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Lenkai Stengiasi Suardyt
Brusseiio Tarybas

LENKAI ESĄ PASIRENGĘ PULTI ANT LIE
TUVOS - VILNIAUS DISTRIKTAN SU

TRAUKIA DAUGIAU KAR1UMENES.

Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija Nuvažiavo
Suvalkijos Frontą, kur Lenkai Daro Puolimus.

l

GEGUŽIO 1 VOKIETIJAI GRĘSIA FRANCU- 
ŽV UŽPUOLIMAS - REIKALAUJA JIE 
VISO VOKIETIJOS AUKSO PARYŽIUN.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

vis-

sa-

tri-
per-

siu-

Ohio industrijos palengva ei
na linkui atsitaisymo iš abelno- 
jo nuslugimo. Iš Youngstowno 
distrikto ateina žinios apie nuo
latinį gerėjimą geležies ir plie
no darbų. Plieno įstaigos vei
kia su abelnai apie 40 nuošim
čiu normalio.

Akrono gurno kompanijos vis 
didina savo produkciją ir ope- 
ravimas palengva eina pirmyn.

Puodų dirbimo industrija ge
rėja. Taip skelbiama iš E. Li
verpool, O’.

Stiklo išdirbamo srityje 
kas rodo geresnes žymės.

• Britanijos angliakasyklų
vininkai ir ; angliakasių „vadai 
užimti ruošimtisi pbie naujės 
konferencijos išrišimui klausi
mų ir sutvarkymui visų nesusi
pratimų delei kurių kilo didysis 
streikas. Gelžkelių ir transpor
to darbininkai gavo barti nuo 
angliakasių .už tai kad jie ne
išėjo į streiką, kaip žadėjo, ir 
tuomi daug pakenkė angliaka
siams. Už tokį prasižengimą 
angliakasiai išstoja iš tos 
lypės sąjungos iki ji nebus 
organizuota ir pataisyta.

New Yorke gręsia 50,000
vėjų streikas. Dirbtuvių savi
ninkai 'kviečia unijų atstovus į 
tarimosi konferenciją.

Binghamtone, N/ Y., didelės 
aiftuvų siuvyklos darbininkams 
—• 13,000 žmonių — numažinta 
algos ant 20 nuošimčių, tas in
eina galėn nuo gegužio 1 d.

Clevelande budavojimo pra
monės dvidešimts vienos unijos 
atstovai susirinkime vienbalsiai 
nubalsavo atmesti siūlomą nu
mažinimą darbininkams algų. 
Norima numažint medžio darbi
ninkams iki 90c. valandai, da
bar ima po $1.25. Vietomis jau 
išėjo darbininkaiišėjo darbininkai ant streiko, 
kuriems algos numažinta.. Jei 
abi pusės nenusileis padėjimas 
liks beviltis.. Sutartįs baigiasi 
geužio 1 d. Būdavo jimo pramo
nėje čia yra 35,000 darbininkų.

Brangus virėjas. New Yorke, 
Waldorf-Astoria viešbutyje, vy
riausias virtuvės 
pasirašė kontraktą 
jis gaus algos po 
tams. Kontraktas 
metų.

užžiurėtojas 
sulyg kurio 
$50,000 me- 
padaryta 10

Redaktorių bėdos. Ęčnstan- 
tinopolyje, Turkijos senoje sos
tinėje, redaktoriams vęsti laik
raščius yra didžiausia sunku
ma, nes tenai yra net keturios 
cenzūros: Turkų, Anglų, Pran
cūzų ir Italų. 'Laikraštis, kada 
su1 juomi cenzoriai užbaigia, ma
žai lieka panašus į tą ką iš jo 
redaktoriai norėjo padaryti.

Konstantinopolyje yra siisi- 
gyvenųsių apie 20 tautų kurios 
turi savo organus. Yra Visokių 
kalbų ir visokių laikraščių, bet 
keisčiausias yra vienas—tai Žy
diškomis raidėmis Ispanų 'kal
ba laikraštis.

AIRIJOJ KOVA, VAL
DŽIOS TERORAS 

.. Dublinas. —Galway apskrity
je, prie Maas Cross, atsibuvo 
mušis tarp Airių respublikonų

KAS DALYVAUJA 
TARYBOSE

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Apie prasidėjusias Lietuvių- 

Lenkų derybas Brusselyje nuo 
“Eltos” Lietuvos Atstovybė, ga
vo šitokį kablegramą:

“Balandžio 20 d. konferencija 
Belgų žemėje prasidėjo. Minis
teris Hymans pirmininkauja. 
Lietuvos delegacijon .ineina:

Galvanauskas, kaipo pirmi
ninkas; ir nariai P. Klimas, No
rus, Miloš, Šleževičius, Jurgutis. 
Be to pulkininkas Klesčinskis ir 
Eratas.

Lenkų, delegacijon: Aškenazy 
kaipo pirmininkas; Sukarzewicz, 
Arciszewski ir Muehlstein kaipo 
nariai. Aškenazy vis dar nėra 
Brusselyj.

Pirmame posėdyje Galvanau
skas pabriežė jog reikia kad 
Lenkai respektuotų Suvalkų su
tartį., Balandžio 22 ir 24 Lietu
vos Delegacija posėdžiuos su 
su Hymansu. Lenkų delegacija 
siūlo mažesnės svarbos daly
kams paskirti komisijėles. Len
kai pasiūlo abiejų valstybių už
sienių politikoj koordinaciją.

Sekantis posėdis balandžio pa
baigoje.

LENKAI JIEŠKO PRIE
KABIU ARDYMUI 

TARIMOSI
Pereitą savaitę Anglų laik

raščiai paskelbė šitą:
Kaunas, Lietuva, bal. 22. 

— Tautų Sąjungos kontro
lės komisija išvažiavo iš 
Kauno į Suvalkų frontą, 
kur sakoma Lenkų karei
viai veržiasi per demarka
ciją ir neutrali zoną, neku
rtuose atsitikimuose pasiek
dami keliolika 'kilometrų už 
jo.

Lenkų kareiviai apleidžiu 
bolševikų frontą sakoma y- 
ra koncentruojami Vilniaus 
distrikte. Visu šiuo fron
tu Lenkų veikimas taikoma, 
sulyg Lietuviškų šaltinių, 
intraukti Lietuvius į kon
fliktą, tokiu budu pasida
ryti sau pasiteisinimą už 
suardymą dabartinės Len
kų-Lietuvių konferencijos 
Brusselyje, kuri svarsto <te- 
ritorialius klausimus.

Lietuvių vadovybės išlei
sta griežti įsakymai vengti 
susikivirčijimo su Lenkais, 
susikirtimo su Lenkais.

Sako Vis Buk Rusai 
Lenkus Puls

Londonas. — Rusijos sovietų 
karės ministeris Trockis, kalbė
damas į apleidžiančius Maskvos 
militarę mokyklą studentus, pa
sakė jog bolševikų armija da
bar skaito į du milijonu karei
vių ir turi 150,000 oficierių, gi 
Rusijos amunicijos dirbtuvių iš
duodama jau 400 nuoš, daugiau 
amunicijos negu išpradžių. — 
Tokia žinia ritei na iš Helsįng- 
forso per Londoną.

Trockis dar pridėjo jog Pet
rogrado militarė akademija yra 
augštame upe ir gerai prirengta 
ir kad šią vasarą bus jieškoma 
būdų apie pradėjimą naujo už
puolimo rytuose ir atkeršijimo 
karės prieš Lenkiją.

Lenkija šiuomi tarpu 
600,000 kareivių.

Ko Lietuva Pasiryžus 
Laikytis Tariantis

' Priešu
(Lietuvos Informacijų Biuras) 

Antrosios-Amerikos Lietuvių
' Paskolos Sumanymas yra 

priimtas.
Washington. — Lietuvos At

stovybė gavo nuo “Eltos” sek.:
Balandžio 20 d. Užsienio Rei

kalų Ministeris Purickis turėjo 
kalbą Seime: Brusselyje prasi
dėjo pirmos Lietuvių-Lenkų de
rybos, Tautų Sąjungai pirminin
kaujant. Mes nepriimsime nei 
unijos, nei federacijos, nei mi- 
1 i tariu konvencijų. Musų Val
džios politinė linija tose dery
bose tokia:

1) Lenkijos nepulsime,
2) Galime duoti Lenkijai lai

svą tranzitą gelžkeliais ar Ne
munu ;

3) ^Draugiškai su Pabaltijos 
Valstybėmis palaikyti bendrus 
ekonominius ir politinius santy
kius ir su Lenkais;

4) Lietuvos Rytams 
tonomiją;

5) Rytų Lietuva 
jog Vilnius politiniai
surištas su Vakarine Lietuva.

Politinė taktika Lietuvos Val
džios .tokia : griežtai susirėmimo 
su Lenkais vengiame, bet puo
lant ginsimės, laikysimės su
tarties ir pažymėtos demarka
cijos (linijų).

Balandžio 18 dieną Valstybės 
Prezidentas Stulginskis dovano
jo ' bausmes, patiems' prašant, 
dvylikai asmenų kurie buvo Vy
riausiojo Tribunal© nusprendi
mu. Lenkų P. O. W. (Polska Or
gan. Wojskova) byloj pasmer
kti nuo astuonių mėn. iki šešių 
metų sunkių darbų kalėjime.

duoti su

įsitikinus 
turi būti

turi į

Fran-Francuzija stiprinasi.
euzijos valdžia pašaukė tarnys
tėm armijon 200,000 1921 metų 
vyrų,

Baus Amerikoną. Ryga. — 
Amerikos inžinierius 'kuris bu
vo areštuotas Maskvoje pereitą 
pavasarį, tuojau bus teisiamas 
prieš augštąjį revoliucioninį tri
bunolą Maskvoje. Po užbaigi
mo teismo su menševikais tasai 
Amerikonas, Royal C. Keely, 
bus imamas sekantis. Jis kalti
namas už “ekonominį spiegsi
mą”, tai už žiurinėjimą progų 
užvesti kokį nors biznį.

Be to nuo Užsienio Reikalų 
Minister!© gauta telegramas jog 
‘‘Amerikos Lietuvių antrosios 
paskolos sumanymas esąs Mi- 
nistėrių Kabineto priimtas ir 
jog greitai jį svarstys Steigia
masis Seimas.”

Angli-Prigėrė 1,000 Chinų.
jos garlaiviui skęstant, žuvo su
virs 1,000 Chiniečių keleivių ir 
darbininkų. Nelaimei atsitikus 
dauguma pradėjo peiliais ir ki
tais budais kovoti dasigavimui 
į gelbėjimosi valteles. Nei vie
na valtelė tokiu budu neišgel
bėjo jokio žmogaus.

$29,000,000 Europos našlai
čiams. Apie dvidešimts devyni 
milijonai dolarių surinkta viso
je Amerikoje del šelpimo Eu
ropos našlaičių, iš tų pinigų bus 
aprūpinama 3-,500,000 našlaičių 
rytinėje Europoje iki sekančios 
pjutįeZ

NAUJOS BĖDOS
Gegužio 1 diena yra paskuti

nė kurioje įsakyta Vokietijai 
priimti Francuzijos^ padarytas 

ir Anglijos policijos; mušis už-'išlygas, ir jau ruošiama kariu- 
sitęsė dvylika valandų, pagaliau 
Airiai pralaimėjo. Policija bu
vo nuvykus jieškoti skrajojan
čių Airių kariauninkų, kuriuos 
atrado apsikasusius giliai prie 
vieno namo. Policija, gerai pa
sislėpus, pratęsė kovą, kurioje 
žuvo vienas konstabelis ir su
žeistas leitenantas. Pribuvo vė
liau pagalbon daugiau policijos 
su kulkosvaidžiais, tas privertė 
Airius pasitraukti į kalnus, nu- 
sinešant ir savo sužeistuosius.

Vienas kunigas buvo, nuvy
kęs klausyti sužeistųjų išpažin
ties, bet, sakbma, Airiai ir į jį 
pradėjo šaudyt, tik jam laimin
gai pavyko likti sveikam.

Policija sako toje mūšio sri
tyje namuose radus ginklų ir 
amunicijos, lovų del 40 žmonių, 
kalni erių ir ąprėdus kunigo, ką, 
tikrina, Airiai naudoję apsiklas- 
tavimui. Kuriuose namuose su
rasta kokių .Airiams reikalingų 
kovai dalykų -tie namai sude
ginti aki pamatų..

Susirėmime per {klaidą nakčia 
pati valdžios kariumenė susi
šaudė ir tame tapo nušautas 
kariškas inspektorius, sužeista 
saržentas.

Cork mieste Airiai konfiska
vo laiškus, delei ko visas mies^ 
tas buvo be laiškų. -

Dublino kalėjime tapo pakar
tas Sinn Feinietis Airis, kuris 
atrastas kaltu už nušovimą mi- 
litario Britiškojo policijos vir
šininko. Už kalėjimo kiemo ga
tvėje stovėjo susirinkus minia ' 
Airių tą valandą 'kada atsibuvo 
pakorimas; nuteistojo žmona ir 
dešimtis kūdikių irgi tenai bu
vo. Kuomet suskambinta kori-, 
mo laiku varpas, minia puolėsi 
ant kelių ir balsiai pradėjo mel
stis, savo šauksmais užpildyda
mi visą orą.

VOKIEČIUS LAUKIA NUJAUČIA NAUJĄ PRIEŠŲ PUOLIMĄ — 
...------- -- LIETUVOS ŠAULIAI ŠAUKIAS Į MUS

menė užėmimui tolimesnių plo
tų Vokietijoje. Francuzų pre
mjeras Briand lankėsi Anglijo
je intikrinimui Lloydą George 
jog jau gana diskusuoti, laikas 
imtis darbo, ir tuoj po gegužio 
1 dienos norima tai padaryti.

Vokietija kreipėsi į Suv. Val
stijas prašydama įsimaišymo į 
tai. Pati Vokietijos valdžia da
ro naujus pasiūlymus Francu- 
zams atlyginimui.

Paskiausiu laiku Vokiečiams 
tapo Įsakyti pristatyti visą tu
rimą auksą į Paryžių.

Pastarose dienose S. Valsti
jų pasiųsta atsakymo nota į 
Vokietijos atsišaukimą nors ne 
rodė užjautimo, vienok pasirodė Imis, 
tokio pobūdžio kad bene suar
dys Francuzijos planus veržtis 
Į Ruhr distriktą.

Lietuvos Atstovybės Ad
resų Permaina

Nuo Balandžio 15-tos dienos 
Lietuvos Atstovybės ofisas New 
Yorke tapo perkeltas kiton vie- 

Iton, 'būtent netoli tik per gatvę 
nuo buvusios vietos, į Penn Tey«- 
minal Building, ant 3 lubų, kam
bariai 311-12, ant kampo 31-os 
gatvės ir 7-tos avenue, ir da
bartinis jos adresas yra tokis:

Representative of Lithuania 
370 — 7th Ave., New York City 

šiame ofise yra įrengti:
1) Lietuvės Paskolos Skyrius, 

kuriame parduodami Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonai ir susi- 
žinoma-šiuo reikalu su visomis 
paskolos . stotimis, įvairiomis 
draugijomis ir atskirais žmonė-

Piniginės Pašalpos Skyrius 
persiuntimo Lietuvon te
su savo kurjecais pinigi- 
pašalpos nukentėjusi ems

Sukilimai Ukrainoje
Stockholmas. — Su Atnaujin

tomis spėkomis organizuoti su
kilimai prieš Rusijos sovietų 
valdžią pradėjo plėstis Ukraino
je, ką patvirtina pranešimai iš 
Petrogrado. Kaimiečiai prisi
dėję prie veikimo užėmė mies
telius tarpe Dniepro ir Dniestro | 
upių, kur judėjimas 1 
apsireiškia. i ------,wssj- " — " I

Ukrainiečiai kaimiečiai ko_(įstaigoms sulyg aukotojų nuro- 
manduojami gen. Makno, veikią ‘ O1
Lozovo distrikte, į pietus nuo 
Charkovo, (žardė kelžkelį tarp 
Maskvos ir Krimo.

2) 
delei 
kiais 
nės
nuo karės ir šiaip giminėms, ar
ba skubiuose atsitikimuose ka- 
blegramais.

3) Aukų Skyrius, kuriame pri
imama, pakvituojama ir prista- 

|toma Lietuvon Amerikos Lietu
vių aukos: Lietuvos Valstybės 
Iždui, Lietuvos Gynimo Komite- 

|tui, Lietuvos šauliams, Lietuyos
labiausia Raudonajam Kryžiui ir šiaip vi

sokioms labdarybės ar švietimo

Kolombija Gavo nuo S. 
Valstijų 25 Milijonus 
Washington. — Suv. Valsti

jos priėmė padarytą sutartį su 
Pietų Amerikos respublika Ko- 
lombia ir pripažino užmokėti jai 
$25,000,000. Dalykas dėjosi 17 
metų atgal, kuomet del Pana
mos Kolombia turėjo kitų nuo
stolių, ir dkšiolei dalykas tapo 
neužbaigtas. Suv. Valstijos ga
vo ’ Panamos Kanalo ruožtą ir 
juomi jau senai naudojasi.

Nereikia nei karės. Bound 
Brook, N. J. — Pratrukus nuo
dingų gazų rynai, leidžiant juos 
j mažesnes bačkas, visas mies
telis nakties laiku pakliuvo pra
žūties pavojun: visiems gręsė 
miegant užtroškimas. Bet spė
jus sukontroliuoti trukusią vie
tą žmonės išgelbėti. Prie dar
bo ėmėsi apsimaskavę žmonės, 
kurie po sunkaus truso galiaus 
pavojų sulaikė. Jau buvo pri
rengta ugniagesiai, taipgi tele
fono įstaigai buvo įsakyta, jei 
nepasiseks gazų sulaikyti, su
kelti visus žmones iš miego kad 
gelbėtųsi, žuvo vienas ir ketu
ri sužeisti. Daugelis ir šiaip 
jau buvo daiimai apnuodinti.

Sudegino savo tėvus. Rens
selaer, Ind. — Vienas ūkininkas 
likosi apkaltintas už nužudymą 
savo senų tėvų, kurių sudegę 
lavonai buvo atrasti griuvėsiuo
se po gaisrui jų namuose. Sū
nūs buvęs užpykęs ant tėvo už 
negelbėjimą jam išsisukti iš fi
nansinio įsinainiojimo.

Haywood esąs Rusijoje
Chicago. — L W. W. vadas, 

Wm. Haywood, nuteistas kalė
jimam vieton patekti kalėjiman 
Suv. Valstijose, dabar girdimas 
esąs kur Rusijoje, Maskvoje ar 
dar Rygoje. Jis esąs Lenino 
paskirtas varymui bolševikiškos 
propagandos Vokietijoj, Lenki
joj, Švedijoj, Norvegijoj ir ki
tose valstijose. — Haywood bu
vo čia -nuteistas 20 metų kalėji
mo už karės laikų veiksnių ar
dymą laike karės.

Ir su Haywoodu 'bus taip kaip 
su anarchiste Emma Goldman, 
kuri su džiaugsmu važiavo į so
vietų rojų, o dabar skelbia jog 
bolševikiška valdžia esanti "ar
šiausia visame pasaulyje".

Ruošiamasi Taikai
Washington.— Planai jau ga

lutinai prirengti užvėrimui tai
kos su Vokietija ir Austrija. 
Paruošta kongresionalė rezoliu
cija kuri 'bus paduota priėmi
mui. Rezoliucijos perleidimui 
reikalinga dviėjų trečdalių bal
sų. Kiek nujaučiama, dauguma 
demokratų partijos narių tam 
sumanymui bus priešingi ir bal-, 
suos prieš, kaip respublikonai 
darė visuose pirmesniuose atsi
tikimuose laike Wilsono admi
nistracijos.

UJ-UIU,

I 4) Prekybos ir Pramonės Sk., 
[kuriame teikiamos informacijos 
delei įsteigimo įvairių prekybos 
ir pramonės bendrovių, delei jų 
susinešim© ir Veikimo 
j e, delei

‘Tclausimų 
riaus yra 
Prekybos 
jos raštinė ir arkivas.

5) Lietuvos ^Piliečių Registra
cijos Skyrius, kuriame renka
mos žinios apie Lietuvių koloni
jų gyvenimą, apie pačių Lietu
vių darbus, apsigyvenimo vietą 
ir tt. Prie šio skyriaus veikia 
ir Lietuvių Piliečių Sąjungos 

(valdyba, ir jos .raštinė.
Visais reikalais, paliečiančiais 

šių skyrių darbuotę, prašoma 
visada kreiptis per Lietuvos At
stovybę minėtu adresu.

Delei išgavimo pasų, vizos 
ant Amerikos pasportų arba af
fidavits delei įvažiavimo Rusi
jon arba delei pargabenimo gi
minių iš Lietuvos, o lygiai de
lei sudarymo įgaliojimų, viso
kios rūšies dokujpentų padary
mo, delei su j ieškojimo palikimo 
arba apmokėjimo už sužeidimą 
arba sužeistų ar mirusių karei
vių reikalais visados kreipkitės 
prie Lietuvos Atstovybės Wa- 
shingtonan. Nuo 
ir ten Atstovybės 
mainomas, būtent 
i kitą namą šiuo

LITHUANIAN LEGATION
1925 — F Street, N. W.

Washington, D. C.

importo ir 
ir tt. Prie 
ir Amerikos 
ir Pramonės

Liet'uvo- 
eksporto 
šio sky- 
Lietuvių 
Taryba,

balandžio 25 
adresas per- 
ji persikelia 

adresu:

Bitėms jau bus lengviau. Co
lumbus, O. — Buvęs kariume- 
nėje ir likęs sukoneveiktas ka
reivis, studijuodamas Ohio Val
stijos universitete, išrado būdą 
padaryti bitėms medui dėti ko
rius, kurie bus indedami avilin 
ir paliekami bitėms prinešti me
daus, o paskui, jį iškračius, ko
rius vėl atgal dėti.

REIKALAUKIT TUOJAU
-AS nūmeris “ARTOJO”, mok

slo, litęraturos ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išeis Gegužio 1 d. 
ir jau išsiuntinėtas prenumera

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

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

CLEVELAND, OHIO

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Washington. — Balandžio 20 

d. Lietuvos Atstovybė yra ga- 
> vusi iš Kauno tokiu du kable- 

gramu:
“Visiems Amerikos Lietu- 

1 vių laikraščiams. Mes girdi
me kad šauliai yra šmeižiami. 
Neklausykite vienybės ardy
tojų. Siunčiame savo atsto
vą kuris įrodys šių ardytojų 
tamsius darbus. Gyvename 
ypatingai pavojinga valanda. 
Mes intempiam visas pajie- 
gas. Iš jūsų laukiame mede- 
ginės ir moralės paramos.

Šaulių Centro Valdyba.”
“Lenkai rengiasi mums duoti 

paskutinį smūgį, šauliai ruošia 
jiems atatinkamas vaišes. Rei
kalinga lėšų. Siųskit kiek galit.

Šaulių Centro Valdyba.”
Toksai tait šauksmas pačios 

šaulių Centro Vaidybos, daro
mas, kaip reikia spėti, su Val
džios ' žinia, šiuo svarbiu mo
mentu kuomet želgowskis Vil
niuje didina savo kariumenę ir 
ne kokiam kitam titfshii kaip tik 
tam kad ir visą Lietuvą užpuo
lus ir pavergus po Lenkų dvari
ninkų letena. Reikia gintis ir 
ne tik apsiginti, bet reikia ir
iuos susukusius savo lizdą mu
sų žemėje Lenkus iš Vilniaus iT 
Lietuvos Rytų išvaryti. Jaučia
me jog subruzda jau visa Lietu
va. Reikia stoti urnai, greitai 
į pagalbą. Gaila jog Lietuvos 
Valdžia nėra pridėjusi prie šio 
atsišaukimo ir savo paraginimo.

Paskutiniu laiku aukų plauki
mas Lietuvos Gynimo Komite
tui, šaulių organizacijai ir Liet. 
Raudonajam Kryžiui kiek suma
žėjo. Visur šnekama apie be
darbę, o kiti pasako 'kad jau ga
na ką padėjome. Dabar karės 
su Lenkais jau nėra. Reikalau
jama kad karės stovis visoje 
Lietuvoje butų panaikintas. Rei
kalavimas visai 'teisingas, bet 
aiškiai dar perankstyvas iki žeL 
gowskis tebesėsi Vilniuje ir te- 
bedidina savo kariumenę kad ir 
visą Lietuvą užimti.

Taigi šiuomi 'kviečiamos visos 
be išimties Amerikos Lietuvių 
organizacijos visose kolonijose 
sukrusti ir parinkti Lietuvos 
apsigynimui, kaip Šauliams, Gy
nimo Komitetui ir Liet. Raud. 
Kryžiui, kuodaugiausia aukų. 
Nesiteisinkite kiti jog yra be
darbė. Kas neuždirba nuo to 
sunku ir reikalauti. Bet yra ir 
tokių kurie ir šiandien uždirba 
ir gražiai uždirba.

Pageidaujama idant visos au
kos' butų prisiunčiamos stačiai 
Lietuvos Atstovybei adresu:

Representative of Lithuania 
370—7th Ave., New York City. 
Tuomet galėsim apskaityti kiek 
iš kur gauta, kiek umu laiku 
pasiųsta, šiandien teturime ka
soj šaulių Sąjungai vos 1,256.56 
dol., iš kurių $841.14 esame-gar 
vę iš surinktųjų Cooper Union 
New Yorke bendrame Lietuvių 
massmitinge. Tat mažmožis-.

Taigi darban, visi Lietuviai. 
Visą tą darbą darykite tuoj kad 
iki gegužio pirmųjų dienų jau 
butų visur1 aukų rinkimai pada
ryti ir pinigai prisiųsti, nes ti
kimasi jog iki gegužio 15 dienas 
jau bus galima stoti naujan 
darban prie antros Lietuvos gy
nimo paskolos. Taigi pirma už
baigiame šį darbą.

“Vestuvės”
Chicago, Ill. — Sugrįžęs iš 

Lietuvos komp. M. Petrauskas 
atvažiavo čionai ir rengia pet- 
statymui savo operą "Lietuviš
kos Vestuvės”; atsibus nedėlioj 
gegužio 8 d., Aryan Grotto sa
lėje, Wabash avė. rr Eight st. 
Prie lošimo dalyvauja žymios 
Chicagos spėkos; vakaras ren
giama "Birutės” Choro vardu, 
kurį suorganizavo ir vedė St. 
Šimkus, kolei Chicagoj gyveno.
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| Iš Lietuvių Gyvenimo |
Mat, susimaišę buvo Lietuviai, Į 

Rusai ir Latviai ir dar ten ko-| 
kie internacionalai, tai kada už-Į

BALTIMORE, MD. i
“Raudonųjų” vadai, sakydami ' 

prakalbas, paprastai turi labai 
nudėvėtą prilyginimą, kuris yra 
maž daug sekantis: Uždaryk . 
vilką į tvartą ir palaikyk jį ten 
kelias dienas neėdusį, o paskui 
įleisk pas vilką avį ir įsakyk 
jam kad avies nepjautų, o po 
to už kelių dienų ineik į tą pa
tį tvartą — gal dar atrasi uo
degos galą, o jau . avis bus suės
ta.

Aš čia pateisinsiu nabagą vil
kelį, pridėdamas prie to "rau
donųjų” argumento sekantį iš
vedimą. Kažin kad tą kuris 
sako jog vilkas perdvėsęs suės 
avį, uždarytum į kambarį ir pa
laikytum kelias dienas taip kaip 
tą vilkelį, neėdusį, ir kad tame 
kambaryje paskui butų padėtas 
“šolderis” ir butų prisakyta jo 
nerušiot, taip kaip vilkui avies, 
vistiek, manau, inėjus už pusės 
dienos į tą kambarį jau neras
tum ne tik mėsos, bet jau butų 

, ir kaulas sugraužtas.
Musų “komunistai" taip pat

I PHILADELPHIA, PA.
j Apie Lietuvos žemes. Rezo
liucija vienbalsiai priimta vie
šame susirinkime balandžio 10 
d., Lietuvių Muzikalėj Svetai- 
tainėj, reikale Lietuvos žemių: 

Mes Philadelphijos Lietuviai, 
išklausę kalbėtojų pranešimus 
ir paaiškinimus paskelbtus Lie
tuvos Steigiamojo Seimo žemės 
reformos komisijos darbų, kur 
nutarta didžiumos minėtos ko
misijos narių jog nusavinant di
džiūnų, dvarponių, 'grafų, mag- 

, natų žemes turi būti apmokama 
nuo 80 i'ki 800 auksinų už de- 
šimtinę zemęS,

i Viešame susirinkime, be skir- 
I tumo tikėjimo bei poli taškų per- 

stoties sitikrinimų, permatę tokius ta- 
veikimą surasta kad stoties vei- ^!us L'e^UV03 Steigiamojo. Sei
kimas kuodaugiausia taikomas žemės reformos komisijos 
pasidarbavimui dešiniųjų labui, p-ar’I,}u® nepraktiškais, nelega- 
ką ta stotis yra parodžius vasa- iškaiš ir su didele skriauda Lie- 
irio 16 d., apvaikščiojime Lietu- tuvos Piliečiams, kadangi visi 
vos Neprigulmybės Dienos, ku- Lietuvos dvarponiai, grafai, ba- 
name visi tikri piliečiai buvo ^aPr ^tok?e dideli Ponai įgijo 
atėję su tikslu suteikti savo au
ką savo Tėvynei, bet Bonų sto
tis norėdama iškilmingiau ap
vaikščioti Tautos Fondo dieną 
ir toje dienoje surinktas aukas 

’ pasiųsti per fondą savo reika
lams, vasario 16 d. apvaikščio-

' jimo iškilmėse paskelbė kad au
kų Lietuvos reikalams nepri
ims, o tik del padengimo šio 
surengimo bus renkamos aukos, 
žmonės matydami kad čia no
rima padaryti biznis, o ne auka 
Lietuvai, išsiskirstė apgailės- j™,

Į žemės išplėštos iš vargšų vals
tiečių ’ nudeginant, ' nugriaunant 
ir išnaikinant jų namelius, tro
bas bei ką tik jie turėjo,, o var
gšai valstiečiai tapo paversti 
vergais, 'belaisviais, daugelis jų 
nukankinti, ištremti bei ant šu
nų išmainyt, o jaunos valstie
čių dukterįs prievarta buvo.pa-

’įimtos tų ponų-dvarponių begė
diškiems žaislams, nemoraliams 
tikslams, ir tt.,

Todėl mes, Philadelphijos Lie
tuviai, supratę tą viską, vien
balsiai karštai protestuojame 
prieš tokį Lietuvos Steigiamojo 
Seimo žemės reformos komisi
jos tarimą, ir reikalaujam idant 
visų dvarponių, didikų, grafų, 
baronų ir visokių privilegijuotų 
luomų žemės bųtų nusavinamos 
be jokio išpirkimo bei apmokė-1 
jimo.

Mes, kaipo tikri tėvynainiai, 
, visuomet remią Lietuvos Nepri

gulmybės reikalus, šaukiame vi
sus Amerikos Lietuvius ir po
draug Lietuves liaudį protestuo- 

b ti prieš tokius Lietuvos Steig.
Seimo žemės reformos komisi
jos tarimus, ir reikalaujame St. 
Seimo idant atmestų Krikščio
nių Demokratų jiarių žemės re
formos komisijos tą tarimą, ku
ris leidžia mokėt dvarponiams I apibudinti tiktų kokiame viena- 
už žemes, nes tas butų didžiau-1 me laikraštyje. Red.

? traukė — daina išėjo 'taip kaip

pasielgtų su kumpeliu kaip vil
kas su avele, pabuvę dieną-kitą 
nevalgę, bet žmonių užboviji- 
mui, kad jų “prakalba” patik
tų, imasi tauzyti visokius nie- 
kus-niekelius.

J. Grajauskas.

kas mokėjo.1" Publikos buvo at
silankę tiek kad neužtektų Leni
nui nei debatams nušveisti per 
dieną, dirbant tris “šiftus”. čia 
mat Lietuviai sako: “Lai gy
vuoja Lietuvių tauta”, o jokie 
raudonkakliai jų neprisivilioš.

. Lawrencietis.

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 17 d. čia atsibuvo 

Lenino pasekėjų raudon-kaklių 
vakaras. Rengtas visai slaptu 
vardu, kokios ten neva “singing 
society” koncertas, nes, mat, 
už komunistišką vardą galėtų 
papulti į deportavimo gardą. 
Nabagai užsimanė išbandyti 
kaip jiemls tiks raudoni komu
nistiški marškiniai, kelinės ir 
andarokai ‘— ant to koncerto 
visi scenoje dalyvavę apsitaisė 
raudonais apdangalais, many
dami, vargšai, kad Rusijoje tik 
raudonai visi nešioja. Visas jų 
vaizdas žiūrėtojui išrodė kaip 
garbarnės (kailiadirbių) darbi
ninkai, o kada uždainavo, tai 
kaip morčinės katės ant tvorų.

NEWARK, N. J.
Liet. Piliečių Sąjungos 44-to 

Skyriaus susirinkime balandžio 
4 d. tapo pakeltas klausimas a- 
pie Lietuvos Apsigynimo Bonų 
Pardavimo (stoties darbuotę, ir 
apkalbėjus dabartinės s,—..™

liškais ir su didele skriauda Lie-

S
GERB. q

PRAGILO KAMPELIO^
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Gerb. Spragilas. atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

DOVANOS
P

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

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

“ĄT1LLOS SIAUBIMAS
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

Parašė J. O. Sirvydas. Puslapių 208. Su paveik- 
’' slais. Labai žingeidus istoriškas piešinys iš se- 

’ ‘"iioves siaubūno barbaro Atidos 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- 

'■ čials vietas, gamtinių apsireiškimų. Platus suly- 
, ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūrų į tai.

Pardavimo kaina $1.25.
(J Taipgi įsitemykite, kad abi tos kny- 

L . , gos.bus duodamos su apdarais: yra 
apdarytos tvirto storo audimo virše
liais, su vardais atspaustais ant viršų.
<JGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų ■■— visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins savo prenumera
tas pdtįs, tiesiog, arba per musų agen
tus. Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini- 

Į . gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 

L 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.
CJ Jeigu Jūsų prenumerata baigsis tik

- po Naujų Metų — galit atnaujinti ne
laukdami, nes dovanos po Naujų 1 922 
Metų jau negausite.

’ . C Tos pačios knygos bus duodamos 
ir užrašantiems “Dirvą” į Lietuvą ar
ba kitas pasaulio dalis.
“Dirva” metams S. Valstijose $2.50 
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje ” $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

didelius žemių plotus vien tik 
nuškriausdami valstiečius, ar
ba gavo atlyginimu už vargdie
nių išdavystes, šnipavimą nuo 
tokios ar kitokios nedemokratiš
kos valdžios daugelis dar feuda- 
lizmo laikuose; kadangi tokie 
netiesotas įgijimas žemių ne- 
tiesotu budu, ne per savo trusą

, ir užpelną, negali kitaip vadin
tis kaip tik išplėšimu-užgrobi- 
mu nuskriaudžiant vargdienius

t valstiečius; kadangi laike sutei
kimo tų žemių dvarponiams ir 

taudami’ tokf netikai *pasielgi- privilegijuotai luomai buvo tos 
žem«s išnlėštos iš vartršu valomą.

Vėliaus stotis skelbė melagin
gas žinias kaipo protestą prieš 
L. Pi Sąjungą su tikslu jai pa
kenkti, kaip kad tilpo “Garso” 
Nil, ir kituose tos rušięs laik
raščiuose. Kad tas neva protes
tas prieš ‘^neteisybę” yra nuo 
galo iki galo neteisingas ir net Į 
tiksliai melagingas, tai 
dija ir patįs tos stoties 
teto nariai. Pavyzdžiui, 
neva proteste pasakyta: 
komisijos nariai drauge su ki
tais vienbalsiai protestavo”. — 
Apie šį protestą užklausus Liet. 
Pil. Sąj.- skyriaus suvirinkime, 
vieno iš stoties komiteto nario, 
ar tiesa kad tekis protestas bu
vo vienbalsiai išneštas, tai į šį 
užklausimą pil. M. Dvareckas 
atsakė: “Aš nesutikau su tuo- 
mi jų protestu ir balsavau prieš 
jį, taipgi nesutiko ir pil. V. 
Ambrazevičius, ir rodosi dar 
kas daugiau, bet jie į tai neat
kreipė domos"fc Antra, kad tai 
buvo daroma su tikslu pakenk
ti Liet. Pil. Sąjungai, prie to 
prisipažino patsai to neva pro
testo sulipytpj as Jurgis Brazas 
(mat, pirma negu tas raštas 
buvo išsiuntinėtas laikraščiams, 
jo originalas pateko man, že
minus pasirašiusiam, į rankas 
ir kuomet J. Brazas atėjo jį at
siimti, aš paklausiau jo, delko 
tai yra daroma, ir pastebėjau 
jam, kad nei .vienas rimtesnis 
laikraštis tokios neteisybės ne
talpins, tuomet J. Brazas atsa
kė: “Mes žinom kad netalpins, 
todėl aš ir padariau daug ko
pijų ir jas tuojau pasįuntinėsiu 
i savuosius laikraščius”).-

Toliaus, kadangi persiorgani
zuojant Bonų stočiai visas dar
bas buvo atliktas neteisėtai ir 
jokio bešališkumo neprisilai
kant, o vien tik.vadovaujantis 
kraštutiniųjų dešiniųjų nusista
tymu, kuris 
taikyti prie 
(susirinkime 
vimo stoties 
visokius trukdymus, ir rinki
mai naujos valdybos užsitraukė

I iki po 12 vai. nakties. Ar tai 
Į nebuvo daroma su tiksiu kad 

tinkami tam darbui žmonės ne
tekę kantrybės išsiskirstytų ? 
Kas buvo tame susirinkime vis
ką aiškiai nutėmijo. Kada jau 
išsiskirstė žmonės, pasilikę ke
letas visais atžvilgiais netinka
mų tam darbui apsišaukė save 
Bonų stotimi, už kurią Newar- 
ko Lietuviai dabar neima atsa
komybės), todėl mes nutarėme 
su tokia Newarko Paskolos Sto
timi nesiskaityti, iki ji nebus 
perorganizuota ir iki nepradės 
eiti savo pareigas kaipo bešališ
ka įstaiga.

Varde L. P. Sąjungos Sk.
A. S. Trečiokas 

Sekretorius.

paliu- 
komi- 
tame 
“Visi

nėra galimas pri- 
Vaistybės reikalų 
laike perorganiza- 
tuli žmonės darė

“DIRVOS” AGENTAS 
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 /B. Dymecks Land 

Wishaw, Craigneuk, 
Scotland.

I ' - 1 ..................
šia skriauda Lietuvos valstie- Hiiiiiiliuiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiilimilliliuuraiiiiiiiiiiiliiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimn  
čiams. Taipgi reikalaujame Lie- “ 
tuvos Steig. Seimo užgirti pa-| 
siūlytą žemės reformos komisi-;{ 
jos'narių .Valstiečių Sąjungos ir 
liaudininkų Demokratų atsto
vų, kurie siūlo kad žemės visų 
didžiūnų ir dvarponių butų nu
savinta be atpirkimo — be ap
mokėjimo, paliekant dvarpo
niams tik po 60 dešimtinių nau-1 
dingos žemės. Vadinasi, kaip I 
dykai gavo taip dykai be ap
mokėjimo turi ir atiduoti Lietu
vos Valdžai bei Lietuvos pilie
čiams.

Taipgi tapo nutarta nuorašai 
šios rezoliucijos pasiųsti Lietu
vos Steig. Seimui, Lietuvos Mi- 
nisterių Kabinetui, Lietuvos At
stovybei Amerikoje ir laikraš
čiams.

^Susirinkimo pirmininkas 
Juozas Ivanauskas, 

Susirinkimo raštininkas 
Ignas Janulevičius. Į

P. S. Prašome kitų kolonijų 
lietuvius nepraleisti šio svar
baus (dalyko, kad dvarponių že
mės nebūtų išperkamos, nes jie 
to tik ir nori kad gauti pinigų 
nuo Lietuvos Valdžios, kuriuos 
sudėjo Lietuvos valstiečiai, už 
kuriuos dvarponiai pirks gink
lus ir ginkluos Lietuvos neprie
telius pavergimui iLietuvos ir 
podraug musų viengenčių.

Kitų laikraščių prašome per- 
. spausdinti.

Ignas Janulevičius, Rašt.
Nuo Red.: Nekuriais atvejais 

' musų Amerikiečių pažiūra Lie- 
! tuvos Steigiamojo Seimo ir (jo i 
' komisijų pravedamieji įstatymų. 

punktai išrodo labai neprijaus- 
’ tini, nekurie net tiesiog prieš- 
J gi nauja, gal but, ir demokatirš- 

kumui. Bet šiame atsitikime, 
kūnam Philadelphijos Lietuviai 
protestą išneša, t. y. žemės re
formavime, Uetuvos Valdžia 
'susiduria su keblumu: šalę josi 
randasi Rusija, kuri viską nuo' 
savininkų atėmė, ir sykiu že- 

Daugelyje atvejų musų!

vargsta pusę savo amžiaus, 
susitaupęs pinigų prasideda 
biznį ir jau jis tada, nors la
biau vargsta už prastą dar
bininką, neskaitomas darbo 
žmogum. Kitas yra darbi
ninku tarnautoju kokioje 
nors vietoje, gauna paskirtą 
algą, beit turi automobilių, 
gražiai pasirėdęs — tas irgi, 
neskaitomas darbininku.

— Drauge, visi tokie yra 
buržujai, eina su kapitalis
tais.

— Tokie žmonės yra tik
rai naudingi draugijai, nes 
jie pradeda ją kelti iš apa
čios: pirmiausia pagerina 
savo būvį, kad kitiems ne
reiktų apie juos rūpintis. 
Tavo supratimu, reikia iš jų 
viską atimt, 'kad jie neturė
tų ir butų biedni kaip ir vi
si kurie praleido jaunystę 
besišvaistydami su vėjais ir 
besibelsdami naktimis, o da
bar tik girtauti moka ir ge
rovių laukia. Tai kaip tu 
supranti darbininko būvio 
pagerinimą ir kad viskas 
turėtų būti dykai duodama?

— Drauge, pirmiausia vi
są kapitalizmą reikia nu
verst tada bus gerai.
. — Tai ir viskas: anot ta
vęs, įsivaizdinai kad tada 
bus gerai, ir versk, nežino
damas ar taip bus ar ne.

— O kaip, drauge, Rusi
joj darbininkai padarė, ar 
jiems dabar negerai?

— Kiti sako kad ir dan
guje yra gerai, bet nei vie
nas dar nėra atėjęs pasakyt. 
Gerai ką nors pasakot kolei 

I nežinai ir nepatiri. Taip ir 
su tavo Rusija: tenai darbi
ninkai badu miršta, neturi 
ką valgyt nei apsivilkt, o čia 
jus šaukiat kad jiems esą 
gerai, nes jau kapitalizmas 
nuverstas.

— Žinoma, drauge, ba te
nai dabar kapitalistai nie- 

Įko nevaldo: patįs darbinin- 
nėra niekur patvarkyta kad I rankose, o 'kad jie ten ba-

— Drauge, kibą tie kapi- i 
talistai pasiuto, kad aut . 
kožno žingsnio žmogų lupa 
iki kraujų.

— Na, papasakok kas da- ' 
bar tau, Martinai, pasida- ■ 
re?

— Štai va, netekęs darbo 
pasiryžau važiuot į Lietuvą, 
pasiklausinėjau apie šipkor- 
tę, tai net už galvos nusi
tvėriau išgirdęs kiek jie už 
ją nori. Kada mudu važia
vom į Ameriką juk visai ki
taip ji kaštavo.

— Tai ką gali pagelbėt: 
atmeni gerai pats, kad atvy- 

!kęs Amerikon dirbai už de
vynis dolarius po dešimts 
valandų į dieną, o šiuo laiku 
jau gavai apie trisdešimts 
dolarių, ir tai sakai pigiai, 
dirbdamas tik po astuonias 
valandas. Ir kiti darbinin
kai gauna daugiau, todėl ne- 
gali ir laivų darbininkai se- 

.! na alga dirbti. Dar kiti dar- 
, Ibininkai, kurių darbas rei- 

mes. Daugelyje atvejų muaų Alingas nors iš pašaiies lai- 
priešai pasauliui jau skelbė kad vazlnėjime, taip pat dau- 
Lietuva tai niekas kitas kaip tik gauna, tas ir laivakor- 

Atėmimas tes pabrangmo .
. ___— Ale jos taip brangiai

ti ‘ nekainuotų kad kompanijos
šaukti Lietuvą bolševikiška, kad Į830 daug neplėštų. u«xmxa>u>-

. ,s ^iesa> dabar dar įurj vjsus dalykus savo 
______ __ ______________ nėra niekur patvarkyta kad rankose, a 'kad jie ten ba- 

I Siunčiantiems “Dirvai” H™1®-dautP tai^k'buržujų mela-
Visokius pranešimus

bolševikų sukuris. u 
žemių duotų priešams progų tą! 
dar garsiau patvirtinti ir ap-i

taip visai ir nėra.

įjos ar išdirbystės tiek ar
. ——.—. tiek pelno imtų — mažiau-

Mums perdaug maža vietosi šia 'kiek galima —«- tai jos ir 
ir todėl negalime sutalpinti vi- sau. pąsiskiria daugiau, o 
sų ilgų įvairių įstaigų praneši- norinčiam naudotis laivais 
mų, kurie paliečia daugiau jų! ar kitais daiktais prisieina 
techniškąją tvarką ar veikimą, nukentėti. .
todelei daugelyje atvejų priver- .— Matai, drauge, kad vi
sti esame net visai tokius pra- si laivai butų darbininkų 
nešimus netalpinti. Geistina bu-1 rankose, tai nebūtų tokio 
tų tokius dalykus gauti daugiauį plosimo. Viskas butų dy-

todelei daugelyje atvejų priver-

žinių formoje, o smulkmenas

KUDIKIAISVEIKI IR LINKSMI 
YRA UŽSIGANĖDINIMAS 

MOTINOMS
Lietuvė motina iš Milwaukee rašo:

“Per' daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tik
rai nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir vi
sur j ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Paga
linus mano gydytojas patarė naudoti

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis 
visoje musų kaimynystėje.”

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
eijas jūsų kalboje. 0103

Adresas

Vardas

— Matai, drauge, kad vi-

kai.
— Dykai, Martinai, nie- . 

kas nieko negali gauti ir ne
gaus, todėl apie dykai -ir tu 
nesvajok. Tik ubagas rie
kę duonos dykai gauna, bet 
ir tai turi atpoteriaut.

— Ale, drauge, kodėl tu 
tuoj iššoki užstot buržujus. 
Tu nori kad jie luptų nuo 
biednų žmonių kiek tik jie 
gali už mažiausį dalykėlį ir 
kad nemokėtų darbininkams 
didesnių algų.

— Turi klaidą, Martinai, 
bereikalo mane užpuoli su 
savo sena pasaka: aš sakau, 
kad dar nėra padaryta kon
trolės ir už tai katrie turi 
laivus ima brangiai už važi
nėjimą jais; katrie valdo 
gelžlkelius ima 'kibk patinka 
už naudojimąsi; katrie už
laiko duonkepyklas ar mė
sines ir tie ima kiek jiems 
norisi, taip jie padaro sau 
pelnus, o tas priverčia dar
bo žmones jieškoti kelių pa
didinimui sau algų: kįla di
deli streikai ir kovos už tai. 
Tas patiems kapitalistams 
ne ant naudos.

— Man rodos, drauge, vi
sus buržujus reiktų .išnai
kint ir įvest darbininkišką 
tvarką.

— Kokią tvarką tu neįve
si vis ji tau gero neduos, nes 
nesi užtektinai suprantantis 
visuomenės tvarkos. Dabar 
dalykams esant, sunku yra 
pasakyti katras žmogus yra 
buržujus, katras darbinin
kas.

— Kibą tu aklas, drauge, 
kad nematai: aš tau tuoj iš
rūdysiu^

— Palauk, tu išrodyt gali, 
bet tai tik tavo pažiūra, o ne 
kaip ištikro yra. Štai, pa- 
veizadn, vienas darbininkas

gystė. ■
— Ar taip yra ar ne, kad 

jie ten viską turi, bet gi už 
viską jie turi dirbt, o jei ne, 
tai nubaudžiami už tingi
nystę.

— Taip ir reikia, ba tik 
buržujai tinginiauja.

— Ir taip, tavo paties žo
džiais, mes sugrįžtame at
gal prie senos pasakos: ka
pitalistiškoj tvarkoj — žnio- 

’ gus uždirbi, gauni užmokes- 
’ tį, didelį ar maž’ą, nusiper- i r.i i..: i—.-.i— neįki ko reikia ir niekam 

dėkui.. Darbininkiškoj Ru
sijoj — už viską ko tau rei
kia turi dirbt tiek kad pri
dirbtum visko ko kitiems 
reikia, o už tai tau komisa
ras paskiria ko tau reikia 
pagal jo nuožiūros. Seno
vėj irgi taip buvo: žmogus 
vergavo ponui, gavo uždan- 
galą-pastogę, maistą ir ap
valkalą, ir ponas sekiojo per 
dieną paskui žiūrėdamas ar 
vergai dirba, o jei kuris su
stodavo prakaitą nusišluos- 
tyt, tai gaudavo per kuprą 
bizunu už tinginiavimą.

— Drauge, aš netikiu kad
Rusijoj taip darbininkai da
ro.

— Martinai, Rusijoj dar
bininkai nieko daugiau ne
gali daryt kaip tik dirbt, 
nes ten yra darbininkų ša
lis. Darbininkų išrinkti ko
misarai tik pastatyti žiūrėti 
ir raginti arba bausti, jeigu 
kuris žmogelis bedirbdamas 
pavargsta. Taigi dabar, ar 
tau butų geriau dirbt po ko
misaro priežiūra tiek kiek 
jis matytų verta, kad tu ga
li gauti pasiliuosavimą nuo 
darbo parvažiuoti į Lietuvą 
pas savo tėvus, ar užsimokė
ti už laivakortę kiek prašo
ma, o komisarui ar laivų sa
vininkams nei gero?
"— Tai aš verčiau, drau-1 

ge, dirt už pinigą, b ne su 
komisarais ant savo spran
do!

Indijonas majoru. Toledo, 0. 
Čionai kandidatu sekantiems 
rinkimams į miesto majorus -y- 
ra statomas tikras Indijonas, 
Jis yra jau 70 m. amžiaus.

KRUVINO
Pirmoji diena g 

mėnesio yra priimta 
listine darbininkų J 
Ji įvesta neva del vi 
šaulio darbininkų, bei 
čiama arba apvaikšč 
tik paskirose vietose, 
nj grupelių, paskirų 
žmonių užjaučiama.

Ar ji įvesta tam k 
metai pasižymėtų da 
kų kraujo praliejimu 
jaugi tik tam darbini 
dieną apvaikštinėja k 
ris nors iš jų žūtų, ta; 
žeistas ar areštuotas

Vienok taip yra. J 
name daugelio praėji 
kių gegužinės apvail 
mų. Įvairiose šalys 
'metai per gegužinę 
čia daugelis žmonių.

Suprantama, -už ta 
kapitalistinė valdžia, 
girdime socialistiško j 
doje. "Kapitalistų 
skaldė darbininkams 
ir nedavė demonstru

Kaip tokios darbi 
kos demonstracijos 
na visose žemės dalj 
vesime faktą kurį sa 
mis matėme pora m 
gal Clevelandę.

Visur agitatoriai 
darbininkus išeiti 
stracijon iki vienam, 

i | darbininkai iš to ti 
šaipo, bet kiti per 1 
veržiasi ir ndt kitus 
ištempti įsu savim, < 
šia panieka žiurėdan 
nančius iš dirbtuvės, 
jeigu buna šiokia die

Būreliai raudonas 
vas nešini, *įvairių 
žmonės, susieina pa 
vieton, ir susidaro < 
demonstracija.

Eina sau, išmonės, 
i kam nei gero. Paskir
Ii giau policijos, raitų,

‘ įėjimui tvarkos, kai]
.I šokiose demobstafeci
L jau ne soeialistiš!kos

gūžinės entuziastai 
darni policijos dauį 
vaizdiną jog tai an 
vų jau pastatyta. 1 
silaiko tvarkiai, kai 
kalaujama miesto 
ir demonstracijos la 
ti jaučiasi “pirmą 
visą pasaulį užvaldę

Šiokia diena, miei 
nas vežimų, pilnas 
pilnas tramvajų.' 

' vietomis praskina i 
jus, kad neužitvenkti, 
mų kelių, kitur sula 
'Šimus ar tramvajus 
ateina eilė sulaikyti < 
strantus praleidimui 
mų Bet ar turi ties 
cija jsimaršavusiam 
nu kaiklaraikščiu pa 
šiam demonstrantui i 
sakyti? Juk čia perk 
eilę, pirmutiniai nueis 
liks. Juk visi vežimą 
tramvajai turi sustoti 
mat, čia darbininkai 
šuoja.

Bet vežimų nei tran 
negali sulaikyti, nes ji 
žiuoja su reikalu. Gal 
se tuo tarpu važiuoja 
darbą, jie gali nustoti 

, duonos jei į laiką nepi 
Ne jie kalti kad jie tui 
votiškas pažiūras į te 
dalykus.

Bet narsių demonstr. 
nesulaikysi. Vieni iš ji; 
slieką užpakalyje, susi 
bet kiti eina nežiūrint ji 
įsakymo ar tvarkos, 
knis policija turi tiesą 
laikyti, kaip ir ant skers; 
viy sulaiko ir net nubaui 
automobilistus nelaiku 
rinčiug pravalžiuoti.

Vienok demonstrantų 
kraity esama. Viefias-ki 
turi kišenėje ir revolve 
juk jie išėjo demonstr 
prieš kapitalizmą, o juk 
sa mieste tvarika yra tų bi 
žujy rankose. Narsus i 
monstrantas laiko ranką 
šeniuje, sugniaužtą už i 
rokerio, ir eina pirmj 
Policistas prijoja jį sul; 
kjt, nes jau duota ženki 
vežimams ir tramvajams 1 
gatvę skersuoti savo keli 
Pasigirsta suvis. Policisti



IIIIIIIIIIIIIIIU........... ihiiuiuqih^

CAMPELlS^
I * 

.■■■■■■■iiiiiiiiini............. Į

argsta pusę savo amžiau i 
usitaupęs pinigų prasidedi 
dznį ir jau jis tada, nonh. 
•iau vargsta už prastą du. 
•minką, neskaitomas daį 
mogum. Kitas yra daiį. 
liriku tarnautoju kokioj; 
tors vietoje, gauna paskirti 
ilgą, bet turi automoK 
gražiai pasirėdęs — tas M 
leskaitomab darbininku *

— Drauge, visi tokie ja į 
mržujai, eina su kapitalįl 
ais.

D I R V A

KRUVINOJI PIRMA GEGUŽIO

Ant kiek Monako viso pasau
lio smerkiama savo ištvirkimų 
užvedimais, lošiais ir kitu aukš
tųjų viso, pasaulio didžiūnų pa- 
laidunavimu, iš to turėdamas 
pelną jos valdovas praleido gry
bai mokslo pakitėjimui.

BALON KRITĘS — SAUSAS NESIKELSI
Moliero Komedija — Trijuose Aktuose — Vertė Šarūnas

VEIKIANTI ASMENIS: 
Dauderis, pasiturįs ūkininkas, vedęs pačią 

iš ponų.

nori kad kitas su jo pačia myluotųsi.
Jis . pasiustų apie tą dagirdęs. Tu su
pranti mane gerai, ar ne?

— Tokie žmonės yra Hf. 
■ai naudingi draugijai,^ 
iie pradeda ją kelti g jįu. 
•ios: pirmiausia pagerint 
savo būvį, kad kitiems»į 
■eiktų apie juos rūpinti’, 
Tavo supratimu, reikia jį J 
riską atimt, kad jie neturį. F 
;ų ir butą biedni kaip ir f, | 
si kurie praleido jannjsJ 
besišvaistydami su vėjaįį 
oesibelsdami naktimis, o 
bar tik girtauti moka ir p. 
rovių laukia. Tai kaip p 
supranti darbininko tufe 
pagerinimą ir kad viį 
turėtų būti dykai duoto; &

— Drauge, pirmiausia į. 
są kapitalizmą reikia b į 
verst tada bus gerai

— Tai ir vistas: amu 
vęs, įsivaizdinai kad tat T 
bus gerai, ir versk, neto į 
damas ar taip bus ar m L

— O kaip, drauge, h t 
joj darbininkai padare,!Į 
jiems dabar negerai?

— Kiti sako kad ir fe! 
guje yra gerai, bet nei fe' 
nas dar nėra atėjęs pato į 
Gerai ką nors pasakot te 
nežinai ir nepatiri. Taip? 
su tavo Rusija: tenai te 
ninkai badu miršta, mt 
ką valgyt nei apsivilktu . 
jus šaukiat kad jiems 
gerai, nes jau kapkafe 
nuverstas.

— Žinomaj drauge, W , 
nai dabar kapitalistai r? 
ko nevaldo: patįs darini ’ 
kai turi visus dalykus» 
rankose, a kad jie ta it 
dantų tai'tik'burajutt 
gystė. ’

— Ar taip yra ar ne, k 
jie ten viską turi, bet j® 
viską jie turi dirbt, o jei1, 
tai nubaudžiami už tfaę f
nystę' '

— Taip ir reikia, «i f 
buržujai tinginiauja.

— Ir taip, tavo patia* 
džiais, mes sugrįžtamų 
gal prie senos pasak® n" 
pitalistiškoj tvarkoj-te’ 
gus uždirbi, gauni to® j 
tį, didelį ar ma%, nu® 
ki ko reikia ir niekam 4 
dėkui.. Darbininkiškoj t- j 
sijoj — už viską kotam* 
kia turi dirbt tiek kad; 
dirbtum visko ko 1M 
reikia, o už tai tau k®jt 
ras paskiria ko tau W 
pagal jo nuožiūros. Jter 
vėj irgi taip buvo: 
vergavo ponui, gavo 
galą-pastogę, maistą j j 
valkalą, ir ponas sekiojo?' 
dieną paskui žiurėdaite 
vergai dirba, o jei komų 
stodavo prakaitą nusš^Į 
tyt, tai gaudavo per 
bizunu už tinginiavimą t

, — Drauge, aš netikimi 
Rusijoj taip darbininkai?, 
ro.

— Martinai, Rusijoj 
bininkai nieko daugiau* 
gali daryt kaip tik 
nes ten yra darbininku 
lis. Darbininkų išrinkti’ 
misarai tik pastatyti 
ir raginti arba bausti, M 
kuris žmogelis bedirbi^ 
pavargsta. Taigi daw | 
tau butų geriau dirbt R! 
misaro priežiūra tiek m f 
jis matytų verta, kad tofI 
Ii gauti pasiliuosayimPf 
darbo parvažiuoti į | 
pas savo tėvus, aružstoj 
ti už laivakortę kiek F > 
ma, o komisarui ar laitQ* r, 
vininkams nei gero? Į
' — Tai aš verčiau, [ 

ge, dirt už pinigą, o r ; 
komisarais ant savoSr 
do! I

Lndijonas majoru. Tol^ Į 
Čionai kandidatu seka^ t 
rinkimams j miesto r 
ra statomas tikras Inir 
Jis yra jau 70 m. ainiu05.

Pirmoji diena gegužio 
mėnesio yra priimta socia
listine darbininkų švente. 
Ji įvesta neva del viso pa
saulio darbininkų, bet šven
čiama arba apvaikščiojama 
tik paskirose vietose, paski
rų grupelių, paskirų darbo 
žmonių užjaučiama.

Ar ji įvesta tam kad kas 
metai pasižymėtų darbinin
kų kraujo praliejimu? Ne
jaugi tik tam darbininkai tą 
dieną apvaikštinėja kad ku
ris nors iš jų žūtų, taptų su
žeistas ar areštuotas?

Vienok taip yra. Atsime
name daugelio praėjusių to
kių gegužinės apvaikščioji- 
mų. Įvairiose šalyse kas 
•metai per gegužinę nuken
čia daugelis žmonių. ,

Suprantama, už tai kalta 
kapitalistinė valdžia. Tą 
girdime socia'Iistiškoje spau
doje. “Kapitalistų valdžia 
skaldė darbininkams galvas 
ir nedavė demonstruoti”.

Kaip tokios darbininkiš
kos demonstracijos atsibu- 
na visose žemės dalyse pri- 
vesime faktą kuri savo aki
mis matėme pora metų at
gal Cleveland^. i

Visur agitatoriai šaukia 
darbininkus išeiti demon- 
stracijon iki vienam. Vieni 
darbininkai iš to tik pasi
šaipo, bet kiti per kraujus 
veržiasi ir neit 'kitus gatavi 
ištempti įsu savim, didžiau
sia panieka žiūrėdami į nei
nančius iš dirbtuvės. Taip, 
jeigu buna šiokia diena.

Būreliai raudonas vėlia
vas nešini, "įvairių tautų 
žmonės, susieina paskirton 
vieton, ir susidaro didesnė 
demonstracija.

Eina sau, (žmonės, ir nie
kam nei gero. Paskirta dau
giau policijos, raitų, prižiū
rėjimui tvarkos, kaip ir vi
sokiose demonstracijose — 
jau ne socialistiškose. Ge
gužinės entuziastai, maty
dami policijos daugiau, įsi
vaizdina jog tai ant jų gal
vų jau pastatyta. Vieni už
silaiko tvarkiai, kaip ir rei
kalaujama miesto gatvėse 
ir demonstracijos laiku. Ki
ti jaučiasi “pirmą gegužio 
visą pasaulį užvaldę”.

Šiokia diena, miestas pil
nas vežimų, pilnas žmoųių, 
pilnas tramvajų. Policija 
vietomis praskina žiūrėto
jus, 'kad neužtvenktų perei- 
mų kelių, kitur sulaiko ve- 
•žimus ar' tramvajus, kitur 
ateina eilė sulaikyti demon
strantus praleidimui veži
mų, Bet ar turi tiesą poli
cija įsimaršavusiam raudo
nu kalklaraikščiu pasirišu
siam demonstrantui ką pa
sakyti? Juk čia perkirs jų 
eilę, pirmutiniai nueis, o jie 
liks. Juk visi vežimai, visi 
tramvajai turi sustoti, nes, 
mat, čia darbininkai mar-

sužeistas. Buržujų tarnas 
krinta nuo arklio.

Pribuna daugiau policijos 
ant to balso. Suprantama, 
tada nežiūrės kas šovė, jau 
tada turi nukentėti visa ta 
demonstrantų dalis. Kitas 
suvis vėl iš užpakalio.

Policija nešauna, bet laz
domis įsisukus muša atgal 
tvarkos nepaklausiusius.

Nieko kito nelieka kaip 
tik duoti abelną įsakymą iš
ardyti visą demonstraciją. 
Kitose vietose demonstran
tai tik po laiko sužino kas 
atsitiko, bet mato tik užjo- 
jančią policiją ir vaikančią' 
juos iš eilių. Reikia juk ko
voti: ar neaišku kad kapi
talistai užsiundė darbinin
kams galvas daužyti!.... i

Tokia maždaug tvarka ir 
kituose miestuose ir kitose!

badauti. Jie neturi ginklų, ir 
yra dedama pastangos sulaikyti 
visokius galinčius jiems prista
tyti šautuvus. Pačiam net gen. 
Vrangeliui liekasi atimta 
legija susinešti su savo 
siais pasekėjais; jis yra 
mas po priežiūra kaip ir 
svėje. _
privers Rusams sėsti į į 
nius laivus ir važiuoti Brazili
jon. Kad Vrartgelis susisiektų 
su savo pirmesniais rėmėjais ir 
pačių Rusų prieš-bolševikais jis 
galėtų paimti Konstantinopolį, 
kurį dar caras gyvas būdamas 
svarbiu laikė turėti prie savč 
galingos imperijos.

privi- 
buvu- 
laiko- 
nelai- 

Jei ne kitaip tai spėka 
gyvuli- 
Brazili-1

‘‘Moksleivių Keliai”
Tokiu vardu prie mėnesinio 

žurnalo “Artojo” išeina 
rikos Lietuvių Moksleivių 
vienijimo organas, kurį 
moksleiviai užpildo savo
nėliais. Redaguoja A. A. Tu
lys, Valparaisietis. Pirmasis jų 
kampelio išrengimas yra gana 
žingeidus ir įvairus.

Ame- 
Susi- 
patįs 
raši-

Del Klaidingo Lietuvos 
Perstatymo

Bafendžio 20 d. Valstybės Se- 
liretorius savo notoje į Kongre
so Imigracijos komitetą išsirei
škė apie Lietuvius kaipo “didu
moje žmones iš žemiausio luo
mo, kurių didelė diduma yra 

Atvyksta Į žydai nepageidaujamo tipo”. — 
išradėja. | Tą pastebėjus nebuvo galima iš-

muuuoc iinvoLuuae n n.iuuse pažymus Europos mokslininkas 
Šalyse demonstracijos užsi- — tai y™ Monako kunigaikštis 
baigia. Vieni tada rėkia I Albertas. Jis atvyksta čionai 
buk • kapitalistai tyčia pa
samdė valkatas pradėt šau
dyt, kiti kitokius išvedžio
jimus daro, nes juk nei vie
nas kaltu but nenori.

Tokia istorija metas po 
mėto pasikartoja; tas pri
verčia miešto valdžią kitais 
metais nepavelyti visai de
monstracijų rengti, nes kam 
turi nekalti 'žmonės nuken
tėti delei kokių ten netvar- 
kių užsidegėlių.

Bet darbininkų agitato
riai ką kitą gieda: jie sako 
jog' kapitalistai bijo darbi
ninkų ir dėlto draudžia ge
gužinę apvaikščioti. Ką gi 
su jais daryti, jei ne versti 
tokią valdžią?

| Onutė, jo jauna ir graži pati.
Vaisonukas, iš miesto atvykęs ponaitis, my

lįs Onutę.
Radzvilas, Onutės tėvas, nusibankrutijęs 

ponas.
Radzvilienė, jo pati.
Lapienius, arba Lapkus, Vaisonuko tarnas.
Magdė, Onutės tarnaitė.
Jonas, Dauderio tarnas.

šuoja.
Bet vežimų nei tramvajų 

negali sulaikyti, nes jie va
žiuoja su reikalu. Gal juo
se tuo tarpu važiuoja kiti į 
darbą, jie gali nustoti savo 
duonos jei į laiką nepribus. 
Ne jie kalti 'kad jie turi sa
votiškas pažiūras į tokius 
dalykus.

’ Bet narsių demonstrantų 
nesulaikysi. Vieni iš jų at
silieka užpakalyje, sustoja, 
bet kiti eina nežiūrint jokio 
įsakymo ar tvarkos. To
kius policija turi tiesą su
laikyti, kaip ir ant skersgat
vių sulaiko ir net nubaudžia 
automobilistus nelai'ku no
rinčius pravalžiuoti.

Vienok demonstrantų ne
kvailų esama. Vielias-kitas 
turi kišenėje ir revolverį: 
juk jie išėjo demonstruot 
prieš kapitalizmą, o .juk vi
sa mieste tvarka yra tų bur
žujų rankose. Narsus de
monstrantas laiko ranką ki- 
šeniuje, sugniaužtą už re
volverio, ir eina pirmyn. 
Policistas prijoja jį sulai
kyt, nes jau duota ženklas 
vežimams ir tramvajams tą 
gatvę skersuoti savo keliu. 
Pasigirsta suvis. Policistas

Dauderis: — Nuo A iki Zet.
Lapienius: — Todėl jis nieko neturi žinoti. 

Jie nori jį ramiai už nosies pavedžioti.
Dauderis: — Suprantu viską kuopuikiau- 

sia.
Lapienius: — Jei tu pradėtum pasakoti, 

kad matei mane išeinant iš tų namų, 
tai sugadintum viską.

Dauderis: — Taip. Bet kaip tavo ponai
čio vardas?

Lapienius: — Nagi Vaisonukas, kurio tė
vas netoli dvarą turi ir kuris nesenai 
iš Paryžiaus atvažiavo.

Dauderis (sau): — Tai turbut tas jaunas 
i veršis todėl ir grįžo. Aš turiu gerą 
uoslę, ir jo pasielgimai bei artybė jau 
senai kelia manyje nuožvalgą.

Lapienius: — Mano ponaitis mandagiau
sias vyrukas pasaulyje. Jis man davė 
tris auksinus, kad tik aš slaptai pama
tyčiau tų namų ponią ir pasakyčiau 
jai, kad jis trokšta su’ja kalbėti.

Dauderis: — Na, ką ar pasakei?
Lapienius: — Sutikau tokią tarnaitę Mag- 

dutę. Ji tuoj suprato ko reikia ir su
vedė mane su ponia.

Dauderis (sau): — Tai kalė!
Lapienius: — Mano Dieve, ta Magdutė vis

gi graži ir užkariavo mano širdį. Jos 
bus kaltė, jei mudu neapsivesiva.

Dauderis: — Bet kokį atsaką Itų namų po
nia davė ponaičiui?

Lapienius: — Palauk.... jei gerai atsime
nu.... ji sakė, kad ji labai dėkinga už 
ponaičio jausmų apreiškimą, ir kad jis 
tų jausmų nerodytu jos vyrui, kuris 
esąs labai keistas sutvėrimas, ir kad 
reikia išgalvoti būdas kaip jiem daž
niau sueiti.

Dauderis (sau): — Tai purvo šmotas!
Lapienius: — Šimts paralių, tai bus juo

ko ! Vyras visai nieko nežino, kokia 
košė virinama jo panosėje. Ha! ha! 

Dauderis (nuduodamas kad ir jam sma
gu): — Tiesa, tiesa, mes jam užgrajy- 
sime gerą šokį.

Lapienius: — Dabar sudiev. Žiūrėk neple
pėk, kad vyras nedažinotų. ‘

Dauderis: — Buk ramus, nuo manęs nieks 
nei gu-gu negaus.

Lapienius (eidamas): — Na, ką, ar aš ne 
gudrus? Nieks nieko nežino kokius 
blynus aš kepu!

Dauderis (vienas): — Matai, Jurguti, kaip 
tavo pati su tavimi apsieina. Matai, 
ką reiškia turėti panaitę už pačią. Ji 

• tau kerta visokių šposų, o tu negali 
nieko ponams padaryti. Kuomet aš 
bučiau lygaus gimimo, tai yra, jei ma
no pati butų kaimiete ir rengtų tokius 
šposus, tai išsipjovęs vytinę kad nutai
syčiau šonus, net braškėtų. Bet da
bar. (Mosteli ranka. Pauža.) Gerai 
tau, Jurguti. Norėjai ponu tapti. Nu
sibodo su mužikais trintis, tai ve ką 
kvailybę! Bet ne, nepasiduosiu! Ei
siu jos tėvams pasiskųsti ir parodyti 
ką jų dukrelė daro. Aha, kaip tik lai- 
turi. Ech, kaip niežti rankos pačiam 
geros beržinės košės duoti už tokią 
ku ir jie ateina. (Bus daugiau)

AKTAS L Scena L
Dauderio ūkio kiemas. Nuošaliai namas.

Dauderis (vienas): — Kaip keista yra tu
rėti pačią poniškos kilmėj! Lai mano 
pavyzdis pamokina tuos kaimiečius, 
kurie nori augščiau bambos iššokti ir 
ima už pačią nusibankrutijusio dvar
ponio dukterį. Augštas gimimas yra 
geras daiktas, bet su juo tiek bėdos, 
kad man jo nebereikia. Ant< savo sku- 
ros pramokau kaip siekti ponystės. 
Mano pačios giminės tiek manęs paiso 
kiek pernykščio snieko. Jie žiuri tik 
mano' pinigų. Šimtą kartų buč geriau 
padaręs vesdamas kokią storablauzdęv 
kaimietę, negu laibaus liemenio panai
tę. Ech, Jurgi, Jurgi! Tu padarei 
klaidą, baisią klaidą, klaidą 
mėlį! - -

Lapienius (išeina baimingai iš 
namų).

Dauderis: 
jieško

Lapienius 
mane.

Dauderis (sau): — Jis turbut nežino 
aš esu.

Lapienius (sau): — Jis ką nužvelgia.
Dauderis (sau): — Jam matyt sunku 

siimti kępurę.
Lapienius (sau): — Bijausi kad jis matė 

mane išeinant iš namo.
Dauderis: — Labą rytą, žmogeli.
Lapienius: — Ne, aš atvykau ant rytdie

nos turgaus.
Dauderis: — Taip. Bet Tamista ar tik ne

išėjai tik ką iš ano namo?
Lapienius: — šššš.
Dauderis: — Ką?
Lapienius: — Tyliau!
Dauderis:.— Kodėl?
Lapienius: — Hm, neturi garsiai sakyti, 

kad aš ten buvau.
Dauderis: — Neturiu sakyti? Kodėl? 
Lapienius: — Kodėl, kodėl.... Todėl.... 
Dauderis: — Bet visgi kodėl?
Lapienius: — Bijausi kad kas musų neuž

girstų.
Dauderis: — Nebijok.
Lapienius: — Mat, savo ponaičio siųstas, 

aš tik ką atlankiau tų namų ponią, 
idant apreikšti jo meilę.. Bet nieks to 
neturi žinoti. Ar supranti?

Dauderis: — Taip. »
Lapienius: — Del tos priežasties man buvo 

sakyta dabotis, kad manęs niekas ne- 
patėmytų. Žiūrėk, nesakyk niekam, 
kad mane matei!

Dauderis: — Tylėsiu kai mulas.
Lapienius: — Žmonės pasakoja, kad tos 

poniutės vyras begalo pavydus, ir ne-

Dar Vienas Mokslinčius
Albertas Einstein jau randa

si Suv. Valstijose. 
Mme. Curie, radiumo
Atvyks taipgi neužilgo trečias j tylėta, ir todėl Amerikos Lietu- 

i vių Piliečių Informacijos Komi
tetas, kurio raštinės adresas pa
duota 25 St. ir Kampas 8th Avė. 
New Yorke, po vadovybe Adv. 
J. S. Lopatto — prezidento; J. 
O. Sirvydo — sekretoriaus; ir 
J. J. Bielskio — iždininko, pa
siuntė tam. tinkamą rezoliuciją- 
telegramą Washingjonan Sena
toriui LeBaron B. Colt, Imigra
cijos Komisijos Senate pirmi
ninkui ; Senatoriui Wadsworth 
ir KongreSmanui Siegel.

Prie to Amerikos Piliečių Lie
tuvių komiteto nariais yra Ad
vokatai A. Kodis ir F. J. Bago- 
čius; A. B. Strimaitis, J. T. Ka
zlauskas, V. Lazdynas, A. Ivaš
kevičius, K. Šidlauskas.

Savo pranešimą komitetas iš
dėsto sekančiai: “MeS versti 

lesame manyti jog tokis išsirei
škimas (apie Lietuvius) galėjo 
būti pamatuotas tiktai ant ap- 
rubežiuotų informacijų ar klai
dingų painforhiavimų apie Lie
tuvą.” Toliau eina smulkmeni
ški paaiškinimai, kuriuos čia 
lenkiame dek stokos vietos. 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
gis yra pagirtinas.

Vieni tada rėkia i Albertas.
I priimti Aleksandro Agassiz me
dalį už didžiausius ištyrinėji
mus okeanų srityje ir jūrių gy
vūnuose.

Monako yra mažutė respubli
ka, garsi savo Monte Carlo įs
taiga, kurioje atsibuna didžiau
si pasaulinių turtuolių lošiai ir 
kur lošimas yrą vedamas pagal 
biznįp pamatų. Monako pasižy
mėjus iš blogosios pusės. Ji tu
ri plotą iš apie astuonių ketvir
tainių Angliškų mylių ir turi 
mažiau 25,000 'gyventojų. Ne
turi jokios armijos, ir jos žmo
nės nemoka jokių taksų. Mona
ko piliečiams įstatymais uždrau
sta ineiti į jCosino, 'kur vedama 
lošiai, ir uždrausta patiems lo
šiais užsiimti bile kur išlauko 
valstybės rubežiuose. Valstybė 
pasilaiko iš ineigų-uždarbio pa
liekamų svetimtaučių lošikų.

Kunigaikštis Albertas yra'73 
mėtų amžiaus, ir didesnę dalį 
savo gyvenimo praleido moks
liškuose tyrinėjimuose. Jis tu
ri įsirengęs plu'kojančią labora
toriją, ir ypatiškai vadovavo jū
rių tyrinėjimuose visose žemės 
dalyse, 
ninkas 
jo prie 
nijos. 
užsitarnavęs tą garbę kokią jam 
Amerika suteiks.

Vrangelio Kariumenčs 
Likimas

Francuzija praleido du šimtu 
milijonų frankų pirkimui mais
to likučiams Barono Vrangelio 
Rusų armijos kurią bolševikai 
galutinu Užgulimu išvijo nuo 
Krimo pusiausalio. Iki pasku
tiniųjų dienų Francuzija rūpi
nosi tais kareiviais, kurie tik 
jai vienai’ buvo reikalingi ir ku
ri padėjo jiems pabėgti nuo'te- 
nai paskutinį mūšį pralaimėjus, 
dabar turi įsteigus tiems liku
čiams stovyklą ant Lemnos sa
los, kiltą ant Gallipoli pusiausa
lio. Jeigu įa. kariumenė nebūtų 
spėjus nuo Krirno pabėgti ji bu
tų likus Trockio kareivių išžu
dyta iki paskutinio.

Nuo pabėgimo iš Krimo toji 
armija pasirodė nepajudinamas 
slonius. Francuzija darė dau
gelį tarimų perkraustyti tuos li
kučius kur jie galės sau darbo

Jis yra tikras moksli- 
ir jo atradimai prisidė- 
tiesioginės žmonijos ži- 
Be jokios abejonės, jis

ROBERT E. PERRY, 
ŠIAURINIO PO- 

LIAUS ATRADĖJAS
BALANDŽIO 6 diena istorijo

je jau -stovi kaipo epochos 
diena — sukaktuvės pergalės 
kuri apvainikavo beveik keturių 
šimtmečių kovą kuomet, dvyli- 

---------------- o_.w „— „„„„ kajnetų atgal, Robert E. Peary 
turėti ir pragyventi savo trusū; “įsmeigė” Suvienytų Valstijų 
tarėsi pasiųsti į Braziliją, Jugo-1 vėliavą ant šiaurinio Poliaus, 
slaviją, Francuzų koloniją Af-I Sąryšyje su šitomis sukaktu- 
rikoje, vienok visus tuos palšiu- o-
lymus Rusai atmetė. Jie neno
ri daugiau dirbti. Brazilijos 
valdžios pasiūlymas suteikti po 
namuką ir -po gabalą žemės jų
nepatraukė. Jų beveik vienbal
sis nusistatymas yra sėdėti ra
miai ir tegul Francuzija prista
to maisto. '

Ne tik -tas kad Francuzija tu
ri duoti maistą, ■ bet turi duoti 
gerą, nes jau rugojama jog mai
stas nėra atsakantis. *

Prancūzai pasidarė bėdos: no
rėjo su Vrangelio pagalba išsi
krapštyti iš bolševikiškos ug
nies savo auksą, o dabar ir pats 
Vrangelis intužęs prieš Fran- 
cuzus siundo savo sibirusią ar
miją kerštauti Francuzams. Ru
sai randasi nepertoli nuo Kon
stantinopolio, ir buvo net netie
sioginių grąsinimų to miesto 
užpuolimams. Vrangelis turi 
mažiausia 25,000 gerai išlavintų 
kareivių ant Lemnos ir Gallipo- 
lio. Pačiame Konstantinopolyje 
randasi apie milijonas prieš-bol- 
ševikiškų Rusų pabėgėlių kurie 
be jokios abejonės mielai priim
tų Rusų pergalę ant to miesto. 
Pavojus pastojo tokis tikras 
jogei Francuzija, jausdamos! ta
me morališkai atsakoma, pradė
jo stengtis tą pavęjų numažint.

Pirmiausia ji pasiskelbia vi
siškai negalinti daugiau nei vie
no jų maitimt. Kaip rodos, Ru
sams bus pasiūlyta arba kraus
tytis kur į kitą pasvietį arba

kaip ku-

Dauderio

žmogelis— Kokių plynių tas 
mano namuose?
(sau): — Tas žmogus temina

kas

nu-

ap
gis
žy-

Pereitame num. tilpęs straips
nis “Vilniaus Klausimo Riši
mo Laikui Atėjus” buvo prisių
stas mums iš Lietuvos Infor
macijų (Biuro iš Washington©, 
bet tas per skubumą buvo ap
lenkta paminėti.

vėmis National Geographic So
ciety išleido iš savo raštinės 
Washingtone, D. C., buletiną 
apibudinanti gilų žmoniškumą 
tojo didaus tyrinėtojo, paremtą
ant pranešimų šiai Draugijai 
per Donald (B. MacMillan, bu
vusį leitenantą toje Peary’s pa
sekmingoje šiaurinėje ekspedi
cijoje.

The National Geographic So
ciety irgi buvo prisidėjus rėmi
me tos' Admirolo Peary’s eks
pedicijos, ji taipgi apdovanojo 
jį savo specialiu aukso medaliu. 
Kaip tai perstatė MacMillan bu- 
letinas sako:

“Visados geras ir suprantan
tis ir užjaučiantis savo jaunus 
ir nepatyrusius vyruš, jis apsi
ėjo su jais kaip apsieitų tėvas 
su savo sunais. Jis pagelbėjo 
mums aprišti ir supakuoti mu
sų roges, atrazginėdavo ir tai
sydavo apšalusius ir susirazgiu- 
sius musų raikščius.

"Kuomet prisieidavo kelyje 
toli pasilikt su užsinaravijusiais 
šunimis ir sunkiomis naštomis, 
tankiai būdavo paskiriamas Es- 
kimosas palengvinti mums ap
marinant sunkumą nuo musų 
gabenamų daiktų ir pravedimui 
tinkamais keliais tolyn, ir jei
gu kada mums peršalo veidai, 
tankiai paties Komandieriaus 
šiltos rankos atitrindavo krau
ją algai į viršų.

“Aš gerai atsimenu kaip in- 
puoliau per ledą vandenin prie

59 laipsnių šalčio. Su kailiniais 
batais pilnais vandens ir sting
stančiomis greitai drapanomis, 
atsiskubinau j stovyklą iš ledi
nių namukų. Jisai nudaužė le
dus nuo mano meškos kailinių 
kelinių, nutraukė mano batus,, 
ir nušluostė mano kojas'su vi
durine puse savo šiltų • marški
nių. Kitu atsitikimu esant kru
vinam, kadangi didelė 40-82 kul
ka perėjo per mano ranką, j pe
tį, ir išėjo lauk per užpakalį, 
kuri nunešė man šoną vieno pir
što, jis pasakė: ‘Man but ge
riau kad taip butų atsitikę man 
vietoj tau!’

“Šitas viskas neskamba kaip 
‘žiaurus viršininkas’ arba ‘tiro-
nas’ arba ‘negeras Savo vyrams’, 
kaip yra kiti laivų komandieriai. 
Jo paskutiniai žodžiai į Marvi- 
ną, dingusį kelionėj grįžtant at
gal, ‘Buk atsargus su takais, 
mano vaike’, yra tiesiog apibu
dinanti tą tyrinėtoją.

“Jei buvo koks vienas žodis 
išrašytas ant veido kiekvieno iš 
jo sąkeleivių ir ant kiekvienos 
sienos mažučių kambarėlių gar
laivyje Roosevelt, tai buvo žo
dis entuziazmo, kuris1 galėtų bū
ti išverstas į gerą vadovystę; 
mes diena iš dienos jautėme 
musų spėką ir žinojimą šiauri
nių dalykų didėjantį ir perma- 
tėme visą prirengimą einantį 
geryn iš ko nujautėme savo lai
mėjimą.

"Ar reikia stebėtis, kad mes 
kaipo jo pagelbininkai, kuomet 
išgirdome dirbtuvių švilpynes 
sveikinančias mus sugrįžtant į 
Sydney, Nova Scotia; pamatė
me eilę laivų apsupančių mus 
{lydėjimui į uostą; matėme ple
vėsuojančias vėliavas ir priesto- 
tis juoduojančias žmonėmis, ne
turėjome beveik apgailauti jog 
jam pasisekė?

“Mes žinojome jog niekados 
daugiau neturėsime garbės ir 
užsiganėdinimo tarnauti po to
kiu vadovu.”

“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. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Mohamedo Kelionė i Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ..............;...................... 50

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

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. širvy-

■ das. 35 pusi..........................1‘ .......................  .10
Teisybės Pasakos. Rankius {vairių gražių apsakymė

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

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

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

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys {vairių eilių, pa
dalintų j keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pūsi....-........... 50

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia {vai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga
turi geriausią progą ............................................... 1.00
Su audimo apdarais ............................. J............... $1.60

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............................................................. v—. .50
Tvirtai apdaryta ................................................... $1.00

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 .,......................•...................,... .. $1.23
Gražiais tvirtais apdarais . $2.00

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi...................... 85

Rytų Pytis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon

'vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67...........................35
Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa

rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių .............................. 35

Veidmainystė ir Meile. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ...................60

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

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

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi...................... .25
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Atsilankius pažiūrėti Epheso griuvę- . 
siu, iš Smyrnos vežama' gėlžkeliu i pietus į : 
kaimelį Ayassoluk. Kaimo vardas, Gre- 
kišku supratiku, reiškia: “Šventas Žodis 
Dievo”, kas primena Šv. Povilo dienas, kuo
met jis ten įsteigė krikščionybę. Tai yra 
mažas negyvas kampelis, kur sutingę Gre- 
kai slampinėja ir kur gatvėj netrukdomi 
vaikščioja garniai. Didieji stulpai seno
viško kelio, apaugę vynuogių krūmais, kį- 
šo pro stubelių viršus. Liekanos senoviš
kos bažnyčios, pastatytos ant kalno, beveik 
visai pradingę, paskui Turkų maldnamis, 
kurio sienos "buvo sukrautos iš tos bažny
čios akmenų, irgi tik griuvėsiuose stogso. 
Apie mylia nuo kaime? atstu yra didieji 
Magnesiški vartai, o už jų, klonyje tarp 
kalnų, yra griuvėsiai, krūmai ir liekanos 
ir visur ramu, tyku. } r

1863 m. J. T. Wood, Britiškojo Muze- 
jaus atstovas, išgavo iš Turkų valdžios 'lei
dimą jieškojimui dingusio Dianos maldna- 
mio. Griuvėsių buvo 'perpilna — miesto 
vartai, marmurinės gatvės, teatrai, bažny
čios, maudynės, bet jokių pėdsakų to diev- 
namio nebuvo. Jis jieškojo per šešis ilgus 
metus. Pagaliaus ant teatro sienos patė- 
myta užrašas, sakantis kad šventos proce
sijos iš maldnamio į miestą ateidavo per 
Magnesiškuosius vartus ir sugrįždavo per 
Koresiškuosius vartus. Jis surado vartus 
ir nuo Megnesiškųjų vartų sekė marmuru 
išgrįstu šventu keliu, buvusiu giliai po pie
vų žeme. Tas kelias kasėjus davedė iki ‘ 
pelkės prie, senojo Turkų maldnamio, ir te
nai, gruodžio 29 d. 1869 metais, dvidešimts 
pėdų po pelkių paviršium, jie altrado vis
ką kas buvo likusio iš to garsaus dievna-. 
mio. Tiktai pamatai ir keletas išsidraikiu
sių skulpturuokų akmenų tebuvo likę. Griu
vėsių kasimo darbas tęsėsi iki 1874 m., kuo
met išsibaigė reikalingos lėšos ir reikėjo 
darbas pertraukų Per penkiolika metų nuo 
1894 m. Austrijos Archeologiška Draugija 
tęsė to miesto atjieškojimo darbą ir turėjo 
geras pasekmes. Akmeninėse gatvėse ąu- 

- rasta giliai išvažinėtas ratų žymes. Pa
keliui iš miesto j dievnamj radosi stovylų 
papėdės. Didėji agora su savo kolonądo- 
mis, ..Konstantino maudynės, kurias ank-

I styvieji keliauninkai per klaidą palaikė h 
' maldnamio griuvėsių vieta, taip vadinamas

Šv. Pevilo kalėjimas, Šv. Lukošiaus -kapas 
ir daugybė puikių marmuro budinkų — •visi 
liudijo dievės Dianos didybę ir garbingu
mą. Didęsnės šiam aprašymui Svarbos da
lykai buvo Britiškojo Muzejaus tyrinėto
jo Hogartho. atradimai. Per šešis mėne
sius 1904 metais jis darbavosi apie senojo 
dieynamio vietą; Apačioj po to dievnamo 
pamatais, kuriuos atrado Wo6d, jis atkasė 
pamatinius akmenis Krezo pastatyto diev- 
namio, o po jų buvo žymės pirmesniųjų 
mažesnių maldnamių, statytų ankstyves
nėse dienose. Tokiu tai budu tie griuvė
siai pakartojo senai dingusią pasaką apie

dievnamį, kuris, delei savo puikumo ir tur
tingumo, delei to kad jis buvo didelė prie
glaudos vieta, muzejus, bankas, delei to 
kad jis buvo garbinamas labiaus už visus 
kitus, buvo stebėtinumu viso pasaulio.

ŽEMES PASLAPTIS
Dar 1877 metais, prie Urba

na, Ohio, vienas ūkininkas savo 
kieme netoli tvarto .patčmįjo 
palengvėle indumbančią žemę; 
nudžiugo, žmogus, kad jam Die
vulis padarys mielaširdystę: tu
rės ant savo žemės prūdą visai 
be vargo, be darbo, žemė įlin
ko per 16 pėdų gilyn, dauba pa- 
cirlovn onia KFx Q r»l 1 lrll.1

KARALIAU^ MAUSALIO KAPAS ' 
PIETINĖJE Mažosios Azijos dalyje, 

■paraleliškai su Viduržeminių jūrių ' 
■pakraščiu, guli- nepereinama eilė 
kalnynų. Kalnuotas plotas tarpe tų 

didžiųjų kalnynų ir jūrių, 'beveik visai at
skirtas nuo viso kito pasaulio, 'buvo seno
ji Ka^ijos karalystė; dabar toji senoji ka
ralystė yra dalimi Turkijos apskričio Ai- 
din.' ’Gilios hžlajos, persiskriodusios toli į 
saušždilį, buvo saugiavietės senų laikų pi
ratų arba jūrių plėšikų, kuomet jie slam- 
pniėdąvų tais jūrių vandenimis ir užpuldi
nėdavo prekybinius laivus, o tie kalnai, pa
dengti didelėmis eglėmis ir pušimis, davė

■ jiems užtektinai medegos budavojimui tvir- 
i ,tų laivų. Tradicijos sako, kaip labai ank- 
■ fetyvais amžiais, kuomet Tyrijos luotai bas- 
' tesi po jūres, būrys Foinikiečių, patrauk

ti patinkamais tų vietų uostais prieplau
koms, laivų, apsistojo tenai, tečiau, kaip ro
dos, pirma jų jau kiti Ibenai buvo apsigyve
nę. Nekuriu manoma, kad Azijatiškieji 
Lelagai, arba Kariai, kaip jie vėliaus buvo 
•vadinami, buvo pirmutiniai įas kalnynes 
aipgyvėnę ir kad pirmutinis jų mieštas bu
vęs pastatytas ant mažutės salos Zephy- 
ria, esančios jurėąe priešais Kos užlają, kur 
.dabar .galima matyti Šv. Petro palocius. 
Vienok karalius Minos, pasižymėjęs Kre- 
to valdovas, privertė Karių piratus trauk
tis-.tolyn į saųsžemį nuo jūrių.
pasil

; vo gi
ir tenai jie išsivystė į tokią didelę ir galin
gą tautą, kad Homeras suteikė jiems gar-

, bę pavadindamas Karius sąjungininkais 1 
. pavyzdingojo Priamo, Trojos valdytojo. 1 
•’ ' Prie pat jūrių, gale Kos ųlzHajos, neto- 
■ liese tos mažutės salos, ant kurios radosi

piratų kaimas Ir kur dal^ar stovi nedidelis 
Turkų miestelis Budrum, buvo miestas Ha- 
likarnassus. Nekurie sakė, .kad Halikar- 
nassus paėjęs iš Šventos kilmės.; kad jį įs
teigė Anthes, jūrių dievo Poseidono sūnūs. 
Kitų tikima, jog keliaujantieji Grekai už
ėjo. į tą žemę ir apsigyvenę susimaišė su 
Kariais. Tai buvo Halikamassus, kuriame 
gimė žymus istorikas Herodotas ir kuria
me jis gyveno iki tolei, kolei jį iš tenai iš
trėmė.

Ilgos eilės neprigulmingų karalių gy
veno ir valdė Mylasą, iki pagaliaus^ 387 
m. prieš Kristų, ant 'tos žemės išsiplėtė 
Persų galybė. Karijos karalius Hekatom-

■ nas tuomet paliko Persų satrapu ai*ba val
donu, ir ta šalis praktiškai vis dar buvo 
Kuosa.

Tenai jie 
ibudavojo miestą Mylisa; tenai jie ga- 
;ąfsų vardą gabiu išdirbinėjimu ginklų,

sidarė apie 55 pėdos aplinkui. 
Teliko laukti iki prilis ar iš po 
žemių prisipildys vandens ir už
tenka. Viskas ėjosi lėtai ir tik 
apie 1896 m. /tirpstantis snie
gas ir lietus prūdą užpildė ir 
ūkininkas įtudžiugo.

Bet vieną rytą atsikėlęs pa
matė kad prude vandens nei la
šo. Ištyrinėjus pasirodė kad 
pačiame daubos viduryje buvo 
skylė, per kurią išbėgo šimtai 
bačkų vandens viena nakčia.

Vieno artimo kaimyno jauno 
vaikino žingeidumu, sekančią [ 
vasarą padaryta tyrinėjimai;

’ Vaikinas sakė, jeigu nusileidę 
! žemyn ištirtume, gal ten. ištik- 
• ro yrrf kokis natūralia urvas, že- 
- me apkloti palociai.

To drąsuolio bandymų pasek
mėje nuo tada atsidarė tam ūki
ninkui ir jo ainiams aukso ka
syklos: pasirodė esanti neapsa
komai ypatinga didelė požemi
nė išgauba arba lyg kokio pože
minio milžino palociai, kuriuos, 
po išgarsinimo, kas metai atlan
ko dabar tūkstančiai žmonių ap- 
žurėti, gausiai apmokėdami ūki
ninkui už įleidimą ir išrodymą.

Tyrinėjiųiai daryta leidžiantis 
žemyn—nežinomon baision tam- 
sumon, per mažą skylę. Nusi
leidęs skylėn vaikinas per dvi
dešimts pėdų žemyn, pasisuki
nėjo aplinkui ir patėmijo dide- 1 
lę tolyn nueinančią daubą, to- 1 
kio augščio kad galima stačiam 
stovėti. Toliaus pamatė jog jis 

• stovi nepermatomai dideliame 
. urve, labai ypatingai sudėryta- 
, me. Eidamas tolyn atrado ki- , 

tus kelius į visas puses, neap
matomo tolumo. Per beveik 
du šimtu pėdų apačioje stogas 
buvo nuo 50 iki 30 pėdų augš
čio. Per 872 pėdas ėjo didysis 
kelias, kuriame jis atrado pui
kius ir ypatingai keistus žemės 
vidurių išsidarymus. ^Sienos ne
kurtose vietose žibėjo kristalais 
ir miriadais kitų margumų. Nuo 
atradimo to požeminio urvo jau 
jis pilnai ištyrinėtas per pusan
tros Angliškos mylios į visas 
puses; šalimis yra paskirų per- 
kiurų ir kelių; keletas jų dar 
visai nebandyta tyrinėti. Ne- 
kuriuos žemus į šalis nueinan
čius urvus ištyrinėjo paskiri at
silankę žmonės, nušliauždami

keliais, ir jie sako užtikę ypa
tingai gražius didelius kamba
rius su baltais ir spalvuotais ak- 
menais-kristalais išsidabinusius. 
Keliai -po tą urvą nepasibaigia.

Vienoje vietoje tų požeminių 
palocių buvo girdima lyg 'butų 
kokia tuštuma dar žemiau: gir
dėjosi dundėjimas. Po pasitru- 
simo prakasta skylė, bet nei da
lelė tų žemių neišmesta ant vir
šaus: visos suėjo į “bedugnę 
tuštumą”_zapačioje. Ta “bedug
nė” dar ir po šiai dienai neiš-

tyrinėta. Vieną sykį tūlas jau
nas vaikinas gavęs užtektinai 
drąsos leidosi su žmonių pagal
ba į ją, pasirišęs aplink save 
virvę. Leidosi ' pasiremdamas 
skylės kraštais; bet neilgai tru
kus jau jo kojos krašto nesie
kė — jis kabojo tiesiai gilumon. 
Pradėjęs įsivaizdinti baisybes, 
jis nesavu balsu suspiegė, po ko 
žmonės turėjo traukti jį atgal. 
Nuo tada niekas nebandė galyri 
Lten leistis. , , .

Tai yra stebėtinumas /musų

dienose kaip ar kada tokie po
žeminiai palociai, su kristalo 

[ir įvairių žibančių akmenų sie
nomis ir lubomis galėjo susibu- 
davoti. Geo.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas 

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

I 8115 St. Clair Avenue

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

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS. TAUPYMUI

nuo dienos padėjimo iki diepos '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.

Lietuvių Aptiekininkų 
Domai

Aptiekminkas K. Šidlauskas, 
“Valstijos“ įgafibtasai atstovas, 
nesenai išsiuntinėjo Lietuviams 
aptiekininkams Amerikoje laiš
kus kviesdamas juos prisidėti 
prie steigiamos Lietuvoje “Val
stijos” ir atidaryti jos skyrių 
Amerikoje.

Daugelis aptiekininkų į tuos 
laiškus jau atsiliepė ir sutinka 
prie “Valstijos” dėtis. Bet yra 
dar daug tokių, kurių adresai 
nėra žinomi ir todėl laiškais jų 
negalima pasiekti. Kad pakvie
tus ir tuos nutarėme paskelbti 
šį pranešimą laikraščiuose.

Taigi visi aptiekininkai ir tos 
srities mokiniai, kurie manote 

' prie šito prakilnaus darbo pri
sidėti, malonėkite savo adresus 
priduoti “Valstijos" atstovui K. 
Šidlauskui, 373 Broadway, So. 
Boston, Mass., o mes suteiksi
me (daugiau informacijų apie 
“Vaistiją” Lietuvoje ir jos už
brėžtą tikslą čia Amerikoje.

Tiems kurie jau yra atsilie
pę galime pranešti jog pritari
mo musų sumanymui yra daug. 
Daugelis pageidauja kad grei
toje ateityje butų sušauktas 
Amerikoje aptiekorių suvažia
vimas. Vieta suvažiavimui ski
riama Niagara Falls, New Yor- 
kas, Chicaga ar Bostonas.

D. Pilka, Laikinas sekr.

AR YRA KOKIA NORS 
INFORMACIJA

apie užrubežinius pinigus ko jums 
reikalinga? Ateikit ir pasikalbėkit 
apie tai su musų vedėjais — tiesio
giniu vielomis susinėsimu mes gau
sim jums faktus GREITAI, ir pa- 
gelbesime1 persiųsti pinigus PIGIAI.

UžRUBEžINIS SKYRIUS 
Trepais žemyn — Cuyahoga Bldg.

PINIGUS
BILE
KUR

O T I S & C O .
216 SUPEDIOR AV.

Teatrališki Veikalai
Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 

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

Kunigas Macochas — 4-rių akrp 
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįš. 
Pusi. 35. Kaina...... 30c.
Brolžudys — penkių veiksmų 

tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų i 
tarpe šešių moteriškų. Leng-| 
va perstatyti, kaina......... 75c. i

Suvirs $60,000,000 
Dividendais

buvo išmokėta depozitoriams iš 
šios Society bėgyje jos septy- 
niasdešimts vienų metų gyva
vimo.
Kodėl neleisti jūsų pinigams už
dirbti jums daugiau pinigų de- 

- dant juos šin saugian, tvirtan 
bankan?

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

I THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. yra grynai 
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.

3 FINANSINIS korporacijos stovis, kaip parodo ba
landžio 1 d., 1921 m. atskaita, yra

TURTAS—ASSETS
Pinigų ant rankų ............
Paskolinta ant mortgečių

Sykiu ................................. -•
ATSAKOMASIS TURTAS

$19,000.00
5,591.51

24,591.51
CO. yra po at-

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

Sykiu ....................................

4 THE. LITHUANIAN MORTGAGE
sakančia priežiūra šių žinomų Clevelande ir visose

Su v. 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 yra nariu kitų didelių firmų.

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

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

Petras Muliolis (sekretorius) — Municipal Savings 
& Loan Co. Št. 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 šėrininkams moka po I O %, išmokėdama kas

6 mėnesiai. Toks dividentas bus mokamas ir 
* ateityje seniems ir naujiems šėrininkams.

6 THE LITHUANIAN MORTGAGE CO. akcijos (Še
rai) parsiduoda po 4*1 A A ir turi būti sumokėti 

ant sykio. Nebaigus v* V V dar išparduoti-likusių 
jų (iki $50,000) kompanija jų kainą pakels ir taip
gi mano greituoju padidint savo kapitalą ir užvesti 
biznį ant platesnių pamatų. Kurie vietos ir ąpielin- 
kės Lietuviai* turi atliekamo kapitalo yra _ kviečiami 
prie šios kampanijos prisidėti del savo ypatiškos nau
dos, nes už jūsų $100 bus mokama beveik tris sykius 
daugiau .nuošimčio, negu bankuose, ir apsaugomą 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 savininkojpaėmus nebūtų galima 
parduoki 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.

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

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

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

TRAGEDIJA 
'(Vertė Karolis 

(Iš Louis Lamb 

Takelis nuo Le Gr i 
teli nebuvo labai išmirt 
vėjelis visai galėtu už 
arkliu kanopų ženklus 
musu palydovo akis le 
ji galviju ir aviu pedi 
kuriose vietose vedę p 
go linkui lauku, — pag 
gal tai, kokioje tvarte 
los.

Jau buvo vidudiei 
nueje tik puse kelio.

“Galime čia pasilsi 
mas i eilen sugulusias 
Sa galėtume rasti užk 

Musu žvejys, pažvi 
kmen, kur aš parodžiat 
te galvą ir tarė:

"Tenai yra kas. K 
miestelio i Le Croisic, 
Batz’o miesteli, visad' 
tartum kad aplenkus j

Žmogus pratarę ti 
kas atrodė lyg kokia į

"Ar jis yra .plėsite 
MųBu palydovas til 

ko neatsakydamas.
“Bet ar gali kas nu 

eisime pro sali?”
"Ne!”
“Ar pats eisi su i

■ “Ne, ponuli”
"Na, tai įneš eisimi 

ni, kad ten nėra jokio ;
“Negaliu to pasak 

žvejys, ‘lipau tik tie 
yra, nieko jutas nesate 
su; Dieve mano! Ti 
nepasifrauks.iš tos.yį 
r .

"Kas gi jis yra?” 
“Žmogus;
Niekados nebuvai 

gingai ištarto žodžio. 
Tome visai netoli indi 
juros vilnys. Musu pi 
keliu aplink uolas; nu 
Irt Paulina jau isikafe 
ta palydovas leidosi 
tame drauge pasiekti 
takeliu vėl susitinka. Ji 
hd mes, pamate žnogii 
ęe eiti savo'keliu, šiapl 
upe žingeidumo, ir muši 
Ii murkiau, lyg mus bu 
Mime.

Nežiūrint dienos ka: 
ta beeinant per smiltyn 
teo neapsakomas pasite 

5 p-ta.pta tyro smagumo 
j į: Ii piginti jei bent prie i 

W siela girdint skaisč 
i'i&e Mozarto “Andiam 

dvieju širdžių vii 
® miiėia yra lyg susilieji 

balsi dainoje.
, ^plejus visiškai ap 

® BB sodujino, turėtum 
tyrias gašliame pasite 

į ^buvome asi 
^iriurekikarve 

i281 “Jotais plunksnele 
! Sffltfflbtesvirš upelio, ir 
pjaulą paregęjes ji j 

I t ■VaM?0 nagus> n®an 

kaip parako i 
Mio kulka.

JSipriejwne’,riei 
& .^o siaura įlanka 

^«u dange 

^£tHrSr0Te?erbej 
na® PaJu 

kam nors SU 9
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S bus mokamas ir I 
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AGE CO. akcijos (šė- I 
ir turi būti sumokėti I 
dar išparduoti likusiu I 
kainą pakels ir taip- 

to kapitalą ir užvesti Į 
urie vietos ir apielin- 
:apitalo yra kviečiami ' 
ei savo ypatiškos nau- 
ima beveik tris sykius 
tosei ir apsaugomą ju- 
Valstijos įstatymai.
os negali žūti ar neat- 
tija pinigų niekados ne- 
;okio nejudinamojo tur- 
* paėmus nebūtų galima 
a jam paskolinta, o in- 
ligas niekados nepražus- 
tirkinėjimu jokių prekių 
rartos biznio, tik grynai 
kimo ir pardavimo biznį 
ogi neužlaiko jokių agen- 
s esat kviečiami prisidė- 
: busit pilnai patenkinti, 
ietos, visas biznis jums

TRAGEDIJA JUROJE 
(Vertė Karolis Vairas).

(Iš Louis Lamberto laiško)
Takelis nuo Le Croisic i Batz’o 

teli nebuvo la'bąi išmintas; kadir nedidelis 
vėjelis visai galėtu užpulti ratu vėžės ir 
arkliu kanopų ženklus. Bet gi prityrusi 
musu palydovo akis lengvai galėjo surasti 
ji galviju ir aviu pėdsakais. Takelis kai- 
kuriose vietose vede pas jura, kitur — be- 
go linkui lauku, — pagal krašto padėti, pa
gal tai, kokioje tvarkoje buvo pajūrio uo
los.

Jau buvo vidudienis, ir mes buvome 
nueje tik puse kelio.

“Galime čia pasilsėti”, tariau, rodyda
mas i eilen sugulusias uolas. Atrodė lyg 
čia galėtume rasti užkampi.

Musu žvejys, pažvelgęs akimis ton lin
kmen, kur aš parodžiau savo pirštu, pakra
tė galva ir tarė:

“Tenai yra kas. Kas tik eina iš Batz’o 
miestelio i Le Croisic, ar iš Le Croisic i 
Batz’o miesteli, visados eina kitu keliu, 
tartum kad aplenkus ji.

Žmogus pratarė tuos žodžius tylomis, 
kas atrodė lyg kokia paslaptis.

“Ar jis yra-plėšikas, ar žmogžudis?”
Mųsu palydovas tik giliai atsiduso, nie

ko neatsakydamas.
“Bet ar gali kas mums atsitikti, jei mes 

eisime pro šąli?”
“Ne!”
“Ar pats eisi su mumis?”
“Ne, ponuli.”'
“Na, tai mes eisime, jei patsai užtikri

ni, kad ten nėra jokio pavojaus.”
“Negaliu to pasakyti,” greitai atsake 

žvejys. “Žųiau tik tiek, kad tas, kas ten 
yra, nieko jums nesakys ir neužkabins ju- 
su. Dieve mano! Tik jis nei truputėlio 
nepasitrauks, iš tqsyaetąs,. kur dabar, sė
di.” 1 ■' ' " ■

“Kas gi jis yra?” '
“Žmogus,,”
Niekados nebuvau girdėjęs taip tra- 

gingai ištarto žodžio. Ta valanda mes bu
vome visai netoli indubos, kurion plakėsi 
juros vilnys. Musu palydovas pasuko ta
keliu aplink uolas; mes nuėjome tiesiai, 
beit Paulina jau įsikabino i mano ranka. 
Musu palydovas leidosi greičiau, kad ga
lėtume drauge pasiekti ta veta, kur abu 
takeliu vėl susitinka. Jis, matoma, spėjo, 

; kad mes, pamate žmogų, ir pasisku'binsi- 
I me eiti savo keliu, ši aplinkybe šukele mu- 
I myse žingeidumo, ir musu širdys eme plak- 
■ ti smarkiau, lyg mus butu apėmusi koki 
I baime.

Mes pamatėme žmogų, sėdinti ant uo
los ir žiūrinti i mus.

Jo žvilgsnis veržėsi iš 'kraujais pasriu- 
vusiu jo akiu, lygu šūvis iš kanuoles. Jo 
raumenų tvirtuma galėčiau prilyginti prie 
granito, ant kurio jis sėdėjo. Jo visas kū
nas išliestas, tarsi suakmenejes; tik jo akys 
išlengvo judėjo. Pažvelgęs i mus tokiu 
budu, jis nukreipė savo akis i vandenyna, 
išsiskietusi ties jo kojomis.. Nežiūrint bliz
gančios šviesos, žerusios nuo vilniu jo vei
dan, jis žiurėjo, neprimerkdamas akiu, kaip 
vanagas, kaip sakoma, kad žiuri i saule. 
Jis jau nebepakele akiu. Prisimink, mano 
brangus dede, sena aržuolo kamieną, kuri 
laikas,nunuogino, nuplėšdamas lapus ir ša
kas, kuris dabar riogso fantastinėj forrtioj 
kur ties užmirštu keliu; tokiu budu galėsi 
kiek įsivaizdinti ši vyra. Jis primine man 
griuvusi Herguli, ar Olympaus Zeuso nu
senusi veidą, — ar nuliūdima, menka mais
tą ir sunku gyvenimą tu, kas trusiasi ant 
juru. Atrodė lyg jis perkūno nudegintas, 
i angli paverstas. Žiurėjau i jo kietas, 
plaukais apžėlusias rankas, ir mačiau ant 
ju gyslas, lyg geležines rinkes. Visoje jo 
stovyloje buvo žyme tos pačios prigimtos 
iegos.

Mažo urvelio kertelej pastebėjau krūva 
samanų ir lyg lentyna, granito veide liki
mo iškalta. Ant tos lentynos buvo uoli
nis asuotis, pridengtas apvalu kepalaičiu. 
Niekados dar mano veidentuve — nuneš- 
dama mane kartais i tyrus, kur gyvenda
vo pirmieji Krikščionys pustelhinkai ,— 
nenupiešdavo tokio paveikslo, kuris atvai
zdintu didesni tikėjimą ar baisesne atgai
la. Net tamsta, mano brangus dede, turis 
Konfesionalo prityrimo, gal būti niekados 
nesi mates tokios prakilnios atgailos; čia 
buvo atgaila, panerta maldų vilnyse, amži
noje bežades desperacijos maldoje.

(Dar bus)

Karolis Vairas.
NAŠLAITE

(Iš Cykliaus: “Sugryžus Tėvynėn”)

DIRVA 5

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
■c

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)—
Bus pagada arba lietus su 
perkūnijomis. Gal 'bus šilta.

o, 
Tu
O,

paroda, tai yra pagal tokio pla
no kaip ir kitose parodose: sa
vininkai suneša savo daiktus ar 
suveda gyvulius; čia — žmonos 
suvedė savo vyrus. Ir štai kaip 
buvo: vienos vyras buvo apdau
žytas, kitos apdraskytas, kitos 
nuo prasto valgio suniuręs, pa
siligojęs; kitų pačių vyrai kito
kias negeroves turėjo nuo savo 
žmonų gavę, bet oh! kokia veid
mainystė! kažna pati' norėjo 
kad jos vyras dovaną gautų kai
po pavyzdįngas šeimynos galva!

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.Giesmė apie “Munšain”

(arba “Baltakę”) 
munšain,“ mano 'brangioji, 
mano visa patieka, 
razirtkine mieloji,’

Kaip aš tave myliu,
Brangi tu arielka.

Aš širdį savo su tavim raminu, 
Ir galvą savo kvaitinu, 
Kai tave geriu, eave linksminu, 
Ir protą savo tavim lavinu! 
Kaip tave turiu stiklelyj, 
Jaučiuosi tada galingu, 
Prie lupų keliant pamažėl: / - 
Veidas išrodo džiaugsmingu.
Ir tavęs gerai išsitraukęs, 
Tad aš milžinu pastoju, 
Nes tad ir protas neapsiniaukęs, 
Gražius ir meilius žodžius

vartoju! T. Jure.

Nuo Juokų Red.: Tai yra vie
nas iš daugelio munšainuo pa
švęstų himnų, liūdnam jo atmi
nimui praeitos buities, kurį g. 
T. Jūrė teikėsi parašyti. Taip Į 
kartus atsiminimai buvo, kad ir 
eiliuot nesisekė: tokį patyrimą 
mes turėjome ir iš nekuriu kitų 
poetų, kurių staigu “vilties žvai
gždutė” nusileido arba “gyvybės 
šaltinis” nustojo tekėjęs. Ta
da eilės neišeina kaip reikia, ši
tas talpinome kitų naudai, o gal 
Clevelando blaivininkų (a. a. 
girtuoklių) klubas paims jas 
sau už himną..',. Pritiktų.

Komunistai tiek nuėjo pir
myn, kad senos socialistiškos 
idėjos jiems liko atžagareiviš- 
komis, atsilikusiomis. Kadangi 
pirmoji gegužio yra socialistiš- 
ka darbininkų šventė, tai komu
nistai turėtų savo pakelta pir
myn : paimti balandžio pirmą 
dieną — “Visų Kvailių Dieną”.

Nei vienas dorai užaugęs vai
kas neužmiršo padėkavoti savo 
tėvams už mušimą jų mažose 
dienose.

Finlandiją Sutvertoj as gamin
damas ant mapOs padarė visą 
perdaug vandenuotą, 'bet tiek 
jis dar gerai padarė kad padė
jo ją ten kur daugiausia buna 
žiema. /

Čeponis apsivedė. Su- 
jo vedęs draugas už- 

‘Kaip ženotam?” Jonas

Jonas 
tikęs jj 
klausė: 
j j išdurnino ir nuėjo.

Jei butų klausęs koks neve
dęs vaikinas, tai butų pasakęs.

8: Kur nepirktumėt Šė
los žiūrėti ant ypatų, ku- 
ja, ant jų patyrimo tame 
Lithuanian Mortgage Co.^ 
i žmones, su nusimanymu' 
iarbe ir visados yra verti 
omybe. Visi busit uig»‘ 
.e šito didelio Cleveland:*- 
idamo del gerovės ir nau-

[ Nežiūrint dienos karščio ir nuovar
gio, beeinant per smiltynus, musu sielose 

j buvo neapsakomas pasitenkinimas. Jose 
į-buvo pilna tyro smagumo jausmo, kuri ga- 
I Ii prilyginti jei bent prie to jausmo, kokis 
[apima siela girdint skaisčia muzika, kaip 
leiskime Mozarto “Andiamo mio ben”. Su- 

Įsiliejimas dvieju širdžių vienon viena skai- 
sčia minčia yra lyg susiliejimas dvieju gra

ft žu balsu dainoje.
Kad galėjus visiškai apvertinti apemu- 

sio mus sudujino, turėtum pats pasinerti 
[tame pusiau gašliame pasitenkinime, kuria-1 
[me mesta rytamu v ome pasinėrė. Atsisėsk 
[valandėlei ir-žiūrėk i karveleli, su jo gra- 
žiai nudažytomis plunksnelėmis, atsitupu- 
si ant sakutes virš upelio, ir sušuksi skau- 

jsmo pagautas, paregejes ji patekus i gele- 
žinius vanago nagus, nešama šalin, mir- 
tin taip greitai, kaip parako išmesta iš šau
tuvo vamzdžio kulka.

Netrukus priėjome prie mažo urvelio, 
prieš kuri buvo siaura ilanka, apie šimtas 
pėdu virš juros, pridengta nuo vilniu siau
timo sunkiu akmeniniu dangčiu. Pirm ne 
kaip paėjome du žingsniu ilan'kos linkui, 
pajutome elektros srove perbėgus per mus, 
panašiai kaip tylia nakti pajunti sudrebė
sima, netikėtai kam nors surabejus.

Girdėjau aš dainą, 
Vargelio sudėtą, 
Skaudžių ašarėlių 
Žemčiūgais aplietą. < 
Negudrus jos žodžiai, — 
Bet kaip ji reikšminga, 
Širdy užauginta, 
Didžiai sopulinga!
Girdėti ji teko 
Tėvynėj. Daržely, 
Liūdnai ją dainavo 
Mažytė mergelė. 
Ir štai jums jos žodžiai: —

“Per lankelę,
Kas dienelė, 
Į kapelius eidama, 
Motinėlės’ verkdama, 
Šukavau, ubavau, 
Ar neatsilieps....

“Ant kapelio, 
Prie kryželio 
Žolynėly klaupdama; 
Motinėlės verkdama, 
Šukavau, ubavau,

. Ar neatsilieps....
“Ir kojelės
Ant žemelės
Man nutirpo klupojant, 
Motinėlės raudojant, 
Šūkaujant, ūbaujant, 
Ar neatsilieps....

“O berželis
Ir žolelės
Laputėliais šlamėjo, 
Šakutėlėm’s šnabždėjo: 
‘Jau neb’atsilieps....’

“ ‘Ak, mergele, našlaitėle, 
Nevaitok, 
Motinėlės neraudok, 
Ji žemelėj šailtoj 
Ji Dievulio globoj — 
Jau.... neb’altsilieps....

Neužilgo mes paskelbsime vi
są programą kaip bolševikai sa
vo tvarkoj dirba — prisiuntė 
gerb. J. M.

| 4/
Kas rengdamasi naują budin- 

ką ant seno vietos statyti seną 
ima griauti pradėdamas darbą 
iš apačios, pats gali likti po jo 
griuvėsiais.

Tas pats ir su nepraktiškais 
‘'naujojo gyvenimo” statytojais;

Poetų lenktynės. Paminėji
mui dviejų metų sukaktuvių šio 
Skyriaus gyvavimo Juokų Red. 
paskelbia visiems savo poetams 
ir poetėms lenktynes: kontestą 
parašymui tinkamiausių, juo
kingiausių, gražiausių ar dur- 
niausių eilių, kurios tilps šiame 
skyriuje birželio 24 d. Dovana 
bus duodama .puiki naujausia 
«ilių knyga ‘Trimitas’ (apie 100 
pusi.). Sprendėjais busime mes 
patįs. O kitos eilės, kad ir ne
laimėjusios, (bus talpinamos čia, 
jei tiks. Kurios bus čia perge- 
ros atiduosime į kitą skyrių.

Dar yra du mėnesiai lai'ko, sudainavus, 
gali ir Lietuvos ar kitų pašau- kėjo nusilenkt, 
lio kraštų poetai imtis už darbo. ' 
Užkviečiame gerb. Cirineušą, Pereitą savaitę skaitėme, kad 
gerb. Prometejų, gerb. Maižie- viename mieste motina peršbvė 
šių, gerb. Mučelninką, gerb.' Au- tūlą vaikiną trž tai kam jis ją 
drą, gerb. Vėją, p-lę Kleopatrą, 
gerb. M. B-nienę ir kitus, kurių 
net vardų neatsimename. Vie
nam iš jūsų — jei ne kokiam vi
sai naujam-neti'kėtam — ta do
vana vistiek teks. .Eiles maty
site tilpusias, žinoma, jeigu ko
meta nesusimuš su žeme, kuri 
kaip tik ant to lai'ko ateina. Bus 
viens iš dviejų, bet rašykit. Jū
sų veikalai pasieks ir kitus pa
saulius, jei taip ištiktų....

Vyrų paroda. Viename mies
te buvo paskelbta žėnotų vyrų

Daug mat priguli nuo artis
to (solistodainininko) mokė j iį 
mo pataikyt dainą pabaigus nu
silenkti. Mums teko būti kon
certe kur vieni gražiai dainavo, 
tik pabaigę nenusilenkė: niekas 
neplojo. Kitiems plojo prastai 

dėlto kad jie mo-

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo" 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai "kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku-, 
mentų.

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

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

Ar Gavote 
Savo Pinigų Vertės?

ALAUDAMI DAUGIAU®.
1ACIJŲ KREIPKITfiS

BARTOŠEVIČIAUS, pirminį
’ETRO MULI0LI0 -
, arba prie kitų

GE CO.
Cleveland, Ohio-

Visados aš ją išskirčiau 
Iš visų būrelio — 
Geltonplaukė, mėlynakė 
Ir skaistaus veidelio....

■pASKUTINIU laiku kada siuntėt pi- 
-L nigus savo draugams Europoje ar 
gavai atsakanti skaičių markių, lei, 
kronų, frankų ar kitokių užrubeMnių 
pinigų už savo Amerikonišką dolarį?
Tikras būdas gauti pilną vertę už savo 
pinigus yra pasitariant su Cleveland 
Trust skyriumi jūsų kaimynystėje kur 
ekspertas mokantis jūsų kalbą paaiš
kins viską ir duos tikras kainas ir pa
tarimą užrubežiniuose reikaluose.
Gaukit savo pinigų vęrtės. Ateikit j 
jūsų kaimynišką skyrių

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kąriumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĘ” 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.

ZTbe Glevelanb 
Urust Company

_ / •
Yra tai Bankas Del Visų Žmonių

ir jos dukterį apšnekėjo. Ji no
rėjo jį visai nušauti, bet nepa
sisekė. Bet jeigu iųeitų to
kios tiesos kad už apšnėkėjimą 
butų valia nušauti, tai, tikėkite, 
trumpu laiku sviete gyvo žmo
gaus neliktų.

Taip plepalai išsiplatinę — 
tarp vyrų ir moterų.

&
Tankiai žmogus gali išrodyt 

į mokytą, bet jis tuo tarpu yra 
ti'k tuščiagalviu, — aiškina vie
nas. Kitas atsakė/'

“Tai paprastas apsireiškimas. 
Nes yra atsitikimų kad reika- 
kią nesykį stebėtis ir didelių 
mokslų vyrams, iš paprastai iš
rodančio žmogaus sumanumų.”

Proapoet 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS ĮSI

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

13»5 E. » Street
Cleveland. Ohio.

i
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NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

DALTIC STATES BANlf
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 —

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

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

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

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

* kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 
SUBATOM 1S — nuo 9 vai. ryte iki 7vai. vakare. 
PANEDeLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

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

KAMPAS 25-TOB GATVES

Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgą, Eidkunus, Liepoją ar Kauną. Pasportus 
parupinair kožnam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
išmokame 'greičiausiai. Kas tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki* 
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN 136 E. 42nS Street
TRAVEL BUREAU NEW YORK, N. Y.

PINIGUS Siųskite 
Telegrafu

AMERICAN LINE
Tiesioginė * NEW YORKO—HAMBURGO kelione tarp —
Patogiausias Kelias Lietuviams ir Rusams Keliauti šiais laivais

Minnekahda [Manchuria lik o Klest* 
GEGUŽIO 21 BIRŽELIO 2

Trečia klesa iš New Yorko i Liepoją . 
Trečia Klesa iš New Yorko j Eitkūnus 
Trečios klesos keleiviams valgis duodama dideliame valgomame 
kambaryje su patarnautojais. Su kambariais moterims ir vaikams.

Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New York, 
arba prie Vietinio Agento.

įsteigta 1841 m.

Vyriausias Ofisai 
American Express Co., 

65 Broadway,' Naw .Yprk<

Mongolia
Birželio 16 
................$132.00
................ $130.00

i

vėl likosi atnaujintas.

PINIGAI į LIETUVA a
Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar

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

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

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

. duodame1 višbki'us'džrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
telės. Tai yrą 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.



LIETUVIU PUSMILI- 
JONINĖ KORPORA

CIJA
Rašo A. S. Btrimaitis.

(Tąsa iš pereito num.)

Kaip dabar Bendrovės reikalai 
stovi.

Praeitais metais kuomet jau 
buvo čion permatoma kad B-vė 
gaus čarterj bankui ir kad ga
lės legaliai bankinį biznį vesti, 
neturės bijotis skundų prieš val
stiją, buvo numatyta jog be ge
rai sutvarkyto operate? Lietuvo
je pinigų siuntimo išdalinimas 
vis šlubuos. Pasirodė kad bū
tinai reikalinga Lietuvoje stei
gti Bankas kad su čion Ameri
koje įsikurusiu Banku Sujung
ti biznį, kad vieno Banko su ki
tu "interesai butų 'tie patįs; Pa
siųsta B-vės pirmininkas R. Ka
ruža . su tais reikalais; jam ten 
nukeliavus ir pradėjusi darbą 
vykinti, gyveniman, jčia Ameri
koje prasidėjo smarki agitaci
ja prieš B-vę, o ypatingai prieš 
Karužą: leista įvairus paskalai 
buk Karuža išsivežęs daug Ben
drovės pinigų, ir tam panašiai. 
Sužinojęs apie tai Karuža išsto
jo iš Bendrovės pirmininko vie
tos ir rezignavo visiškai iš Di
rektorių; jo vieton, 'balsų didu
ma.'Direktorių išrinktas J. Am
braziejus į tuščią' esančią vie
tą. Paskelbus kad Karuža re
zignavo, tūli velnio krapylos 
globėjai stačiai pasakė kad tai 
muilinimas šėrininkams akių, 
kad Karuža niekuomet to ne
padarė, nes jam didelė alga ap
eina daugiau negu B-vės reika
lai ; kiti vėl tvirtino buk tai 
ra tiesa esanti, kad Karuža 
suvežė ir B-vės pinigus, ir 
bar jau pats pasitraukė, 
kaip ten nebūtų su Karužos re- 

’ zi'gnacija, dar ne visi grobikai iš 
B-vės išnyko; dar pasiliko J. 
Strimaitis, kurs nieko neveikda
vęs, tik ateidavęs raštinėn atsi
imti didelę algą. Toks užmeti
mais buvo nežmoniškas, kadan
gi 'Sekretoriaus rankose yra 
paliekami visi organizacijos rei
kalai, ir kam teko būti kur nors 
kokių reikalų vedėju tik tas ži
no kokius darbus Sekretorius 
ar biznio vedėjas atlieka, kiek 
ir kada jis dirbą.

Bet,; kaip buvo minėta, nors 
šėrininkai, buvo gerai prisiren
gę .prie metinio susirinkimo iš-1 
'mesti esančius ■ Direktorius ir 
išrinkti savo žmones, nesant 
kvorumo to tikslo neatsiekta. 
Nuspręsta buvo šaukti antras 
šėrininkų susirinkimas, kurį 
esantieji Direktoriai paskyrė 
ant vasario 21 d. Tuom laiku 
ir antrais nepageidaujamas Di
rektorius, J. Strimaitis,' nepai
sydamas taip šiltos vietos ir di
delės algos, sausio 25 d. iškelia
vo Lietuvon, ir tik pasiekęs sa
vo vietą parašo Bendrovės Di
rektoriams rezignaciją iš Direk
torių. Iškeliavus J; Strimaičiui, 
jo vieton Direktoriai paskyrė 
mane Bendrovės reikalus vesti. 
Nuo pabaigos sausio mėn. aš li
kausi vienas iš Bendrovės išnau
dotojų, . nes atlieku visą darbą 

, ir gaunu .už tai atlyginimą (kas 
organizacijose gauna už 
darbą atlyginimą tas pas mus 
vadinamas išnaudotoju....).

Dar ne -viskas. Dar B-vė toli 
Vienas pasitraukė tai kitas ant 
ienas pasitraukė tai .‘kitas ant 
jo vietas, taip kaip tas legendiš- 
kas smakas su devyniomis gal
vomis, kuriam vieną galvą nu-

tik- 
nu- 
da- 
Bet

savo

kvorumo, .tai komisija priskaito 
Kųn. Gudaičio ypatiškus 140 
balsų, ir tuomet susidaro kvo- 
rum. “Ar netiesa”, sakė plieno 
išradėjas, 'kad mes 'sudarysi
me kvorumą”. Tyliu jau da
bar, nes matau kaip viskas ga
lima padaryti, jeigu tik turima 
'spėką. Dabar tai jau kirtimas 
galvų prasidės. Stovi kulbė pa
statyta, ir budeliai su atplušo- 
jusėmis bylėmis.

“Aš duodu įnešimą nominuoti 
šešis kandidatus, o tris išrink
ti.” Kitas reikia: “Aš duodu 
įnešimą išrinkti šešis Direkto- sų šalies naudon.

kirtus kita dar baisesnė išdyg
sta. Bet čion neina apie naują 
galvą: dar yra viena, ir gal už vi
sas kitas aštuonias gudresnė su
dėjus krūvon, o juo yra gud
resnė tuo pavojingesnė: kaip 

j čia prisitaikyti nukirsti tą. Ta 
galva tai V. K. Račkauskas. Siti 
metų pradžioje baigėsi trijų Di
rektorių terminai — M. W. Bu- 
shio, A. B. Strimaičio ir V. K. 
Račkausko. Na tai čion kaip 
ir į laiką danokusios galvos, 
kirsim visas siu visu sprandu, 
'kad kitos panašios neatželtų. 
Vyrai, galąskime kardus! New 
Jersey valstijos krapilninkai, 
Naujosios Anglijos pramatoriai, 
gerai mes duosime ubagams ant 
varpų paskambinti!.... Vyrai, 
nesiųskite proksių į centrą, nes 
nėra reikalo! Išsiimsime in
junction prieš tuos nevidonus 
kurie mindžioja žmonių valią! 
— šaukė Clevelandas, Amster
damas. — MeS turime kooperuo
tis su kitais, nes patįs vieni esa
me persilpni nugalėti tokį dra
koną! — It prisiartino žadėta 
diena, šaltas prakaitas pila, 
einu .prie šulinio atsivėdinti, nu
sišluosčiau prakaitą ežio skure- 
le, ir vėl drebu iš baimės, tur
būt ir 'kitos galvos dreba. Na, 
bet kas bus tai bus — ką da-1 įstatai, mes ir įstatus tau pa- 
bar padarysi.

Prieš susirinkimą dešimčia 
dienų, kaip įstatai reikalauja, 
gatavos naujos proksės, šėrinin
kų sąrašas] ateina komisija per
žiūrėjimui ar teisingai darbas 
attiktas, ar visiems yrą išrašy
tos ir užadresuotos proksės. — 

, Baisu, gal ką ras blogo, o ko- 
. misija kaip tik iš tokių, kurie 
, turi po kardą makštyse, — jau 
. broliuk sveikas dingęs jeigu ras- 
, tų ką nors negerai. Bet peržiu- 
; rėjus komisija atrado 'viską ge- 
. roję tvarkoje; laiškus su prok- 
į sėmiž pati krason dastatė; na 

pažiūrėsime ar dabar nebus kvo- 
. rūmo. Proksės pradėjo grįžti, 
. kiti nepatiki nei savo rinktai ko

misijai, 'kiti paklau'sė “Dirvos” 
pareiškimo — proksių nesiun
čia. Tą pati komisija pašaukta 
suskaįtliavimui balsų; dirba tris 
dienas1, štai jau ir vakario 21 
diena, 9 v. ryte; nueina paskir
tim 'vieton priimti’ registraciją 
pribunančių šėrininkų. Priduo
damos proksės pačiame susirin-

_ I kinie, ir pačiu susirinkimo ati- 
i. darymo laiku. Laikas proksėriis 
i_ I priduoti buvo paskirtas nuo 9 

' iki 2 vai., bet šėrininkai -vis at
eina ir atneša prdkses net iki 
3:30 vai. po pietų. Susirinki1- 
mė ricieriai su išaštrintais kar
dais nerimauja, ar vėl mums 
paliepsite skirstytis, atidaryki! 
susirinkimą! važiuokim namon! 
mes be teismo neapsieisimi — 
šūkauja. Aš atsistojau, drėbė; 
damas kaip cvekas, sakau: ‘Ger
biamieji, kad mes nežinom ar 
yra' kvorum, ar šis- susirinki
mas yra legalis sulyg įstatų’... 
Dar nepabaigus sakinio, vienas 
.plieno išradėjas pusgirčio žmo
gaus balsu suriko: “Sėsk, ba į 
'sieną sulySi, mes padarysime 
tau kvorumą!”

Balsų Skaitymo komisija nu
eina į užpakalinį kambarį, pri
skaito 20,289 balsus, o sudary
mui kvorumo yra reikalinga 
22,121 balsų; komisija priskai
to balsus susirinkime nebuvu
sių ir neužsiregistravusių šėri
ninkų gautus balsus per prok- 
ses — 1773 balsus, —- bet sudė
jus-su užsiregistravusiais lega
liais balsais pasidaro voš 22,071 
— dar trūksta balsų sudarymui

Dirbkime o Bus Nauda
Užpereitą savaitę praskambė

jo džiuginanti žinia iš anapus 
vandenyno kad 'Palanga tapo 
prisikirta Lietuvai. Tas kitaip 
ir negalėjo būti. Palanga bu
vo musų, turėjo būti ir yra mu
sų, nežiūrint kad svetimi gai
valai dėjo didžiausias' pastangas 
išplėšimui iš musų .to krašto.

Ne kitaip bus ir su Klaipėda, 
o apie Vilnių negali būti ma
žiausios abejonės, šis visas rei
kalas rimtais keliais virsta mu- 

. Taip dedasi, 
rius, nes pernykščiai Direktoriai | žinoma, pasidėkavojant musų 
nelegaliai buvo išrinkti!’\ “Aš'gabiems diplomatams, narsiai 
duodu įnešimą 'kad ‘raus!’ visos. kariumenei, pagaliaus visos Lie- 
devynios galvos1 antsyk, turime I tuvos liaudies tvirtam nulsista- 
išrinkti visus naujus žmones, x 1 
nes turime šiandien 'kvorumą, 
tai galime padaryti -viską ką tik 
mes norime, o kitu sykiu vėl 
gali nebūti.” Visi įnešimai pa
remiama. Aš su baime pasikė
lęs sakau, kad musų korporaci
jos įstatai nerodo 'kandidatų no- 
minavimą, visuomet būna išda
linami balotai, ir trįs gavę dau
giausia balsų, įstatuose reika
laujama kvorumo diduma, esti 
išrinkti Direktoriais. “Sėsk!” 
sušuko vienas, “čion mes esame 

| įstatai, mes ir įstatus tau pa
taisysime!” Nominacijos ir rin- 

l'kimai didžiausias laimėjimas;
visos trįs galvos 'šalin, nauji iš
rinkti. Delnų plojimas. Ačiū 
dievams, liuosas atsikvėpimas. 

Po susirinkimui.
Aš nors neišrinktas toliau Di

rektorium, Ibet jaučiuosi dar ne
prašalintu iš darbo; kol Direk
toriai susirinks negalima palik
ti raštinės betvarkėje, ne's ma
no kaucija atsakytų. Laukiu 
visą savaitę — niekas iš Direk
torių nepasirodo raštinėn; vie- 
nas-kitas iš naujų Direktorių 
telefonu paklau'sė kada bus su
sirinkimas. Nieko nežinodamas 
atsakiau kad nežinau. Bėgyje 
antros savaitės pri-buna pirmi- 

, ninko pareigas einąs vice pir
mininkas kun. P. Gudaitis; iš
klausinėja kaip -viskas pavyko 
buvusiame susirinkime vasario 
21 d. Aš jam parodžiau visus 
dokumentus-, balotus, ir pasek
mes balsavimo, kokiu budu bu
vo sudarytas kvorumas. Jis to 
visko išklausęs davė man įsaky
mą vesti visus raštinės reika
lus kaip vedžiau, ir kad sušauk
čiau Direktorių posėdį papras
tu laiku, kaip kad pripuola Di
rektorių mėnesinis susirinki
mas ; įsakė nekviesti tų kuriuos 
susirinkimas išrinko Direkto
riais, tik visus tuos kurie buvo 
ir yra Direktoriais, pakolei bus 
legaliai vieton jų išrinkti kiti. 

( Bus daugiau)

mušti šaliai susisiekime su pla-1 Mes tą lengvai galėtumei pa
čiu pasauliu, šiame darbe jau'daryti jeigu tik pas mus butų 
yra padaryta graži pradžia, jau' noras, o noras turi rastis-, Ties 
keliolika laivų dirba ant vande-[to nuo musų prigimtis reika- 
nio, jau trispalvė Lietuvos vė- Jauja. Musų motina to prašo, 
liava plevėsuoja ant jūrių. Bet (todėl, broliai ir sesutės, petis į 
■kiek dar smagumo butų kad po .petį stokime prie šio prakilnaus 
ta trispalve vėliava plaukiotų ■ darbo ir išauklėkime musų lai- 
laivai ant kurių musų broliai ir j vyrią, pirkdami Lietuvos Gar- 
sesutės keliautų iš svetimų kra- laivių Bendrovės akcijas. Vie
šių į 'savo Tėvynę. Kiek tai' na akcija parsiduoda po $33.00. 
butų džiaugsmo, kiek vargo su-; Jas galima gauti pirkti beveik 
mažintų, kiek vilties ir naudos kiekvienoje didesnėj kolonijoje 
ateičiai butų! < 'pas vietinius agentus, taip ir iš

j centro, žemiam/ nurodytu antra- 
|šu. Prie darbo, gerbiamas Lie- 
Ituvi, o nauda ir pačiam bus, 
nes savo kapitalą indėsi į gerą 
'pramonę, podraug padėsi ir sa
vo 'šaliai ekonomiškai susistip- 
rinti, tik prie darbo, o nauda 
bus visiems.

'Norint nusipirkti akcijų arba 
gauti platesnių informacijų vi
suomet kreipkitės sekančiai-:

Lithuanian Steamship Line 
15 Seymour St., New Britain,

1, Conn.

Naujas ir Žingeidus DYKAI STALUI UŽTIESALAS — DYKAI
Pasiūlymas Tokios Dideles Vertes Nebuvo Dykai Duodama

ŽINIOS I
(UitiTOS Informacijų Biuras)

“Eltos žinios

tymui — žūti ar būti, o neatsi
sakyti nuo tų kraštų kurie 
musų, ir jei ne šiandien tai 
toj tik taip turės būti.

Mus Amerikos Lietuvius 
žinios džiugina užtai kad mes 
prisidėjome visokiomis aukomis 
ir paskola sutvirtinti ir atsiek
ti pasiryžimus musų tenai gy
venančių įbrolių.

Broliai ir Sesės Amerikiečiai, 
kad dar geriau užrekordavus 
musų darbus Lietuvoje, padėki
me jai ekonomiškai atsistatyti, 
ir šiame reikale viena iš didžiau
sių musų užduočių ir reikalin
giausia iš ekonominio atžvilgio 
pareiga yra sustiprinti ir išauk
lėti Lietuvos laivyną, kuris pa
tarnaus visokiouse reikaluose

yra
ry-

tos

Central 1690 . Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Į šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

DR. ADOMAS SZCHTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniaia nuo 3 iki 4 v.al

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležiniu Daiktų, Pečių, I 

Kvarbų, Varni&ių, Cinuoja, | 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 7 9 th St. N. E.

Princeton 1837-K

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
ift išdirbeju per paftųt už 75c. bonlqu

F., AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 3Bth St. Brooklyn, N. Y.

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- 

I* rime.
S. N. K.. REALTY 

CQ.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

Ar Juo Kiuikm* Pleiekano* F
NAUDOKITE Ruffles
Ar Jum. Galvos OdT Nialti ? Ą
NAUDOKITE Ruffles 
Ar Plaukai Slanka? 
NAUDOKITE RuffleS .

Ar Jus Norit* Apaau/off įuoa ? f 
NAUDOKITE

Vrlailęrmui savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE RttffleS 

Užlaikymui galvos odos sveikai irtvanai
NAUD.OK1TE

>

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose Vietose:
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727 *

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

KUPONAS
Gerbiamieji:—Prisiųskit man______ langinių, už 
kurias įndedu 35c siuntimo lėšoms. $10.50 už
mokėsiu kada prisiųsit. Imu keturias (4) kad 

-galėčiau gauti stalui užtiesalų DYKAI. , 
Vardas 
Adresas 
Miestas

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 vienų jums dykai 
jeigu prisiųsit mums 
užsakymų keturių lan
gams užtiesalų (ffran
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 negausit geresnių nei laikys taip ilgai kaip šios ku
rias mes siūlome speciale kaina tik po $2.95 vienų, bet jei užsisakysit 
keturiems langams sutaupysit $1.00, nes mes atiduosim už $10.80, prie

to gausit šj puikų STALUI UŽTIESALĄ visai DYKAI.
Atminkit, tai yra specialia pradinis pasiūlymas ir vie-' 

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

stampomis už persiuntimų. 'Likusius užmokėsit kada bus 
jums siuntinis pristatytas į namus.

Mes gvarantuojame užganėdinimą arba pinigus atgaL •
UNION SALES CO. Dept. 196

2029 W. Chicago Ave., CHICAGO, ILL.Valst.

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas už $1.00

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

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

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

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

Įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų jųS gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.

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

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

laiku sugrįšite į savo sveikatų.
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Df. BAILEY “Speciialistas”MII V|JVUĮJUIIUIUV 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.

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

! ► IŠ NEW YORKO AR PHILADELPHIJOS
į HAMBURGĄ - - - - - $125.00

IŠ NEW YORKO i EITKŪNUS - - - $130.00

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

IŠ NEW YORKO į LIEPOJŲ - - - $145100
ILIEPOJU Per HAMBURGĄ - - - $132.00

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

IŠ LIEPOJAUS l CLEVELĄNDĄ - - $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 — Laisves 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

SKUNDAI STEIG. SEIMUI 
Kaunas. — Steigiamasis S' 

jį susirinkęs pradėjo gai 
y skundų del neteisėtų lail 
,įjs valdžios darbų. Tiei 
įįms ištirti ir į juos r< 
pi Steigiamasis Seimas išr 
į Komisiją neteisėtiems irai 
[įku darbams tirti, 'kuri 
fai priėmus tam tikrą btat 
tapo pavadinta Skundų ir 1 
imo Komisija. Komisijos 
darinis tirti sulyg gautais ui 
da civilinių ir 'karinių vald 
įstaigų bei'jos agentų neb 
tos darbus, traukti juos ats 
nybėn, o svarbius nusikalt 
pranešti Stengiamojo Seimo 
lomui.

Steigiamajam Seimui 192 
susirinkus Skundų ir Tari 
Kbnūsija davė praeitu metų 
įvo darbuotės apiskaitą. I 
rodė kad Komisijai teko per 
rėti .340 skundų, kurių tre 
Iš įteko grąžinti padavėja 
kaipo nepamatuotus, arba 
atatinkamus komisijos užd 
aiui. Vidaus Reikalų Jiinist 
ja teko 20 nuošimtis skur 
udr pat Krašto Apsaugos M 
sterijai; žemės Ūkio ir Vai 
tė Turtų Ministerijai apie 
m; Finansų, Prekybos 
Pramonės Ministerijai 10 nu 
arti tiek Teisingumo Minist 
jai. Likusieji skundžia įvaįi 
įstaigas.

. į ištirtus nusikaltimus Ko 
sija griežtai reaguoja. 35 
fe atiduota Valstybės Gyni 
patraukti nusikaltusius va

. įkus atsakomybėn. Del 
i skundų .pareikalauta iš Mis 

lelijos pasiaiškinimų. Be 
iiota Seime paklausimų, da 
ta atskirų pranešimų ir pa 

! eab budais kreipta valdžios i
ii į jos agentų darbus;

V ▼ V 

'AREŠTUOTI MOKINIAI.
I Vilnius. — Dar keturi tie 
J riu gimnazijos mokiniai Vili 
Jje sėdi kalėjime, ždgom 
I vyriatB/iė , gnmoja teisk

Įtes už “išdavystę”. Gimn 
i įs tėvų komitetas intake 
■ hutų Sąjungos Kontrolės 
'Ėiją prašymą paleisti juo. 
zsmo, komitetui laiduojan 

■jos Atsakymas j prašymą 
^auta.

ĖžKELIS PRIE TELŠIŲ. 

Idšiai. — Pradėta rupiu 
bi pro Telšius butų pravest 

įlįmkdis. Telšių apskritie 
ė&jta savo posėdyj karo 1 
'tį klausimą svarstė ir rad 
W Telšiams geležinkelis laba

Kad ( 
Aplini
Musų tikslas pas 

lės Clevelandui į 
teldių eiti tiek to 

įnižo naudojimą

.^Itas oras buna 

šildymo tikslams 
lėlino kainos kui 

raudojimo. Tas j 

sė kada labiausia j 

rai patiems reikal 
dui maisto ir šildy

Kilnojančių 

kaina nusta 

darbiu, su k 

, lyti abelną 

de, yra prąl 

mas jūsų gai 

jums apsauf 

gazą.

THE Ei*



DIR V A

aai| nurodytu antrą, 
rbo, gerbiamas Lie- 
da ir pačiam bus, 
pitalą indėsi į gaį 
draug padėsi ir & 
anemiškai susistip- 
rie darbo, o nauda

s įpirkti akcijų ariu 
nių informacijų vi- 
pkitės sekančiai:
n Steamship Line
• St., New Britain, 

Conn.

iŠ - DYKAI
■buvo Dykai Duodama

ip ilgai kaip šios ku- 
ią, bet jei užsisakyait 
įuosim už $1030, prie 
SSALĄ. visai DYKAI, 
lis pasiūlymas ir vie-' 
s galit nekad negauti 
liųskit kuponą su 35c 
s užmokėsit kada bus

arba pinigus atgal 
Dept. 196

HCAGO, ILL.

Moterįs <■. 
ž $1.00 
nų Europos Kliniko- 
oj ir mano 21' mėtį 
vyrų ir moterų duo- 
sekmės buvo visados

tsargaus ištyrinėjimo 
, Mikroskopą ir Che- 
išradimui jūsų nege- 
ipeliojimų.
ar kaip nustojęs vii- 
įteik pas mane.
Kraujo, Odos, Skilvio, 
s ir Gerkles. Su pa
lis medikaliais budais

no ir geriausio gydy- 

jųs greičiausiu laiku

Euclid Avenue 
utas 222. Antros lubos 
iME LIETUVIŠKAI 
is 10 iki, 1 po pietų.

)S 
$125.00

$130.00

LO 
$134.00

$145100
$132.00

$180.16 
ikalauja- 
ąžinama.

IIS

SIEKIMU
J 
52a 
itvija.

Co.
slGE
, Ohio

ŽINIOS IS LIETUVOS
(Lietuvos Informacijų Biuras)

“Eltos žinios

SKUNDAI STEIG. SEIMUI.
Kaunas. — Steigiamasis Sei

mas! susirinkęs pradėjo gauti 
daug skundų del neteisėtų laiki- 

. nosios valdžios darbų. Tiems 
Skundams ištirti ir į juos rea
guoti Steigiamasis Seimas išrin
ko Komisiją neteisėtiems valdi
ninkų darbams tinti, kuri vė
liau priėmus tam tikrą Statutą 

i tapo pavadinta Skundų ir Tar
dymo Komisija. Komisijos už
darinis tirti sulyg gautais skun
dais civilinių ir karinių valdžios 
Įstaigų bei'j os agentų neteisė
tus darbūs, traukti juos atsako
mybėn, o svarbius nusikaltimus 

į pranešti Steigiamojo Seimo ple
numui.

Steigiamajam Seimui 1921 m. 
susirinkus Skundų ir Tardymo 
Komisija davė praeitų metų sa
vo darbuotės apiskaitą. Pasi
rodė kad Komisijai teko peržiū
rėti 340 skundų, kurių trečda
lis įteko grąžinti padavėjams, 
kaipo nepamatuotus, arba ne
atsitinkamus komisijos uždavi
niui. Vidaus Reikalų Ministeri
jai teko 20 nuošimtis skundų; 
tiek pat Krašto Apsaugo® Mini
sterijai; žemės Ūkio ir Valsty
bes Turtų Ministerijai apie 15 
nūoš.; Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijai 10 nuoš.; 
arti tiek Teisingumo Ministeri
jai. Likusieji skundžia įvairias 
įstaigas,.

Į ištirtus' nusikaltimus Komi
sija griežtai reaguoja. 35 by
los atiduota Valstybės Gynėjui 
patraukti nusikaltusius valdi
ninkus atsakomybėn. Dėl 120 
skundų pareikalauta iš Minis
terijos pasiaiškinimų. Be. to 
duota Seime paklausimų, dary
ta atskirų pranešimų ir pana
šiais budais kreipta valdžios 
mė į jos agentų darbus.

ir kad jo nebuvi- 
gyventojams didelių 
Išrinkta komisija iš 
kuriai pavesta šiais

reikalingas 
mas duoda 
nuostolių.
7 asmenų,
reikalais tartis su valdžia. Tel
šių apskrities savivaldybė, įstai
gos ir draugijos žada tą darbą 
remti.

Telšių apskrityj labai išsipla
tino miškų kirtimas. Numato
ma jogei nesiliaus kirtę po kelių 
metų miškų maža belitaiant. 
Dęl to Apskrities Tarybą nuta
rė reikalauti nuo Teisių Komen
danto kad miškų kirtimą laiki
nai sustabdytų, ir prašyt Stei
giamojo Seimo atsiųsti komisi
ją visam dalykui ištirti.

Telšių miesto Valdyba savo 
posėdyj 'kovo 17 d. paskirstė 
Telšių miesto 'gyventojams pa
skolos bonų pirkimą sulyg jų 
turtų į penkias rūšis: I — 4000 
auksinų; II — 2000 auta.; III— 
1000 auks.; IV — 300 auta, ir 
V — 100 arba 50 auta.

UŽDRAUDŽIA GYVULIUS 
IŠVEŽTI.

Klaipėda. — “Prūsų Lietuvių 
Balso” pranešimu, krašto di
rektorija uždraudusi toliau iš
vežti gyvulius, kadangi paskuti
niu laiku kainos žymiai pakilu
sios. .

NAUDA VALDŽIAI Iš 
GELŽKELIŲ.

Kaunas. — Susisiekimo Mi
nisterijos pranešimu, ^pajamų 
gelžkelių srityje buvo:

Sausio mėn.: plačiųjų gelžke
lių 
siaurųjų

Vasario 
kelių 
siaurųjų
Per du mėn.

2,799,520.07 auk.
365,880.20 auk. 

mėn.: plačiųjų gelž- 
3,356,442:33 auk.

398,463.04 auk.
7,920,310.69 auk.

do-

AREŠTUOTI MOKINIAI.
Vilnius, — Dar keturi Lietu

vių gimnazijos mokiniai Vilniu
je sėdi kalėjime. žeigowskio 
vyriausybė grūmoja teisianti 
juos už “išdavystę”. Gimnazi
jos tėvų komitetas inteikė per 
Tautų Sąjungos Kontrolės Ko
misiją prašymą paleisti juos iki 
teismo, komitetui laiduojant už 
juos. Atsakymas į prašymą dar

'negauta.

GELŽKELIS PRIE TELŠIŲ! - 
■Telšiai. — Pradėta rūpintis 

kad pro Telšius 'butų pravestas 
geležinkelis. Telšių apskrities 
Taryba savo posėdyj kovo 16 
d. šį klausimą svarstė ir rado 
kad Telšiams geležinkelis labai

MOKYMO TVARKYMAS.
“Valdžios žiniose”1 Klaipėdo

je išleistas įsakymas, tvarkąs 
mokyklų, darbą po Velykų ato
stogų. Įsakyme nurodoma to
kia gimtosios kalbos mokymo 
tvanka:

Tikybos pamokos privalo bu
ri dėstomo® vaikams tik jų mo
tinos kalba. Gimtosios kalbos 
rašymo ir skaitymo pamokos 
prasideda jau vidurinėse klasė
se.

Tas įsakymas yra pažangos 
žingsnis prie Mažosios Lietuvos 
Lietuviu tautinio, atbudimo ir 
atsiliuosavimo iš Germanizmo 
pančių. Ko .pirma nei protes
tais nei peticijomis negalėjo at
siekti, tas dabar pavyko, Tary
bai pasidarbavus dėl Lietuvių 
teisių.

Dr. Ryan apie Cholerą 
' Lietuvoje

(Nuo Letirvių Skyriaus, Amer.
Raud. Kryžiaus New Yorice)
Rašydamas iš Rygos Pary

žiun į Amerikos Raudonojo Kr. 
vedėją Paryžiuje, Dr. Ryan se
kančiai sako (laiškas vėlyvas, iš 
sausio 14 d.):

Apie ipenktą valandą šį rytą 
sugrįžau iš Kauno ir Varšavos. 
Turiu nuo Tamistos kelis laiš
kus, 'bet negaliu atsakyti į lai
ką ir išsiųsti su pirmu kurjeru. 
Stengsiuos išsiųsti su antru.

Nerimaujame apie Lietuvą. 
Ten randasi cholera. Ir todėl 
aš ypatiškai nuvykau į Lietuvą. 
Lietuvoje radome apie keturias
dešimta sergančių su ■trečdaliu 
mirtinumo. Beveik visi sergan
tieji gyvena Kaune ir apielin- 
kėj. Juk Kaunas neturi cen
trelines vandens sistemos ir 
centrelines rynų sistemos-, tas 
reiškia galimumą ligos išsipla- 
tin-imo pavasarį. Apsvarstant 
visus faktus, turėjome imtis 
greitų ir veiklių žingsnių išnai
kinti baisią ligą. Kiek laiko at
gal, telegrafavau Paryžiun pri
siųsti man 10,000 dožų “chole
ros čiepų”. Priėmiau į laiką. 
Lietuvoje prižiūrėjau viską ypa
tiškai. Radau jog vieton "cho
leros čiepų" geriau vartoti “te
tra čiepai”, kurie ne tik chole
ros, bet ir del karštligės ir pa- 
ra-typhoido geri. Karštligė ran
dasi Lietuvoje ir patartina var
toti “tetra čiepai”.

Peržiūrėjęs viską Kaune, tuoj 
nuvažiavau į Varšavą nupirkti 
100,000 dožų “tetra čiepų". Tuoj 
prasidės čiepijimas visos aroni
jos; kuomet užbaigsime čiepyti 
armiją, pradėsime čiepyti civi
lius gyventojus. Suprantate ko
dėl mes pirmiaus čiepysime ar
miją — jeigu epidemija išsi
platintų, kariumenė turės už
laikyti kvarantinos tvaiką. Aš
tuoniom kvarantinos stotįs tapo 
įsteigtos, ir kožna stotis turi 
dvidešimts lovų kliniką del pa- 
tėmijimo. Tos stotįs šiauriuo
se, rytuose ir pietuose. Įsaky
mai duoti visiems Lietuvos at
stovams, jog visos ypatos, pra
šant vizų įvažiuoti į Lietuvą, tu
ri pirmiau prirodyti jog tapo 
čiepytos prieš cholerą. Many
ta jog tie visi žingsniai sulai
kys platų epidemijos plėtojimą
si. Plačios epidemijos galimu
mas tapo rimtai svarstytas ir 
tuotaipiniai sutvarkymai pada
ryti. Įnešta, jeigu padėtis ne
pagerės arba taps blogesne į 
dvi savaiti, tai karės tiesos bu; 
įvestos Lietuvoje ir visas medi- 
kališkas personalas, nepaisant 
tautų, bus mobilizuotas.

Visą dalyką apsvarsčius su 
Lietuvos Prezidentu ir jo kabi
netu, visi sutiko, jog vienintelis 
sulaikymas epidemijos išsiplati
namo tai viršminėtas. Supran
tama/, jog mes tą darysime jei

Kad Gazas Galėtų 
Aplinkui Eiti
Musų tikslas pasiūlymo kilnojančiosi gazo kainų lente
lės Clevelandui yra tam kad padaryti apribotą gazo iš
teklių eiti tiek toli ir tęsti taip ilgai kaip galima. Ji ap- \ 
varžo naudojimą gazo šaltame ore.

Šaltas oras buna priežasčia perdidelio gazo naudojimo 
šildymo tikslams ir tas tuojau pakeltų reikalavimą pa
kėlimo kainos kuri griežtai pritaikoma apvaržymui gazo 
naudojimo. Tas yra reikalinga tam kad tuose perioduo
se kada labiausia gazo reikia jo butų palaikoma užtekti
nai patiems reikalingiausiems tikslams virimo Clevelan
dui maisto ir šildymui vandens Clevelando namams.

Kilnojančiųsi kainų lentelė, su minimum 
kaina nustatyta su mažiausiu galimu už
darbiu, su kuriuo mes galėtume toliau-va
ryti abelną pristatinėjimą gazo Cleveland 
de, yra praktiškas ir ekonomiškas išriši- 
mas jūsų gazo klausimo ir musų. . Tai yra 
jums apsauga kadangi tas apsaugos jūsų 
gazą.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

busime .priversti, nes mes turi- 
rime pilniausią kooperaciją mi- 
litariškų ir sveikatos įstaigų. 
Tikime jog epidemija bus sulai
kyta vartojant budus kuriuos 
dabar vartojame.

Pranešime apie dalykų bėgį.
Su augšta pagarba

Edward W. Ryan, M.D. A.R.C. 
Komisijonierius Vakarų Rusijos 

ir Baltijos Valstybių.
P .S. Pamiršau paminėti jog 

visiškai išnaikinome šiltinės epi
demiją Lietuvoje ir dabar kraš
tas liuosas nuo tos ligos.

(Nuo Red.: Kaip jau pereitą 
savaitę buvo- “Eltos” pranešta; 
cholera visai sustojo, o šis laiš
kas liudija tik apie susirgimą 
40 ypatų, taigi žinios nenugąs- 
tingos ir nėra ko bijoti Ameri
kiečiams; kurie vyksta namon.) 

▼ ▼ ▼
KELIAMS ATSIDARIUS.

Joniškis. — Prasidėjus tie
sioginiam susisiekimui Ryga- 
Berlynas, žymiai padidėjo ke
liaujančių skaičius vidutiniai 
100 žmonių ten ir atgal. Taip 
pat padidėjo prekių tranzitas iš 
Vokietijos į Rygą, d dar dau
giau iš Rygos į Vokietiją,

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!,
AR JUS ŽINOTE. 

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

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

“Dirvos” Knygyne)

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

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

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

“DIRVA”
7907 Superior' Avenue 

Cleveland, O.

KOPECNVS 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

f , į
Į IŠRADĖJAI į 
į Prisiųskite man savo braiži- . ■
T nius išradimo išegzaminavimui. *; 
I Reikalaukite išradimų knygų- X 
J tės “Patarimai Išradėjams”, ku- + 
T ri duodama dykai. T
X Rašykite Lietuviškai savo ad- X 
■y vokatui. J
t Martin Labiner j 
J 15 PARK ROW, NEW YORK į
J Re gist r. Pątentų Adv. (Dr.) I

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

BAMBINO 
čiučia-liulia.’’

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 50c.' bonką

I BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą: “Kūdikiai mėgsta JĮ! Jie.prašo dauginusi’*

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

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

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

kite po 85Gi Mažiau šešių rekordų 
perkantiems siuntimo neapmokame. „ 

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

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išleidžianti ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

NugaTotie NONE BETTER 
IN ALL THE WORLD

RUN

FLO

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Sugrąžlna man sveikatą Ir pajle- 
gas, saka Ponas Mątusevlcls

•Dalzell, UI. x
“Ištariu savą neaprubežioutį paflėkavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kuntii Jos duoda, naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieje. 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 daugiaus darba negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti. Jog Nuga-Tone yra geriausia vaistas 
ir genaus's atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone."

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni.veiklumą ir 

tvirtumą visiems gjvjbūs pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dC-l silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvjbę jaknoms ir žarnoms, atgaivm 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išviria liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną 
vieną mfinesi gydymą, o prekfi yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu no 
busite visai užganėdinti, aptiekorius sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo- 
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago 111.

TUA

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

B. G. VALIUŠIS
FOTOGRAFAS <1

Atliekam visokį paveikslą dar
bą kuogeriausia * ir pigiausia. 
Traukiam Vestuvių, Laidotuvių 
ir šiaip paveikslus viduje ir ant 
lauko. Padidinam iš mažų di
delius. Darom paveikslus del 

pasportų iškeliaujantiems.
Atdara nuo 7 ryto iki 8 vai. va

kare kasdien ir nedėliomis.

1197 East 79th Street

JOSEPH P. SABEL
----- REAL ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC------ 
Išdirba visokius legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir 
del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju 
savo vientaučiams visokiame reikale. Norėdami atvažiuot į Yonng- 
stowna pirma galit su manim susirašyti, b gausit informacijų.

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

KAS naudoja pain.expelleri?
Darbininkas naudoja palengvinimui 

skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus 
kasdieninio darbo.

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

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

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

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

Visi naudoja Pain-Expellerj.

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

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

akausmio Dantų Traukimo.

Vasaros Prosimmo
Dienoms

vasaros dienomis, prašinant 
kambaryje yra tai prasčiau- 
To vargo galite išvengti nu-

Karštomis 
peršildytame 
si'as darbas, 
sipirkdamos Elektrišką Prosą kuris pagel
bės jums patogiai prosinimą atlikti per šil
tą vasaros laiką.

Elektriški Prosai nėra brangus ir mažai 
kainuoja jų operavimas. Jie parduodami 
Elektriškų Daiktų Krautuvėse.

THE ILLUMINATING- COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 ir ST.'CLĄIR ^(Viršuje Vajstinyčios 

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

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.



DIRVA

' Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727

Teatrališkas Choras ruošia di
delį perstatymą — penkių aktų 
dramos “Brolžudys” — iš’ tik
ro atsitikimo Lietuvoje. Vei
kalas yra gana užimantis ir vi
su lai-k-u patraukiantis. - Lošime 
dalyvauja žinomiausi vietos ar
tistai ir artistės, todėl tikimasi 
turėti grąžų vakarą. Prie per
statymo bus koncertas, po vis
ko- gi šokiai. Atsibus gegužio 
8 d., nedėlioj, Lietuvių salėje, 
nuo 5 vai. po pietų. Solo.

Lankėsi C. Jurgeliunas iš So. 
Bostono, žinomas tenaitinis vei
kėjas, kuris atvyko į vakarines 
valstijas su Progress- Shoe Ma
nufacturing Co. dirbtuves rei
kalais .ir apžiūrinėja vietas įs
teigimui čeverykų krautuvių.

Pil. Jurgeliunas atvyko į Cle- 
velandą subatoj, apsilankė “Dir
voje”, po to su pagalba vietinių 
tos bendrovės šėrininkų apžiū
rinėjo tinkamų vietų Uždėjimui 
Lietuviškos dirbtuvės išdirbamų 
čeverykų. • Seredoj vietos šėri- 
ninkai turėjo savo susirinkimą 
Lietuviškoje salėje tuo tikslu.

Panedėlyjfe p. Jurgeliunas iš
vyko Chicagon, žadėdamas už 
keleto dienų dar sugrįžti į Cle- 
velandą, paskui vyks į New 
Yorko valstijos miestus tais pa
čiais tikslais.

"DIRM” LIT
(TH!

The only Lithuar 
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Canada and Mexi 
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Gatvėse neatsargiu važinėji
mu ir panašiais atsitikimais jau 
šįmet, nuo pradžios" metų, už
mušta 42 ypatoš. Tarpe tų yra 
diktokai vaikų.

PARSIDUOD^nors kūdikį atradęs atiduos kur 
jis -galės tarpti ir augti, bet bu-1 
vo po laikui.

Gerėjant Akrone darbams na
mų savininkai ir kambarių nuo- 
muotojai įpradeda vėl kelti ren- 
das. Žmonės prieš tai bando ko- 

sako Hull. Taipgi jis prirodo,1 vo'ti.
jog vedusios moterįs antru kar- ■ ------ ,--------
tu “vėjų” gal-fon įgauna būdą-j Džiaugsmingai praleidžiant 
mos apie 40 metų amžiaus, ir i tokią šilta diena kaip nedėlioję panašiai kaip vyrai papildo viso-1 ■ .... - . .....
kių prasišokimų.

Mat, žmogus prieš žingsnį į 
senatvę dar sykį pasijunta “jau
nu”, kaip ligonis — sveiku prieš 
pat mirtį.

Rosedale 1157

j u pasipynuisio policisto, kuris J 
paleido į banditus šuvius, ir vie
nam kulka pateko. Jisai likosi 
sužeistas. Matydami turbut kad 
jis mirs, jo draugai išgabenę jį 
toli užmiestyje paliko, o jis gal 
dar pats įstengęs prižl-iaužti 
prie vienų namų durų nakties 
laiku prikėlė žmones, jiems pa
sisakė mirštąs, taigi jie skubi
no surasti gydytoją, bet tik už 
trijų valandų rasta pagalba. Gy
dytojas apie 'tai pranešė polici- 
cijai, taip ir rasta kilpa žmog
žudžių -gaudymui. Su j ieškota 
keletas, kiti 'pabėgę. Visi jie, 

i pasirodo, jau yra., buvę suimti 
už vagystes ir kitokius prasi
kaltimus, palaikyti kalėjime ir 
išleisti po priežiūra, tuo gi tar
pu skubinosi savo seno amato: 
plėšimo; ii* žudymo; Sveikieji- 
kaltina sužeistąjį nušovus; tą po- 
licistą, jis gi save-teisiną.

Bėgyje pastarųjų dviejų me
tų čia jau nušauta septyni po
li cistai ir vienas de tekti ras, o 
tik dviejuose atsitikimuose ką 
kaltininkai buvo sugauti; ki
tų žmogžudžių ir po šiai1 dienai 
nežinoma. Vienas šovi'kas iš tų 
septynių atsitikimu nubaustas 
visam amžiui kalėjiman, kitas 
pats pirm teismo pasikorė.

Ohio upėje nedėlioj nuskendo
10 anglinių laivų, pilnų anglies.

Kibą jau svieto galas! Atsi
rado žmogus kuris nemyli jau
nos .pačios. Jis gyvena Elyria, 
O. Jisai padavė teismui petici
ją reikalaujančią duoti jam per- 
siskyripią nuo jo pačios, kuri 
jam apsivedant sakėsi esanti 21 
metų amžiaus, o dabar ji pasi
rodė esanti tik 17 metų. Kokia 
jau čia gadynė virsta!

•Clevelando vyriausio policijos 
viršininko Smith’o sūnūs tapo 
užmuštas Victoria, N. Y., ekš- 
plodavus lojcomotivo katilui; su 
juo užmušti i!r kiti du lokomoti- 
vo darbininkai.

Džiaugsmingai praleidžiant

buvo, ant kelių pasivažinėjimuo
se autoAiobiiiams susimušus ar 
kur Atsimušus tapo sužeista 14, 
užsimušė vienas žmogus 'kuris 
važiavo tramvajum ir nukrito 
nuo užpakalio stačia galva atsi
mušdamas į relę.

EKSTRĄ BARGENAS — Par
duodamas automobilius, Ford 

Coupe, visai mažai važinėtas ir 
atrodo kaip naujas. Su dauge
liu visokių ekstrą dalykų. Par
davimo, priežastis: savininkas 
išbuvęs 4 mėn. be darbo išvažia
vo į Bostoną ir ten gavęs dar
bą liko, o automobilių pargaben
ti ten pertolimas- kelias, del to 
parsiduoda pigiai. Pasinaudbkit 
iš tos puikios progos. Kreipki
tės šiuo adresu:

Mrs. Dan. Platakis
1046 E. 76 St. Bile laikti.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės j mato Ap
tiekę biie kada.

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

PARSIDUČDA Namas — šešių 
kambarių, su maudyne, di

delis lotas, randasi 6818 Lawn
view Ave.

DR. D. ALSEIKOS PRAKAL
BOS ĮVYKS ŠIOSE VIETOSE:
Geg. 5 d., 7:30 vai., Old High 

School Auditorium, N. Main 
St., ’Shenandoah, Pa.

Geg. 8 d., 7:30 v., Hampton Au
ditorium, 13-17 W. Northam
pton St, Wilkes Barre,' Pa.

Geg. 10 d, 7:3O v, K. Rudaičio 
salėj, 193 N. Main St. Pitts
ton, Pa.

Geg. 15 d, Philadelphia-Rich
mond, Pa.

Geg. 22 d, 7:30 v, 747 W. Bal
timore St., Baltimore, Md.

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI-PIRKTI 
Namą Lotą

Automobilių 
Rakandus

JEIGU NORI 
IŠRANDUOTI 

Namą 'Kambarį ;
Garadžių

JEIGU NORI pAUTI 
Kambarį Namą 

Rakandų ir kitokių 
daiktų
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BAILEY’S

Nedėlioj Clevelando katalikiš
koji visuomenė iškilmingai ap
vaikščiojo pašventinimą naujos 
savo bažnyčios kampinio ak
menio. Diena buvo graži, todėl 
iškilmė pasisekė dailiai. Po pie
tų, nuo senosios bažnyčios pro
cesijoje buris žmonių — karei
vių, draugijų — vyriškų ir mo
teriškų, ir daugelis automobilių 
— atvyko Superior Ave. iki E. 
67 gatvės, kur paskui susirin
ko -apie statomąją bažnyčią.

Buvo dedamos aukok bažny
čios baigimui ir kitokios apei
gos. Matęs.

Lietuvos karės nukentėjusių 
našlaičių šelpimui vietinis mote
rų komitetas rengia gražų va
karą ant subatos, gegužio 14 d., 
Goodrich salėje, kur atsibus ne
ilgas koncertas, po to bus ba~ 

’ liūs. Visi kviečiami atsilankyti, 
tuomi paremsite Lietuvoje var
gstančius likusius be tėvų mu
sų karės nukankintus vaikelius.

Plėšimai, užpuolimai krautu
vių ir kitokių įstaigų yra tai 
kasdieninis nuotikis — ir net 
po kelis kasdien. Vagystėmis 
ir banditizmu užsiima daugiau-, 
šia jauni .vaikinai, vieni jau 
profesionalai, kiti pradiniai.

Pradiniai jra daugiausia -blo
gai tėvų išauginti vaikai, -neuž- 
žurėti, kuriems leidžiama išdy= 
kauti,,per tai jie pradeda vagi- 
nėt šiaip Jcą, paskui jau auto
mobilius, o su jais važiuojant 
lengva yra už-pulti.gatvėse žmo
nes, lengva pasprukti užpuolus 
krautuves 'ar bankus-. Jiems-, 
mat, pinigų reikią tai nežiūri iš 
kur juos -gaus, bile tik gaus-. 
Iš jų išeina profesionalai, nes 
sykį-kitą papuolę į policijos na- 
gus-, pasėdėję pataisos namuo
se ir paliiiosuoti po priežiūra, 
pradeda toliau savo šakoje vy
stytis;

Delei plačių banditų siautimų 
ir vogimų pačtų, miesto pačtas 
gauna iš karės departamento 
šautuvus,’ kurie bus įnduoti vi
siems skyriams kuriuose varto
ma daugiau pinigu.

'—t-----------------

Narsi moteris. Susipykus su 
kaimynu už vaikų žaislus, tūla 
Italė ant Carlyle avė. pakėlė du-, 
elių — peiliais, ir savo kaimy
ną dikčiai supjaustė. Ji ir jos 
vyras tapo suimti.

Ant St. Clair avė., 1925, kam
baryje kokia tai beširdė motina 
palikus savo 8 mėn. kūdikį ap
leido, ir už -poros dienų tik kū
dikis atrastas miręs iš bado. Ji 
turbut paliko tikėdama kad kas

Indomios prakalbos atsibuna 
kožną nedėldienį, nuo 3 vai. po 
pietų, Wm. Abel, and Sons Co. 
salėje, 7017 Superior avė., tarpe 
E. 70 ir 71 gat. Inžanga visiems 
dovanai, nėra jokių kolektų. 
Tinka vyrams ir moterims pa
klausyti, aiškinama įvairus ti
kybiniai dalykai. (apg.)

.Tikra vasara. Prasidėjus ne
dėlioj iš ryto; iki utaminko va
karo Clevelandas turėjo gražias 
tikras vasaros dienas, kbrios už
sibaigė — kaip ir visada — su 
perkūnija. Karštis per tas tris 
dienas buvo tokią didelis, kad 
pasiekė 85 laipsnius. Seredoj 
jau buvo vėsiau ir lynojo.

Ant Euclid avė., prie E. 57 
gat., panedėlį vieno restaurafio 
iždininkė - nešė -bankan pinigus. 
Ją viduryje dienos ir -prie daug 
matančių žmonių sulaikė trįs 
banditai-, parmušė ant žemės, 
suspardė veidą, pagrobė pinigus 
— $1,500 — ir ąutomobiliuje 
pabėgo. Dubta žinia policijai, 
ir štai tame atsitikime net pen
ki automobiliai sugadinti: po
licija-smarkiai lėkdama sumu- 
šė du mažesniu pašaliniu, pa
tįs banditai pora apdaužė jr ga
ilaus jų pačių automobilius su
simušė. Toliau bėgo pėsti.

Spaudos industrija -laukia di
delio sumišimo; Norima įvesti 
44 valandų darbo laiką visose 
unijų spaustuvėse. Spaustuvės 
ant to nesutinka. Daugelis jų 
padarė griežtus prižadus kovoti 
su tuo darbininkų užsigeidimu.

Drąsios užmusėjystės daugi
nasi, kaip nekurie tyrinėtojai iš- 
vedžioja, iš priežasties baisiai 
prasiplatinusio naudojimo nuo
dingųjų vaistų, ęievėlande yra 
6,000 tų vaistų naudotojų, sako 
Dr. G. E. Webster, vyriausias 
miesto narkotiškųjų ligų gydy
mo biuro vedėjas. Visoje Ohio 
valstijoje tuo baisiu papročiu 
užsikrėtusių yra apie 50,000.

Vietinėse žiniose pirmą vietą 
gaus visų vietos draugysčių pra
nešimai ir paskirų koresponden
tų aprašymai įvairių vietinių 
nuotikių Lietuvių tarpe. Visi 
esat kviečiami pranešinėti žinu
tes iš Lietuvių veikiojo—trum
pas ar ilgesnes.

Kokis amžius apsivedime pa
vojingiausias? Ir apie tai jau 
yra kalbama. Miesto šeimyni
nių santikių biuro vedėjas Brad
ley Hull padarė ištyrimą jogei 
“pavojingas amžius” apsivedi
me yra vyrų apie 45-tus metus, 
o moterų — siekiant 40-tą me
tą. Kad vyrąs pirm pasiekiant 
vidurio savo amžiaus jau “išvai
kė visus vėjus” yrą neteisybė,

Central 1690 Main 206

JONAS BALUK0N1S
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Bank 
Atdaras, vakarais.

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 — Įsigykite Savus Namus 
Inmokekit $300.00 ir Įgykit namą pagal savo pasirinkimo. 
Informacijų reikalaudami kreipkitės prie Mr. Radwell.

The Seltzer Round Company 
587-591 The Arcade Cleveland, Ohio 
Ontario '2775 1 , Central 5417

■:

PERSTOK MOKĖTI
BUK SAVININKU

Geriausia Proga Lietuviams v 

PARSIDUODA Keturi Namai ant E. 
7 4-tos Gatvės, 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.
I I

22-rų Sukaktuvių j
špardavimas

MILIJONO DOLARIŲ NUOTIKIS!

'Dideliausias Specialis išpardavimas Puikių Naujų Pava
sarinių ir Vasarinių Prekių su tokiu sutaupymu pi

nigų kad bus pertikrintas kiekvienas nusima
nąs apie kainas pirkėjas, jog šis tai yra 

vienas iš pinigų taupymo nuotikis.

TIKRAS ATGRĄŽIN1MAS SENŲJŲ LAIKŲ KAINŲ 
IR AIŠKUS PRIPARODYMAS GALUTINO GRĮŽIMO 

NORMALIŲ KAINŲ

T
OLI atgal Balandyje 1915 metais, paskelbime di

delio išpardavimo, puikių moteriškų siutų buvo 
pagarsinta jie po $24.50 — tokios pat rūšies siutai 
yra gatavi pardavimui rytoj po $25.00. — Plono 

chiffon taffęta, išsiuvinėto georgette, išsiuvinėto ir ka- 
rieliukais apsiūtos satino suknios buvo tuomet $21.00 — 
rytoj jos bus beveik ta pačia ketina su pažymėjimu tiktai 
$22.50 — tokios pat materijos kaip ir tos rytoj po $21.00. 
Vyrų siutai su dvejom kelinėm buvo pardavime 1915 
metais po $33.50 — rytoj tos pat rūšies siutai bus par
duodam! po $31.50'.

PASIŽYMĖJĘ DVIDEŠIMTS VIENU SEZONU 
PINIGŲ TAUPYMO PATARNAVIMU 

CLEVELANDIEČIAMS

Musų 8-nių puslapių laikraštis, kuris buvo išdalin
tas perdėm visą miestą, pranešantis apie šitą visoje mu
sų didelėje krautuvėje įvykusi nuotikį, skamba teisingai 
vienu žingeidžiausių pertikrinančių pranešimų šio laiko 
ekonomijos, kokią kada mes turėjome laimę spaudoje 
parodyti.

V1LNIAUS G
MAUT

Vokietijos Už]
Francuzija

RSPAUSTUVUREĮKA1
Streikuoja B

Iš DARBIU
JUDĖJU

Ohio industrijas 
- pranešimai skelbia 

rijant, vienok abi 
mas nepersimaino, 
greitąją neprasidės 

geležies ir plieno ] 
kurios pradėjusios 

stowno įstaigos tur
Mažos permainos 

siręikšti ir angliai 
koi dar tik užbaigi 

kainu klausime.
Almino gurno in< 

čiasi daug geriau 
atgal. Automobilii 

vbystės skelbią apie 
dėjantį reikalayimi

E. Liverpooiio -pi 
kilo mažas streikai 

50 darbininkų, tik 
' liepti ir ant kitų.1

Kitose smulkesn 
jose jaučiama vyk 

mainos. • \

Britanijos angli; 
ko padėjimas prad 

kiau rodytis busiąs 
Valdžia padarė kit 
mą, tuomi dar labia 

damą pertvarą tarą 
ir darbininkų, duoda 
nimą kad darbininl 

nebūtų numažinamo! 
nedaugiau kaip po t 
į dieną; priežiūra siu 

arkdturiems mėnesi:

Nušautas policistas. Pereitos 
savaitės pabaigoj ant Scovill av. 
likosi nušautas policistas Spros
ty, sūnūs policijos kapitono ir 
miesto Saugumo Direktoriaus 
Sprosty sūnėnas. Vienon gėryk- 
lon užvažiavę keletas banditų 
nakčia pradėjo šaudyti ir pa- 
galiaus nešėsi /laukan, kur jų 
laukė automobilius. Nugirdęs 
šaudymą, policistas Sprosty bė
go artyn; netoli tos vietos pa
matė išbėgančius vyrus ir pri
sakė jiems mesti šautuvus, bet 
kolei pats spėjo savo išsitrauk
ti, visi šeši bėgusieji paleido į 
jį šuvius. Banditai prasišalino.

Pakilo didelis skandalas, ypač 
kad nukentėjo prie miesto val
džios esančių žmonių sūnūs. Iš 
banditų tuo tarpu nei vienas ne
sugauta, bet laimingas ženklas 
jų susekimui buvo kito greituo-

s

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama
Merchants
Trading
Štampai $ o o $
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Detroito automobil 

( jas Ford įveda savo 
Earns mokėti bonus nu 
ro uždarbio, kaipo pei 
dvi savaitės, vietoj sy 
se, kaip ikšiolei buvo, 
darbininkams mokama 

dieną už darbą, inažia 
gauna daugiau, pagal 

gabumo.

Apie 150,000 papras 

ninku prie visų šalies 

gauna sumažintas alga 
kertama jiems nuo 20 i

Sustreikavo visi Sun 
jų valdžios laivų darbir 

numažinimą algų ant 1

DR. P. J. HUGHES 
DENT1STAS 

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597

Kaipo Pasekme Sensacionalio Visai Žetna Kaina Nupirkimo —

Gražus Moteriški $25 iki $30 Ploščiai
Išstatyta Pardavimui Musų Skiepe po 

bUVIRŠ 300 — 20 įvairiausių madų, viena parodoma paveiksle. 
Bolivias, velour, verbliudo vilnų, polos ir trikotino — taip pui
kios kad $18 yra ištikrųjų stebėtinai žema kaina. Jie yra su
gniaužtų, sportiškų, diržuotų, paprastų ir plačių modelių — visi 
ŠILŠO PAMUŠALU. Visose naujausiose Pavasarinėse spalvose 
yra mierų moterims ir merginoms.

Moterų Nauji Siutai
Moterų $15 ir $17.50 pu- 
kuoti jersey siutai gero- *^0* 
se madose ir tinkamose 
spalvose. Visokios mieros moterims 
ir merginomis. Randasi Bargain Ba- 
semente po $8.95.

PILNAI 
ir 'pilnai

Moterų Nauji Ploščiai
Jie turėtų būti parduoda- QQ 
m i po $15 ir $17.50! Spor- Jy’ 
tiški, tiesioginiai, su dir
žais ir platus apsiautalų pavidaluose 
visos vilnos materijos. .Visų spalvų, 
visų mierų moterims, merginoms ir 
mergaitėms.

MOTERŲ $25 IKI $50 SUKNIOS
Figūruotos ir kvietkuotos Georgette, foulards, taffeta šilko, $1/3 .50 
satino, mignonetto, crepe de chine, ir įvairiausių maišytų A 
gražių naujų spalvų, šios suknios buvo specialiai pirktos ir 
yra ištikrųjų $25 ir 830 vertės, šiame išpardavime yra nupigintos iki 
$14.50 kiekviena.'
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1

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

CLEVELAND, OHIO.

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

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

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

Dr. G. A. YATĖS, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas

Amerikoje organizuoį 
milijonu dolarių didini 
tįuuysfės kompanija 

fflui prekių ir žmonių oi
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Zionistų ir Arabų sus 
Jaifoj, [kaip pranešama 

ruzalio, 20 likosi užmušt 
sužeista.

žemės drebėjimo auki 
ris ateina žibių apie ats 
Chinijbj žemės drebėjim 

džio mėn, iš ko paaiški 

m žuvusių bus apie 40,( 
i Drebėjimo vietos (yra t 

civilizacijos ir -tik jei pi 
vyksta kur žmonės iš ti 
j miestus praneša apie si 

ties nuotikius.

Nelaimė ant gelžkelio. 
L field, W. Va. — Atbulai s 

i mas trukia stotyje atsii 
/ pilnus [anglies vagonus ■ 

sutrenkimo užmušta-6, 
? 27 žmonės.


