarkumu. Sekdami pa
kraščio linija pietinę Siciliją ga
ilaus jie pasiekė Trepani, Sici
lijos uostamiestį 46 mylios į 
vakarus nuo Palermo, kuris vi
lioja dabartinius keliauninkus 
savo skaitlingomis ‘bažnyčiomis, 
Savo garsinga .Madonna, savo 
įvairiais gražiais koralų ir ki
tų medęgų darbais, savo mar
muro ir alebastro skaldyklomis. 
Netoli tenai prie Drepanum, ar
ba Trepani, Kartageniečiai su
mušė Romiečius 249 m. prieš 
Kristų.

“Po to audra juos nunešė į 
Kartageną. Plotas to senoviš
ko miesto vis dar tebematomaš
nuo bile kurio 'kalnų Tunise, ir 
yra užimtais Sidi-bou-Said mie
stu. Tenai yra gelžkelio stotis, 
pačtas, katedra ir muzejus ir 
taipgi vienuolynas ir viešbutis, 
pats visas gražus miestelis yrą 
Arabų architektūros ir dvasios. 
Taip jis yra Mohammedoniškas 
kad 'tik pastaraisiais laikais ką 
Krikščionims pradėta leisti ja
me apsinakvoti, kada užklysta. 
Atkasinėjimai toje srityje atir 
dengia daugybę Puniškų daly
kų.”

kįla augštyn, ir metams 'bėgant darosi gau- 
sesniu-skalsesniu ir saldesnių vėsiuose skie
puose. Jos yra kvapsnis, kurį tiktai pa
šventinto laiko ir nuliudimo intekmė gali 
suteikti; Ak! kokios mintįs guli 'knygose! 
Kas gali jas aprašyti.

Knygos yra kupinos puikiausių minčių. 
Jos yra nudažytos aušrų ir saulėleidžių 
spalvomis; jos yra burių lieltaus ir rasos 
kvapsningumas; jose yra atidengti nauji 
žemės kvėpavimai, ir silpni kūdikių ir mo
tinų nusišypsojimai, — motinų supančių 
savo kūdikius užmigdymo liūliavimų ai
dais. Visa žemė yra padaryta puikiu ir 
dvasiniu dailės monumentu ir darbu, ku
riuos visi žino, ar tai butų matę ar ne. Be- 
mąstydami apie Jeruzalį, Atėnus ir Romą 
mes dasižinome daugiau apie dvasinį ele
mentą (žmonijoje.

Mintįs yra simbolai to, ką musų bėgis 
yra užsitarnavęs, ko jis verbas. Musų ke
lyje genijalis žmogus, nors jis mums žino
mas daugiau negu jo vardas, pagerina ir 
palengviną mus visus.

Mes sakome: vienas iš mūšų mylimiau
sių užsikopė ant šitokių augštų augšteny- 
bių, todėl tat mes nesame prasto, niekingo 
krajo, kuomet mes turime šitokį didį brolį.

Skaityti knygą visišku supratimu, tai 
pražudyti' jos tikrą reikšmę ir jiegą. Nes 
tikrą knyga yra parašyta tobulo-visiško 
žmogaus, ir talpina savyje netiktai ką jis 
žinojo, bet visa tai, ką jis mintijo, mąstė, 
svajojo, atsivaizdino, tikėjo ir mylėjo. Jo 
knyga yra jo gyvas apdangalas susipynęs 
su juo iš Dievo esmenybės ir visų daiktų 
prigimties.

Tie neskaito knygų, kurie didžiuojasi 
begaliniu jų rašymu. Tikras Skaitytojas 
geidžia, kad tūkstančiai butų parašyta, bet 
kad nors viena iš jų (turėtų tikrą vertę. Jis 
jie&ko tikros knygos, kaip Ižemkąsis jieško 
brangakmenių, perkasdamas žemės tonus.

Kaip yra galima gyventi be literatū
ros, be pasišnekėjimo su knygomis, be pe
no sielai, 'be to, kas padaro mus žmonėmis? 
Jei tu nerandi nieko naujo knygoje, ji ma- 
žų-mažiausiai prigel'bsti tau ‘paregėti koks 
išmintingas tu esi. Vae soli neatsišaukia 
pas tuos, kurie mintija, mąsto, nes jie gy
vena su teisybę, kuri padaro pasaulį gyvu 
Dievo akivaizdoje.

O, Genijau! neparduok savo dovanų 
turtingiems ir galingiems, nei gi žemiau
sio luomo žmonėms! Jos buvo sukrautos 
ant tavo Dievo aukuro dieviškiems pavar
tojimams.

“Knygos,” sako Hazlitt, “įleiskite mus 
į žmonių sielas ir atidengkite mums musų 
pačių paslaptis. Jus esate pirmas ir pas
kutinis, draugiškesnis ir širdingiausias iš 
visų musų, pasilinksminimų.”

Mes pasididžiuojame kuomet mes kal
bame su dideliu poetu ar filosofu, kurių 
knygos guli uždengtos ant musų lentynų, 
ir nors pasišnekėjimas su juo butų papras
tas, bet genijus, kurs išsiliejo iš jo giliau
sios esybės ir gyvena tuose dulkėmis ap
dengtuose tomuose, yra nepaprastas.

Jei mes galėtume nueiti prie dvasinio 
žmogaus kapo grabvietės ir prikelti jį iš 
miego ir prakalbinti, tuomet mes atkreip
tume visų žmonių domą ir priverstume vi
są pasaulį žiūrėti Į jį, 
sytųsi jo kalbos.

Jo knyga yra jo 
[miega. Jis visuomet 
tiktai mes panorėtume, numesti savo snau
dulį ir papasakoti mums geriausio ką jis 
žinojo ir mylėjo!.... .

Kaip smagu yra leisti žaisti jaunie
siems liuosai daržuose ir laukuose, pavely
ti jiertis pasivaikštinėti po miškus tarp kai
nų ir srovenančių upelių, taip pat smagu 
ir išmintinga yra paduoti jiems geriausias 
knygas, — prigelbėt jiems pasirinkti tai, 
kas patinka jų fantazijai, kas gaivina min
tį, kas pakelia vaidintuvę įr kas apvalo šir-

ir visi karštai klau-

kapas, kuriame jis 
yra pasirengęs, jei

vilimės ir tikime.
Knygos padaro skaitytojus ir skaity

tojai padaro knygas, kuomet progos suža
dina gamtos apdovanojimus ir dvasios ga
bumus.

Knygos yra progos dvasiniam augimui 
ir tarpimui. Jose mes randame ne auksą 
nei brangakmenius 'beit patįs save, — pa- 
sikeldami į šviesą ir entuziazmą, ir visa 
tai, ką žmogus 'žino ir Dievas ir Gamta 
duoda.

Būti įžymiu nepakanka skaitymo ge
riausių knygų. Mes turime linguotis aip- 
mąstinėjimuosė ant jų puslapių, kaip kad 
mes darome tai studijuodami dailės darbą, 
ar puikų paveikslą.

Mes mylime stovėti tylume ir ramybė
je prieš jas. Ir bestovėdami — jei pajie- 
giame — ir gerkime jų gyvybę ir dvasią.

(GALAS)

(Sekančiame numeryje pradėsime 
čionai talpinti Moliero komediją: 
“Balon Kritęs—Sausas Nesikelsi” 

Vertė Šarūnas.)

Kasdien vėdink kambarius, ypatinai 
jeigu saulutė šviečia, nes oras ir saulės 
spinduliai taip reikalingi kaip maistas, o 
daugelyje atsitikimų net ir įvairiais gyduo
les perviršina.

Ypatingai jeigu užsiėmimas per dieną 
priverčia viduje būti, pasistengk nors va
landą ar dvi tyrame orė pavaikštinėti.

Prižiūrėk orą miegamajame kambary
je, nes tas daug svarbos turi ne tik svei
katos link, bet ir ūpą žmogaus daug valdo.

Kalkių Naudingumas Žemėje.
Kalkėmis tręšta žemė daug našumo 

priduoda dirvai, o sėjant dobilus būtinai 
reikia kalkėmis žemę tręšti. Kalkių reikia 

j išbarstyti apie 100.. svarų ant. 'kolžno 1000 
■pėdų keturkampio. Kalkės turi būti kur 
kas pirmiau išbarstytos negu sėjant. Stru- 
gėms arba kitokioms vijoklėms žolėms kal
kės blėdinos, ir tik tokiuose atsitikimuose 
pagelbsti jeigu žemėje jau randasi didelis 
nuošimtis puvėsių.

Nuo American Red Cross 
Bureau of Foreign Language Information Service 

Lithuanian Section

Lietuviškai-Angliškas ir AngliSkai-Lietuviškas

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

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų ji 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 
Katalogo No. 
Tas pats, gera 
1313

Anglų kalbos mokinimusi.
3146. Drūtais apdarais ........... '
morokko oda, labai drūtas ...... I 
Abelna ......... ........ p. 498

1316

Istorija
Su apdarais ..........

Istorija Suvienytų Valstijų
Su apdarais .....................

p. 364

$10.00 
$11.00 

I 2.00 
2.75 

I 1.50 
2.25

DAINOS IR MUZIKA
jlChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami ‘‘DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS

I. Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, affidavit^ paliudymo pargabenimui 
giminių iš Lietuvos ir delei patvirtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir 
delei sujieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lietuvos Atstovybės 
ofiso šiuo adresui LITHUANIAN LEGATION, 703 — 15 SL, 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.



SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

KOMETŲ PILNOS ERDVES - KAIP JŪRĖJ 
ŽUVU - TIK MES JŲ NEMATOM

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.) i
Persus pergalėjus, Ephesas pateko po j 

Grekų valdžia, bet po to vėl jį Persai už
ėmė. Sekantis tą mieštą užkariavo Alek- 1 
Sandras Makedonietis. Lysimachas apsta
tė miestą didelėmis sienomis ir permainė 
jo vardą Į Arsinoe pagarbai savo žmonos. 
Eumenas, Pergamo karalius, užvaldęs mie
stą atgrąžinp jam senąjį vardą. Toliaus 
Ephesas ‘buvo užkariautas Attalo, o vėliau, 
jo ainis, Attains III, miestą prikergė prie 
Romos imperijos. Po Romos valdžia Ephe
sas buvo vyriausias Romos Provincijos Azi
joje miestas, turtingiausias už visus impe
rijos miestus.

Sykį, laikuose Mithridato, kuomet mie
stas sukilo prieš Romą, visi jo Romos pilie
čiai, net’tie, kurie buvo subėgę ir susislėpę 
dievnamyje, buvo išžudyti. Sulla pagaliau 
vėl tą miestą Romai atgrąžino, nubausda
mas gyventojus už neištikimumą. Sykį jį 
taipgi buvo užėmęs imperatorius Antonius, , 
ir su gražia j a Kleopatra jame gyveno di- : 
deliame patogume.

Nežiūrint karių ir permainų valdžių, . 
Ęphesus plėtojosi ir augo.. Dianos mald- ■ 
namis neliaujamai augo turtais ir intekme. 
Pasaulyje atsirado krikščionybė, ir 57 m. 
po Kristaus į Ephesą atėjo Šv. Povilas. 
Jis pasirodė narsiu vyru, drįsdamas panie
kinti dieve jos pačios name, taipgi buvo 
lygiai ir intekmingas, nes 'žmonės jo ati
džiai klausė. Pilgrimai, 'kurie iš tolimų 
kraštų atėjo atiduoti pagarbą Dianai, liko
si patraukti prie naujosios religijos, ir vie
toj leisti pinigus pirkimui visokių pavida
lų, jie sugrįžo namon parsiriešdami naują 
religiją. Biblijoj apie tai parašyta sekan
čiai : ,

Ir stojosi taip, kad . . . Povilas 
atėjo į Ephesą . . . Ir jis inėjo į si
nagogą ir drąsiai kalbėjo per tris mėne
sius laiko, aiškindamas ir mokindamas 
žmones apie Dievo karalystės dalykus. 
. . . Ir daugumas, kurie patikėjo, ėjo 
ir išsiįpažino ir gailėjosi už nuodėmes. Dau
gelis nešė savo senas knygas ir akivaizdo
je visų žmonių degino1 ." . . Pakilo iiė- 
mąžas sujudimas. Nes tūlas vyras, vardu 
Demetrius, ^šaltkalvis, kuris dirbo Dianos 
pavidalus ir pardavinėjo žmonėms, suvadi
no visus savo darbininkus ir pasakė: Mes 
iš to turime sau duoną ir viską. ; O dabar 
matot, kad ne tik Ephesus, bet ir visa Azi
ja paklausė jo ir šalinasi nuo musų. Ne 
tik kad musų amatas turės pasibaigti, bet 
ir didės dievės Dianos' maldnamis nustos 
savo vertės, jos didybė bus sunaikinta, ku
rią visas pasaulis ir Azija garbina. Tą 
girdėdami Ižmonės užsidegė kerštu, ėmė šū
kauti: Didi yra Epheso Diana. Ir Visas 
miestas sujudo ir susimaišė.'

Nuo susekimo kometų tikro 1 
pobūdžio ir jų palaido keliavi
mo buvo vis keliama klausimai, I 
ar jos kada susimuš su žemė? 1 

Kuomet paskelbiama apie at- : 
silankymą kometos, astronomai ; 
ir laikraštininkai gauna daugy
bes užklausimų apie susimuši
mą, 'apie tai kaip kometos yra 
atrandamos, ir kuomet kita ko
kia atsilaikys. Niekad nesto- 
kavo žingeiduolių — vienokių 
ar kitokiu tikslu.

Atradimui kometos astrono
mai kas naktis “šluoja per dan
gų” savo galingais teleskopais. 
Teleskopai yra tokie dideli ir 
jų padidinamoji spėka‘tiek dide
lė, kad jeigu neapsipratęs su te
leskopu žmogus per jį pažvelgi 
tų jam išrūdytų visai kas kita, 
ne ko jis tikėjosi. Vietoj pama
tyti mėlyną dangų su didelė
mis žvaigždėmis matytų beveik 
visą dangų nušviestą — visas 
teleskopas būna užpildomas net 
ir tokiomis žvaigždėmis, kurių'

■ vidutiniškais teleskopais niekas-
■ nepamato. Taip tėmydamas į 
• žvaigždes astronomas yra su jo-
■ mis apsipratęs kaip mes su sa- 
1 vo draugais darbe: kasdien ži

nome kurioje vietoje katras sto
vi, sėdi ar kur jo mašina randa
si. Astronomai žino žvaigždes 
pagal jų vietų ir vardų. Bet , 
[štai kitą vakarą jam pasirodo i 
kas kito.: pamato naują žvaig
ždę tarpe senųjų, visada savo 
vietose stovinčių. Ar čia tik 
ne kometa? Jie atvangiai nu
stato savo teleskopus ir paskui 
nufotografuoja ar nupešia tą 
erdvių kampelį, kiekvieną žvaig
ždę atidžiai padėdamas jos vie-

je, taipgi ir tą jam išrodomą 
g nebuvusią. Už pusvalan

džio vėl pažiūri Į tą nebuvėlę. 
Atranda ją — bet jau ji pasi
rodo" paslinkusi mažytę dalelę 
teleskope -toliau, arba, kitais žo
džiais, keletą šimtų tūkstančių 
mylių. Taip, tai kometa! Jei 
ji butų pasilikus pastovi, tai ne
būtų kometa; gal tai 'butų tik 
naujai atsiradus žvaigždė. Ko
metos atrandamos tik iš jų ke
liavimo tarpe žvaigždžių.

Nekurie mano, kad kometas 
visas galima matyti. Taip, ga
lima, bet ne iki kolei jos ateina 
arčiau prie saulės. Musų kome
tos, tai yra tos, ką sukasi ap
linkui saulę kaip musės apie de
gančią žvakę, ateina visais kraš
tais ir visų jų keliai — ilgesni 
ir trumpesni — Sueina lyg pa
ilgi lankai, apkabinti vienu ga
lu už 'kuolo — saulės — su 'ki
tais galais nusikišusiais toli į 
visas šalis. Jos naudojasi sau- 

, lės šviesa ir pačios turi chemiš- nuo io iki 12 '"’'M.m.ASI*
[ką ir elektrišką judėjimą, kuris I 8115 St. Clair Avenue

buna savimi lyg ugnies debesis. • 
Retuose atsitikimuose kome

tos buna matomos net dienos 
laiku — jei žinai kur jų žiūrėti. 
Kometos abelnai yra žinomos 
susidedančios iš didelių suspi- 
tų meteoriškų trupinėlių — kie
tų metališkų nuotrupų iš didžio
jo, .visatos. fabriko. Tie trupi
nėliai nėra suvirinti į krūvą, 
kaip paprastai manoma, ir jie 
net turi ypatingą mėtymosi bū
dą — nusisuka, artyn linkui 
saulės, kada prie jos artinasi.

Kada kometos ateina į peri- 
helioną — artimiausi savo ke
lio išlenkimą prie saulės, iš kur 
paskui jau ima grįžti atgal — 
tie trupinėliai, arba vietos tar
pe jų, išduoda skįstą gazą, ku
rį saulė taip muša, kad jis nu
sidriekia į dausas per milijonus 
mylių tolyn, padarydamas uode
gą. Labai tankiai buna dvi ar 
net trįs uodegos (kiekviena su
sidedanti iš kitokių gazų) susi
darę iš vienos kometos, ir visos 
uodegos visada buna nusisuku
sios tolyn nuo saulės,

žemei pereiti per kometos uo-
• degą yra kaip pereiti per šešėlį,
• tokia lengva yra kometos uo-
■ degos masė. Kaip jau žmonija
■ gali savo istorijoje susekti tik 

pora sykių žemė yra praėjus 
pro kometos uodegą. Vienok 
mokslišku žvilgsniu nėra pama
to netikėti, kad ji taip nebuvo 
padarius milijonus sykių.

Kaip yra išskaitliuota, kome
tai pataikyti į žemę yra viena* 
iš penkiolikos milijonų proga.

Jeigu paprasto didumo kome
ta pasiryžtų pulti tiesiog link 
žemės, ji pati pirma pavirstų į 
dulkes pasiekus musų 'atmosfe
rą, ir net jos dulkelių mes ne
galėtume pažinti, išskyrus jei 
koks didesnis šmotas nupultų.

Bet gi išimtinuose atsitiki
muose negalima tikrint, kad iš 
susimušimo nebūtų žemei blo
go. Ir seniau ir dabar dauge
lis tos nuomonės laikosi, kad 
didelės 'kometos užgulimas ant 
žemės didelę jos dalį sunaikin
tų, o jei pati žemė dar nebūtų 
sunaikinta, pasileidimas nuodin
gų gazų priverstų išmirti visą 
žmoniją ir augalus. Už gazų 
vodingumo teoriją Idabar eina 
ginčai; vieni net nori prirodyt, 
kad kometa visai neturi nuodin
gų gazų. Astromylis:

Atsilankanti birželio 26 die-[pastovios ir pasirodančios į ke- 
ną kometa Pons-Winecke suža- lėtą šimtų ar tūkstančių metų 
dino daugelio žmonių užsiintere- ir todėl mums nėra progos pa
savimą. Paprastas vienų gąs-| žinoti jas kaipo “senas” ir visa- 

l"'......      j-“ -— •—j—> ---
[padarymu jai galo nekiltiems rus tokių tikrų arti pneinan- 
užneša 'baimės, tečiaus idaugu- čių, kad buvo pažintos ir tinka
mas interesuojasi kometomis Imai užrekorduotos, o joms su- 

i lygiai kaip ir 'kitu nauju daly- grįžus už šimtu metų vėl buna 
ku. Visada mes matome saulę, patėmytos.
atėjus laikui matome mėnulį, o Bet šalip tokių yra dar ir vi- 
naktį jei dangus giedras mato- sigmai naujų, kurios ar tai nąu- 
me eibes žvąigždžių, didelių ir j 
mažų. Nieko ypatingo iš tų vi- j 
su, nes paprasti, nuolatiniai ap- j 
sireiškimai. Saulės ar menu- ; 
lio užtemimai turi savo patrau- , 
kimą, nes retesni, o .įspūdžiai ,( 
laikė saulės visiško užtemimo i 
turi dar savo ypatingą grožę. Ir 
žvaigždžių užtemimai turi indo- 
mumo — astronomams, kurie 
tik vieni tai tėmija ir žino, be 
musų atkreipimo domos. Sau
lė ir mėnulis retkarčiais užtem
do žvaigždes. Bet saulės užtem- 
domų žvaigždžių negali niekas 
matyti — tarp jų ir žemės pra
eina saulė, vienok ir taip visos 

’ žvaigždės yra užtemdomos sau- 
■ le, nors jų ir neužstoja' Reti 
i atsitikimai, lyg astronomams 

amt nelaimės, buna mėnulio už
temdymas žvaigždžių. Vienas 
tokis atsitikimas buvo pernai 

I vasarą, kuo psinaudodami mok
slininkai stengėsi padaryti ban
dymus naujoms savo teorijoms.

Kometos yra nevisai retas at
sitikimas, bet nepertankiai bu
na- jos priėję taip arti kad mes 
galėtume jas matyti.

Pernai buvo patėmyta net dvi 
naujos kometos. -Skirtumas se
nų ir naujų tarpe yra tas, kad 
senosios yra 'tokios, (kurios turi 
savo laiką — sakysim nuo ke
letas metų iki šimto suvirs me
tų — ir eina savo keliu nusito- 
lindamos ir vėl sugrįždamos ar
tyn į saulės sritį. Planetos yra 
tie musų saulės šeimynos na
riai, kurie visados1 eina vieno
du keliu aplinkui saulę, lygiu 
ar kiek iš'kreipktu, ir kiekvienu 
meto laiku jas 'galima matyti ir' 
žinoti kur jos randasi. Bet ko- 

’ metas, nors savo kelionėse atei- 
■ na iki saulės, prasisuka pro ją, 
l ir vėl grįžta tolimon kelionėn. 
. Tos, kurios eina ir sugrįžta, yra 

nuolatinės arba senos kometos. 
Jos kelius turi panašiai kaip 
labai pailgai ištemptas lankas, 
kurio viename Užsisukimo ga
le randasi saulė, o kitas galas 
pradingsta beribėse erdvėse.

Naujos kometos yra dausų I kas apie kometas valdančias er- 
keliauninkės; kartais vienos yra I dvių tiesas.

mi ir nukankinami, tečiaus krikščionybė dinimas susimušimų su žeme ir Ida jos gali būti naujos, išsky- 
platinosi. ŠaltkalVių pramonė su stabų pa- l- 
vidalais pradėjo pulti. Senosios burtų kny-r 
[gos likosi sudegintos. Net gręse pavojus j 
pačios Dianos egzistavimui; bet visgi ko- ] 
va tarpe krikščionybės ir pagonizmo užsi- ;
tęsė porą šimtų metų. ’ 262 metais po Kris
taus užėję Gotai sunaikino miestą ir sude
gino pati dievnamt Tai buvo kitas didis 
smūgis Dianai. Senojoj vietoj likosi išsta
tytas mažesnis maldnamis, tečiaus karšti 
krikščionįs jį sugriovė ir pačius Dianos 
garbintojus labai persekiojo. Pagaliaus 
Romos imperijos tapo Įsakyta uždaryti vi
sus pagoniškus maldnamius. Dieve Dia
na, kuri buvo vyriausia valdovė per 1500 
metų, dabar mirė, ir maža tebuvo likusių 
jos apraudoti.

Palengva viskas, kas dar Epheso buvo 
1 likę, pavirto griuvėsiais. Išgriuvę akme- 
; nįs dievnamio ir kitų viešųjų budinko pa- 
■ naudoti statymui kitos krikščioniškos baž

nyčios, kurios liekanas dar ir dabar gali
ma matyti ant kalno netoli buvusio Dianos 
maldnamio. Apleistas uostas tuojau užmi
rė, ir kur būdavo suplaukia yjso pasaulio ' 
laivai dabar augo žolės. Upė, persiliejusi , 
per krantus, buvusią maldnamio vietą pa- . 
vertė Į pelkę. Vienuoliktajame amžiuje į 
miesto griuvėsiai buvo prieglauda Gre- 
kams jūrių plėšikams, kurie vare savo dar- 1 
bą.-vahdenų. pakraščiais. Du šimtmečiai 
vėliaus, kuomet užėjo Turkai, netoli buvu
sio dievnamio likosi išstatytas miestelis, o 
krikščionių bažnyčia, jau pasenus liekana, 
iš eilės buvo akmeninyčią budavojimui 
Turkiško maldnamio. 1365 metais, kuomet 
Šv. Jono iš Jeruzalio Kryžeiviai Ephesą 
užėmė jis vėl , pastojo krikščionišku, bet 
1402 m. Tamerlanas atkariavo jį Turkams 
ir nuo to laiko iki šių dienų jis buvo Tur
kų valdomas. Senieji griuvėsiai jau senai 
apaugo krūmais, o vienatiniai dabartiniai

1 gyventojai, tenai ką yra, tik paprasti žuvi
ninkai, 'žvejoja po seną buvusį garsų uos-

■ tą, taipgi derlingose dalyse auginama ta
bakas. Visur tenai matosi mišinys griu
vėsių, bet pati dievnamio vieta jau senas 
laikas kaip Visiškai užmiršta, ir kaip vie
nas rašytojas išsitarė: “Iš visų didžiųjų se
novės dievnamių, Artemisium, arba Dianos 
maldnamis, bu^o vienas, kurio žymės pra
dingo be pėdsakų.”

(Bus daugiau)

jai susibarusios atsidangina iš > 
tolimų pasviečių, arba taip pat 
kitų saulių sistemose besimai- - 
šydamos nuo jų tiek atsitoli
na kad buna matyt mums, ka
da pasiekia tolimiausį savo ke
lio vgalą.

Tos minimos pereitų metų 
kometos buvo vienos iš tokių, 
kurios nieko bendro neturi, su 
musų saule. .Viena jų matėsi 
skriejanti per erdvę linkui šiau
rinės žvaigždės ir per keletą sa
vaičių buvo matoma nuoga akia. 
Abelnai mažuma kometų tebū
na matomos, nors ir arčiausia 
kiek jos gali prieina prie mu
sų. Tik teleskopais tebūna įžiū
rimos ir užrekorduojamos as
tronomiškuose punktuose, be at
kreipimo žmonių domos į jas.

Kita kometa tuo pačiu laiku 
buvo patėmyta Francuzų astro- 

’ nomų. Kartais būna 'kometų ku- 
’ rios matosi šiauriniams žemės 
' 'gyventojams, o pietiniams ne. 
■ Kartais ateina žinių iš Pietinės 
‘ Amerikos valstybių obzervato- 
’ rijų arba iš Afrikos apie pate- 

mytas kometas. Tokių mes sa- toj 
vo naktiniame danguje nema- lyg 
tome.

Daugybė tokių erdvių keEau- 
ninkių-kometų buvo patėmyta 
po to kaip atsirado teleskopai; 
pirma to tematyta tokias, ku
rios prieidavo arti iki akių ma
tymo ribų. Bet yra dar milijo
nai kometų ką mes visai nema
tome. .Garsus astronomas Kep
leris yra pasakęs: “Erdvėse yra 
daugiau kometų, negu jūrėse 
žuvų”.

Senovės žmonės, pamatę at
einančias kometas, nežinodami 
apie jas nieko, buvo tikėję, jog 
“kometos susidaro iš smertel- 
nų žmonelių griekų, kurie palkį- 
la į dangų ir tenai, patėmyti 
Dievo, buna jo kerštu padega
mi ugnia”. Nors šitokie kome
tų išaiškinimas buvo naudingas 
palaikymui žmonių tikėjime, bet 
neturėjo kitokios vertės. Jau 

j 1650 metais buvo sužinota daug

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais

Kaip yra žinoma, šitas Povilo atakas 
ant Dianos buvo pirmas tikras užsipuoli
mas prieš Epheso pagonybę; šv. Povilui 
pasisekė čionai Įsteigti krikščionišką baž
nyčią. Tūlą laiką krikščionis buvo suima-

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

1592. Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no
ri? Parašė d-ras A. Civinskas. Shenandoah,' 
Pa., 1908, pusi. 124......................................

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa...................................... ......... ... . .

1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171' ........... ................... . .................... 75c

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

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00

Šis sumokėtas suvirs Puses Milijono Dolarių Kapitalas 
yra liudymas ir apsaūga visų tų pinigams, kurie deda j 

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

• - Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

■j THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. yra grynai 
1 Lietuviška įstaiga, suorganizuota gegužio mėne
syje, 1919 metais, veikianti Clevelando mieste ir jo 
apielinkėse.

2 ŠI korporacija sutverta 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.

FINANSINIS korporacijos stovis, kaip parodo ba
landžio 1 d., -1921 m. atskaita, yrą

TURTAS—ASSETS
Pinigų ant rankų ----- ........
Paskolintą ant mortgečių ......

Sykiu ....................................
ATSAKOMASIS TURTAS

$19,000.00
5,591.51

24,591.51
CO. yra po at-

sekantis:

$ 4,115.09
20,476.42
24,591.51

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

Sykiu ..................... ;.......

4 THE LITHUANIAN MORTGAGE
sakančia priežiūra šių žinomų Clevelande ir visose 

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

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

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

St. Žaborskis (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.

5 DIVIDENDO nuo pat susiorganizavimo kompanija 
savo šėrįninkama moka po 1 O%> •išmokėdama kas

6 mėnesiai. Toks divideritaš IZi bus mokamas ir 
■ateityje seniems ir naujiems šėrininkams.

THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. akcijos (šė- 
0 rai) parsiduoda po 1 HA ir turi, būti sumokėti 
ant sykio: Nebaigus «pi vv dar išparduoti likusių, 
jų (iki $50,000) kompanija jų kainų paikels ir 'taip
gi mano greituoju padidint-savo kapitalą ir užvesti 
biznį ant platesnių pamatų. Kurie vietos ir apielin- 
kės Lietuviai turi atliekamo kapitalo yrą Jęviečiami

• pVie "šios kompanijos- prisidėti dėl savo ypatiškos nau
dos, nes už jūsų $100 bus mdkama beverk 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 komišinų; patįs esat kviečiami prisidė
ti su atliekamu šimtu-kitu ir busit pilnai patenkinti, 
nes kompanija veikia ant vietos, visas biznis jums 
bus matomas. I

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 įų 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.

KRISTUS FLA 
(Vertė Karolis 

(Tąsa iš perei

Du kaimiečiu, tėvas 
: lūs, ramus, atsidavė Die' 

nes, kurie, lyg gyvulei 
gamtos konvulsijas.,

Taigi vienoje pusei 
kybe, mokytumas, pra 
me, riša žmonių augs 
kad ja padare menas, i 
saulis ir jo teises. Bet 
vo tik baime, išgąstis, 

; konfliktas, didele abeji 
kaip tik baisumas. Ir 
lygu koks bokštas, laii 

r kuo neabejojąs, buvo i
3 ras pats sau Apvaizda, 
[ ku, nesišaukias i Švenč: 

i Į ji gelbėtu, kovojąs su a' 
Į sukimu!

Kitame valties ga 
[1 tina, laikanti savo kud 

audra: — kitkart link 
r nusiminusi del savo 

Į sene: — kareivis, apil 
Į kio kito atlyginimo, k 
I tasai kūnas; vargiai ji 
r nos, kurs nebutu«aplie 
Į vien jis juokėsi iš viso 
I laimingas jei galėjo p 

Į pesnius alaus kauše, t 
kotą savo apysakas 
kiams. Jis linksmai 
likimą Dievui. Pagal 
truso ir vargu tvarinį 
darbo, kuriuo gyvena 
tvėrimu savo tikėjime

4 ju tikėjimas buvo ttfkii 
jie niekados neanaliza1

a apie ji; nekietu širdži 
1 tyra ir jausmai tvirti 
| gas, meilę ir darbašu 
Į junge ir iškėlė augšty 
| teli dalyka, kuri dain

Kada valtis, stėl 
I baus vairininko, tiek 
| to, kad Ostenda jau 
I penkiosdešimts siekšn 

Į pagriebė audros konv 
I ir ji pradėjo skęsti 
f siu veidu vyras, atsilie 
lipesniu pasauli:

“Kas 'tiki, bus išj 
manim!’’

Tai tarės, jis pak 
ant vilniu. Betaatant, 
eme ant ranku kūdikėli 
ge su juo vilniu viršumi 
sitiese ir sušuko karei 

“Po šimts pypkių! 
tad ir pas pati velnią!” 

Net nenusistebejes, 
I' tį viršum vilniu.
| p. Sena prostitute, tik 

fcjybe, irgi šėke vyra ir e, 
f kaimiečiu ,tare viens ai

■* “Jei jie eina ant ji 
ir mums?”

Ir jiedu nuėjo paski 
, Tarnas norėjo padai 
®u jo tikėjimas nusy 

į kartus pasinėrė jūron, b 
I fyn; ir po to, kai tris k;

!»ai ėjo ant juru.
Drąsusis vairininką 

Prie savo valties dugno 
inkilo, bet panorėjo pasi 
t0 auksa, gi jojo auksas 
•o dugną.- JuokdamoS i 

t toiliu, kurie jo paklausė 
$ ant juru nepažystan 

i ®sjau mums mokslo-'v 
t kvatoti ir liko juru prarj 

j garmėjo gelmėn, mylimi 
| fiama. Vyskupas ir se 

I fliumpterejo vandenin i 
5®mkinti tur būti nuOi

THE LITHUANIAN
Reikale kreipkitės šiuo adresu: 2006 St. Clair Avenue,

MORTGAGE CO.
Cleveland, Ohio.

KNYGA
Puikiausias iš dailiųjų 
te paveikslų Lietuvos 
kovotojų, kurių ne vie 
"LIETUVOS KARIUI 
oos vigais; plačiai ap 
Reikalaukit “Dirvos” .



i lyg ugnies debesis, 
atsitikimuose kome- 
matomos net dienos 
. žinai kur jų žiūrėti, 
ibelnai yra žinomos 
os iš didelių suspi
gtų trupinėlių — kie- 
:ų nuotrupų iš didžio- 
fabriko. Tie trupi- 

i suvirinti į krūvą, 
istai manoma, ir jie 
latingą mėtymosi bu- 
sisuka. artyn linkui 
ia prie jos artinasi, 
įmetos ateina į peri- 
■ artimiausi savo ki
ną prie saulės, ii kur 
i ima grįžti atgal - 
ėliai, arba vietos tar- 
uodą skįstą gazą, ka
li p muša, kad jis nu- 
[ dausas per milijonus 
m, padarydamas nede
ri tankiai buna dvi ar 
lodegos (kiekviena so- 
iš kitokių gazų) susi- 
enos kometos, ir visa 
,’isada buna nusisuku- 
i nuo saulės, 
pereiti per kometos ne
kaip pereiti per šešėlį 
:gva yra kometos no- 
įsė. Kaip jau žmonij* 
i istorijoje susekti tik

Honore de Balzac.

nų žemė yra praėjus 
etos uodegą. Vienok 
u žvilgsniu nėra pami
lti, kad ji taip nebuvo 
milijonus sykių.

rra išskaitliuota, kome- 
ikyti į žemę yra viena* 
olikos milijonų proga' 
paprasto didumo kome- 
yžtų pulti tiesiog Iii 
i pati pirma pavirstą į 
įasiekus musų atmosfe- 
et jos dulkelių mes m 
e pažinti, išskyrus je

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

Du kaimiečiu, tėvas ir sūnūs, buvo ty
lus, ramus, atsidavė Dievo valiai, kaip žmo
nes, kurie, lyg gyvulėliai, instinktu seka 
gamtos konvulsijas.,

Taigi vienoje puseje buvo turtai, pui
kybe, mokytumas, prasižengimas, nuodė
mė, visa žmonių augštoji draugija, kaip 
kad ja padare menas, mintis, mokslas, pa
saulis ir jo teises. Bet ir šitoje puseje bu
vo tik baime, išgąstis, įvairiu pajautimu 
konfliktas, didele abejone — niekas kita, 
kaip tik baisumas. Ir virš viso to, buvo 
lygu koks bokštas, laivo vairininkas, nie
kuo neabejojąs, buvo vadas, karalius, da
rąs pats sau Apvaizda, rėkiąs ant irklinin- 
ku, nesišaukias i Švenčiausiaja Panele, kad 
ji gelbėtu, kovojąs su audra, su jura, kūnas 
su kunu!

Kitame valties gale, silpnieji: — mo
tina, laikanti savo kūdikėli, šypsodama int 
audra: — kitkart linksmi peteliške, dabar 
nusiminusi del savo praeities nuodėmių, 
sene: — kareivis, apibertas žaizdų, be jo
kio kito atlyginimo, kaip tik jo sudrasky- 
tasai kūnas: vargiai jis turėjo kąsneli duo-

desnis šmotas nupultą 
gi išimtinuose atsitik 
negalima tikrint, hd i 
imo nebūtų žemei Nt 
seniau ir dabar dange- 
nuomonės laikosi, U 
kometos užgulimas u

nos, kurs nebutu*aplietas ašaromis; ir vis- 
vien jis juokėsi iš visoko, ženge be baimes,
laimingas jei galėjo 
pesniufT alaus kauše, 
koti savo apysakas 
kiams. Jis linksmai

paskandinti savo ru- 
ar jei galėjo papasa- 

nustebusiems kudi- 
pavede savo ateities

didelę jos dalį sūnaiti 
si pati žemė dar nebn 
rita, pasileidimas nraft 
ų priverstų išmirti rą 
i ir augalus. Ui pa 
imo teoriją dabar a 
vieni net nori priimt 

meta visai neturi raub 
;ų. , Astrrojfcį

J. SEMOLWWS 
ikių Gydytojai 
alandos: 
i iki -12 
po pietų. 
-.80 vak. 
iieniais 
1 iki 12
5 St. Clair Aven*

Co
LAS $50,000.

izavimo kompanija 
10, išmokėdama kas

bus mokamas ir 
nkams.
JE CO. akcijos (sė
tini būti sumokėti 
r išparduoti likusių, 
liną pakels ir taip- 
kapitalą ir užvesti 
ie vietos ir apielin- 
italo yrą kviečiami 
savo ypatiškos nau- 
i beveik tris sykius 

ir apsaugumą ju
sti jos įstatymai.
negali žūti ar neat- 
pinigų niekados ne- 

> nejudinamojo tur
sinus nebūtų galima 
im paskolinta, o in- 
i niekados nepražus- 
nė j imu jokių prekių 
s biznio, tik grynai 
• ir pardavimo biznį 
leužlaiko jokių agen- 
it kviečiami prisidė- 
lit pilnai patenkinti, 
, visas biznis jums

likimą Dievui. Pagaliaus, du kaimiečiu, 
truso ir vargu tvariniu, ikunybe darbo, to 
darbo, kuriuo gyvena pasaulis; tiedu su
tvėrimu savo tikėjime buvo pasiryžę žūti; 
ju tikėjimas buvo tokios 'kietos rūšies, kad 
jie niekados neanalizavo jo ir nediskusavo 
apie ji; nekietu širdžių, ir ju sąžine buvo 
tyra ir jausmai tvirti. Atsižadėjimas, var
gas, meile ir darbas ištobulino, apvalė,' su
jungė ir iškėlė augstyn ju valia, ta vienin
teli dalyka, kuri dainiai vadina siela.

Kada valtis, stebuklingai vedama ga
baus vairininko, tiek prisiartino prie kran
to, kad Ostenda jau "buvo matoma, apie 
penkiosdešimts sieksniu nuo kranto, ja vėl 
pagriebė audros konvulsijos, atmete atgal, 

. ir ji pradėjo skęsti. Nepažystamas, švie
siu veidu vyras, atsiliepe i savo mažyti ru-

■ | pesniu pasauli:
“Kas tiki, bus išganytas. Eikite su 

manim!”
Tai tares, jis pakilo ir tvirtai ženge 

ant vilniu. Beinatant, jaunoji motina pa
ėmė ant ranku kūdikėli ir eme žengti drau- 

J ge su juo vilniu viršufti. Kareivis urnai iš
sitiesė ir sušuko kareiviškai;

“Po šimts pypkių! Aš eisiu su tavim' 
| kad ir pas pati velnią!” ,f «

Net nenusistebejes, eme ir pradėjo ei
ti viršum vilniu.

Sena prostitute, tikinti i Dievo visaga- 
^^lybe. irgi šėke vyra ir ėjo virtum juru. Du 

kaimiečiu ,tare viens antram:
“Jei jie eina ant juru, tai delko neiti 

į ir mums?”
Ir jiedu nuėjo paskui kitu.
Tarnas norėjo padaryti kai ir kiti; ta- 

į čiau jo tikėjimas nusvyravo, ir jis kelis 
b kartus pasinėrė jūron, bet ir vėl iškilo aug- 
į štyn; ir po to, kai tris kartus perpuole, jau 

gerai ėjo ant juru.
Drąsusis vairininkas prilipo kai dele 

f prie savo valties dugno. Pirklys tikėjo, 
į pakilo, bet panorėjo pasiimti su savim sa

vo auksa, gi jojo auksas nutempė ji i ju- 
I ru dugną. Juokdamos iš to prigaviko ir

£ur nepirktumėt šė- I 
urėti ant ypatų, ku- I 
it jų patyrimo tame I 
ianian Mortgage Co. I 
nes, su nusimanymu I 
ir visados* yra verti i j 

e. Visi busit užga- I 
* didelio Cleveland!*- I 

del gerovės ir nau- I

kvailiu, kurie jo paklausė, kada kviete žen
gti ant juru nepažystamasis vyras, žino
mas jau mums mokslo vyras eme garsiai 
kvatoti ir liko juru prarytas. Panaite nu
marmėjo gelmen, mylimojo vaikino tem
piama. Vyskupas ir senuke ponia irgi 
pliųmpterejo vandenin ir nuėjo dugnan, 
apsunkinti tur būti nuodėmių, o dar la

biau netikyba ir tikėjimu i klastingus bal- 
vonus; jiedu buvo sunkus maldomis, bet 
buvo lengvi tikrosios religijos žvilgsniu.

Ištikimieji kareiviai, ženge tvirta ir 
sausa koja ant ūžiančio vandens, girdėjo 
•aplink save milžiniška audros kridkima; 
dideles vandens vilnys perlūžo pusiau ant 
ju tako; neapgalima iega stumte stūmė 
■Vandenyna atgal nuo ju. Per uka, tie ti
kintieji paregėjo ant kranto mažuti žibu
rėli, mirgsejusi žvejo grinteles lange. Kiek
vienas ju, žengdamas per kaukiančia jura, 
rodos girdėjo savo kaimyną šaukiant:

. “Drąsiai! Pirmyn!”
Tačiau nei vienas nepratare nei žodžio, 

taip visi buvo pavojaus suimti. Tokiu bu- 
du jie pasiekė krauta. Atsisėdę prie ug
neles žvejo grinčioje, jie veltui dairėsi pa
lydovo su šviesiuoju veidu. Sustojęs ant 
akmens, prie kurio audra išmėtė vairinin
ką, prikibusi prie lentos su jiega jūreivio 
mirties akyvaizdoje, Vyras pasilenke ir pa
kele' nelaiminga vairininką, beveik sudau
žyta i šmotelius. Po to, pratieses i ji pa
galbos ranka, tarė:

“Ši karta lai taip buna, bet nebedaryk 
tai, kaip darei. Pavyzdis kitiems buvo 
blogas.”

Paėmė paskui nelaimingaji vairinin
ką ant pečiu ir nuneše linkui 'žvejo grin- 
čios. Pabeldė i duris už ji, 'kad kas atida
rytu tam nelaimingajam. Ir po to Išgany
tojas pradingo.

Toje vietoje jūreiviai pastate Malones 
Vienuolyną, kur per ilgus laikus buvo ga
lima buvo matyti ženklą pėdos, kuria, kaip 
žmones sakydavo, Jėzus Kristus paliko ant 
smilčių. .

Vėliaus gi, kada Prancūzai iženge Bel- 
gijdn, kaž kokie vienuoliai pasiėmė su sa
vim ta brangia liekana, ta liudyma apie 
paskutini Jėzaus apsilankymą ant žemes.

(GALAS)

(Sekančiame numeryje pradėsime 
talpinti to paties autoriaus ir ver
tėjo vaizdelį “Tragedija Juroje.”)

»/ •
W

Garsingo Žmogaus 
Pasakymas

“Sunau mano, jiešlkokis sau kitos ka
ralystės, nesą' ši, kurią aš tau palieku, yra 
tau permaža” — tai buvo patariamieji žo
džiai Pilypo Makedoniečio savo sunui, 
Aleksandrui, kuriam vėliaus buvo lemta 
būti valdovu viso žinomojo pasaulio ir is
torijoje vadinamu Aleksandras Didysis 
(žiur. Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai).

Pilypas II yra vienas iš penkių Make
doniečių karalių turėjusių tą vardą ir iš 
jų visų buvęs garsiausias. Jis gimė 382 
m. prieš Kristų, ir užaugęs paėmė Make
donijos sostą 360 metais prieš Kristų, pa
sekdamas savo brolį, Kerdikką.

Sostas kurį Pilypas užėmė nebuvo vi
siškai saugus nuo pavojų. Makedonijos 
šaliai stokavo tvirto vadovo per tūlą laiką 
ir kaimyniškų šalių alinimas jų žemės bu
vo nepaliaujamas. Pilypas buvo vienok 
tam tinkamas žmogus. Jis visiškai netu
rėjo jokių abejonių prieš neteisingumą ir 
stengėsi atsiekti savo užsileidimų visais 
galimais budais. Prie to viso jis turėjo 
didelius gabumus karėse ir diplomatijoje, 
taigi jam trumpu laiku .pasisekė pasidaryti 
save karaliumi, ir taipgi suorganizuoti pa
stovią tvirtą armiją.

Užsitikrinęs savo padėjimo saugume 1 
Pilypas kreipė savo domą į aplinkines tau
tas. Jo geismas buvo pastoti viršiausiu 
ir garbinamu Grekijoje ir, su tuo žvilgs
niu priešakyje, jis pradėjo prisijungti ar
timus savo -žemei Grekiškus miestelius į 
savo karalystę. Dabar Pilypas pradėjo net 
godžiai žiūrėti į pačius Atėnus, taigi au
gantis jo vardas ir jo pasiryžimai davė 
minltį ir sujudino Grekų oratorių Demos- 
theną, atkreipti savo garsingas oratorijas 
prieš Makedonijos karalių. Tos jos gar
siosios kalbos yra žinomos kaipo Philippi- 
kai ir susidėjo iš Demostheno kalbų sukė
limui Grekų prieš jiems gręsiantį pavojų.

Pasekmėje tų kalbų, Grekai išstatė ga
lingą armiją į mūšį, bet gi be atsakančių 
vadų Grekai tapo sumušti Pilypo armijų 
ir jis tapo pripažintas valdovu Helenų pa
saulio. \ ‘

*5 čius” savo tėvo Aleknos, ir tai-

I JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
BK____ __ - -

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—

Gal vėl snigs ar lis. Pus 
pietų ar šiaurys vėjas.

)AMI DAUGIAU W- I 
I KREIPKITĖS PRIE: i 
OŠEVIČIAUS, pirminiu- I 
MULIOLIO — sekrete- I 

prie kitų direktorių- I

' co-Sieveland, Ohio. Į

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

gi jis pastojo Aleknaviečius, o 
žemaitiškai sakoma Aleknavi
čius, ir taip su kitais.

V. K. Račkauskas, būdamas 
Clevelande, paaiškino apie galu- 

« nes “aitis”, ką mes čia savo žo
džiais galėtume išaiškint tik se
kančiai: jei visi tie “aičiai” bu
tų gyvenę anoje pusėje slenks- 

. čio'-klasiškos gadynės, jie bu-

PAVASARIS „ 
Jau tirpsta sniegas, 

Upeliais plaukia
Nuo kalnų link jūrelių, 

Visi pradžiugo, 
Linkmai sušuko

Sulaukę šių dienelių!
Tirpk, tirpk, sniegeli, 

Pripildyk jūres
Plačias ik’ jų briaunelių, 

Tada mes 'plauksim, 
Namole trauksim

Prie savųjų tėvelių!
Lietuvą brangią

Mes aplankysim, 
Kovoti jai padėsim,

Išvysim Lenkus;
Piktus patrankas, 

Gyvent linksmai galėsim!
Išsiilgęs.

Nuo Juokų Red.: Nebus dy- 
vo 'ląada sužinosit, jog šios gerb. 
Išsiilgusio eilės atėjo net iš Ka
nados. Kitaip manytumėt ar 
jis nepervėlyvas su savo daine
le apie sniegų tirpimą. Jo min
ties nepakeitėm, 'bet užtai eilės 
tik į šį skyrių patenka. Gal jus 
neišskaitysit to ką mes jose iš- 
kaitom, taigi čia pasakysim, kad 
gerb. Išiilgusio nuomone lyg jū
rės yra per žiemą be vandens, 
o tada negali Lietuvos pasiekt. 
Nagi jei taip, galėtum net pėkš- 
čias pareit, nereiktų laukt kol 
sniegas nutirpęs užpildys iki pa
čių briaunelių, nes tada nereikė
tų už laivakortę mokėti. Tai 
viena musų poeto klaida, kokių 
savo eilėse daugybė prideda. Jis 
mat žino, kad į Lietuvą reikia 
jūrėmis važiuoti, bet kaip galė
tų apdainuoti pavasarį ir kaip 
išreikšti savo nusidžiaugimą pa
vasariu, jei ne pasiryžimu Lie
tuvon parvykti, o tą viską ap
karūnuoja savo patriotiškumu: 
kad Lietuvą padės apgint. Tas 
gerai, tas puiki!, bet mes kalba
me apie pačias eiles. Gerb. Iš
siilgęs taip pat ir jūres persi- 
stato lyg kokį kubilą, su briau
nomis; ir kada vandens nepil
na iki briaunų jis mano jog ne
galima jomis nei laivo paleisti.

'Kiti poetai taigi, tokiais eiles 
prisiuntę, negali sau persistatyt 
kode! jos netilpo, kas joms ne-- 
gero, kad jis taip gražiai parašė.

Nenusiminkit visi tie, kurių, 
šioje kovų gadynėje, pavardės 
baigiasi su “vičius”, nors įsivai
zdino t, jog jos yną Lenkiškos. 
Ir nesididžiuokit tie, kurie save 
geresniais Lietuviais laikėt dėlto 
kad jūsų pavardės baigiasi su 
“aitis”. ,

Dr. J. šliupas, būdamas Cle
velande, paaiškino, jog visi tie, 
kurių pavardės turi galūnę “vi
čius" gavo ją nuo to, kad jie už
ėmė vietas po savo tėvų kaipo 
inpėdiniai: Alekna buvo “vie-1

tų buvę vadinami dievų vaikais!
Kas paaiškins apie trečią la

biausia vartojamą pavardėse 
galūnę: “auskals” ?

M.. Petrauskas, būdamas Cle
velande, paaiškino taipgi, -kad 
žodis “ponas” yra Lietuvių se
novėj vartotas ir tik su mumis 
susipažinę Lenkai jį prisikergė.

Tai matot, viskas ką mes bi
jojome esą prisisavinę nuo Len
kų yra grynai musų-.

4/

ri išėjo iš proto — susigraužus 
del savo vyro kvailumo?

ie'
Naujoje gadynėje. Perpuo- 

lęs ant kelių melst mielaširdys- 
tės tik tas jos gauna, jeigu jo 
keliai buna ant krutinės tam, 
kurio ji's meldžia.

Naujas Suv. Valstijų proku
roras paskelbė visiems pelnada- 
riams ir didelių kainų lupikams: 
“Apsisaugokit!” O tai yra ly
giai tas -pat, ką pasakė senasis.

Gudrus lupikai saugojasi ir be 
persergėjimo.

Vieni mano, kad rašomoji ma
šinėlė išgelbės juos nuo nemo
kėjimo gramatiškai rašyti; ki-

ti — kad akiniai priduos jiems 
gražumo, kurio, jie susekė, dar 
jiems stokuoja.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS,

kada pinigai padedami 
taupinimul 

LAKE
Stankų vaikai, ant Lakeside 

avė., mėtydami viėns kito kepu
res, permetė per kaimyno tvorą. 
Dasigavęs vienas nuo tvoros už 
medžio šakos leidosi kaimyno 
kieme pasiimt kepurę. Atbėgo 
šuo, pradėjo loti, ir tam naba
gui prisiėjo ant medžio buvoti, 
o šuva vis loja. Kitas Vaikas 
jam šako: “Durnas, ko bijai: 

i aš girdėjau tėvą sakant, kad lo
jantis šuo nekanda.” “Ale jis 
gali nustot lojęs” — atsakė tas.

jį

Kurie į Lietuvą siųsdami laiš
kus lipinat 7c. štampą, tai ne
reikalinga. Kiti mano, kad už 
pervežimą iki vandens reik dėt 
2c. štampą, o paskui už dasta- 
tymą į Lietuvą — 5c. Išviso 
tik 5c. tereikia.

“Dirvos” leidėjas, bediskusuo- 
damas su “Artojo” redaktorium 
apie biznio dalykus, pasakė: 
“Nors žmogus žino kad reiks 
mirt, bet po kapines vaikščiot 
arba su graborium važinėt visą 
laiką Vistie'k nusibostų.”

4/
Mes dar norime įvest musų 

turtingon rašybon tik vieną la
bai stokuojamą žodelį:

Yra: šiaip taip kitaip 
Reikia: (šiek) (tiek) kitiek 
Tai yra: trūksta paskutinio 

juodomis raidėmis padėto žo
džio: ‘'kitiek”. Jam dar butų 
Vietos.

Clevelande Amerikos moterįs 
politikierės svarstė pereitą sa
vaitę, šalip kitko, ir apie per
tvarkymą vedusių žmonių per
siskyrimų, atsitikimuose kur 
jau negalima sugyvent ir susi
taikyt. — bja, bet duokim sau, 
ar butų galima duoti vyrui at
siskyrimą nuo savo pačios, kuT

H Kursas Nupuolė
Tai geriausia pro^a daug au- M 

M kainų j Lietuvą nusiųsti. Grei- S 
M tume nusiuntimo pinigų nieks S 
M su manim negal lenktyniuoti; H 
WĮ visiems pinigų siuntėjams pri- ■ 

. £1 statau kvitas su parašais pri- 90 
ėmėjų pinigų.

Mg Laivakorčių agentūra į Liepo- h 
jų, Hamburgą ir visur. I 
Pasai kelionei j Lietuvą. I

MM Padarymas Lietuviškų doku- Uj 
IH mentų.
jnl Pinigus siųskit per pačto Mo- HH 
gg ney Orderį. Rašydami pridėkit |S 
IS] 2c. štampą ir visad adresuokit IjS 

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

Jums Nieko Nekainuos
SIS bankas nieko neima už savo pa

tarimus kurie sutaupys jums pini
gų, laiko ir vargo.

Paveizdan musų žinojimas užrubeži- 
nių pinigų dalykų užtikrina jums že
miausias kainas juos perkant ir sutei
kia pilną vertę už Amerikoniškus do- 
larius.
Mes taipgi patarsime jums dykai apie 
laivų transportaciją ir pasportus ir pa- 
gelbėsime jums jūsų kasdieniniuose 
klausimuose.
Jums pasitarti bus lengva, nes mes 
turime kiekviename savo skyriuje jū
sų kaimynystėje žmogų mokantį jūsų' 
kalbą. _ / z

ZTbe Cleveland 
Urust Company

Šaltiniai Suvirs $121,000,000

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

SHORE 
BANKOJ 
ir aubjektas sulyg reguleci- 
joa išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

'St. Clair ir East 55-ta gatvšt 
Prospect ir Huron, <
Superior ir Addison, 
St Clair ir East 125-ta gatvė * j

12000 Superior Ave.

A T A Mokslo, Literatūros irZX Satyr03 Žurnalas

Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eilės ir 
juokai. Puslapių 24. •* Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno! 
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.

į Lai vakorteSf 
»■■■■»
S Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut | 
■ laivakortę negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias g 
E Laivakorčių pardavimas į Lietuvą per Kauną ar Lie- g 
E pojų. PASPORTUS kiekvienam parūpiname DYKAI. B 
E Siunčiame Pinigus Lietuvon Pigiausiai. TELEGRA- B 

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

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

I AMERICAN LINE | 
T Tiesioginė NEW YORKO-HAMBURGO ? X kelione tarp ................................x

Patogiausias Kelias Lietuviams ir Rusams Keliauti šiais laivais 4* 
f Mongolia Minnekahda Manchuria į 
T BALANDŽIO 28 GEGUŽIO 21 BIRŽELIO 2 f
X Trečia klesa iš New Yorko i Liepojy ................$132.00 T 
X Trečia Klesa iš New Yorko į Eitkūnus ............',...$130.00 X 
Y Trečios klesos keleiviams valgis duodama dideliame valgomame T 
X kambaryje su patarnautojais. Su kambariais moterims ir vaikams. X 
3- Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway* New York, •
T arba prie Vietinio Agento. T

PINIGAI į LIETUVĄ
įsteigta 1841 m.

Kapitalas $18,000,000.00
Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs=~: 
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

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

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

Vyriausias Ofisas Naudokite musų dolarinius 
American Express Co., money orderius mokėjimui bilų 

65 Broadway, New Yorke jr pjnjgų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order, Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York. ,



LIETUVIŲ PUSMILI- 
JONINĖ KORPORA

CIJA
Rašo A. S. Btrimaitis.

(Tąsa iš pereito num.)

vus balsus sekretorius praneša 
kad nėra kvorumo. Pirminin
kas pareiškia kad susirinkimas 
neįvyksta. — šauksmas, riks
mas, kad balsus Direktoriai su
vogė. .

Skaitoma raportas iš praeitų 
metų veikimo; nurodoma kad 
tais metais nebuvo pelno, o ne
buvo štai

Kuomet buvo indėta $174,000 
pabaigoje 1919 metų į žibalą, 
tie pinigai indėti į tavorą gulėjo 
per ilgą laiką, ir paskutinės su
mos iš tavoro į pinigus apver
sta tik pabaigoje 1920 m. su la
bai mažu uždarbiu, tai' tie pi
nigai pelno nenešė ir nebuvo 
galima dividendo mokėti 
minėtą pinigų sumą.

Su žibalo nusiuntimu 
von krapilninkas (sukėlė 
ža skandalų; priekišavo Bendro
vei, būk reikalingiausiam laike, 
žibalo badmetyj, 'B-vė lupo nuo 
Lietuvos Valdžios ir nuo žmo
nių baisiai augštas kainas. Bu
vo daromi priekaištai kad B-vė 
patriotiškais tikslais vadovauda
mosi sukėlė kapitalą Lietuvos 
paramai, o už tavorą lupdama 

• dideles 'kainas traukia Bendro- 
■ vei pelną. Vėl tie patįs krapil- 

ni nikai pradėjo atakuoti iš kitos 
pusės, kad B-vė pardavinėjanti 
žibalą pigiau, negu galima gau
ti iš kitų 'šalių, turi didelį nuo
stolį ir sudėtus šėrininkų pini
gus aikvoja. Nei vienas nei ki
tas tų paskalų nebuvo teisingi: 
B-vė žibalą pardavinėjo nei pi
giau nei brangiau kaip kiti tuo 
laiku galėjo pardavinėti-, ir ne
apiplėšė Lietuvos Valdžios nei 
gyventojų,- neigi pražudė šėri
ninkų pinigus. Pardavė tavorą 
su mažu uždarbiu, 'kaip teisin
giausia galima buvo tas darbas

ninkama negalėjo išmokėti. Bet 
kad organizacija butų ant ban
kroto, tas yra neteisybė, ir lei
džiami paskalai buk Direkto
riai pelnus dalinasi, o dividen
do žmonėms neišmoka, yra ab
surdas.

Bendrovė neišmoka dividendo: i 
“jau bankrutija”.

Kokio ten “Romano bendrovė 
moka dividendus nepraslinkus 
trims mėnesiams nuo dienos pri- ' 
sirašymo, o Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė 'nemokėjo dividendo 
už 1920 metus — jau bankru- 
tija” — šlaksto velnias ^u kra- 
pyla. šios Bendrovės Direkto
riai negyvena tameį garsiame 
mieste Bostone, kur Ponzi ar 
kas kitas daro stebuklus. Jei
gu iš apivartos 1920 m. pelno 
nebuvo, tai ir dividendo bega
lėjo mokėti. Kuomet pasako
ma jog nebuvo pelno, tai išgir
stamą: “Ha! pelno nebuvo — 
jei Direktoriai nebūtų suvogę 
viską, tai pelnas butų, beit kuo
met jie važinėjasi po Eurbpą ir 
mėto musų sudėtus pinigus, tai 
iš kur bus pelno. Tik pažiūrė
kit, nupirko už $5,000 šėrų Chį- 
cagos dienraščio ‘Lietuvos’ ir 
pasiėmė sau komisą, o kur šian
dien tie pinigai? Sukišo į Re- 
sorcino fabriką apie $30,000. — 
Tik pažiūrėkite ką dabar tie ir 
tie laikraščiai rašo, pilni apie 
Direktorių blogus darbus, o jie 
tyli-. Kuomet buvo pardavinė
jami šėrai, tai Direktoriai per 
savo agentus žmonėms prižadė
jo didelį pelną, ne tik pelną bet 
rėmėsi ir patriotizmu, prižadė
dami atstatyti Lietuvą, o da- 
bas sugrobė pinigus savo ran- 
kosna, ne tik didelio pelno žmo
nės neturi, bet' nei paprasčiau
sio dividendo neišmoka, o Lie
tuva kaip buvo varguose taip atlikti.
ir yra ir tt. Ar matote, kokie I Gautieji pinigai už gazoliną 
melagiai tie Direktoriai, Na įr kerosiną indėti Lietuvoje į 
palaukit, prisiartins metinis šė- Nemuno B-vę, kuri pradėjusi 
rininkų susirinkimes, mes jiems , 
parodysime!” - “Ką tu, brolau, 
jiems pdarysi”, kužda velnias su 
krapyla: “lauksi tu suvažiavi
mo bus pervėlu; dabar laikas 
pasirūpinti, šaukite šio apskri
čio konferenciją, išneškite pro
testus, rezoliucijas, paskelbkite 
laiKraščiuose ką žinote, ir /ko ne
žinote. G pamatysite kaip tie 
Direktoriai pradės raitytis, kaip 
ant blekių 'kepami. Jeigu tas 

. nieko .’nepagelbės - pareikalauk 
sugrąžinimo pinigų už savo Še
rus, pažiūrėk ką tali Direkto
riai pasakys. O jei 'greitu lai
ku neatmokės tau pinigų, tai 
sakyk per valdžią patrauksi 
juos teisman” — gundo krapil- 
nin'kas.

šitokia ir panaši agitacija ei
na visur, po visus kampus. Pri
siartina mėtinis šėrininkų su
važiavimas-, konferencijos atlai
kytos, kandidatai į Direktorius 
išrinkti. Pasiuntiniai su in
strukcijomis nuo apskričių su
važiuoja sausio 11 d. Sekreto
rius su pora pagelbininku tvar
ko balsus, tūli, kuomet laikas 
atverti susirinkimą, atneša glė
bį proksių prie'stalo ir klausia, 
ką jus darysite su mano bal
sais? Tai, sako, musų miesto 
man suteikti įgaliavimai. Pir
mininkas paklausia: kodėl ta- 
mista nepridavei tų pamainų 
bent pora dienų pirmiau? At
sako: ar kad jus mano balsus 
suvogtumėt?

Kuomet gi ant vietos priduo- 
’ dama keletas tūkstančių pamai

nų, teisingai patikrinti Ima 'ke
letas valandų laiko. .Suskąitiia-

del ko:

už pa-

Lietu- 
nema-

operacijas tik 1920 m.; iš nau
jai užvestos dirbtuvės api var
toje pelno nebuvo, nes Nemuno 
B-vė dar nėra pilnai susiorgani
zavusi, dar ir dabar šėrai yra 
pardavinėjami. Taigi Bendro
vė, negavusi dividendo( i'š to šal
tinio, negalėjo mokėti savo še
ri ninkame.

Kita dalis pinigų Indėta į 
Rihguvos B-vę Lietuvoje. Ši 
Bendrovė susiorganizavo dar vė
liau negu Nemuno B-vė; iš-ten 
ant indėtų pinigų ingi dividen
do negauta. Kita dalis B-vės 
kapitalo yra indėta Bankų api- 
varton mokėjimui perlaidų, pa
skirta besitveriančiam Lietuvos 
Kredito Bankui; tie visi pinigai 
bėgyje praėjusi^ metų indėti į 
įvairias organizacijas, iš kurių 
dar pelno negalima tikėtas, nes 
dar nėra pilnai įsiveikusios.

Dabar investmentai Ameriko
je. Kaip augščiau buvome sa
kę, $100,000 yra indėta į namą 
ir $50,000 į Baltic States Ban
ką. Bet namas rendą pradėjo 
nešti tik nuo pradžios šių me
tų, o Bankas atsidarė sausio 4 
d., tai indėti pinigai į namą ir 
Banką praėjusiais metais nega
lėjo nešti pelno; dalis pinigų in-.

1 dėta į
Valst. 
ti kad 
Valst.

■ pilną jų vertę.
1 kus bizniui, tie. bonai reikėjo 

išstatyti ant manketo ir turėta
■ 10 nuoš. nuostolio. Taigi visa
■ tai sutraukus krūvon, organiza- 
• vimosi metuose B-vė pelno ne-
■ turėjo’ ir dėlto dividendo šeri-

Lietuvos Bonus, kiti į S. 
bonus, o reikia nepamirš- 
keliant B-vės kapitalą S. 
bonai buvo priimami už 

Pinigų prirei-

Nuostoliai Resorcino išdirbime.
Direktoriams primetama kal

tė indėjimo pinigų į “Lietuvą” 
ir ši pastaroji' bankrutino — 
dingo $5,000. Na, kur pasida
rė nuostolio tai negalima laukti 
nuo'žmonių pagyrimo: Direkto
riai atsako prieš tuos, -kurie juos 
išrinko dalykus vesti taip, kad 
nuostolių nebūtų. Ir gal but 
patiems Direktoriams yra daug 
nesmagiau nuostolius turėti ir 
kęsti užmetimus, negu tiems 
■kurie tuos užmetimus daro; o 
ypatingai 'kad primetama ir ne
užpelnytas kaltes vieniems, o 
išteisinami lygiai kalti 'kati.

Pinigais už “Lietuvos” šėrus 
nebuvo mokėta, tik apsimainyta 
Šerais, popieris ant popierio, 
taigi žmonių pinigai čion nežu
vo, tik kuomet B-vė mokės di
videndus, tai B-vės šėrų savi
ninkas gaus už tuos .popierius 
dividendų, o B-vė iš "Lietuvos" 
dividendo negalės gauti: tai vi
sas nuostolis — pinigais už tuos 
šėrus iš B-vės niekuomet niekas 
gauti negalės.

Žuvo $30,000 Resorcino išdir- 
bystėje. Taip, Direktoriai kal-

• ti, .turėjo apsižiūrėti kad nežu- 
: tų, bet kuomet pavienis žmogus
• vesdamas kokį nors biznį rizi- 
) -kuoja -keletą šimtu ar ir tuks- 
- tančių dolarių, ir atsitinka kad 
i jie žūsta, tai ką tas žmogus

tuomet -kaltina? šičion irgi bu
vo paprasčiausias atsitikimas— 
biznio spekuliacija tokiame lai
ke, 'kada viskas buvo iš normos 
išmesta, atsirado proga s-peku- 
li-ubti. žinoma, ne tiek daug 

[pinigų pagal-iaus žuvo, bet apie 
$5,000, ir jeigu viskas butų iš
ėję kaip musų Direktoriai buvo 
informuoti, ne per kokius sve
timtaučius, bet peri tuos pačius 
musų brolius Lietuvius ir tuos 
pačius B-vės šėri-ninkus, kad re
sorcino išdirbime bus labai di
delis pelnas, tai pinigai nebūtų 
žuvę.- Kuomet pradžioje -karės 
resorcino marketas buvo augš- 
tai pakilęs, jeigu butume tuo 
laiku spėję 'susiorganizuoti, tai 
nėra abejonės kad visi butume 
galėję pasidžiau'gti. Bet 'kad 
vietoj dirbti, dirbltūvės vedėjai 
eksperimentavo, pakol marke
tas nupuolė, tai indėti pinigai į 
įvairias medegas, chemikalus ir 
intaisymus žuvo. Bet tas atsi
tikimas, sakau, nėra nepapras
tas. Kitos milijoninės kompa^ 
nijos laike manketo puolimo 
pražudė šimtus tūkstančių dola
rių chemiškuose išdirbimuose, 
o musų žuvo tik keliolika šim
tų dolarių, ar tai del to yra pa
doru dabar vaginti, dergti Di
rektorius, -kurie iš to nei kiek 
nepasinaudojo ? Tas atsitiki
mas B-vės prie bankruto nepri
ves, nėra reikalo nugąstauti ir 
smerkti žmones, -kurie be jokių į 
blogų norų turėjo nepasisekimą 
tame darbe.

(Bus daugiau)

Aukos Lietuvos Raudo-] 
najam Kryžiui

Nuo sausio 1 d. iki vasario 1 
d., 1921 m., Lietuvos Misija A- 
męrikoje yra -priėmusi 
laukų viso $2,935.40
Pasiųsta Lietuvon 
auksinų 196,986.

Lietuvos Atstovybė’ Ameriko
je yra priėmusi nuo vasario 1 d. 
iki balandžio 13 d., 1921 m., au
kų Lietuvos Raudonajam Kry
žiui viso'
Pasiųsta Lietuvon 
auksinų 68,752.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
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

Už parvežimą iš Liepoj aus į nuo Pasaulinės Karės, ir musų 
Kauną ir už siuntinėjimą į vie
tas užmokėjo Lietuvos Raudo- 
nosis Kryžius. Daug išdalintų 
Kauno, biednuomendi daiktų ne
pateko atskaiton, nes nebuvo 
galimybės praktiškai tą vyk- 

Džiauigsmas jų buvo he-

nuojant nebuvo daryta skirtu-Į 

mo tarp daiktų gautų nuo Lie
tuvai Gelbėti Draugijos ir nuo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus' 
Rėmėjų Draugijos ir iš Bostono.

Drabužiai dėžėse buvo visokį: 
nešioti ir nauji, daug drėgnų,
supelėjusių, net apipuvusių. Ap- dinti. 
kainavimas to turto, paduotas apsakomas, nors buvo ir nesu- 
apiskaitoje, nustatytas Komiai- sipratimų, atspėtų rašte D-ro 
jos ir siekia truputį daugiau Graičuno.
pusės jo tikros vertės. Per R. | Visgi, Amerikiečių dovanos 
Kr. knygas pereis jis tiktai ant buvo tai didelė paspirtis Lietu- 

‘vos biednuomenei, nukentėjusiai§1,171.10 1920 metų.

Viso aukų Lietuvos Raudono jam 
Kryžiui yra priimta ir pasiųs
ta per Lietuvos Atstovybę A- 
merikoje, sekančiai:

Nuo pradžios iki gruo- -
džio 1, 1920 gauta $13,239.04
Pasiųsta Lietuvon 
auksinų 855,024.

Nuo gr. 1 iki sausio i
1921 m., priimta $1,081.17 
Pasiųsta Lietuvon
aušinu 472,615.

Nuo sausio 1 iki vasa
rio 1,. 1921 priimta $2,935.40 
Pasiųsta Lietuvon
auksinų 196,986.

Nuo vasario 1 iki bal.
13 d., 1921 priimta $1,171.10 
Pasiųsta Lietuvon
auksinų 68,752.

Viso......... . ................$18,426.71
Pasiųsta Lietuvon
auksinų 1,593,377.

Vyriausiosios L. R. K. Valdybos 
Reikalų Vedėjo M. Lingvio pra
nešimu, už 1920 metuš yra gau
ta įvairiais keliais iš Amerikos 
Liet. Raudonajam Kryžiui au
kų 2,241,733.05 auksinų.

Daiktų, prisiųstų Amerikos 
[Lietuvių, šelpti Lietuvos var
guomenei išdalintų per Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus Vy
riausią Valdybą, gauta vertės 
už 1,724,026 auksinų.

Dėžės, arba baksai atėjo Kau
nan trimis atvejais: pavasarį, 
vasarą ir rudenį 1920 metais. 
Iš siųstų i'š Amerikos dėžių ne 
visos gautos. Nekurios atėjo 
sudužusios, pustuščios ir visai 
tuščios; tuščia buvo dėžė su an
trašu : Prezidentui Smetonai. 
Keletas dėžių tokios pat rūšies 
gautos nuo p. Kaupo. Dar ru
denį užklydo 13 gerų dėželių iš 
Bostono, nesulužuSių.

Surašantį suskaitant ir įkai-

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbaženkliu Suv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mčlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniu 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

SIOPShANDRtiH' . PBOHOTIS
HEAlTHVSCAiP 
LUXURIANT HAIR

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

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Central 6488

patiks kad 
ir gačniau- 
fliai ypatai.

Aptiekoae 
parsiduoda 
po65o. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pa6t$ 
tiesiog ifi 
labara- 
torijos.

Butinai 
reikalau
kite 
šitokio 
.pakelio. 
I žiūrėkite, 
kad butą 
INKARO 
vais- 
baženklis.

Naujas ir Žingeidus 
Pasiūlymas

visuomenė su dideliu dėkingu
mu prisimena savo užj utinius 
brolius ir seseris. Pora milijo
nų auksinų, įlietų Lietuvos gy
venimai!, turėjo atsiliepti žy
miai ant jų gerovės.

Ačiū, šimtą kartų ačiū! Len
kiame už 
Amerikos 
tęs.

ŽINIOS I

Vyr.

tai žemai 'galvą prieš 
tautiečius ir tautie-

R. ŠLIUPAS, 
Liet. Raud. Kryžiaus, 

Valdybos Pirmininkas.

DYKAI - STALUI UŽTIESALAS - DYKAI
Niekados iškiolei Nieko '

Kodėl nepasinaudoti iš 
jo dabar iki dar nevė
lu. Mes turim tik 500 
tų rankom išdirbtų už
tiesalų stalams su pui
kiais artistiškais mar
giniais, kuriuos pasių
sime vieną, jums dykai 
jeigu prisiųsit mums 
užsakymų keturių lan
gams užtiesalų (firan- 
kų) nevėliau 30 dienų 
nuo DABAR.
Tik pažiūrėk ant šitų 
dailių ir naujausių lan
gams užtiesalų pavei
ksle, jos bus tikru pa
gražinimu jūsų langų. 
Jos yra vėliausių mo
delių, paadrytos taip 
kad tik vienos reikia 
kožnam langui. 
Jų artistiška išvaizda 
ir rankų darbas pada
ro jas tikrai turtingo
mis, net už $15.00 negaušit geresnių nei laikys taip ilgai kaip šios ku-

I rias mes siūlome speciale Kaina tik po $2.95 vieną, bet jei užsisakysit 
* keturiems langams sutaupysit $1.00, nes mes atiduosim už $10.80, prie

KUPONAS
Gerbiamieji:—Prisiųskit man______langinių, už
kurias indedu 35c siuntimo lėšoms. $10.50 už
mokėsiu kada prisiųsit. Imu keturias (4) kad 
galėčiau gauti stalui užtiesalą DYKAI.
Vardas
Adresas
Miestas Valst.

(Lietuvos Informacijų Biui

‘'Eltos žinios

Tokios Didelės Vertės Nebuvo Dykai Duodama

to gausit šį puikų STALUI UŽTIESALĄ visai DYKAI.
Atminkit, tai yra specialis pradinis pasiūlymas ir vie

nam mėnesiui laiko. Imkit tuoj, nes galit nekad negauti.
Nesiųskit mums pinigų. Tik prisiųskit kuponų su 35c 

stampomis'Už persiuntimą. Likusius užmokėsit kada bus 
jums siuntinis pristatytas į namus.
Mes gvarantuojame užganėdinimą arba pinigus atgal.

UNION SAI.ES CO. Dept. 196
2029 W. Chicago Ave., CHICAGO, ILL.

fiJ Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas už $1.00

zy 'W-7 Mano ypatiški ištyrinėjimai metodų vartojamų Europos Kliniko-
LrailiSl t.IHRWiF se ®erI'ne> Londone, Vienoj, Paryžiuj ir Romoj ir mano 21 metų jYy.nlj gRSjjib- Ubandymai' gydyme keblių ir užsisenėjusių ligų vyrų ir moterų duo-

BĮĮ k) lilUA BMP 4a man progą pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados
v/ Y gffl’J'Erx tikrai užganėdinančios.

®j|w- Jf Ąi J H Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
j.' gLjfįltsępMY metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Che-
Į llį hJ// miškus išbandymus ir visus moksliškus budus išradimui jūsų nege-

rūmo priežasties. Niekados pas mane nėra spėliojimų.
l Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga tau butų, ar kaip nustojęs vil-
Ly 'y ties būtum, nepasiduok ir nenustok vilties. Ateik pas mane.

I \ y / Gydau speciales vyrų ir moterų ligas, kaip Kraujo, Odos, Skilvio,
1 - ’ 1 Inkstų, Kepenų, Plaučių, Nervų, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pa

či -j. „ . , galba X-Ray ir Elektrikos ir mano modemiškais medikaliais budais
{leidimas 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.
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare kasdien. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.

Dr. BAILEY “Specijalistas”

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos
c j

IŠ NEW YORKO AR PHILADELPH1JOS
į HAMBURGĄ - - - ■ - - $125.00

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS - - - $130.00

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

IŠ NEW YORKO i LIEPOJŲ - - - $145.00 
IL1EPOJU Per HAMBURGĄ - - - $132.00

Prie Visų Reikia Dadeti $5.00 Taksų.

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

Siunčiame Pinigus
Į Visą Lietuvą

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

Ką Lenkai Daro Vili 
! Kovo 17 d. naktį 30 

kareivių inėjo į neutrali) 
ų. Musų sargybiniai n 
ištirti dalyką.

į Sutiko Lenkus Širvintų 
te. Lenkai paėmė į nelais’ 
kareivius ir ten pat žvi 
sušaudė. Sužinota kad 
Įznkų kuopa buvo atvj 
Paširvintės dvarą, iš k 
Lenkų nuvyko į Širvintų 
tdį, apiplėšė keletą namų 
bėgo. Musų Vyriausyb 
šia energingą notą del t<

Kovo 20 d. pulkininko 
re Lenkai atsiuntė į s 
laišką, prašydami atvykti 
leją. Keturi musų karei 
sargybos viršininku nuvj 
žinoti ko Lenkai nori, 
nuo Užulejos jie susitiko 
tuoniais Lenkų kareiviais 
nu karininku. Bestkalban 
kų karininkas išsitraukė 
verį ir suriko: “Rankas 

j tyn!” Musų sargybos v 
kas nors ir buvo poruč 
žeistas, nenusigando ir 
Lenkų kareiviai tuojau ] 
palikdami užmuštą poru

Kovo 20 d. kairiajai 
sparne Druskininkų ruož 
kai buvo -atidarę artileri 

į nį. šaudymo tikslas ir j 
tis nežinoma, šauta 2 s: 

I 3 atskiri šūviai iš armo

GARLAIVIS KLAIPĖD
Klaipėda. — “Prūsų I 

Balso” pranelšimu, kove 
atplaukė į Klaipėdos uo

Knygos
“DIRVOS” LAI

Attilos Siaubimu Lietuvių 
riškas aprašymas seno 
Europą ir Aziją bei 
paveikslais. Parašė J. 
Drūtais audimo apdarj

Ku Slepiasi ui Žmonių Pu 
gi lietuvių kalboje. Joj 
j vairus gamtos apsirei

I . sutverę misteriškas Pi 
paveikslų. Parašė K. I 
Drūtais audimu apdart

Muhamedo Kelionė j Dan; 
mai: Ar Mėnulis nupi

I nuo Žemės Dangus?
Kam Žmogus Gyvena 
Kode! žiemą Salta; & 
Saulinė Planetų Seimy 
vičius. 126 puslapiai

lietuvių Prabočiai Lydai. ] 
rangos senovės Lydų ti 
yra buvusi lietuvių pra 

' das. 35 pusi................... ..

luijos Moterų "Mirties B 
gyvenimas, vargai, išt: 

*. riumenėn, sunkios dien 
t ' žeidimai. Prisiartinime 
į viskas kita, kuo labai - 

pių turi 295 ............ ..
.* Gražiais tvirtais apdarą 

laimės BejieškanL Rinkit 
rikes lietuvių gyvenimo

t (su autoriaus paveiksiu^

Intos Vainikas- Puikiausi: 
eijų knygelė. Telpa joji 
Ir merginų-moterų — eil 
klsmavimui. Puslapių 1 

į Tintos Vainikas — Knyga i 

t torių — moterų ir vyrų 
žios deklamavimui. Pu

Auros ir Džiaugsmas. Rin 
■ dalintų į keturis skyrių

Knygos; Gamta ir Žmoį 
ra. Parašė Jui. Baniulit

Teisybes Pasakos. Raukius j' 
lią, pritaikintų prie žmoni 
taisė M. šalčius. Clevelan 

įtrynės {spūdžiai. Labai gra 
rašė Svyrūnėlis. Su pavt 
gražia žalia spalva. 80 ;

Užtekanti Saulė. Patriotiški
i paveikslėliai. Tame ineii 

rašymų, labi žingeidus ir 
mijos srityje ir tt. Pan 
M puslapiai, su paveiksi 

Gralis Kaimiečio Bernu. 6-ių 
norais ir šokiais. Parašė F 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50

Rytų Pytis. Drama penkiuose 
itidengymų Parašė Henry 

(į vertė B. Skripkauskiutė.
l'ikeiku Mergelė. Sceniška

i iešiq atidengimų. Parcng
bei lengva lošti, dalyvau, 
n moterų. 35 puslapiai .

Teidsuia/stė ir Meilė. Garsi k 
gi drama. Parašė Schiller.

I kalbon vertė P. Norkus. 1 

Filosofijos Straipsniai. Žingeii 
rių literatūroje raštai iš fl 

rius klausimus. Parašė V 
tieji susipažinti su filosofi 

Er tori geriausią progą ....
Su audimo apdarais ......

įdėliai Labai akyvas tuo v 
vertiniai iš garsaus rašyt 
sant. Knyga atskirų vaizi 
tytoją ir nušviečiančių nai 

L gi Tuklia. ....................... ...

[’• Tvirtai apdaryta ..................

“DIRVA



nes Karęs, ir 
ju didehu dėkingu. | 
na savo užjūriui® P 
jseris. Pora milijr, į
Įlietų Lietuvon gj. Į 

orėjo atsiliepti žj. | 
gerovės.

itą kartų ačiū! La į' 
ri žemai galvą prieį I 
tautiečius ir tautk. į

R. ŠLIUPAS, 
net. Raud. Krym® | 
aldybos Pirmininkas E

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Gudų spaudos biuro praneši

mu, j Kauną atvyko Gydų Tau
tos Respublikos valstybės sek
retorius Klavdij Duševski.

AS - DYKAI
tebuvo Dykai Duodm

taip ilgai kaip šios ti
esią, bet jei užsisakysi 
iduosim už $10.80, pre 
IESALĄ visai DYKAI 
linis pasiūlymas ir sk
ies galit nekad negani 
-isiųskit kuponą so & 
ius užmokėsit kadi bu 
us.
tą arba pinigus atgal

Dept 196 
CHICAGO, ILL.

Moterįs 
už $1.00 
jamų Europos Klinika- 
moj ir mano 21 met; 
ų vyrų ir motetą doo- 
pasekmės buvo visada 

atsargaus ištyrinėjus: 
ay, Mikroskopą ir Ut
is išradimui jūsų Degt- 
- spėliojimų.
I, ar kaip nustojęs ri- 
Ateik pas mane.

> Kraujo, Odos, Skilsi 
sies ir Gerklės. Si la
ikais medikaliais bodu

k
dimo ir geriausio gydy- 

a, jus greičiausiu laih

Euclid Aveniu
Butas 222. Antraktą 

BAME LIETUVIŠKAI 
imis 10 iki 1 gto pietą

es i
ros
JOS 

$125.00

$130.00

IKO 
$134.00

$145.00
$132.00

4

$180.16 
reikalauja- 
grąžinama.

gus

D I R V A

(Lietuvos Informacijų Biuras)
“Eltos Žinios

Ką Lenkai Daro Vilniuje
Kovo 17 d. naktį 30 Lenkų 

kareivių inėjo į neu tralinę zo
ną. Musų sargybiniai nuvyko 
ištirti dalyką.

Sutiko Lenkus Širvintų mies
te. Lenkai paėmė į nelaisvę tris 
kareivius ir ten pat žvėriškai 
sušaudė. Sužinota kad visa 
Lenkų 'kuopa buvo atvykus į 
Paširvintės dvarą, iš kur 30 
Lenkų nuvyko į Širvintų mies
telį, apiplėšė keletą namų ir pa
bėgo. Musų Vyriausybė ruo
šia energingą notą del to. -t

Kovo 20 d. pulkininko B. ba
re Lenkai atsiuntė į sargybą 
laišką, prašydami atvykti į Užu- 
leją. Keturi musų kareiviai su 
sargybos viršininku nuvyko su
žinoti ko Lenkai' nori. Netoli 
nuo Užulejos jie susitiko su as
tuoniais Lenkų kareiviais ir vie
nu karininku. Besikalbant, Len
kų karininkas išsitraukė revol
verį ir suriko: “Rankas aukš
tyn!” Musų sargybos viršinin
kas nors ir buvo poručiko su
žeistas, nenusigando ir iššovė. 
Lenkų kareiviai tuojau pabėgo, 
palikdami užmuštą poručiką.

Kovo 20 d. kairiajam baro 
sparne Druskininkų ruožte Len
kai buvo atidarę artilerijos ug
nį. šaudymo tikslas ir priežas
tis nežinoma, šauta 2 salvos ir 
3 atskiri šūviai iš armotų.

GARLAIVIS KLAIPĖDON.
Klaipėda. — “Prūsų Lietuvių 

Balso” pranešimu, kovo 11 d. 
atplaukė į Klaipėdos uostą pir

mas Lietuvos laivas “Jūratė”, 
Lietuvių vėliava papuoštas. Lai
vas yra motorinis burinis 200 
tonų didumo, Kiel “Germania” 
laivų statykloj darytas. Laivo 
kilimo vieta Jurbargas. Laivo 
vadovo pranešimais, parplauk
sią dar du garlaiviai ir vienas 
burini® laivas.

Kovo 17 d. “Prūsų Lietuvių 
Balso” pranešimu, į Klaipėdą 
atplaukė antras Lietuvos laivy
no motorinis burinis laivas “Ka
stytis”. Netrukus laukiama at
plaukiant ir kitų laivtj.

ESTŲ ATSTOVAS.
Kaunas. — Estų Vyriausybė 

paskyrė Lietuvai savo Reikalų 
Vedėju (Charge d’ Affaires) 
Įtikinai 1 ei ten. Aug. Schmidtą, 
kuris jau ligšlol atstovavo Es
tams Lietuvoje. Kovo 12 d. mu
sų Užsienių Reikalų Ministeris 
priėmė Įeit. Schmidtą, kuris in- 
teikė Ministeriui savo paskyri
mo raštą.

Inteilkdamas musų Užsienių 
Reikalų Ministeriui savo val
džios įgaliojimą, Schmidt savo 
kalboje pabrėžė draugingą Es
tų tautos nusistatymą Lietu
viams ir norą sueiti į artimes
nius politinius bei ekonominius 
santikius su Lietuva. Ministe
ris, atsakydamas, nušvietė Pa- 
baltjurio valstybių politinių bei 
ekonominių ir dailinai kultūrinių 
reikalų bendrumą ir pareiškė, 
kad Lietuvių tauta ir Valdžia 
yra tos pačios nuomonės kaip ir 
Estai, kad abiejų tautų drau
gingumas išsivystytų į plačius 
politinius ir ekonominius senti
kius.

PROF. VOLTERIO 
SUKAKTUVĖS.

Kovo 19 d. — Augštųjų Kur
sų Profesoriaus Volterio 65 me
tų amžiaus sukaktuvės.

Prof. Volteris gimė 1856 m. 
Rygoje. Baigęs Rygos guber
nijos gimnaziją, išvažiavo Leip
cigo universitetan. Ten studi
javo du metu. 1880 m. Dorpa
te baigė universiteto Rusų-Sla- 
vų Skyrių. Nuo 1880 iki 1886 
m. buvo valdžios siųstas į Lie
tuvą, Klaipėdos kraštą ir Slavų 
žemes etnologijos ir lingvistikos 
studijoms.

1881 m. išėjo pirmas prof. 
Volterio kūrinys “Ueber die 
Volkspoesin der Letten”. 1882 
m. Petrapilyj 'gavo magistrato 
laipsnį.

RUSŲ ATSTOVAS.
Maskva. — Naujai paskirtas 

Rusijos atstovas Lietuvai inž. 
Mostovenko, išvažiavo su misi
ja į Kauną kovo 15 d.

šiomis dienomis laukiama at
važiuojant Į Kauną J. Baltru
šaičio, Lietuvos Atstovo Rusi
joj.

Kovo 23 d. pranešimu, atvy
ko į Kauną naujas Tarybų Ru
sijos paBiuntinis Lietuvai Mos
tovenko. Aleksrodas netrukus 
išvažiuoja.

LIETUVIAI STUDENTAI 
ESTIJOJE.

Talinas. — Musų Atstovo Es
tijai pranešimu, Estų vidaus 
reikalų ministeris sutinka duo
ti leidimą apsigyventi Dorpate 
Lietuviams studentams tuomet, 
jei jie bus priimti universitetan.

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
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama • . 
jvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 166 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Sauline Planetų Šeimyna. Parašė 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. ...... ...............-...............  7 -10

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su- 

, / žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............................................................... $1.25
Gražiais tvirtais apdarais....................................... $2.00

Laimės BejieškanL Rinkinys vaizdelių iŠ Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi......................... 36

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

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au- 
‘ torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra

žios deklamavimui. Pusi. 144 ........................... 50
Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa

tu dalintų į keturis skyrius: Iš Žmonių ir- Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi............... .50

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67...... 26

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių .'......... .36

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 ............................... 36

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

Rytų Pyliau Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67......................36

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

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių

» kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............................. 50
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

l ( Su audimo apdarais ..................................................... $1.50

Šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis. ...,..............r.......................................... 50
Tvirtai apdaryta ............................)........................... $1.00

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

14 Aukso Obuolio Istorija (su pa v.) .... 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 1.26

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 1.26

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 Dėdė, arba ainių kančios .................... p. 136 1.00

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

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

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

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

1463 Francuzijos Revoliucija .... ................ p. 75 40
3055 Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 110 50

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

925 GIudi-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 ėu apdarais t ..............................I.... 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............................. 76
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 168 1.00

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

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

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

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos' kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162__ 1.25
Gražiai apdaryta __________________________ __ 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 _ '_____________ $3.00

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ..........................   1.00

■'DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ANGLIJOS MINISTERIS.
Kaunas. — Angių Konsulas 

Lietuvoje p. Wilton gavo Mini- 
sterio laipsnį ir paskirtas Komi
saru Pabaltjurio valstybėms.

▼ ▼ ▼

ORINIS PAČTAS TARP 
KARALIAUČIAUS IR KAUNO

Kaunas. — Kovo 10 d. atskri
do pirmas pačto susisiekimo 
Kaunas-Karaliaučius orlaivis.

▼ ▼ v

PRANCŪZAI SAUGOJA.
Pagėgai. —Paskutiniuoju me

tu visa panemune Francuzų la
bai stropiai žiūrima kad nebū
tų gabenamos prekės iš Vokie
tijos. Visame Klaipėdos kraš
te Francuzų sargyba sustiprin
ta. Į Vokietiją pačtu pinigų 
Prancūzai neleidžia siųsti.

Lenkų Puldinėjimai
“Straž Litwy” skelbia šį 1919 

metų dokumentą rastą “Gio® 
Litwy” aricyve:

“Gerbiamam Parapijos klebo
nui! Turiu garbę prašyti ger
biamą kleboną rytoj iš sakyk
los paskelbti žmonėms, kad da
romas sąrašas duonai gauti, ir 
duonos' įgaus tik Lenkijos pilie
čiai. Duonos kortelės yra pa
siųstos su žmonėmis, kompeten
tingais tuo reikalu. Jie turės 
dokumentus su musų komiteto 
parašais ir jiems yra pavesta 
rinkti parašus, pasirašant kiek
vienam pačiam savo pavardę ir 
vardą, o kas nemoka- rašyt tai 
už jį tepasirašo koks geras pa
dorus žmogus. Pasirašyti kad 
tie kurie nori gauti duonos nori 
priklausyti Lenkijai, bet kurie 
nenori priklausyti Lenkijai, o 
kitai valstybei, tie žmonės ne
gali gauti Lenkų duonos. Pra
šau gerbiamą kleboną priimti 
musų komiteto Įgaliavimą išduo
ti nuo savęs liudymų tiems žmo
nėms kurie galės rinkti parašus. 
Prie šio pridedame pavyzdį kaip 
reikia rinkti parašus į popierį.

Kluščano parapijos komitetas 
Pirmininkas Cyp. Bielievič, 

1919 m. gegužės 28 d.
(Priedas)
čia parašams rinkti priedas: 
“Į Lenkų Variavo® Seimą 
“Mes, gyventojai 'kaimo------

Švenčionių apskrities, Vilniaus 
gub., skaičiuje .&....' asmenų, 
prašome prijungti mus Lenki
jai, nes mes kalbam ir meldžia
mės namie Lenkiškai. Lietuvai, 
kurios užpakalyje stovi Vokie
čiai, priklausyti nenorime ir no
riai nepasiduosime. Prašome iš 
musų apskrities pašaukti į Var- 
šavos Seimą atstovus. Para
šai... ............”

“Unzer Tog” tuo klausimu ra
šo: "Kuomet gi bus paskelbti 
tie panašus cirkuliarai, siunčia
mi ir dabar tuo pačiu klausi
mu?”

LENKŲ REIKALAVIMAI.
Vilnius. — “Vilenskoje Slo- 

vo” pranešimu, Vilniaus valdžia 
nutarusi, kad visos Vilniaus įs
taigos, gaunančios iš Komiteto 
vaikams šelpti produktus, ves
tų knygas Lenkų kalba. Lietu
vių ir žydų atstovai protestavę 
prkš panašias priemones.

Vilniaus darbininkų organi
zacijų nutarimais, aštuonių va
landų darbo dienos darbininko 
uždarbio minimumas — 250 
Lenkų markių. Uždarbio-suma
žinimas galįs būti tik priaugan
tiems ir moterims, o taip pat 
dirbantiems mažiau kaip astuo
nias valandas per dieną.

Asmenįs, tyčia keliantieji rei
kalingųjų prekių kainas tikslu 
pasipelnyti, busią atiduodami 
karės teismui.

WATERBURY, CONN.
Streikui aukų atskaita. Čia 

buvusiam darbininkų streikui at
sišaukus į visuomenę, Lietuvių 
komitetan susiųsta aukų ir ki
tokių ineigų buvo $8,065.73 
Išmokėta 5,109.66
Streikerių šelpimo kom.

perdavė Unijai 2,045.38 
Trūksta dar $863.69

Po šita atskaita pasirašo Wa- 
terburio draugijų atstovai, ku
rie peržiurėjo streiko atskaitas:

L. J. Natkevičius,
A. Šeštakauskas,

J. P.' Trečiokas,
J. Aleksandravičius,

P. Juškevičia,
C. J. Delinks, 

J. Loki®.
Kovo 7 d.- susirinkime Lietu

vių skyrius, po perskaitymo vir
šuje tilpusios atskaitos nutarė:

Atskaitą pilnai ir greitai pa
skelbti spaudoje; darbuotis to
liau kad surasti trukstančius pi
nigus, ir tam darbui išrinkta 
komisija; paaiškinti aukauto
jams ir visuomenei kokiose ap
linkybėse įvyko tai kad strei
kerių šelpimo fonde trūksta pi
nigų. -

Kovo 21 d. vienbalsiai likosi 
priimta sekanti® paaiškinimas':

1) Streikeriams pradėjus rei
kalauti pašalpos, liko išrinkta 
komisija ir jai pavesta iš savo 
tarpo išsirinkti raštininkas. Ir 
raštininku likosi išrinktas tokie 
ką neturėjo supratimo apie ve
dimą 'knygų, per ką jos buvo 
vedamos be tvarkos.

2) Pradėjus mokėti pašalpas 
ir namų rendas buvo mokama 
be 'kvitų. Mat, streikerių šelpi
mo komisija kasdien susirinki
mui raportuodavo kam ir kiek 
išmokėta ar tai pašalpos ar tai 
rendų, ir rodėsi kad Unijos raš
tininkas visai tatai užrašinėja. 
Paskiau paaiškėjus kad unijos 
raštininkas tų raportų neužraši
nėjo, nutarta įvesti sistemą, su- 
lyg kurios niekam be kvitų ne
būtų mokama.

Blogiausia tas kad streikerių 
šelpimo komisijos iždininkai pa- 
sikeitinėjo: praėjo' net keturi. 
Dabar mes galime maždaug ra
sti kiek kuris iždininkas išmo
kėjo, bet dar negalėjome rasti 
kiek kuris priėmė, nes raštinin
ko knygose nėra to užrašyta, o 
protokolų vedėjo knygose nėra 
pažymėta nuo kada kuris iždi
ninkas pradėjo ir baigė eiti tas 
pareigas.

4) Aukautojai nevisi aukas 
siuntė taip kaip buvo spaudoje 
ir atsišaukimuose nurodyta — 
vieni išrašė čekius ar money or
derius raštininko vardu, kiti 
pirmininko vardu, kiti gi iždi
ninkams persimainius rašė dar 
senojo iždininko vardu ir tt.

5) Po birželio 21 d. riaušių

tūlą laiką policija neleido ne tik 
Susirinkimų laikyti, bet ir pa
šalpos išdalinti. Tat .pašalpa 
buvo išmokama vieniems gatvė
se, kitiems namuose.

6) Tarp žmonių, per kurių 
rankas cirkuliavo pinigai, nebu
vo tinkamo atsargum'o arba bu
vo perdaug vien® kitam užsiti- 
kėjimo. Buvo atsitikimų ; kad 
viena® apmokėta® bilas-kvitas 
paduoda kitam ar tai asmeniš

kai ar ant susirinkimų.
Pasekmėje tokių aplinkybių 

streikerių fonde stoka $863.69. 
Ar tuo® pinigu® sunaudojo ne
sąžininga ypata? Kuri ypata? 
Ar kuri ypaita kiek? Ar jų sto- 
kuoja tik delei netvarkaus ve
dimo knygų — išmokėjimo be 
kvitų? Tokių ir panašių klau
simų kįla daug,( bet kolei. kas į 
juos atsakyti negalima.

Streikerių Komitetas.

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

dalis Lietuvos TELEGRAFAIS ir paprastai.
PARDUODAME PIGIAUSIĄ LAIVAKORTES 

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

Nuga-Tone
Sugrąžina man sveikatą Ir paįle- 

gas, saka Ponas Matusevicls
Dalzell, III.

"Ištariu savą neaprubežioutą padekavojimą 
už_ jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradiejau. imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energiją ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiau* darba negut 
pirmiau s ir ne iaučiu pavargimo ir. par tai galiu 
pasakyti, jog Nitga-Tone yra geriausis vaistas 
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą prcŠ tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.“

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybes pnjiegoms, yra 
stebuklingas vaistau dėl siipnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nuuią 
fiyvybę jaknoms Ir žarnoms, atgaivln 
nkitus, išmeta nuodingas atmatas, praša

liu gazus ir Išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvalą liežuvio apvilkimus. Duoda pulku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tonc talpin pilną 
vieną minėsi gjdvmą, o preke yra $ 1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptic- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu ne 
busite visai užganėdinti, aptickorius sugrąžis 
jums justi pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aotickoriaus, siuskite itiums $1.00 o gausite 
E liną minėsi įvarant uotą gydymą, apmo- 

ietą pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago, lit.

LITHUANIAN 
TRAVEL BUREAU

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

REKORDU KAINA NUMAŽINTA 
COLUMBIA Grafofonų rekordų kai
na tapo numažinta iki 85c. už 10-coli- 
niūs rekordus. Užsakydami rekordus 
iš “Dirvos’Į Krautuvės Katalogo siųs

kite po 850i Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame. 

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

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, isleidžiam ir sukraunam. .
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

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

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
1 Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto" del Be 

skaiusmio Dantų Traukimo.

PAIN
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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 dieną.

Kam žudytis save Ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminių 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 Aveaue Princeton j66

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

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

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Pain-Expelleris 

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

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

Kiekvienas aptic- 
kori’.is parduoda 
Pain-Zspeller;. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu. .

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

O
F. AD. RICHTER & CO.,

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

Tinkamas Apšvietimas Krautuvių
ir Ofisų

Išrodymas geriausių metodų apšvie
timui ofisų, krautuvių, išpuošimui lan
gų su išdėtomis prekėmis ir krautu
vių lentynų atsibuna kas Sęreda Ba
landžio mėnesio bėgiu nuo 12:45 vai. 
do pietų, klubų kairfbiriuose Elektriš
kos Lygos, Viršutinės grindis, Hotel 
Statley.

Krautuvių u'žžiurėtojai ir ofisų ve
dėjai yra kviečiami pasižiūrėti tokių 
žingeidžių išrodymų.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square



DIRVA

Į Kas Girdėt CIevelande-Apielinkese
per kitus 9 mėnesius. 60c. bus I Miesto valdžia buvo uždrau- 
mokama visiems seniems darbi-1 dus pardavinėti gatvėsi Fordo 
ninkama. įleidžiamą laikraštį, kuris per-

Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Pašventinimas naujosios baž- ] 
nyeios kampinio akmenio. Ne- ’ 
dėlioj, balandžio 24 d., Clevelan- i 
do katalikiškoji Lietuvių visuo
menė turės iškilmingą .pašven- ' 
tinimą naujai statomos bažny
čios 'kampinio akmenio. Kaip 
jau žinoma, nuo pat ankstyvų
jų Clevelando Lietuvių kolonijos 
kūrimosi dienų susitvėrus šv. 
Jurgio parapijai ir įsisteigus ša
bo bažnyčią ant E. 21-mos gat
vės prie Oregon avė., ta bažny
tėlė tarnavo ilgus -metus. Paga- 
liaus ji savo lankytojų skaičiui 
tapo permaža, ir taigi jau kele
tas metų kaip pradėta ruoštis 
pastatyti naują, didesnę ir gra
sesnėje vietoje. Senoji yra me
dinė, dabar ruošiama mūrinė, 
naujojoje Lietuvių 'gyvenamoje 
miešto dalyje.

šios naujos bažnyčios staty
mo sumanymas pakeltas dar čia 
beklebonaujant kun. Halabur- 
dai. Jau buvo nupirkta žemė, 
tik laukta geresnės progos im- 

’ tis darbo. Galutinai apspręsta 
pradėti bažnyčią statyti pereitą; 
rudenį, taip ir pasiimta darbo, 
kun. V. Vilkutaičiui vadovau
jant. Ši bažnyčia randasi ant 
E. 67 gatvės, prie Superior avė., 
netoli Lietuviškos svetainės.

Kampinio akmens šventini
mas atsibus su iškilme: nedė
lioj po pietų, apie 1:30 vai. su 
procesija iš senosios bažnyčios 
bus ateita prie -naujosios, kur 
atsibus ceremonijos.

koncertą boikotavo. Kaip nie
kad pirmiau laike Butėno kon
certų, jam esant su Mirta, šia
me vakare matėsi taktiškų ir 
katalikiškų veidų. Solo.

Lietuvos našlaičių šelpimui 
vietos moterų komitetas rengia 
ant subatos, gegužio 14 d., gra
žų vakarą. Atsibus Goodrich 
salėje, 1420 Ę. 31 street, ža
da būti koncertas su šokiais.

kė pirmoj teisėjo byloj, taipgi 
išdavė visus kurie darbavosi su- 
klastavimui liudymų ir papir
kimui liudininkų antrame teis
me. Visi apkaltinti dabar bus 
teisti už kreivą prisiegavimą tei
sme, o pats McGannon bus pa
trauktas atsakomybėn ir už tą 
.žmogžudystę, nes, su'lyg įstaty
mų, jei pats kaltininkas prikal
bina liudininkus klastingai liu
dyti te buna išteisinamas, gali 
būti pernaują apkaltintas.

Maisto kainos kovo mėnesio 
bėgiu abelnąi visoje šalyje nu
puolė vienu nuošimčiu, lyginant 
su kainomis buvusiomis vasario 
mėnesyje. Kiaušiniai žemiau
sia nupuolė — 13 nuoš. išviso.

daug užsipuldinėja ant žydų, 
net gali sukelti pogromus kaip 
Lenkijoj. Bet federalis teisė
jas pripažino 'teisę tokiam par
davinėjimui.•

Nedėlioj vakare Lietuvių sa
lėje atsibus pačios salės rengia
mas balius.

“Kova ties Žalgiriu” —.tuo 
vardu keturių aktų drama bus 
perstatyta nedėlioj, bal. 24 d., 
Germania salėj, ant E. 55 gat
vės1, prasidės nuo 5 vai. vakare, 
šį istorišką veikalą, stato L. V. 
25 kuopa. Bus taipgi kuopos 
choro dainos po vadovyste V. 
A. Greičiaus.

TMD. 20 kuopa savo susirin- 
rinkime pereitą nedėldienį nu
tarė parengti vasaros laiku gra
žų išvažiavimą į laukus. Ant 
rudens sumanyta vėl parengti 
teatrališką perstatymą.

Petras Juška susivaidijo su 
savo žmona ir pasidavė teismui 
ant persiskyrimo. Nuėjus teis
man, teisėjas pasivadino juodu 
savo raštinėn, paaiškino daly
kus ir sutaikė. Matyt žmonės 

I nebuvo tikrai pasiryžę “pasime
sti", o tik už menkus niekelius 
eina teisėjus gaišinti.

UŽ- 
500

ant 
plė- 
sve-

Kitu kartu miesto vyriausias 
’knygynas atsikreipia į viąus šio 
miesto gyventojus, kurie ima iš 
knygynų skaitymui knygas, kad

KaiP te peržiūrėtų savo lentynas te su- 
yisose bažnytinėse iškilmėse, da- žiūrėtų ar nėra kur užsilikusios 

_v Bus kai- paskolintos knygos. Tankiai to-
bos Lietuviškai ir .Angliškai; įcjų knygų prapuola, nes neati-
lyvaus daug kunigų.
L„ ___ _____
Lietuviškai sakys vietinis (kle
bonas kun. Vilkutaitis. Šventi
nimą atliks diecezijos adminis
tratorius, kadangi po mirčiai se
nojo vyskupo 'dar (naujo nepa
skirta.

Prie tos iškilmės dalyvauti 
užkviestos vietos katalikiškos 
draugijos, bus pora benų.

P. Muliolis.

dus skolintojai perskaitę ar ne
perskaitę numeta kur žadėdami 
kitu sykiu kada nunešti.

Butėno koncertas. Balandžio 
15 d. Lietuvių salėje atsibuvo 
J. Butėno atsisveikinimo kon
certas. Jis yra pasiryžęs išva
žiuoti Italijon daugiau lavintis 
dainavime. Tuo tarpu dar tu
rės keletą koncertų paskirose 
kolonijose:

šis konertas buvo gana įvai
rus ir pasisekė gražiai. Tik 
publikos neatėjo 'kiek reikėjo— 
buvo apie pora šimtų žmonių.

Programe’ dalyvavo pats Bu
tėnas te jo mokiniai: D. Baukiu- 
tė, K. Kraučiunas, M. Kraučiu- 
nienė, A. Zdanis, A. Sadauskas, 
A. Gailiunas, taipgi dainavo jo 
vadovaujamas choras.’ Klasiš
ką šokį atliko M. Karužiutė.

šalip dainų, kurias atliko pa
vieniai; duetu Butėnas su Krau- 
čiunu, te choro, dar Sulošta ope
retė (M. Petrausko) “Adčmas 
ir Jieva”, ką atliko Butėnas, 
Raukiate ir Kraučiunas.- Pa
sisekė gerai. Tik pats “dvasių 
baidymas” gal but atliktas ne
prideramai — kaip gali žmogus 
tik privatiškai būdamas pasiel
gta, ne publikoj.

Visi su Butėnu dalyvavę pro- 
gramfe yrą atskilėliai nuo “Mir
tos” Choro, kurį turi savo glo- 

. boj “bolševikai”. Kilus nesusi- 
tarimui, gabaus Butėnas su sa- 

' vo būreliu atsiskyrė. Mirtie- 
čiai ir abelnai “komunistai” šį

Juozui Rukšėnui sugrįžo laiš
kas rašytas į Rusiją. Atsiim- 
kit'e “Dirvos” krautuvėj.

Jurgis Žemaitis lai atsiima iš 
Lietuvos jam atėjusį laišką: ne
rasta jo senu antrašu, todėl paš
tas pridavė mums. Laiškas 
iš Vilkaviškio. •

Jonas Glušauskas taipgi 
sau laišką iš Aniško dvaro.

yra

ras

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Kainos prieinamos 
Valandos nuo 9 ryto, 

iki 8 vakare.
Tel. Prospect 2597

Teisėjas McGannon apkaltin
tas. Pereitų meti] gegužio mėn. 
likosi nušautas tūlas Kagy, už 
ką tiesioginiai du kaltininkai 
buvo vienas Joyce ir antras vy
riausias miesto teisėjas McGan
non. Joyce pirmiausia ’išteisin
tas. Paskūį paimta atsakomy
bėn teisėjas McGannon. Gruo
džio mėnesyje po trukšmingo 
teisino prisaikintiems teisėjams 
liudytas kaltu, .teismas suiro., 
nesusitaikius, nors teisėjas buvo 
Vasario mėn. antru kartu tar
dymus pradėjus, McGannon li
kosi išteisintas., Jis tuoj pasi
skelbė užims- savo vietą, bet ad
vokatų ir teisėjų susivienijimas 
pareikalavo jį tuoj rezignuoti 
nuo savo vietos.

Vienas vietos laikraščiui pa
sidarbavus vėl likosi sukelta di
delė sensacija: iškelta aikštėn 
visi keliai kuriais McGannon 
antru kartu likosi pripažintas 
“nekaltu”. Tuojau valstijos tei
smas išleido varantus areštavi- 

1 mui visų kurie dalyvavo antroje 
teisėjo byloje ir kurie pirmame 

' teismo posėdyje vienaip liudijg, 
1 o paskui pakeitė viską kitaip. 
■ Suareštuota dvylika ypatų, jų 
; tarpe ir pats McGannon už su- 

klastavimą liudymų.
Vyriausia valstijos liudininkė 

tūla mergina, kuri su teisėju 
ypatiškus reikalus turėjo, matė 

I čą nušovimo sceną, te pirmame 
1 teisme liudijo jog tai padarė 
teisėjas McGannon. Antru kar
tu bylą užvedus ji liudijo prie
šingai: visai sakė neatsimenan
ti ką ji tada iškalbėjo te toli
mesnis jos liudymas prieš tei
sėją ją ypati’škai inkriminuotų. 

[Tiek tik užliudijo jog McGan
non nešovęs to žmogaus.

Dabar ta pati mergina pri
pažino antru kartu viską ką sa-

Bijo ištvirkimo mokyklose. 
Mokyklų vyriausias perdėtinis 
R. G. Jones sako, kad mokyk
lose šokiai gal taps visiškai už
drausti, nes (kaip matyt jie ne
būna vien tik pasismaginimo ti
kslu. Perdaug jau jaunos mer
gaitės pradėjo rengtis kaip ne- 
priderd. Merginoms reikėtų ai
škint kad jų toks rengimąsi 
kaip dabar -nėra kultūriškas.

Juo tolyn tuo labyn jaunos1 
mergaitės pradeda nešioti žemai 
iškirptais kaklais, o andarokė- 
liai vis trumpėja, — sako Jones. 
Nekuriose mokyklose jis .patė- 
mijo i .
lyg teatro šokikės, 
ri drapanų tiek kad 
šluostymui šautuvo 
— tikrina mokyklų 
dentas. Jis kaltina 
nekreipimą domos Į mergaites. 
Važinėjimas naktimis automo
biliais turėtų bubi panaikintas; 
sako jis. šilkinės pančiakos, 
žemais kaklais jekės, trumpi 
andarokai, dažai ir milteliai vei
dams turėtų būti mokyklų mer
gaitėms uždrausta. Tai prigu
li nuo motinų ir suaugusių mo
terų, kad , pasilaikytų morališ
kumas augštesniame laipsnyje. 
Jei nebus didesnio noro prisilai
kyti morališkumo, aš bijau jog 
visa tauta nusvirs prie liuosos 
meilės laipsnio, — aiškina Jo
nes.

Plėšikai dąsigavę į Amos Ro- 
sino namą persistatydami poli- 
listais atėmė iš jo 300 dolarių. 
Kada jis sušuko pagalbos, už
puolikų vienas jį peiliu; perdūrė 
per petį ir pabėgo.

Ant Superior av.e. užpuolikai 
inėję gėryklon, radę tenai kele
tą žmonių, suvarė juos į skiepą, 
o nuo savininko atėmė 360 dol.

Dienraščio ‘Tress” ofisą 
puolę plėšikai išnešė apie 
dol.

Pennsylvania viešbutyj, 
Euclid avė., vienas narsus 
šikas, užsiregistravęs1 kaipo
čias, tuoj pradėjo savo darbą: 
pirmiausia apgrobė užvaizdą, .po 
to kiekvieną ineiriantį žmogų 
apkratęs sustatė visus į kampą, 
laukdamas kitų. Kada jis iš
ėjo ir vienas iš svečių ėmė su 
revolveriu jo vytis, tą duryse 
sulaikė policistas, o vagilius 
laimingai pradingo.

Ant W. 25 gatvės policistas 
užėjo .tris plėšikus, su automobi- 
lium, bandančius išsigabenti al
koholio bačkas iš vienos įstai
gos. Tuoj pradėjo šaudyti te 
vieną plėšiką peršovė, vieną su
gavo, ir taip suardė jų darbą. 
Sužeistasis pabėgo, nors 
perpuolęs po peršovimo.

buvo

Statler viešbutyje per 
dienas, balandžio 21—23,

PERSTOK MOKĖTI
BUK SAVININKU

Geriausia Proga Lietuviams

PARSIDUODA Keturi Namai ant E. 
7 4-tos Gatves, vienos, dviejų, trijų ir 
keturių šeimynų. Parsiduos skyrium 
visi. Pirkėjas gaus su mažu įmokėji- 
mu, likusią dalį galės išmokėti leng
vomis mėnesinėmis išlygomis.

Platesnių žinių kreipkitės į 
LIETUVIŠKĄ BANKĄ 

E. 68 Street ir Superior Ave.

The only Li 
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Lithuania ar 
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Tankiai skaitome apie dabar 
esančią taip vadinamą “miega
mąją ligą”. Ant žmonių jį at
siliepia tiek daug, kiek katras 
apie ją supranta, šiose dieno
se Glevelande D-ras Charles W. 
Stone, nervų ir proto ligų spe
cialistas, pasakė: “Medicinos 
mokslas jau baigia rišti klau
simą ir budus gydymo tos mie
gamosios ligos”. Iki šiolei, kaip 
žinoma, dar apie jos tikrą 
budį ir gydymo kelius hera 
kių žinių.

“Artojo” balandžio mėn. 
po D-ro J. Vitkaus platus apra
šymas apie tą ligą (su tąsa ge-

gūžio mėnesyje); Pati ligos for
ma, apsireiškimai ir kitkas yra 
aiškiai nušviečiama, ir daug su
teikia skaitytojui žinių.

REIKALINGA
mokantis dirbti visokius gė
rimus, kaip Amerikoniškus 
taip ir Lietuviškus, kuris yra 
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.

LIETUVIAI,' EIKITE ANT 
ŪKIŲ, KOLEI SVEIKATA 

NESUNYKUS! ■
50 aksu farma, 3 mailes nuo mieste

lio Genevos, O., 1 mailė nuo grįsto 
kelio; geri budinkai, 2 arkliai, 4 
karvės, paršas ir mašinos. Kaina 
$7,500, geros išlygos.

63 akrai, 6 m. nuo Genevos; 8 kam
barių namas, geras tvartas, žemė 
lygi. Kaina $6,000. Inmokėt $2,000!

50 akrų, 2 m. nuo Genevos, 7 karnb. 
namas, geras tvartas, žemė prie 
molio, viskas sėjamo auga. Kai
na $6,000. Geros išlygos.

l akrų, naujas 6 kam. namas, geras 
tvartas, prie didelio vieškelio, pu
sė m. nuo gatvekario; 4 akrai vyn
uogių. ši farma yra labai patogioj 
vietoj ir kaina yra labai žema ly
ginant su vieta — tik $6,000, rei
kia įmokėti $3,000.

20 akrų; pusė pi. nuo grįsto kelio,' 
2 m. nuo Genevos, 7 kamb. namas, 
tvartas 30x40 pėdų, 1 akras vyn
uogių ir jaunas sodnas. — Kaina 
$5,000, inmokėti reikia $1,500.

Mes turime virš 200 farmų pardavi
mui, ir tie kurie nori gauti sau gerų 
formų lai kreipiasi pas mus, mes 
parodysime tokių vietų, kokių kiti 
agentai negalės, nes mes esam apsi- 
pažinę su savo amatu ir žinome kur 
yra patogiausia biednesniems žmo
nėms įgyti farmas. ?

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

rėdami dasigauti pas mus, imkit St. 
Cilair Ave., Collinwood gatvekarį.

po-
aiš-

til-

20

tris
atsi-

mergaites pasirengusias bus miesto surengtas pokilis,
“Jos netu- 
užtektų iš- 
vamzdžio” 

superinten- 
motinas už

kuriame dalyvaus įvairių vietoj 
gyvenančių tautų pasirodymas 
su .savo tautiškumu. Nuo Lie
tuvių dalyvauja Elena Grigiutė 
ir Elena Miliauskiutė, jodVi at
liks dali Lietuviškų šokių.

Pereitą nedėldienį po lietaus 
rytinė miesto dalis buvo apsem
ta: vietomis pripilta skiepai po 
keturias ir penkias pėdas van
dens; gatvės buvo užpludusios. 
Lietui pavirtus į sniegą, po nak
čiai rasta sušalęs žmogus.

Gatvekarių kompanija susi
taikė su darbininkais. Nuo ge
gužio 1 d. prasidės nąująs kon
traktas. Darbininkai sutiko ant 
20 nuošimčių algų numažinimo. 
Mokestis dabar bus: 55c. už va
landą pradiniams iki 3 mėne- 
sių tarnystes. 58c. pradiniams

7907 SUPER!

No 17

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lęngvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinėdami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”.

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

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

KOPECNY’S

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisąs 

šalę North American Banko
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

LŽuiS EISENBERG { 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,} 

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

Princeton 1337-K

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje1 ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pinna savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

_ - _ 4
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Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Nepaprastas
Išpardavimas

Naujausių

Moteriškų Ploščių ir
Apsiautalų

Iš DAB
JU£

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mat.o Ap
tinką bile kada.

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

NONE BETTER
IN ALL THE WORLD

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

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

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Člevelande
Praktikuoju visuose Teismuose.

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

Kitas Ofisas
6127 St, Clair Avenue 

Sale North American Banko
Atdaras vakarais.

Nepaprastai patraukianti kiek- 
vienai merginai paskiausios ma- ““ 
dos plaščiai ir apsiautaląi iš ve
lour; trikotino ir tinseltono audimo,, mie
rose del moterų ir merginų. Gražiai šil
ku išmušti.

Šioji’grupė susideda iš apsiauta- t.001 
]ų covert, bolivia, veloūr de laine 
ir trikotino, gražiausiose pasku
tinėse madose, apsiulėti šniūreliais, mez
giniais, siūlėmis, sudaro turtingą išvaizdą 
su visiškai ekonomine kaine. Mieros mo
terims ir merginoms.

Ohio indust 
na linkui atsit 
jo nuslugimo. 
distrikto atein 
latinį gerėjiiri; 
no darbų. PI 
kia su abelnai 
čiu normalio.

Akrono gun 
didina savo p 
ravimas palen

Puodų dirbii 
rėja. Taip ak 
verpool, 0.

’Stiklo išdir 
kas rodo geri

Britanijos 
yininkąi ir > 
užimti ruošh 
konferencijos 
mų ir sutvarl 
pratimų delei 
streikas. Gel 
to darbininke 
angliakasių .u 
išėjo į strerkį 
tuomi daug j 
siams. Už b 
angliakasiai iš 
lypės sąjungos 
ofganizuota ir

New Yorke g 
vėjų streikas, 
ninkai kviečia i 
tarimosi konfen

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN
• & MILLING CO. *

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI 
Namą, Lotą

Automobilių 
Rakandus 

ir kitokius daiktus
JEIGU NORI
IŠRANDUOTI -

Namą Kambarį
Garadžiu

JEIGU NORI GAUTI
Kambarį Namą
Rakandų ir kitokių 

daiktų

GARSINKIS
“DIRVOJE”

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

Mėšlungis, dieglys, 
' suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy- 
čiui bereikalingą nes- >;>
magumą.

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

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

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

IŠLYGŲ.
Ateikit ir Paprašykit Pa
rodyti Jums ką mes Tu

rime. '
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

©
©

© 
© 
j© 
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© 
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Šia kaina, parduodamų ploščių 
ir apsiautalų skyriuje rasis dau- *-**-* 
gybė nepaprasto gražumo ir ori
ginališkumo rušįs. Materijos yra pačios 
puikiausios'ir apsireiškia madoje ir verty
bėje. Naujų -ir tinkamiausių būdų išsiuvi- 
nėjimai panaudoti. Moterų ir merginų 
mierose.

Bailey’s — Trečios Grindįs

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

NERVIŠKAS,’ INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedčldieniais nuo 1 dienų iki 4 po pietų.

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

Cleveland; ohio.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

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

Dr. G. A. YATES, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas
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Bingham tone, 
adtuvu siuvyklo 
—-13,000 žmoni 
algos ant 20 nu 
eina galėn nuo į

Ckvelande. bu 
monės dvidešimt 
atstovai susirinki 
nubalsavo atmesi 
mažinimą darbi:

- Norima numažini 
ninkama, iki 90c. 
bar ima po §1.25. 
išėjo darbininkai

' kuriems algos ni 
abi pusės nenusil 
liks beviltis.. Sut 

’ geužio 1 d. Budai 
nėję čia yra 35,00

Brangus virėjas. 
Waldorf-Astoria vi 
riausias virtuvės 
pasirašė kontraktą 
jis- gaus algos po 
tams. Kontraktas 
mėtų.

Redaktorių bėda 
'. tinopolyje, Turkijos 
? tinėje, redaktoriam 

raščius yra didžia 
, ma, nes tenai yra 

cenzūros: Turkų, d 
į cuzu ir Italu. Laik 

suųuomi cenzoriai u 
žai lieka panašus į 
redaktoriai norėjo į

Konstantinopolyje 
gyvenusiu apie 20 t 

' .turi savo organus. ’ 
kalbų ir visokių laik 
keisčiausias yra vieni 

ydiškomis raidėmis Ii 
ba laikraštis.


