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Gegužine Visoje Ameri
koje Praėjo Ramiai

VILNIAUS GYVENTOJAI PRADEDA NERI
MAUTI DEL LENKU GROBIMUI.

Vokietijos Užpuolimas Laikinai Užsivilko, Nors 
Francuzija Turi Susiuntus Kariumenes prie 

Rubežių apie Ruhr Sritį.

SPAUSTUVIŲ DARBININKAI STREIKUOJA 
REIKALAUDAMI 44 VALANDŲ.

Streikuoja Budayotojai ir Laivų Darbininkai:

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO 

i______________________ _ 1
Ohio industrijas apipiešiant, 

pranešimai skelbia dalykus ge
rėjant, vienok abelnas padėji
mas nepersimaino. Jeigu ant 
greitųjų neprasidės reikalavimų 
geležies ir plieno produktų ne- 
kurios pradėjusios veikt Young- 
stowno įstaigos turės užsidaryt.

Mažos permainos pradeda ap- 
siręikšti ir an-gliakasyklose; li
ko dar tik užbaigti skirtumas 
kainų klausime.

Akrono gurno industrija jau
čiasi daug geriau negu mėnuo 
atgal. Automobilių ratų išdir- 
bystės skelbia apie nuolatos di
dėjantį reikalavimą.

E. Liverpoolio .puodininkystėj 
kilo mažas streikas^—(Sėjo apie 
50 darbininkų,, tik tas gal atsi
liepti ir ant kitų.1

Kitose smulkesnėse industri
jose jaučiama vykstančios per
mainos. • \

Britanijos angliakasių strei
ko padėjimas pradeda vis aiš
kiau rodytis busiąs sutaikintas. 
Valdžia padarė kitą nusileidi
mą, tuomi dar labiau susiaurin
dama pertvarą tarp darbdavių 
ir darbininkų, duodama, užtikri
nimą kad darbininkams algos 
nebūtų numažinamos staigu ir 
nedaugiau kaip po tris šilingus 
j dieną; priežiūra siūloma trims 
ar keturiems mėnesiams.

Detroito automobilių išdirbė- 
jas Ford įveda savo , darbinin
kams mokėti bonus nuo tam tik
ro uždarbio, kaipo perviršį, kas
dvi savaitės, vietoj sykį metuo
se, kaip ikšiolei buvo. Visiems 
darbininkams mokama po $6 į 
dieną už darbą, mažiausia, kiti 
gauna daugiau, pagal amatų ir 
gabumo.

Apie 450,000 paprastų darbi
ninkų prie visų šalies gelžkelių 
gauna sumažintas algas — nu
kertama jiems nuo 20 iki 22%.

Sustreikavo visi Suv. Valsti
jų valdžios laivų darbininkai už 
numažinimą algų ant 15 nuoš.

Amerikoje organizuojama 50 
milijonų dolarių didumo orlai- 
vininlcystės kompanija vežioji
mui prekių' ir žmonių oru.-j.

Zionistų ir Arabų susikirtime 
J-affoj, (kaip pranešama iš Je- 
ruzalib, 20 likosi užmušta ir 150 
sužeista.

žemės drebėjimo aukos. Dar 
vis ateina žinių apie atsibuvusį 
Chinijoj žemės (drebėjimą 'gruo
džio mėn., iš ko paaiški kad vi
so žuvusių bus apie 40,000 žm. 
Drebėjimo vietos (yra toli nuo 
civilizacijos ir ‘tik jei pėsti at
vyksta kur žmonės iš tų vietų 
j miestus praneša apie savo sri
ties nuotikius.

Nelaimė ant gelžkelio. Blue
field, W. Va. — Atbulai stumia
mas trūkis stotyje atsimušė į 
pilnus ;anglies vagonus ir nuo 
sutrenkimo užmušta 6, sužeista 
27 žmonės.

GEGUŽINĖ PASIŽY- 
' MĖJO RAMUMU

Šiais metais, priešingai kaip 
kitados, Suvienytose Valstijose 
ir net visame pasaulyje proleta
riato šventė — pirmoji gegužio1 
— praėjo ramiai. Europoje ji 
vietomis apvaikščiota su dides
niu intempimu ir dalimai be
tvarkėmis-, Pietinėje Amerikoje 
susproginta pora bombų. iVenok 
Suvienytose ^Valstijose, kur agi
tatoriai daug vilties dėjo, laukė 
ir pranašovo “šią gegužinę pas
kutine kapitalizmo viešp’atavimo 
diena,” viskas praėjo gražiausia, 
beveik be jokių demonstracijų, 
kurių net'nebuvo stengtasi lai
kyti.

Visuose didesniuose miestuose 
Suvienytose Valstijose buvo pri
sirengta prie visko: nežinota ką. 
kas gali’pradėti. Buvo priren
gta specialės policijos, šautuvų, 
kulkosvaidžių, apstatyta sargy
ba federaliai, valstijų ir rpies- 
tų budinkai: teismų hutai, poli
cijos stotįs, bankai, pačtai, tele
fonų įstaigos, žodžiu visos to
kios vietos prie kurių susiundy- 
ti agitatorių žmonės turi dau
giausia patraukimo.

Pirmoji gegužio buvo nedėl- 
dienis, beveik visi darbininkai 
buyo liūosi; daug ko tikėjosi' ir 
jie patį?. Bet tą dieną apsiėjus’ 
be nieko, valdžios buvo prisi
rengusiai perleista ir pa-nedėlis. 
Ir tas praėjo gražiai.

Komunistai apsiėjo tiktai mė
tymu ir siuntinėjimu lapelių su 
jų 'karšta agitacija “proletaria
tui sukilti”, “padaryti galą ka
pitalizmui”, “pradėti proletaria
to diktatūrą”.

Vilniaus Gyventojai Yra 
Prieš Lenkus

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Washington, D. C. -/ “Elta” 

yra prisiuntusi tokį kablegra- 
mą apie Vilniaus- gyventojų ūpą, 
kaip jis yra perstatomas laikra
ščio “Kurjer Polski” (Lenkų 
Soc. Partijos):

“Kurjer Polski” grįžusio 
Varšavon Lenko, žodžiais 
rašo: “Blogai darosi Vilniu
je. Redakcijos pilna skun
dų ant ‘soldateskos’ plėšimų, 
prisidengiant,,rekvizicijom, 

i Raitelių elgimąsi toksai pat 
kaip .Rusų kazokų. Gyven
tojų nuomonė persikeitė. 
Pradžioje jie“buvo palankus 
Lenkijai, da'bar jau eina 
prieš Lenkiją. Valdininkų 
endekiški pasielgimai atstu
me žmonės; ‘Odrodzenie’ 
mitinguose šaukiama: ‘Ša
lin, svetimieji!” . 1 '

Taip kalba įsipykę ant tauti
ninkų' demokratų Lenkų socia- 
listai, bet patįs endekai turbut 
yra kitos nuomonės ąpie savo 
darbuotę Vilniuje.

spaustUvninkai
UŽ 44 VALANDAS
Tarptautinės Spaudos Unijos 

darbininkai visose Suvienytose 
Valstijose paskelbė streiką rei
kalaudami sutrumpinimo darbo 

i valandų. Iki šiolei buvo pripa
žinta 48 valandos savaitėje, da
bar reikalauja 44 valandų. Vi. 
Įsuose miestuose įvairios spaus
tuvės kuriose dirbo unijistai 
tuo paliesta. Streikas apima di
džiuosius miestus kaip Chicaga, 
CIevelandas, New Yorkas, Buf
falo, z Albany, New Orfėans, St. 
Louis, Philadelphia ir kt.

New Yorko dauguma spaus
tuvių jau pripažino 44 valandų 
laiką.

Daugelyje vietų buvo suimti 
komunistiškos literatūros dalin
tojai.

Ką Ant To Musų “Ko- 
z munistai” Sakys.? .,

Maskvd. — Draugas Kazan- 
ski, komandierius šiaurinės gru
pės raudonosios armijos,' pasi
žymėjęs prie < užėmimo Kron- 
štadto nuo revoliucijonierių, ga
vo žymią dovaną: “už nepapras
tą narsumą ir gabumą išvadavi
mui Kronštadto” apdovanotas 
auksiniu šautuvu.

Ką ant to musų bolševikai pa
sakys, kurie kėlė' lermą kada 
vyčiai rinko pinigus padovano
jimui Gen. Žukauskui auksinio 
'kardo ? Ar negeriau tam drau
gui butų buvę gauti drūtą plie
ninę žagrę ir geras akėčias už 
tą aukso šmotą? Draugas Ka- 
zanski yrą kaimietis, ne -buržu
jus, nesuprantantis aukso ver
tės. — Dar nesenai musų “ko
munistai” džiaugėsi iš paveiks
lo kad kardai ir šautuvai suka
lami Į plūgą.

Budavojimo Amatninkų 
Streikas

šalip spaustuvninkų, gegužio 
2 d. prasidėjo didelis streikas 
budavojimo amatų darbininkų. 
Streikas paliečia daugiausia Cle- 
velandą .ir Chicagą. Kitose7 vie
tose irgi streikuoja. Clevelan
de streikas apima (apie 25,000 
darbininkų, ir delei streiko su
stabdyta budavojimas daugybės 
didelių budinkų, kurių abelnai 
padirbimo kaina siekia apie 25 
milijonus dolarių'. Aipe 10,000 
darbininkų turėjo sustoti dirbę 
delei sustreikavimo pirmųjų.

Kaip spaustuvninkų taip ir 
budavotojų streikas nieko ben
dro’ neturi su gegužine ir ne 
dėlto streikai paskelbti. Spaus- 
tuvninkai streikuoja už 44 va
landas, kurias jiems spaustuvės 
nenori pripažinti, o budavotojai 
prieš numušimą algų, ką jiems 
paskelbė padaryta, nuo gegu
žio 1 dienos.

Mažina Karės Spėkas
Suv. Valstijų kariumenė susi

dės iš 168,000 kareivių ir laivy
no iš 100,000 vyrų. Kuomet S. 
Valstijos buvo karėje šios šalies 
uniformose buvo 4,500,000 vy
rų.

Pereitą savaitę - Prezidentas 
Harding dalyvavo S. V. kariško 
laivyno manevruose ir peržiurė
jo visą vandens galybę kaipo, 
naujas vyriausias laivyno va
das; kuo esti kiekvienas prezi
dentas.

Vokietija Nepaklausė
Paryžius^ — Paskutinę dieną 

kada buvo paskirta Vokietijai 
priimti sąjungiečių išlygas arba 
ant rytojaus laukti užeinant ka- 
riumenės, Vokietija rado pasi
teisinimą pradėjimu tarimosi su 
Suv. Valstijų valdžia apie atly
ginimo didumą. Kaip ultimatu
mu -buvo reikalaujama, Vokieti
ja taipgi atsisakė -pristatyti sa
vo iždinės auksą į Paryžių.

Francuzija turi gatavai pa
rengus kariumenę užėmimui di
desnių Vokietijos plotų, labiau
sia Ruhr srities Tarp Francu- 
zijos ir Italijos įvyko Skilimas 
už Ruhr užgrobimą: Italija ne
mato naudingu tos srities už
imti privertimui Vokietijos pil
dyti išlygų. Did.. Britanija pri
taria užleidimui dar 7 dienų lai
ko, Francuzija tuoj norėjo pul
ti. Suv. Valstijos dar palieka 
12 dienų pratęsimui su patari
mu Vokietijai stengtis pasiūly
ti kiek nors prieinamesnį atly
ginimą.

Vokietija, kaip jau po karės 
pasirodė, savo išdirbiu pervirši
ja kitas šalis ir skaičiumi ir pi
gumu. Toną plieno (2,000 sva
rų) šiandien Vokietija gali iš
statyti Anglijoje $20 pigiau ne
gu pati Anglija gali pasidaryti.

Suv. Valstijos .padavė Sovie
tų Rusijos valdžiai reikalavimą 
paleisti iš kalėjimo Maskvoje 
visus laikomus Amerikonus.

Airiai Eina Senais Ke
liais, nors Klaidinami 
Dublinas. — Naujas lapas Ai

rijos istorijoje prasideda šią sa
vaitę su įvedimu savivaldos ar
ba autonomijos, kurią pripažino 
Did. Britanija Airijai. Tas pa
daro galą unijai sulyg kurios 
Airija buvo valdoma iš Angli
jos per 120 metų.

Vienok ta savivalda dai/neat- 
liuosuoja Airijos nuo Anglijos. 
Airija kovoja už pilną nepri
klausomybę. Tarp respubliko
nų Airiu yra viena mintis: būti 
laisvais. Valdžios tokis pasiel
gimas dalimai .patarnauja Airių 
suskaldymui. Vieni pritaria ir 
tam ką jiems valdžia duoda.

Gegužio 3 d. buvo įsaikintas 
lordu leitenantu Airijai Lordas 
Talbot, pirmas katalikas žmogus 
pastaruoju laiku tą vietą uži
mantis.

Cork Kr Tipperary pavietuose 
pereitą nedėldienį susirėmimuo
se Airių su valdžios kareiviais 
ir policiją užmušta 7 žmonės; 
suimta keletas1 Airių.

. Iki galo pereitos savaitės Ai
rijoje buvo nužudyta astuoni 
valdžios policistai. Kitose vie
tose atsibuvo susirėmimu ir vis 
su nužudymais vienų tai kitų.

Francuzija Beveik prie 
Bankruto

Paryžius. — Francuzijos iždi
nę beveik tuščia; Iki šiolei val
džia yra išmokėjus 40,000,000,- 
000 frankų atstatymui Vokie
čių užpuolimu suardytų sričių. 
Ūž tą darbai Vokietija pažadėjo 
apmokėti, bet iki šiolei dar nie
ko nuo jos negauta, šitokis 
Francuzijos atsistatymo progra
mas buvo nustatytas iki šių me
tų gegužio 1 d. Po karės per
traukos Francuzija susidūrė su 
tokiu padėjimu: devynios iš la
biausiai produ'ktitvių provincijų 
buvo 'beveik išmuštos iki -to kad 
nieko negalėjo išduoti. Darbo 
spėkos sumažintos ant 2,000,000 
užmuštų ir sukoneveik-tų karėje. 
Visa viltis Francuzijai yra ant 
gavimo atlyginimo iš ..Vokietijos 
už visus nuostolius.

Italija pasilieka Suv. Valsti
jų pusėje ginčuose už Yap sa- 
lukę Pacifiko okeane, kurią Ja; 
ponija ir Suv. Valstijos nori pa
laikyti kožna sau. ,

Japonijos ministerija jau pa
sirengus išleisti Yap ir kitoms 
saloms savo mandatinę valdymo 
tvaiką.

Kambaryje per 16 metų. Glen 
Falls, N. Y. — Čionai atrasta 
31 metų amžiaus mergina kurią 
motina išlaikė lyg kalėjime už
dariusi kambaryje per 16 metų, 
kur ji būdama nematė nei siū
lės šviesos nei žmogaus išsky
rus savo motiną ir seserį. Iš
rodo kad motina yra pusprotė. 
Bus paimta tyrinėti jos visos 

j tris protiškai.

LENKAI KĖSINOSI 
PRIJUNGTI VILNIŲ

VARSA VAI
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kuomet Belgijos žemėje eina 
tarp Lietuvių ir Lenkų ilgai lau
kiamos' “broliškos” derybos de
lei išsprendimo visų ginčų, Vil
niuje ir Lietuvos Rytuose Len
kai endekai nepaliauja -Siautę. 
Štai 'koksai yra gautas nuo Ba
lučio iš Kauno kablegramas a- 
pie įvykius paskutinėse dienose:

Balandžio 19 dieną, kuomet 
■pripuola sukaktuvės delei pa- 
liuosavimo Vilniaus iš bolše
vikų, endekai norėjo paskelb
ei pilną' Vilniaus prie Lenki
jos prijungimą. ,Tuo /tikslu 
jie iškėlė ant Gedimino Kalno 

yLenkijos vėliavą vieton buvu- 
sjos ten Vidurinės Lietuvos 
•vėliavos. Ingulos komendan
tas, Barlicki liepęs ją nuimti 
ir iškelti Vidurinės Lietuvos 
vėliavą, bet Barlickiui vos nuo 
kalno nulipus endekai vėl nu
leido Vidurinės Lietuvos vė
liavą, iškeldami Lenkijos vė
liavą. Barlickis gi sugrįžęs 
ant kalno vėl permainė tas 
vėliavas’ ir buvo pastatęs sar
gybą daboti. Endekai mieste 
pakėlė trukšmą. Viso to pa
sekmė: nėra jokios vėliavos.

Lenkų leidžiamo žydiško 
laikraščio “Der Neue Morgen” 
redaktorius Galičietis Kro-nen- 
berg yra Lenkų pasiųstas 
Brusselin padėti Aszkenazui.

Vilniaus miesto Taryba ba
landžio 18 d. sumanė ir balan
džio 19 d. inteikė garbės pi
lietybę Pilsudskiui, že!gows- 
kiui ir gen. Szeptyekiui. žy
dų vardu Dr.’Wygodski ‘yra 
paraškęs jog žydai su šiuo 
nutarimu nieko bendro netu
rėjo ir neturėsią.

Toli.Rytuose Gervintų mie
stelyje Lenkai yra nutarę pa
naikinti bažnyčioje Lietuvių 
pamaldas. / (Balandžio 17 d. 
bažnyčioj" kilo riaušės, šio 
atsitikimo .pasekmė: kun. Ja- 
kanovas areštuotas, •atgaben
tas Vilniun ir grasomas karės 
lauko teismu. — i

Mestelyje Korvie, į šiaur
ryčius nuo Vilniaus, Lenkų 
administracija įsakė vietos 
klebonui raginti bažnyčioje 
Žmones rašytis prie “Straž 
bezpieczenstwa”, t. y. naujas 
vardas “Polskiej Orgapizacyi 
Wojskowej”. Jam atsisakius., 
sušaukta mitingas dvare kad 
paraginus žmones imtis gin
klų. žmonės šaukdami “dosc 
tej wojny” suardė patį mitin
gą. Balutis.

Francuzams Rupi Ame
rikos Pažidra

Francuzijos laikraščiai prade
da prirodinėti jog Francuzija 
vietoj . tikėtis turėti naudos iš 
Suvienytų Valstijų ir Did. Bri
tanijos kivižčijimųsi turėtų pa- 
.sistengti suartinti tas dvi vals
tybes prie sutarimo. Suv. Val
stijų Prezidento Hardingo už
jautimas Airijai, tuo pačių sy
kiu nepritarimas Rusijai, kurią 
Anglija gatava yra paskelbti,1 
yra- tik, sako Francuzijos spau
da, sunkinimas diplomatinių jos 
pačios santikių su Suv. Valsti
jomis ir Did. Britanija.-

Kitas Francuzų užsimanymas 
yra varyti daugiau propagandos 
gavimui S. Valstijose pritarimo; 
nes kitaip daugiau užjautos ga
li čia išsistoroti sau Vokiečiai. 
Nepriėmimas Versalio išlygų, 
atmetimas Tautų Sąjungos aiš
kiai rodo Francuzams jog Suv. 
Valstijos nėra traukiamos prie 
tų darbų ką ji su sąjungietėmis 
yra padarius.

Bulgarų bolševikų deputacijai 
atsilankius pas Odesos bolševi
kus, pastarieji svečius taip pri
ėmė-kad nekuriems net batus 
nuavė ir. paleido basus. Sugrį
žę namon Bulgarai pradėjo abe
joti ar butų kokia nauda įve
dus bolševizmą savo šalyje.

PLATESNI PRANEŠIMAI APIE BRUSSELIO 
LIETUVIŲ-LENKŲ DERYBAS

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Amerikos Lietuviai vienu 

bent žvilgsniu gali pilnai pasiti
kėti daryboms, prasidėjusioms 
Brussdyje tarp Lietuvių ir Len
kų, būtent musų delegacijos su
stato. Musų Valdžia yra pasiun
tusi į tas derybas delegaciją po 
Ernesto Galvanausko vadovybe. 
Jon ineina jau pasižymėjusieji 
musų diplomatai, dalyvavę įvai
riose derybose, T. Norus ir P. 
IKlimas; du buvusieji premjerai 
M. Šleževičius ir E. Galvanaus
kas ; toliau atstovas Francuzi- 
joje Miloš, kun. Jurgutis, ir be 
to buvęs generalip štabo virši
ninku svarbiausiais laikais pulk. 
KleščinSki, ir “Eltos" Telegra
mų Agentūros 'direktorius Dr. 
Eretas. Nerandamas delegaci
joje tik Prof. Voldemaras, kur-, 
sai plačioj Amerikiečių spaudoj 
labiausia yra pragarsėjęs. Gal 
but jo pasiuntimui yra kiek pa-
kenkęs savo rašiniais iš Pary
žiaus tūlas “Lietuvos” kores
pondentas- Muciuls Scevola, kur
sai yra parašęs keletą straips
nių, 'bent savo pamokinančiu to
nu panašių į raštus Rene Vinci, 
kursai yra lašinėjęs Amerikos 
“Draugui”. Tečiau reikia spė
ti jog 'buvo ir kitos svarbios 
priežastįs, o gal ir patsai Prof. 
Voldemaras- netiko važiuoti. Jei
gu sulyginti musų delegaciją su 
Lenkų, kurioj yra tik keturi, iš 
kurių tik vieno Alszkenazy var
das tėra žinomas, tai musų per
galė yra aiški ypač kad patsai 
Asžkenazy nėra dar Brusselin 
atvykęs ir yra tebelaukiamas. 
"Visa padėtis taip susideda jog

ninku Hymansu. Suprantama, 
apie ką buvo tarp savęs kalbė
ta pilnų žinių būti negali, bet 
čion galima įsivaizdinti kad bent 
du klausimai turėjo būti palies
ti. Pirmiausia paties Vilniaus 
klausimas, kaipo muSų sostinės. 
Lietuviai yra paskelbę savo ne- 
priguhnybės aktą, aiškiai jame 
■pabrėždami jog -tos naujos val
stybės sostinė turi būti Vilnius. 
Tą patį yra pareiškęs1 pirmame 
posėdyje ir Steig. Seimas. Nuo 
to akto didžiai sunku nueiti. Ir 
Vokietija ir Rusija ir daug ka
tu valstybių, -kurios yra pripaži- 
nusios mums ar tai dpjure ar 
de facto, turėjo skaitytis su tuo 
pareiškimu, su tokiu Lietuvių 
tautos noru, /nes jeigu vietoje 

I Vilniaus Lietuviai 'butų apsirin
kę savo sostinės vietą na kad ir 
tokiuose Raseiniuose, tai gal but 
tos valstybės ir nebūtų Lietu
vos pripažinusius*. Taigi atsi-

Į šaltyti nuo Vilniaus no kokiu 
nors .pretekstu jau šiandien ir 
negalima, nes .tuomet galėtume 
(suteikti teisės ir progos šioms 
valstybėms kaip ir atsiimti savo 
pripažinimą. Vilnius buvo ir 
jpasilie'ka, iškihmngai tariant, 
/Lietuvos širdimi. Antru daly
ku kursai turėjo 'būti paliestas, 
■nes apie tai Lietuvos Valdžia 
jau nesykį yra prisiminusi, tai 
būtinas reikalas kad Lietuvos 
Respubliką pripažintų de jure 
ir kitos valstybės, bent tos ku
rios nori padėti išspręsti musų 
ginčus su Lenkais, ir pirmoj ei
lėj pąti Lenkija. Mes galima 
tąrtis tįktai. Jkąio .lygus su ly
giais ir ne kitaip. Pačiam pir-

kokių nors, didesnių rezultatų į miniwkuį Hymansui gali but ne
sunku laukti-. Aiškiai matoma I smaigu pirmininka-ut dviem bent
jog Lenkai norėtų kaip nors nuo teisės žvilgsniu nelygiom pu- 
šių derybų išsisukti. Kaip ty- sėm.
čia ir pačių derybų antrasis po- Trečiuoju klausimu, jeigu jis 
sėdis atidėtas į balandžio pabai- buvo palięstas, turėjo 'būti mu
gą. Taip juk nedaroma kuomet su padarytoji ir pasauliui pa- 

(suvažiūoja Skaitlingos delegaci- j skelbta sutartis su Rusais. Su 
jos. / [jais, t. y. su Rusais, mes esame

Sulyg pačios derybų esmės, nustatę savo sieną ir todėl ne- 
tai padarytas pirmame’ posėdy- paniekindami tos sutarties Ru- 
je gerb. E. Galvanausko pareįš- sai negalėjo užleisti tame pasie
kimas kad Lenkai privalo pir- nyj kitiems užsigyventi, o jie 
miausia pildyti /Suvalkų sutartį yra užleidę visame tame pasie- 
delei užlaikymo tarp Lenkijos | nyje iki pat Dauguvos. Pada- 
ir Lietuvos demarkacijos linijos/rytos tarptautinės sutartis 'yra 
Varėna-Bastunai-Molodečna, bu- šventu dalyku. Rusų pavietų 
vo labai geru žingsniu. Sulyg ■ Respublika, gelbėdama savo kai
tos sutarties, Lenkai fra tvir
tai pasižadėję neiti toliau tos 
linijos. į Lietuvos Rytus iki ne
bus galutinai išspręsta tarp Lie-' 
tuvių ir Lenkų ginčai. Nepai
sant. šios sutarties jie yra nu
ėję su savo- Želgowskiu į Vilnių 
ir apėmę visus Lietuvos Rytus. 
Taigi pirmas žodis “prosze pa-' 
nams” — išeikite už. tos linijos. 
Mes nežinome, ar taip yra pa
reiškęs gerb. Galvanauskas, bet 
sulyg esmės tai tas pareiškimas 
turėjo tą prašmę. Jeigu visa 
delegacija ir nieko kito neatsie
ktų tai butų gana šio vieno pa
reiškimo, ir musų delegacijos 
kelionė butų pilnai pateisinta.

Toliau buvo daromi du posė
džiai balandžio 22 ir 24 dieną 
Lietuvių Delegacijos su pirmi-

lį, galėjo užleisti Lenkams 'ką 
tik jie norėjo; -bet mums tai ne 
vistiek, nors kad ir delei tos 
paprastos priežasties jog reikia 
iš Rusijos miškas gauti, ir mes 
delei to (su jais turėtume pasi
skaityti ir bent nieko nedaryti 

Į kas tokį Rusijos Sovietų Respu
blikos žingsnį galėtų iš musų 

Į pusės- pagerbti-. Taigi išeina kad 
mums kaip ir negalima Len
kams siūlyti liuoso tranzito Ne
munu ar gelžkeliAis, nes- jie kaip 
tik labai mažai sulyg tos sutar
ties prie to Nemuno- prieina ar
ba gali prieiti.

Bet tai vis spėjimai, kas galė
jo būti kalbama; o kas- reikėjo
pasakyti tai jau tapo pirmame 
posėdyje pasakyta: prosze pa
nai, eikite laukan!
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■: REIKALAUKIT TUOJAU Į:

■I ^^-AS numeris “ARTOJO”, mok- I;
J; s^°» literatūros ir juokų menesi-
■; nio žurnalo, išėjo gegužio 1 d. ; •

ir jau išsiuntinėtas prenumera- !;

I
' toriams ir kurie iškalno užsisakys. ;!

Kaina vieno numerio 10c. Metams $ 1. ' ;!
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra- , ■ 1 
žia « pieštais dviem spalvom viršeliais, dai- !• 
lūs pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiu- ■; 
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- ;Į 
čiaina. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė. !*

’’ARTOJAS”

E. 79th Street, Corner Superior Aye. I;
CLEVELAND, OHIO ;>
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2 DIRVA

Is Lietuvių Gyvenimo į
CHICAGO, ILL.

■ M. Petrausko koncertas. Ba
landžio 20 d. Bohemian Ameri
can salėje, ant W. 18 gatvės, 
atsibuvo M. Petrausko koncer
tas.
rius, 
vos, 
kaip 
buvo

šv. Vincento Draugiją, kuri tve-1 QllllllllumilllllliilllllullllilllillillIlluiKGMiiililiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm  ̂
’ riasi Lietuvoje ir statys tris’ Ii- = ‘ ‘’
gonbučius visose trijose vysku-| 
pijose po vieną. Nariai rėmė-i 
jai busią kurie duos $50, jų gi 
paveikslai 'busią ligonbučiuose 
[iškabinti, ir bus pagaminta tam 
tikra knyga su -paveikslais ir 
■biografijomis aukautojų. Ku
rie aukaus mažiau, tie bus tik 
šiaip suminėti.

Dr. Rutkauskas uždavė vėjo 
ir Lietuviškoms mokykloms — 
kad jos Amerikoje vedamos ne 
Lietuviškoje dvasioje ir ne Lie
tuviškai. Abelnai suėmus, Dr. 
Rutkauskas apibriežė dalykus 
žingeidžiai ir daug ką naujo pa
sakė. Publikos 'buvo suvirš po
ra šimtų.

Kaip girdėti, pažangioji šios 
kolonijos jabnuomenė ant ge
gužio 19 d. rengia koncertą Lie- 
tuvos 
vauti 
dailės 
kokis

■ Visuomenei reikėtų pasirengti į
• tą koncertą ir širdingai parem-
■ ti Lietuvos našlaičius-, kurie sto- 
i vi ant slenksčio į badą, ligas ir
* mintį. Jau iš D-ro Rutkausko
■ kalbos apie jų padėjimą dąuge-
■ liui ašaros iš alkių riedėjo — jų 

padėjimas graudingas; pasakė, 
kad daugelis savaitėje tik sykį 
duonos tegauna, o šiaip maiti
nami tik kokia putra. Dabar, 
kada musų prakilnusis jauni
mas našlaičių' (pašalpai ruošiasi 
prie koncerto, pagirdami juos 
visi stengkimės paremti juos.

Saulėtekio Vaikas.

vintas. Waiterburiečių dvieilį | tė -kas bus.
kvartetą vadovauja J. S. Prūse-1 Bal. 17 d. Darb. Ratelis per
laitis, kuris taipgi savo daino-j statė “Kun. Macochą”. Pats lo- 
rius turi -gabiai išlavinęs. išimas silpnokai išėjo; šalip vis- 

Už šitą gražų koncertą garbė,ko aršiausia buvo^nemokėjimas 
priklauso ‘Varpui”, kuris taip rolių. Pertraukose skambino

-bli-kos buvo pilna salė. Bus iš 
.ko Rusus paremti, nes tam tik
slui rengta, gi prie Lietuvos 

Ken-I darbų tasai ratelis neprisideda.
srovė, 
musų

nenuilstančiai darbuojasi dailės Rusų balalaikų orkestras, 
srityje, nepaisant visokių truk
dymų ir kenkimų, kokius reik 
nukęsti nuo bolševikų, jeigu ga-

GERB. £r
>Opragilo kampelio
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Gerb. Spragilas atbėgo 

šitokiu aprašymu:
•SUKILKI!lonaise”; ji -taipgi gavo gėlių 

bukietą.
Visas programas ėjo puikiai, 

bet užbaiga pasirodė dar pui
kesnė. O. Pocienė ir M. Petrau- Į]ima j.uos taip pavadinti, 
skas atlį'ko duetą iš op. “Eglė kia (taipgi ir kita musų 
Žalčių Karalienė”; pianu, prita- vis stengdamasi išardyti 
rė A. Pocius, smuiką griežė L. šią prakilnią draugiją. 
Sabonienė. Vargo Brolis.

Programui užsibaigus, visi I 
nenoriai -skirstėsi ir tik džiau
gėsi minėdami visų atliktą pui
kų dainų ir muzikos pokilį. Ki
ti gyrė ‘Birutiečius’ už jų darb
štumą. Tikrai jiems priguli 

I garbė už jų bepartiviškumą ir 
| pasišventimą dadiai. Daugiau 
Itokių koncertų! Moksleivis.

Gerb. musų kompozito- 
nesenai sugrįžęs iš Lietu- 
teikėši mus aplankyti, ir 
Chicaga gyva, manau ne
vietos Lietuviai turėję to

kio koncerto kaip šis. šisai di 
delis koncertas turėtų būti vi
siems Lietuviams pavyzdis. 
me pasirodė jog kur yra vieny
bė <ten ir galybė. Koncerte da
lyvavo visos gabiausios Chica- 
giečių dailos spėkos, visokių pa- 
žvalgų dainininkai, dėlto paren
gimas ir buvo puikus.

Programo pradžioje išėjo g. 
M. Petrauskas su dainele “Kai
tink, šviesi Saulute”, ir taip' 
visus ja apšildė kaip tikroji 
saulutė, žmonės taip ramiai už- 
Isilaikė, kaip but stengdamiesi 
dvasią pagauti. Petrauskas at
liko 'kitas sekančias dainas: iš 
operos “Rus alka” — “Kavati- 
na”; “Dainiaus Testamentas” 
iš op. “Pirmosios Gegužės” — 
pastarąsias dainuojant smuiką 
pritarė L. Sabonienė; ir dar su
dainavo arią iš op. "Genovaitė”.

Sekantieji 'buvo p. Sabonis — 
'baritonas; Ona Pocienė — so
prano, 'kurią publika apdovano
jo trimis gėlių bukietais. Dai
navo taipgi Marė Rakauskaitė 
— soprano; apie ją išreikšti čia 
neturiu nei žodžių. Jos balsas, 
judėjimas, apsirengimas ir visa 
artistės išvaizda — trumpai sa
kant nužymi ją žvaigžde musų 
didžiausių dainininkų. Ji dai
navo Lietuviškas ir Angliškas 
dainas:; tapo apdovanota pui- 

. kiais gėlių bukietais.
Marė Janušauskienė irgi pui-ihuvo apsistojęs, ir besikalbant 

kiai sudainavo dvi dainas, ji I jis išsitarė ateisiąs nors salėn, 
taipgi gavo gėlių. Sekanti dai
navo Nora Gugienė, kuri taipgi 
.gavo bukietą. Po jos gi sekė 
Valerija Bručienė, ’dainavo Lie
tuviškai ir Angliškai’.
■ 'K. SarpalAis -ir P. Stogis irgi 
neblogai’ sudainavo/

Antanas Pocius, Chicagįečių 
vadinamas “piano karalius”, at- 
skambino “Preludium”. Taipgi 
L. Sabonienė griežę smuiku “Po-

di-

Ja-

su | siu; vieni iš jų pelnė, kiti 1 
nuikentė. Dabar vėl ragina
ma darbininkus į karę prieš 
visus kurie šiandien tvarko 
valstybes, arba geriaus sa
kant į revoliuciją. Ir taip 
eis po senovei: ar tauta su 
tauta, ar religija su religija, 
ar klesa su klesa — vis tik 
kova, vis tik vieni nukenčia 
ir moka taksus, ar darbinin
kiškai ar kapitalistiškai val
džiai.

— Ale, drauge, kAip dar
bininkai viską užkariaus tai 
daugiau karių nebus.

— Tai tik jums prižadas 
jūsų vadų, kurie nori save 
carais pasidaryt. Kaip ki
taip žmogų privilios, je? ne 

j geroves jam žadėdami? O 
to visko pasekmės mato ir 
patįs darbininkai, kurie no
ri matyti: štai buvo skelbia
ma socializmas ir jau juo- 
mi, sakė, bus viskas užbaig
ta.' Kada Rusijoj ir Vokie
tijoj socializmas įsigalėjo, 
atsirado bolševizmas, nes, 
mat, yra vadų, kurie nori 
sau vietų ir kurie negali nu
rimti iki kiti tas vietas lai
ko. Rusijoj socializmas nu
versta, Vokietijoj kelis sy
kius bandyta ta valdžia nu-

■ versti, ir niekad vertėjų ne- 
stokuoja. Pabuvus kiek bol-

■ ševizmui atsiras kitoks iz-. 
, mas ir vis darbininkai bus 
; viliojami su gerovių žadėji- 
i mais, ir vis nieko neatsieks.

— Tai, anot tavęs, drau- 
' ge, mes turime vergauti ka

pitalistams, kariauti kada 
jie paliepia, ,ir viskas.

— Ne, Martinai, tai butų 
didžiausias 1 prasižengimas 
prieš gamtos įstatymus: tai 
'butų ėjimas atgal.. Gamtoje 
viskas eina pirmyn. Viskas 
tik per keletą šimtų metų 
taip persikeitė, kad nekurie 
net pasididžiuoja iškovoję 

i tai. Bet tai yra evoliucija. 
Jei darbininkai sekios viso-

“Šią gegužio 
lai būna musų 
niu prisirengt 
kapitalistišką i 
teigti darbiniai 
proletariato dil 
rikoje. Susivier 
javojimui sovi 
kos Amerikoje

Tokias ir da 
agitacijas žodlž- 
skleidė raudo: 
riai prieš pirm 
tik laukė tos 
landos kada 
sukils, viską s 
tada pasiskelb 
tariato diktato

Bet tarp to 1 
tikėjosi ir noi 
gegužio pirmą 
vo pasirodė tol 
giama bedugnė 
okeanas.

Visoje Ameri 
riai judino 'dari 
revoliucijos, (bet 
šte gegužinė p: 
mažiausionuoti 
tais metais atsi

Didžiausią vi 
mėjimams agit 
ant dabartinės i 

. sios bedarbės.
kanas žmogus j 
už žvėrį. Bet pi 
Liniukas niekad 
Iriu nepasirodė, 
'rišką taktiką 
reikia pasakyti 
džiai prisivalgę, 
ka kaip išnaud 
pitalistams taip 
voliucijų kuršį

Darbininkai 
prasti kad agit 
įstumti juos į i 
lyje suinftės pri 
neprives.

Prieš geguži, 
ną daugiau ko t 
ti valdžia; vist 
se buvo prire 
sutikti visokią 
keltį betvarkę! , 
giy nei vienan 
prisiėjo panaii

Tas labai bl 
an t Rusijos ra 
tant ’kad pasai 
kai ir plačiosit 
proletariatas v. 
stengia sekti jų 
to nematydami 
dos.

Pirmoji gegu: 
kos darbo minioj 
taną: gegiifinė y 
ropos proletariat 
tančio revoliuciją 
jaučio prieš visok 
kokia jį nebūtų, 
.fiai čionai dirban 
nė dar bando p 
senojo pasaulio tv 
taikosi švęsti ge; 
dalyti tai kas su 
ritinta. Bet Amer 
bininkai — Amer 
pirmujy eilių ir čioi 
šieji ateivių vaikai 
gegužinės nepažįst; 
likos darbininkai t 
Darbo Dien| — pin 
riėlį spalio menes, 
diena vienok nėra 
nuo kada turėtų ] 
kokia nors proletari 
taturą; ji apvaikė 
tik kaip kitos pat 
šventės.

Jei suagituoti iki 
numo ateiviai komun 
kūnų susideda viso, 
Įįucinės organizacijt 
šalyje, ir sukeltų kol 
betvarkę, tai numato 
Amerikos darbininfa 
likta su valdžia ir 
griežtai prieš visokį 
dytojus, su pagalba 
bes ateivių, iš 'kurių lt 
ėa dadelė tėra apsišau 
munistais ar tik dele 
uesusipratimo pirmia 
ju pusę nusvirę.

Bet tas dar nereiški 
Amerikos darbininką 
kokie kapitalizmo v 
Priešingai, jie turi išl 
Augiau teisių negu 
Pos proletariatas, o 
tarpe niekados negali 
Pri^hsties revoliucijon 

Tik ten jos gali vyi 
kur neturi progos 'pli 

■Ujekas kitas.

Bal. 23 d. atsibuvo Liet. Dai
lės Choro koncertas. Dailės at- i 
žvilgiu programas buvo labai ] 
silpnas. Choras pasirodė men- 1 
kai; solistai irgi be jokio gyvu- I 
mo dainavo . Dalyvavo ir tasai ! 
Rusų stygų orkestras, daug sy- : 
kių girdėtas ir vis nieko gero, i 
Pats shoras, nors vadinasi Lie- : 
tuvių Dailės Choru, bet jo vado
vams rupi kas kita o ne daila: 
vieniems razinkinė, kitiems ko
munizmas ir tt. Kiek girdėjau, 
pastaruoju laiku rimtesni vyrai 
ir merginos iš to choro pasiša
lino.

Bal. 24 d. parapijos salėj at
sibuvo prakalbos nesenai iš Lie
tuvos su-grįžufeio D-ro Rutkaus
ko. Choras sudainavo Lietuvos 
Himną ir dar -porą dainelių, po 
to sekė kalba. D-ras Rutkaus
kas pirmutinėj kalbos dalyj 'api
briežė Lietuvos biednuo-menės 
bei našlaičių vargingą gyveni
mą, ir prašė visuomenės aukų

• jų suSelpim-ui. Pertraukoje pa
rinkus aukų surinkta $53.52 —

į tai ned-augiausia. Aukos, kaip
• pats kalbėtojas pareiškė, bus 
■ pasiųstos vysk. Karevičiaus var-
> du. Gal del to -dauguma susi-
> laikė ir nuo aukavimo, kiti gi 

nors ir davė tai tik mažesnę au
ką.

Autroje kalbos dalyje D-ras 
Rutkauškas kalbėjo apie Lietu
vos Valdžią; pasakojo jog Lie
tuvą valdo tik dvi srovės, bū
tent social liaudininkai ir krik- 
ščionįs demokratai/kites parti
jos esą menkos ir jos mažumą 
turi Stei-g. Seime. Ragino čio- 
nai-tinius Lietuvius dirbt išvie- 
no Lietuvos labui ir laisvei, ne
žiūrint jokių įsitikinimų ar pa
žiūrų (bet kodėl jau išsykio pa
rodė skyrimąsi ir pats kalbėto
jas?, kodėl aukų nesiunčiama į 
bendrus šaltinius-, o srovėms?) 
Gerai pasirodė Dr. Rutkauskas 
užduodamas vėjo užpuldinėto- 
jams ir šmeižėjams Lietuvos 
Misijos. Sako: “Ar šiokia ar 
tokia Lietuvos atsiųsta Atsto
vybė yra Lietuvos, ir nereikia 
ją šmeižti, reik turėti pasitikė
jimą, nes Lietuvos Valdžia ži
no ką 'siunčia, ir reikia jai pa
garbą atiduoti”. Toliaus nuro
dė esamus spėjimus-, jog pir
muoju Lietuvos Prezidentu bu
siąs greičiausia M.< Biržiška, nes 
jis daugiausia dedąs spėkų Lie
tuvos laisvei ir esąs gabiausias 
šių dienų Lietuvos žmogus.

Dar kalbėtojas užsiminė -apie

GRAND RAPIDS, MICH. '
Iš musų kolonijos labai mažai ] 

žinių tesimato, rodos kad, čia ir ] 
neveikiama nieko. Tiesa, nors ■ 

| labai kuo ir negalima pasigirt, ■ 
bet gi šiek-tiek krutėjimo yra. ■ 
čia pažymėsiu keletą dalykėlių, 

Inors nekurie jau iš seniau yra 
nuvykę.

Kovo 21 d. likosi atgaivintas
L. G. D. skyrius, kurin dar ant 
vietos prisirašė 12, narių. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. —
M. Aleksiunas; rašt. — M. Ste
phan ; ižd. — M. Sniečkus. Gir
dėti naujoji valdyba gerai ima
si už darbo ir jau turi surašius

Sekan
tis susirinkimas bus birželio 1. 
Šv. Jurgio salėj. Linkėtina ši
tam skyriui darbuotis, nes Lie
tuvai pagalba reikalinga.

Balandžio 10 d. atsibuvo kon-| 
certas šv. Petro ir Povilo para
pijos Choro. Programas susi
dėjo iš dainų ir muzikos. Pats1 
choras 'pasirodė silpnokai, nes 
gerai neišsilavinęs, nesutaria; 
vyrų balsai silpni. Pagražino 
viską p. Krantavičienė su smui
ką ir p-lė L. Abromaičiutė sa
vo maloniu balseliu. Vakaras 
užsibaigė Šukiais. Publikos bu
vo neperdaugiausia.

Balandžio 12 dį parapijos sa
lėj atsibuvo prakalbos, kalbėjo 

i 'kun. F. Kemėšis iš Detroito, — 
papasakojo daug žingeidžių da- 

, lykų apie Bendroves. ’
Bal. 16 d. atsibuvo “koncer

tas” L. M. P. S. kuopos: na ir 
koncertas: L. D. Choras sudai
navo d-vi daineles ir kas ten pa
sakė pora deklamacijų. Tai ir 
yiskas. Jau jeigu tokius -kon
certus musų “progresistės” ' iš
gali surengti, tai jau verčiau nei 
publikos neapgaudinėti Tiesa,

NEW BRITAIN, CONN.
Pirmu kartu čia turėjom taip 

puikų koncertą, kokį surengė 
Dailės Draugija “Varpas" ne
rišlioj, /balandžio 17 d., Lietuvių 
salėje/ Nors oras buvo prastas 
ir publikos belaukiant programo 
pradžia užsivilko, vienok žmonių 
priėjo -tiek 'kiek tik galėjo tilp- nemažą skaičių narių, 
ti salėn — niekados čia taip -pu- '■■■- —---- k™ k

-bl-ikos ant koncertų nėra suėję. 
Pradedant, “Varpo” Choras su
dainavo Amerikonišką ir Lietu
vos Himnus, paskui sudainavo 
šešetą kitų dainų. Dalyvavo ir 
iš Waterburio dvieilis kvarte
tas. Buvo taipgi kviestas ir 
P. Bružas iš Newark, N. J., ir 
jis-, nors -buvo atvažiavęs į šį 
miestą, vienok nei -svetainėn ne
atsilankė, ne tik kad nedainavo. 
Priežastis, sako, buvus 'kad jis 
turėjęs šaltį gerklėje. Bet kiti 
tikrina, kad jis buk prisibijojęs 
Waterburiečių, nes tie yra socia
listai, o jis katalikas. “Varpie-

■ čių” vedėjas prieš koncertą bu- 
|vo nuėjęs pas P. Bružą, kur-jis

jei nedainuos, vienok neatėjo/ 
Taip esant, jo vietas programe 
užpildė Waterburiečiai ir kiti. j

Abelnai, visa's koncertas atsi
buvo labai gražiai, atidainuota 
visos dainelės puikiai, is visi; li
kosi patenkinti.

“Varpo” Choras susideda iš 
virš 50 ypatų, jį vadovauja P.
Bružauskas, gabus vedėjas, tai- Į ir tos publikos buvo apie pusau
gi choras pasirodė gerai išla-| tro tuzino — gal iškalno nujau-

našlaičių naudai. Daly- 
žada pažymesnės musų 
spėkos. Gal bus sulošta 
ir teatrališkas veikalas.

RED. ATSAKYMAI

— Visai jau,drauge, man; 
dasiėdė ta buržujiška tvar
ka. Kur tik nepasisuksi vi
sur nuo darbininko lupa ir 
lupa.

— Tas yra prastas daly
kas kad žmonės vienas nuo 
kito, kaitras tik išgali, sten
giasi nulupti. Kas gi tave 
dabar nuskriaudė?

— Žinai, 'aš, drauge, da
bar noriu parvažiuot į 'Lie
tuvą, ale girdėjau kad rei
kės mokėti taksus už visą 
laiką kiek ulžldiibau prade
dant su 1917 metais. Aš j 
mislinau niekam nieko ne
sakęs išvažiuot iš Clevelan- 
do ir paskui šmurkšt į laivą, 
ale, sako, tenai paskui ati
ma ir neleidžia-ant laivo, jei 
kas neužsimokėjęs.

— Tai yra karės taksai, ir 
nuo visų Suv. Valstijų gy
ventojų tas reikalaujama.

— Na matai, drauge, ar 
ne kapitalistai mums tuos 
taksus uždėjo? Žmogus nei 
pasijudini negali, tik mokėk 
ir mokėk. Kaip į Ameriką 
tai be taksų leido, o čia pa
dirbai, iščiulpė tavo kraują, 
ant galo išvažiuojant nori 
paleist vėl pliką.

— Ne tik nuo tave, bet _ 
nuo visų, ir ne tik nuo išva- kius izmus ir padės jiems’

SVEIKI KŪDIKIAI YRA
TAUTOS TURTAS

Adresas

■.W/.WA’AW.V.'.W.

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — nie
kad nerizikuokit kuo kitu, bei duokit jam

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių še
šių dešimtų metų.

Iškirpkite šia išspausdintą kuponą, įrašy
kite jame savo adresą, parašykite ko

kių informacijų reikia, ir siųs
kite mums, — tuoj gausite 

atsakymą.
Iškirpk šį kupone DABAR—ir prisiysk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jusi) kalboje. 0103

Vardas __ _______

Adresas ______ —

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Baltic States Bankas
Pradėjo veikti 4 d. Sausio 1921.
Atskaita 1 d. Balandžio 1921 m.: 

TURTAS
Pinigai Spintoje ir 

Rezerve .......
Su Užsienių Korespon

dentais ir Tranzite
Paskolos ir Diskontai
Bondai ir Investments!
Kitokie Investments!

Visas Turtas .... $615,068.86
ATSAKOMYBĖ

Depozitoriams ......$352,988.53
Kapitalas $200,000.00
Surplus . ...' 50,000.00
Pelnas ... .. 8,344.35 
Neuždirbtas

Diskontas 3,735.98 262,080.33

Viso ........ $615,068.86

. $45,912.89

122,849.45
29,648.79

411,169.36
5,488.37

altic States Bankas
YRA GERIAUSIA VIETA PADĖJIMUI PINIGŲ,—mokame 4%. Pas mus laiko .pi
nigus New Y orko Valsti ja, Lietuvos Misija, Piliečių Sąjunga, Susiv. Liet. Amerikoje 
ir kitdš organizacijos. Ant čekių sąskaitų mokame 2%. Pinigus Depozitams Gali
ma Siųsti per Paštą’.
BALTIC STATĘS BANKAS geriausiu kursu siunčia pinigus į Lietuvą ir kitas šalis 

su pilna 'garantija. Iki i d. Balandžio i Lietuvą persiuntėme suvirs 10 Milijonų 
Auksinų perlaidomis ir arti 2 Milijonu Auksinų Kablegramais.
BALTIC STATES BANKAS parduoda Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Kas ke

liavo su musų patarnavimų, nesigailėjo, be vargo sugrįžo į Tėvynę ir mums rašo 
padėkos laiškus.-
BALTIC STATES BANKAS parduoda Draftus, Keleivių čekius, Kredito Laiškus ir 

turi savo depozitus Berline ir Kaune tiems čekiams išmokėti be trukdymų, — tai
gi keliaudamas nesivežiok pinigų, nes gali pražudyti.
BALTIC STATES BANKAS persamdo saujos dėžutes, $5 metams, kur gali saugiai 

laikyti savo Bonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsaugojimui nuo 
ugnies ir vagių:
BALTIC STATES BANKAS atsižymi gre tų, teisingu, mandagiu ir draugišku par 

tarnavimui

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue 

New York, N. Y.

Kuponas
I BALTIC STATES BANKĄ: 

Prisiųskitc man informacijų apie

(čia įrašykit koks reikalas: siuntimas pinigų, 
laivakortės ir t. p.)

Mano adresas (H)

Philadelphijos L. M. N. B-vei 
ir D. L. K. G. Klubui. — Mes 
pilnai užjaučiame jūsų 'bendram 
protestui prieš “Darbininko” N 
24 tilpusius jums nepamatuotus 
užmetimus, tik labai apgailau
jame kad tos vietos mums sto
ka, o protestas 'begalę ilgas, iri 
taip negalime jo Sutalpinti. Vi
sų visados mes prašome siųsti 
kuotrumpiausias žinias-, nes jos, 
ypač ‘kaip protestai ir tik vietos 
dalykus apeinantieji praneši
mai, kitų kolonijų skaitytojams 
taip nuobodus skaitymui; kad 
nekurie net protestuoja prieš 
talpinimus jų.

Musų kraštutinėsės srovės tik 
ir užsiima šmeižtais, tuomi ma- Į renkama, įtaigi ne tave vie- 
nydamos veikią visuomenės la- ną tik nužiūrėjo apmokėji- 
bui. Jei ištikto jos nenorėtų muį visų taksų.
šmeižtų, tai tie patįs laikraščiai) — Ale kad ne tos karės, 
ir pataisymus talpintų, bėt nie-1 drauge, tai nei tų taksų ne
kartosi to nedaro. Geriausias,butų. O 'kas tas kares'ke- 
vaistas tokiems šmeižikams yrahja> kad ne kapitalistai, pa- 
ignoravimas jų — neatkreipi- sakyk tu man, drauge, tą? 
mas domos į jų pučiamus bur- . — - ■
bulus.

žiuojančių ,o ir nuo 'čia am- 
I žinai gyvenančių taksai iš-

Lawrencieciui. Koresponden-1 
cijos nesunaudosame. Girtuok-' 
lystė yra visur. Geistina visuo- | 
menę -paliečiančių žinelių.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

jkyk tu man, drauge, tą f 1
— Gal tas tavo įsivaizdi-p 

Inimas nebus toks baisus ir 1 
i nepyksi Itaip laibai kada aš : 
'pasakysiu, jog ne tik kapi- ' 
talistai kariauja, bet ir tie 

I visi kurie smerkia kapitalis
tus už kariavimą. Nei kiek 

Į neparodė pavyzdžio kokio 
geresnio. Paveizdan, Rusi
joje nuo pat įsiveisimo bol
ševizmo jie tik kares ruo
šia. >

— Drauge, bolševikai ko
voja prieš kapitalizmą, už 

Į tai reikia kariaut.
| — Bet itau ir kitam kaipo 
darbininkams yra yistiek: 
ar čia karė ar čia, o dar ga
li 'būti aršiau kad viliodami 
žada viską gero, o tik įstu
mia į karę. Taipgi ir prie 
bolševizmo reikia mokėti 
taksus, nes’niekas dykai nei i 

I bolševikui neduoda šautuvo i 
j ar keliniu apsiavimui į ka
rę einant. ’ Vienu žodžiu, 
tai yra negana civilizuotų 
žmonių kovimasi tarp save, 

|o ne išimtinai kapitalizmo.
— Drauge, tu meluoji, ba 

karės yra kapitalistų išmis-, 
las..

— Jau nuo senų amžių,' 
dar kada ‘žmonės nebuvo jo
kios civilizacijos pažinę jie 

I kariavo gentės tarp gentės, 
Į ir taipgi buvo savitarpiniai 
susikivirčijimai arba revo
liucijos; ir dabar dar lauki- 
nių tarpe atsibuna karių, 
taigi ‘jų kapitalistai neišra- 

[ do. Antra gi, jeigu žmonės
I neitų kariaut, kapitalistai 
Inei vienos -dienos karės ne- 
pratęstų.

— Ale, drauge, kad jie su 
durtuvais žmogų priverčia į 
karę eiti.

— Jų nėra tiek daug kad 
priverstų. Žmonės patįs sa
ve verčia ir vienas kitą ka- 
rėn stumia. Štai, sakysime, 
ikšiolei karės buvo vedamos 
tai vienokiu tai kitokiu tik-

tik revoliucijas kelt, tolei 
jie neturės laiko šviestis, o 
su tamsiais gaivalais visi iš 
senovės viską darė kas kam 
patiko. Reikia palengva mo
kintis, lavinti protą. Nereik 
geisti į savaitę kitą atsiekti 
visus mokslus, nes tokie 
žmonės yra sau pavojingi, 
kurie į mėnesį-antrą perei
na visus universitetus. Jo
kia gerovė staigu neatsi
randa. Daugybės del jos 
vargsta ilgus laikus.

— Ba, drauge, kapitalis
tai žmonių prie jos neprilei
džia.

— Ne tame dalykas: kapi
talistus išnaikinus taip pat 
reikia dar ilgai dirbti, ruoš
tis, skursti iki viskas susi
taiso. Ant rytojaus po nu
vertimo visų buržujiškų uEr 
vedimų Rusija atsikėlusi ge
rovių nerado. Taip ir su vi
sais, kokioje tvarkoje negy
ventum. Kurie stengėsi, ku
rie mintimis vėjų negaudė, 

i jau visokiose tvarkose sau 
• geroves rado. Jie yra mo- J 

kytesni, darbštesni, žiurin- 
tieji į gyvenimą, koki patįs 
sau padaro, o ne kokį iš ki
tų laukia atimti.. Mokykis, 
Martinai, ko nors, kas ta- ' 
ve labiau traukia, tuo dau
giau gero sau ir darbinin
kams padarysi. Nedrįs ta- ■ 
da nei buržujus tave išnau
doti ar pavergti, o stengsis 
laikyti lygiu, taip pranyks j 
jų galybė ir jie vieni be dar- I 
bininkų nieko negalės.

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 ak- 
• tų tragedija 6 atidengimai.
Veikia 17 vyrų ir 4 moteris. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.
Brolžudys — penkių veiksmą 

tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, ją 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, ją 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.

S
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viskas užbaig- I 
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ą ta valdžia no- 
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darbininkai bus 

i gerovių žadėjt 
s nieko neatsieta, 
mot tavęs, drąė- 
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kartinai, tai butų 
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a pirmyn. Viskas 
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Nuo Redakcijos
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‘SUKILKIT! REVOLIUCIJA! GALAS!” Ir tt.
“Šią gegužio pirmą dieną 

lai buna musų apsisprendi
mu prisirengti sunaikinti 
kapitalistišką valdžią ir įs
teigti darbininkų valdžią — 
proletariato diktatūrą Ame
rikoje. Susivienykime subu- 
davojimui sovietų respubli
kos Amerikoje!”

Tokias ir dar karštesnes 
agitacijas žodlžiu ir lapeliais 
skleidė raudonieji agitato
riai prieš pirmą gegužio, ir 
tik laukė tos linksmos va
landos kada proletariatas 
sukils, viską suardys, o jie 
tada pasiskelbs save prole
tariato diktatoriais.

Bet tarp to ko agitatoriai 
tikėjosi ir norėjo, ir kaip 
gegužio pirmą dieną atsibu
vo pasirodė tokia neperžen
giama bedugnė kaip gilusis 
okeanas.

Visoje Amerikoje agitato
riai judino darbininkus prie 
revoliucijos, (bet visame kra
šte gegužinė praėjo net be 
mažiausio nuotikio kokie ki
tais metais atsibūdavo.

Didžiausią viltį savo lai
mėjimams agitatoriai dėjo 
ant dabartinės esančios bai
sios bedarbės. Jie sakė: al
kanas žmogus yra baisesnis 
už žvėrį. Bet protingas dar
bininkas niekados dar žvė
rių nepasirodė, o kurie žvė
rišką taktiką praktikuoja, 
reikia pasakyti, yra gar
džiai prisivalgę. Tas pritin
ka kaip išnaudotojams ka
pitalistams taip lygiai ir re
voliucijų kurstytojams.

Darbininkai pradeda su
prasti kad agitatorių noras 
įstumti juos į sukėlimą ša
lyje suirutės prie nieko juos 
neprives.

Prieš gegužio pirmą die
ną daugiau ko tikėjosi ir pa
ti valdžia; visuose miestuo-, 
se buvo prirengta įmonės 
sutikti visokią galimą pa
kelti betvarkę.. Bet tų įna
gių nei viename mieste ne
prisiėjo panaudoti.

Tas labai blogai atsilieps 
ant Rusijos raudonųjų ma
tant kad pasaulio darbinin
kai ir plačiosios Amerikos 
proletariatas visiškai nesi
stengia sekti jų pėdomis, iš 
to nematydami jokios nau
dos.

Pirmoji gegužio Ameri
kos darbo minioms yra sve
tima: gegufž'inė yra tik Eu
ropos proletariato pripažįs
tančio revoliuciją ir kovo
jančio prieš visokią valdžią, 
kokia ji nebūtų. Europie

čiai čionai dirbantieji žmo
nės dar bando prisilaikyti 
senojo pasaulio tvarkos: jie 
taikosi švęsti gegužinę ir 
daryti tai kas su ja suben
drinta. Bet Amerikos dar
bininkai — Amerikonai iš 
pirmųjų eilių ir čionai augu- 
sieji ateivių vaikai»— visai 
gegužinės nepažįsta, Ame
rikos darbininkai turi savo 
Darbo Dienį — pirmą pane- 
dėlį spalio- mėnesyje. Ta 
diena vienok nėra nuskirta 
nuo kada turėtų prasidėti 
kokia nors proletariato dik
tatūrą ; ji apvaikščiojama 
tik kaip kitos patriotinės 
šventės.

Jei suagituoti iki raudo
numo ateiviai komunistai, iš 
kurių susideda visos revo
liucinės organizacijos šioje 
šalyje, ir sukeltų kokią nors 
betvarkę, tai numatoma jog 
Amerikos darbininkai pasi
liktų su valdžia ir (kovotų 
griežtai prieš visokius ar
dytojus, su pagalba daugy
bės ateivių, iš kurių įtik ma
ža dadelė tėra apsišaukę ko
munistais ar tik delei, savo 
nesusipratimo pirmiausia į 
jų pusę nusvirę.

Bet tas dar nereiškia kad 
■Amerikos darbininkai yra 
kokie kapitalizmo vergai. 
Priešingai, jie turi iškovoję 
daugiau teisių negu Euro
pos proletariatas, o tokių 
tarpe niekados negali būti 
priėtasties revoliucijoms.

Tik ten jos gali vystytis 
kur neturi 'progos 'plėtotis 

'.niekas kitas.

Einšteino Teorija apie 
Bendrumą

Atvykus Amerikon Prof. Ein
šteinui, nekurie žmonės griebėsi 
įvairių būdų suprasti jo teoriją 
apie visatos bendrumą, arba są
ryšį visų gamtoje dalykų. Ačiū 
Prof. Einšteino atsilankymui į 

I šią šalį, — rašo Prof. Garrett P. 
Servise, įžymiausias Amerikos 
mokslininkas populiarizatoriuą 
ir autorius daugelio veikalų as
tronomijos srityje, — aš turė
jau progos, draugiškai besikal
bant, išgauti aiškesnių žinių iš 
pačių painiųjų jos didžios teori
jos punktų apie bendrumą, ly- 
giant tą teoriją prie šių dienų 
mokslo įstatymų.

Einšteino teorijoje yra trįs' 
vyriausi punktai, stovi priešais 
kiekvieną skaitytoją, kurie išro
do daugiau (kaip suklupdymo ka
ladės negu pagelbsti' suprasti. 
Aš bandžiau tai išsiaiškinti. Jie 
yra:

Pirmiausia, kad neegzistuoja 
jokis absoliutis judėjimas ant 
kiek tai -mus paliečia, bet kad 
visokie judėjimai kokius
matome ar suprantame jų efek
tą, yra tik bendri vienas kitam 
ir gali būti matuojami bendru 
supratimu. Kitais žodžiais, mes 
neturime jokios nustatytos at
ramos prie kurios visi judėji
mai galėtų būti vienaip apibū
dinami. Iki pastarųjų laikų bu
vo manoma jog labai atidžių tė- 
mijimu butų galima susekti že
mės bėgimo per etero erdvę 
efektą. Neįstengimas net di
džiausiomis pastangomis tokio 
bėgimo .arba judėjimo susekti 
buvo prasidėjimas Einšteino at-1 
radimo judėjimo bendrumo prin
cipo. Tai, sudėjus į trumpą sa
kinį, reiškia jog nėra galima su
sekti jokio prie etero 
nustatyto judėjimo.

Mes esame kasdien 
'bendrumo pavyzdžiais,
tik nenutėmijame. Kuomet mes 
sėdime traukinio vagone, ir ki
tas traukinis esantis šalę musų

mes

bendro

apsupti 
kurių

Lietuvis Tyrinėja 
Kalėjimus

Olevelande randasi vienas Lie
tuvis, 'kuris susitaręs su teisėju 
leidosi ištyrinėti kalėjimus ir 
pabaudos įstaigas, kuriose už
laikomi ir kaip užlaikomi visi 
kriminalistai, sugaudyti pasta
rais laikais -baisiai įsiviešpata
vus kriminališkai bangai.

Jis pasidavė pats save vagi
mi, su teisėjo žinia, niekam ki
tam nežinant, kitu vardu, ir kai
po vagilius likosi nuteistas į 
Warrensville kalėjimą prie sun
kių darbų. Warrensville 
ga yra. Olevelando miesto 
jimas.

Tasai tyrinėtojas yra
Cleveland Press” dienraščio pa
ties miesto žinių redaktorius, 
O. D. Tolishus (Tolišius), Prū
sų Lietuvis.

Su miesto teisėju George A. 
Howe'ljs susitaręs, Policijos Tei
sme jis-pasidavė kitu vardu, pa
gal išstatyto jam apkaltinimo 
prisipažino kaltu 
(paskirtą bausmę, 
nugabenta sykiu 
kiais kaliniais ir
ėjo visus kalinius priimant da
romus peržiūrėjimus. Tenai dir
bo, vaikščiojo, valgė, miegojo, 
su 400 tenai esančiais kaliniais. 
Buvo laikomas ir apsieinamas 
kaip ir su kitais visais.

Jo nuomone, nors daugelis 
sociologistų tiki jog kriminališ- 
kumas yra liga ir kad krimina
listai turėtų būti gydomi kaipo 
ligoniai ligoninėse, kriminalistai 
pirmiausia turėtų but nubaus
ti. Bet ta baudimo įstaiga, at-

ištai
kai ė-

“The

ir priėmė jam
Į kalėjimą jį 

su kitais pen- 
jis tenai per-

GEGUŽIO ERDVIŲ 
INDOMUMA1

GEGUŽIO mėnuo atskleidžia 
prieš užeinančios vasaros ty- 

rų-šiltų naktų erdvių žvaigždy
nus — tuos kurių per žiemą ne
matėme. Kurie žmonės nežino 
ir neatkreipia atidos į tai, per
siūta to jog kas vakaras tos pa- 

p.a- 
žie- 
už- 
Bet 
ati
kas 

mėnuo žino jog žvaigždės (kas 
mėnuo ateina vis naujos, ir taip 
visą metą aplinkui, sekantį metą 
tuo pačiu laiku vėl tos pačios 
paSirodydamos.

žvaigždės kurios pereitą 
sąrą mums buvo matomos, 
žiemą buvojo kitoje saulės 
sėje, t. y. toje pusėje kur mums 
buvo diena, per skaistumą sau
lės jų mps matyti negalėjome.

Kad aiškiau butų, žemė ke
liauja aplink saulę diena iš die-

pradeda eiti, (kartais- męs neįs- čios ir tos -pačios žvaigždės 
tengiame pertikrint save jog tai I sirodo vakarais vasarą ir 
ne musų traukinis eina. Tas i mą ir paeiliui kas vakaras 
yra tikriausias pavyzdis kas no- j teka ir 'keliauja į vakarus, 
rimą pasakyti judėjimo bendru- 'kurie tuomi užinteresųoti ir

Sakysime, žemė 'bėga ap-Įdžiai sekė šį musų kampelįmu. Į
link saulę, mums gi rodosi jog 
saulė ir visos žvaigždės tiktai 
apie žemę sukasi. Tas pavyzdis 
pasidaro daugiau -keblesnis bet 
taip pat aiškus kuomet tai mes 
prilyginame prie žemės ėjimo 
aplink saulę, sujungus sū saulės 
judėjimu arba ėjimu sykiu su 
visomis planetomis per erdvę ir 
daieistiną judėjimą -visų žvaig
ždžių sistemų, kaip mes jas ma
tome, -į įvairias puses. Bet nė
ra jokios atsparos ar planų pa
lyginimui kurie pagelbėtų mums | nos, bėgdama beveik po 18 my- 
---- ,.x- .t—x jjy j sekundą. Taip keliaudama, 

pati žemė prieina nuolatos nau
jus žvaigždynus, kas metai pa
eiliui tuos pačius, esančius vi
sose saulės -pusėse.

Visados į vasarą ineidama že
mė sbtinka žymiausią žvaigždę 
Vegą, iš Lyra konsteliacijos, ku
ri pasirodo šiaurryčiuose, kįlan- 
ti per visas augštumas ’ ir, spin
dinti skaisčia-baita didele švie
sa; lyg vadovė visų kitų žvaig
ždžių. Vega yra pirmo didumo 
žvaigždė. Iš visų matomų mu
sų ruožte žvaigždžių tik vienas 
Sirius ją perviršija savo šviesa; 
dabar Sirius jau yra žemai piet
vakariuose kada sutemsta, ir 
tuoj nusileidžia.

Mums matomas žvaigždžių 
skaistumas nėra tikras, nes jos 
nevienodame tolume nuo žemės 
randasi. Yra tokių kurios ran
dasi daug 'arčiau žemės ir ūžtai 
skaistesnes nors mažesnės-, kuo
met kitos daug didesnės-, bet de
lei savo baisaus tolumo nuo mu
sų yra mažutės. Tame yra da
lykas ir Su Vega. Vega randa
si atstume mažiausia 30 šviesos 
metų. Apie šviesos metą jau 
nekurie skaitytojai žino: šviesa 
i sekundą eina po' 186,000 my
lių; taigi reikia; suskaityti 'kiek 
sekundų eina į vienus metus, 
padaugint tai ant 186,000, o 
paskui dar padaugint ant 30. 
Tekis tai Vegos tolumas. Sirius 
yra atstu tik apie 8 šviesos me
tai, ir jis gali būti daug mažes-

susekti bent kokį visišką judė
jimą kuriame nors iš šitų atsi
tikimų.

Antra, sekantis klumpdantis 
mums suprasti kelmas yra tai 
Einšteino aiškinimai apie švie
sos Spindulį ateinantį link mu
sų nuo tolimos žvaigždės ir pra
einantį arti pro saulę, ir kad 
tas spindulis yra išlenkiamas 
arba išsukamas iš jo kelio lyg 
kad ta šviesa susidėtų iš ko tu
rinčio svarumą.

Trečia, kitas klaidinantis pun
ktas yra tai iškilęs iš Einštei
no teorijų supratimas jog erdvė 
nepraši tęsi a vienodai į kiek vie
ną pusę nepriklausomai nuo to
kių kūnų kaip planetos, saulės 
ir žvaigždės kurie toje erdvėje 
randasi, bet kad erdvė .pati sa
vimi turi kaip tai galima butų 
pavadinti kokį nors pavidalą. 
Aiškiau tai perstatant, erdvė 
toje srityje yra kaip tai išsiva
giamus ar i'šsi'lanksčius, ir tas 
kas mums išrodytų tiesiogine li
nija, gali, jei sektume užtekti
nai toli, išsisukti į šoną arba 
net pasirodyti esant tikrai su
lenktu kaip laužiama lazda.

Kitą sykį apie tai užsiminsi
me daugiau.

va- 
per 
pu.

žmogus dirba tik dalį laiko, 
■bet invesdintas dolaris dirba vi
są laiką. Nuo kiekvieno šimto 
dolarių sutaupytų ir invesdintų 
ant 6-to nuošimčio atgrįžta po
50c. kas mėnuo arba $6.00 perinis visame už Vegą ir tai dar 
metus. -ją prašviečia. Pati artimiausia

rado jis, yra visai kuo kitu, ne
gu manoma:

Vietoj kalėjimo, ji pavirtus 
gera išdykavimo vieta.

Vietoj pataisos, ji išsivystė 
į atsakančią kriminališkų dar
bų mokyklą.

Tolišius plačiai savo patyri
mus aprašo, ir visame pasirodo 
įstaigos vedėjų liuosas apsiėji
mas su kaliniais; labai prieina
mas kiekvienam prasižengėliui 
pasiliuosavimas neva ‘po prie- 
■žiura”; lengvas pabėgimas iš 
tos įstaigos — ir kaipo ją per- 
ėję visi prasižengėliai išeina lyg 
iš mokyklos, dar gabesniais pik
tadariais, kurie gręsia kasdien 
žmonių gyvastims, turtui ir ra
mumui.

Svetimųjų Kalbų Spau
da Baltajame Name 
Lietuvių Skyrius (prie Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus Šve
itimų Kalbų Informacijos Biuro 
New Yorke praneša sekantį:

Per daugelį metų Washingto- 
no Baltojo Namo ekzekutivis 
ofisas renka kasdieninį žinių ir 
editorialų rinkini iš Ameriko
niškos presoš, 'apimant visus 
svarbesnius laikraščius. Šis rin
kinis kasdien duota prezidentui 
idant apsipažintų su žmonių bal
su per laikraščius.

Svetimųjų Kalbų 
jos Biuras (Foreign 
Information Service)
mą siųsti prezidentui, per ekze- 
kutivį ofisą, sykį savaitėje rin
kinį editorialų iš svetimų kal
bų spaudos.. Tikima jog tokiu 
budu' prezidentas turės- susisie
kimą su spauda, kuri atstovauja 
netoli dešimts milijonų ateivių.

Informaci- 
Language 

gavo leidi-

Tyrolio gyventojai, kurie iki 
šiolei priklausė Austrijai, nusi- 
balsavo prisidėt prie Vokietijos.

žvaigždė yra Alpha Centauri — 
apie 4 suvirs šviesos metai at
stu. Ji priguli prie pietinių kon
steliacijų (žvaigždynų), nema
tyti musų ruožte; ji yra pirmo 
didumo žvaigždė.

Kaip Prof. Young paduoda 
musų supratimui persis tat yti 
žvaigždžių tolumą, tai sakysi
me jei saulė nuo musų butų tik 
215 pėdų atstu, artimiausioji 
žvaigžde butų 8J100 mylių at
stu kitoje žemės-pusėje.

Kuomet saulės tolumas nuo 
žemės yrą apie 93,000,000 my
lių, Vega yra dar du milijonu 
sykių tiek atstu nuo musų.

Vega išduoda penkiasdešimts 
sykių daugiau šviesos ir šilu
mos negu saulė, ir jeigu ji bu
tų taip arti nuo musų niekas 
ant žemės negalėtų gyventi iš 
karščio.
• Vega yra antra artimiausia iš 
pirmojo didumo žvaigždžių prie 
Šiaurinės žvaigždės, sū kuria 
jau mes eSame apsipežinę. Pir
mutinė artimiausia didėji žvaig
ždė yra Kapella iš Auriga kon
steliacijos kuri, kaip Vega da
bar, atidaro mums vartus Į žie
minį erdvių puikumą, daug in- 
domesnį negu vasarinis. Ka
pella buna matoma anksti rude
nyje ten pat rytuose kur dabar 
ateina Vega. Kapella dabar yra 
lygiai kitoje pusėje šiaurinės 
yaigždės vakaruose ir kas ati
džiai praseks nuo Vegos- iki Ka- 
pellos lygioje linijoje atras tą 
nedidelę bet aiškiai matomą 
šiaurinę, apie kurią visos kitos 
žvaigždės ratu sukasi.

Nuo šiaurės einant į 
rytų dangumi mes toje 
vakare matome tik tris
jo didumo žvaigždes: pirmiau- 
sioji yra Vega, bet ji pateka 
kiek vėliau. Antra seka gelsva 
žvaigždė Arkturus iš Bootės 
konsteliacijos; trečia dar į pie
tus nuo jos yra Spika iš Virgo 
konsteliacijos; Ji yra skaisti 
balta, neperdidelė, bet labai ju- 
da-mirksi.

Visos praėjusių mėnesių žvai
gždės palengva viena kitą gena 
į vakarais.

Planetos yra dar keturios; jų 
dvi galima matyti tiesiai viršu
je: pirmiausia, tik temstant, pa
sirodo Jupiteris kolei dar jokių 
kitų žvaigždžių nematyti; pas
kui, (netoli jo, yra Saturnas, į 
vakarus gi nuo tų dviejų plane- 
tų, netoli, randasi žvaigždė Re- 
gu'lus.

Planeta Venus, kuria gėrėjo
mės per keletą praėjusių mėne
sių, jau pranyksta tuoj saulei 
nusileidžiant; neužilgo ji pereis 
į 'kitą saulės puSę ir keliaus pir
ma saulės, pasirodydama išry
to prieš saulės patekėjimą.

pietus 
pusėje 
pirmo-
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(Tąsa iš pereito num.) 

SCENA II.

(Ineina abu Radzivilai, poniškai save 
nešdamiesL)

. Radzivilas: — Kas atsitiko, mano žente? 
Kodėl taip nupuolęs dvasioje?

Radzivilienė: — Del Dievo malonės, žente: 
kaip tu nemandagus! Net nenusilen
ki kuomet kiti žmonės prie (tavęs ar
tyn eina.

Dauderis: — Bet, uošve, aš turi apie kitką 
mislyti, ir....

Radzivilienė: — Žente, ar jau negalima ta
vęs išmokinti kaip elgtis būdamas gar
bingų žmonių draugijoje?

Dauderis: — Ko nori pasakyti?
Radzivilienė: — Argi tu jau niekados ne

pamesi pravardžiuoti tuo kaimišku žo
džiu “uošvė”? Kiek kartų sakiau prie 
manęs kreiptis su “poniute” arba “po
nią”!

Dauderis: — Bet jei Tamistos mane vadi
nate žentu, tai nematau priežasties ko
dėl aš negalėčiau Tamistas vadinti 
šve.

Radzivilienė (su išdidumu): — Taigi 
nok, kad nepridera asmenį mano 
mes ir kraujo vadinti uošve, nors tu ir 
esi mano žentas. Mes labai skiriamčš 
viens nuo kito ir turėtum žinoti 
vietą, ’

Radzivilas: — Užteks, mano brangi! 
lik tą dalyką.

Dauderis: — Kadangi esu priverstas 
nai kalbėti, tai noriu aš Tamistai, po
ni Radzivilienė, pranešti..

Radzivilienė: — Tai-tai. Vėl užmiršai kad 
negražu kalbant • vadinti (žmones jų 
vardu. Kalbėdamas su augštesnės kle- 
sos asmenimis sakyk “šviesiausias po
ne”, arba “šviesiausi ponia”.

Dauderis: — Taigi, šviesiausi ponia, rie 
Radzivilienė, ir šviesiausias ponai Rad
zivilai, aš turiu Tamistoms pranešti, 
kad mano pati...

Radzivilas: — Stok, žente! Išmok, kalbė
damas apie mano dukterį, nesakyti 
“mano pati”. i

Dauderis: — Jau netenku kantrybės! Ką, 
ar ji nėra mano pati?

Radzivilas: — Taip, mano žente, ji yra ta
vo pati, bet visai neturi reikalo ją taip 
vadinti.

Dauderis (sau): — Tai, Jurgeli, į kokius 
sląstus papuolei! (Garsiau) Nuolan
kiai meldžiu pamesti valandikei savo 
poniškus ceremonialus ir pavelyti man 
kalbėti kaip moku. (Sau) Tegul vel
nias pagriebia šitą tironišką kvailubę. 
(Radzivilams)' Taigi,- aš noriu Tami
stoms pranešti kad esu dikčiai neužga
nėdintas ženybomis.

Radzivilas: — Žente, kodėl?-
Radzivilienė: — Ką, tu drįsti išsireikšti 

prieš įvyki, kuris 
nešė?

Dauderis: — Naudos, 
Tamistoms nauda 
nes mano pinigais 
nieko negavau, apart bėdos.

Radzivilas: — Tai tu nieku skaitai garbę— 
susigiminiuoti Su garsiausią kunigaik
ščių šeimyna?

Radzivilienė: — ... .ir su garsia bei gar
binga Gedvilų gimine, iš kurios aš pa
einu? Ką, ar nematai naudos tame 
kad tavo vaikai bus garbingo kraujo 
ir poniškos kilmės?

Dauderis: — O beabejo, tas viskas yra pui
ku. Jei man pasiseks turėti vaikų, tai 
jie, 'žinoma, bus ponaičiais, bet aš tuom 
tarpu busiu avinas.

Radzivilas: — Ką tu tuomi nori pasakyti, 
žente ?

Dauderis: — Aš noriu duoti suprasti kad 
mano pati nesielgia kaip garbingo 
kraujo žmona turėtų elgtis, ir ji daro 
tokius dalykus, kurie 
garbei.

Radzivilienė: — Atsargiai, 
džiais. Mano giminėje

yra priešingi

uo-

ži- 
kil-

savo

Pa-

buti-

tau tiek naudos at-

šviesiausioji’ .ponia ? 
per kraštą liejasi, 
susikurėte. Bet aš

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

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą jr Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė.J. O. Sirvydas. 208 p. 1 
Drūtais audimo apdarais ............................... J

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1 

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

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai, 

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

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

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

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

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

1.00
1.50

.75
1.25

.50
Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais .................... .... .35

.10

.25

50c

.50

.50

žente, su žo- 
per tris šim

tus metų nebuvo moteries 'kuri butų su- 
teršusi savo vardą!

Radz vilas: — O Radzivilų giminėje net vy
rai buvo šventi kaip aniuolai!

Radzivilienė: — Mano giminėje buvo viena 
kuri nenorėjo nei žiūrėti į/karaliaus 
sūnų.

Radzivilas: — O mano buvo vienas kuris 
atmetė karalienės 20 tūkstančių, siūly
tų jam idant tas tik 'kalbėtų su ja.

Dauderis: — Gali visko būti. Bet Tamis- 
tų duktė daug, sukalbamesnė nuo to 
laiko kaip už manęs ištekėjo.

Radzivilas: — Turi pasiaiškinti atviriau, 
žente. Mes nestosime už ją, jei ji el
giasi nepadoriai.

|Radzivilienė: — O, mes nemylime juokauti 
garbės dalykuose!

Dauderis: — Tegaliu pranešti kad netolie
se atsirado ponaitis, kuris mano pano
sėje pasiuntė jai meilės deklaraciją, 
labai prielankiai mano pačios išklau
syta.

Radzivilas: — Perkūnai! aš ją ir jos my
limą perdurčiau šoble, jei ji išsižadėjo 
savo garbės!

iRadzivilienė: — Aš ją pasmaugčiau savo
mis rankomis, jei ji išklyptų iš savo 
motinos kelio!

■Dauderis:.— Aš tariau teisybę; ir norių 
, kad mario Skundas butų užganėdintas.

Radzivilas (pačiai) — Mano brangi, eik 
• pas dukterį, ir peršnekėk ją, o aš su 
žentu atlankysiu tą ponaiti.

Radzivilienė (išeidama): — Kaip mano du
krelė galėjo taip užsimiršti!

Radzivilas: — Mes išknarpliosime tą daly
ką. Eikš su manim, žente, ir pamatyk 
iš kokio molio mes esame lipdyti.

Dauderis: — Štai ateina ir pats kaltinin
kas.

SCENA III.

(Vaisonukas eina pamažu, o Radzivilas 
prieš jį atsistoja ir pasipūtęs kalba.) 

Radzivilas: — Gerbiamas Tamista! Ar pa
žįsti mane?

Vaisonukas: — Nesu nei sapnuose matęs.
Radzivilas: — Aš esu kunigaikštis Radzi

vilas.
Vaisonukas: — Begalo smagu yra man Ta- 

mistą matyti.

(Bus daugiau)

Filosofijos Straipsniai. ŽingeidžiaUsi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą ...............  1.00
Su audimo apdarais .............’....'....... $1*50

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. . ............................... .  .50
Tvirtai apdaryta .......................... $1.00

Rusijos'“Moterą "Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............ ■................. $1.25 
Gražiais tvirtais apdarais.............. $2.Q0

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

Rytų Py lis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje ‘ 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 .............. .85

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių . ..'............35

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

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

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'................................

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo d ra pa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi............... ■.

.60

.25

.25

.25
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI sr

* . Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K

(Tąsa iš pereito num.)
Mausalius ir«jo sesuo Artemisia buvo 

du Hekatomno vaiku. Kaip istorija skel
bia, abu jiedu buvo apdovanotu dideliu 
gralžtimu ir išmintimi, ir taip vienas kitam 
buvo atsidavusiu, jog kada suėjo į vedimo- 
si metus, jiedu tapo vyras ir žmona. Ka- 
rijos karališkos šeimynos papročiu buvo 
kad brolis apsivestų su sesere, kaip dabar 
yra priimta Europoje, kad vienos karališ
kos šeimynos narys turi imti sau draugę 
ar draugą iš kitus tokios šeimynos. Ma
žai buvo laimingesnių ir linksmesnių apsi
vedusių porų, kaip šita — brolis su sesere. 
Padavimai sako, kad kuomet Mausalius mi
rė, iš gailesčio Artemisia sudeginus jo kū
ną, pelenus sumaišius su vynu išgėrė. Ka
pas, kokį ji jam pabudavojo, 'buvo vienas 
iš septynių pasaulio stebėtinumų.

Tai buvo 377 m. prieš Kristų, kuomet 
karalius Hekatomnus mirė, ir kaip Mausa- 
lus ir jo sesuo-žmona užėmė sostą, kaipo 
Persijos imperatoriaus atstovai toje šaly-Į 
je. Tečiaus Mausalius nepakentė Persijos 
jungo, sukilo ir nusikratė jo. Po to jis ap
gulė Lykiją ir Joniją ir keletą salų, ir pri
jungė jas prie savo imperijos, ir niekados 
dar iki tolei, kaip Karija gyvavo, ta šališ 
nebuvo tokia laiminga ir gausi. J

entuziastiškiausia apipiešė mirusį karalių; 
tečiaus ta jo poema jau senai pradingus be 
žinios.

Kuomet Artemisia .užėmė Mausalio so
stą, didžiausia jos mintimi buvo pagerbti 
kuomi nors savo brolį-vyrą. Nors jau pat
sai puikusis miestas buvo vertu užimti mo
numento vietą net didžiausiam žmogui, Ar
temisia rengėsi pabudavoti jam kapą tokį, 
kuris savo puikumu perviršintų visus kitus 
budinkus, ir jo garbę palikti amžina iki 
laiko galo. Jai tas pasisekė. Daugybės 
senovės karalių papročiu buvo pasibudavo- 
ti patiems sau kapus, ir manoma jog ir 
Mausalius bene buvo pats suplanavęs ir 
pradėjęs savo kapą statyti, tečiaus apie tai 
mes jau nebesužinosime. Kapui vieta pa
linkta buvo netoliese jūrių pakraščio, aug- 
ščlausioje miesto dalyje, tarpe Marso diev- 
namio ir turgavietės. Prie darbo paimti 
garsiausi architektai — Satyros ir Pythis. 
Skulptoriai buvo Skopas, Leocharas, Biak- 
sis ir Timotheus — kurių kiekvienas sten- 

Igėsi užimti pirmąją vietą pasaulio dailėje. 
Architektas Pythis padarė skulptūrą gar
siosios važnių grupės, apvainikuojančios 
patį kapo viršų.

_ .ųjTgčiaus Artemisia neturėjo ramybės 
nebuvo tokia laiminga ir gausi. Senasis j ^tai apgailauti savo vyro ir budavoti jam 
Mylaso miestas pasirodė jau nebevertas bu- Į kapą. Mausalio ranka sunkiai buvo pri- 
ti karaliaus namais, taigi Mausalius petkė- slėgusi žmones, kuriuos jis nuskriaudė, tai- 

_ ________ ,* • tt .m . . . Ip-i dabar n’p nradpin iipškn+.i laisvės vip-lė savo gyvenimą į Halikamassą, kurį ir 1 
stengėsi padaryti puikiausiu pasaulyje mie- 1 
stu.

Norėdamas kad senosios Halikamasso ■ 
miesto sienos butų padidintos ir butų ver- ' 
tos būti tos karalystės sostinės saugotojo
mis, Mausalius iš Mylaso žmonių ištraukė 1 
daugybę pinigų sienų budavojimui. Vie
nok buvo pasklidę gandai, kad jis tuos pi- 1 
nigus naudojęs ne sienų statymui, bet tik 

- miesto gražinimui, ar net pasilaikęs juos 
sau, kurie paskui buvę sunaudoti paibuda- : 
vojimui jo kapo. Žymiausioje visame mie- : 
ste vietoje, iš kurios galima buvo matyti 
visas miesto sienas ir prieplauką, Mausalius 
pasistatė sau palocius. Pačią užlają iš jū
rių jis saugiai apstiprino ir nuošaliai iška-' 
sė slaptą perkasą šalę palocių, kurioje jo 
laivynas, iš šimto laivų, galėtų saugiai bu
voti, nematomas priešams. Padidinimui to 
miesto gyventojų Mausalius privertė My
laso ir kitų miestelių žmones apleisti savo 
buvynes ir persikelti į Halikamassą. Jisai 
išstatė teatrus ir dievnamius, ir greitu lai
ku Haiikarnassas patapo kultūros centru. 

/Jis išleido savo sidabrinius pinigus, ant 
vienos pusės kurių buvo galva Apollo, o ant 
kitos Zeuso. Visam tam reikėjo dar dau
giau pinigų, ir kad juos išgauti, Mausalius 
sunkiai aptaksavo savo žmones. Kilo di- 

i deli nepasiganėdinimai, tečiaus kuomet jis 
353 m. prieš Kristų mirė, žmonės teminėje 
jo gerus darbus. Likosi užmiršta, kad jis 
buvo grasmus ir nesąžiningas.

Jo sesuo-žmona- Artemisia parengė jo 
pagarbai neapsakomai iškilmingas šerme
nis? Sulyg papročio, šermenų žaismės.?^ 
sėsi per keliolika dienu. Garsingieji poetai 
ir oratoriai sakė savo eiles ir prakalbąs. 
Thęodiktis, pavyzdingas poetas, buvęs mo
kiniu Plato ir draugu Aristotelio, išlaimė- 
jo paskirtą dovaną, gal but dėlto, kad jis:.

gi dabar jie pradėjo jieškoti laisvės, vie
nok gi ši moteris, kuri galėjo išbudavoti 
vieną iš puikiausių kapų, nemažiau turėjo 
gabumo ir kaipo valdovė, Rhodes gyven
tojai, pašiepdami tai, kad moteris galėtų 
Kariją valdyti, ir įsitikrin'dami'lengvai ją 
pergalėsią, pasiuntė pfrieš Halikamassą sa
vo laivyną. Artemisia, sužinojus tuos prie
šų planus, suplaukdino visus savo laivus j 
iškastą slaptą užlają, o visą savo kariume- 
nę sustatė ant miesto sienų. Priešų laivy
nui prisiartinant, kareiviai, sulyg jos įsa
kymo, nudavė pasiduodą, ir Rhodiečiai, iš
lipę iš savo laivų, išėjo ant sausžemio pa
imti savo globon mieštą. Kaip tik jie visi 
iš laivų išlipo, iš paslaptos užlajos Artemi
sia išsiuntė savo laivyną, užėmė visus Rho- 
diečiu laivus, 'tuo tarpu kiti kareiviai, iš
bėgę iš miesto, apsupę priešus, sukapdjo 
juos į šmotelius. Tuojaus ji apsodino Rho- 
diečių laivyną savo jūreiviais, išrėdė jį lau
rų šakomis ir pasileido linkui Rhodes. Kuo
met ji pasirodė netoli Rhodes pakraščių, 
žmonės manė, kad grįžta jų pačių laivynas 
po pergalės, ir su džiaugsmais įsileido į 
uostą. Tuoj jie pamatė savo klaidą, nes 
laivus namon vadovavę jų karvedžiai liko
si uostą pasiekiant nežudyti, )o sala tapo 
paimta po Artemisios valdžia. Viešame 
pleciuje ant Rhodes narsiai karalienei tapo 
išstatyta viena iš daugelio 'bronzos stovy- 
lų, kuriomis tas miestas didžiavosi, iki di
džiausia visų stovyla — Rhodes Milžinas— 
perviršijo jas visas. Tenai ta stovyla buvo 
iki Artemisia numirė ir Rhodes išsiliuosa- 
vo, po to gi stovyla, taip visų žmonių neap
kenčiama, likosi nugriauta.

(Bus daugiau)

507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V, Kudirka. Ply- 
mouth, Pa. 1901, pusi. 226......................... .. 50c

ŽMONĖS AUKUOJA — IR ATSKAITŲ NORI

SUSTOK — ŽIŪRĖK - IR - KLAUSYK 
Šiam Žingeidžiam Pasiūlymui!

RAŠYK ŠIANDIEN — viršuj ilius
truotų Daiktų ir gavęs parodyk juos 
savo kaimynams, draugams, etc., ir 
lai jie apsprendžia jų augštį vertę. 
Jei nori s\iprasti jų didelę vertę, tik 
pasinaudok pirma proga šio didelio 
pasiūlymo ir busi musų atstovu.
Ta propozicija yra lengva atlikti, to
dėl neabejok. Tik iškirpk ši paveiks
lą, parašyk savo vardą if adresą AI
ŠKIAI, indėk 35c. stampom ar kitaip 
už persiuntimą, ir mes pasiųsim tuos 
daiktus kaip jie perstatomi ir apačio
je yra Įvardinti.
1— Geriausias Kuku Laikrodis, bran
giausio dručiausio medžio, gražiai iš
drožinėtas rankom todėl dar vertes
nis. Viduriai yra geriausio darbo, 
sutaisyti laikymui tikro laiko, ką ir 
atlieka, nes reguliuojami vogora, ir' 
garantuoti laikymui visą amžių.
2— /Automatiškas Plaukų Kirpikas. 
Kirps jums plaukus lyg šukuojant.
3— Gelžkelio Stiliaus Laikrodėlis si
dabruotuose nikelio lukštuose, gerai 
išdarytas ir išmargintas. Jo nikeli
niai viduriai sutaisyti laikymui ge
riausiai laiko, ir yra garantuotas ant 
daugelio metų.

ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Amerikos Lietuvių spaudoje 

teko jau užmatyti reikalavimus 
idant iš visų suaukuotų Lietu
viu visuomenės aukų Lietuvos 
Gynimo Komitetui, Liet. Šaulių 
Sąjungai, Liet Raudon. Kryžiui 
butų priduota tinkama apiskai- 
tai. Suprantama jog tokios apy
skaitos paragino aukotojus ir 
tolia*! dėti aukų kuomet jie ma
to jog jų sunkiai uždirbti ir su
dėti ant Tėvynės aukuro pinigai 
yra tinkamai suvartoti.

Dalinai tokias apiskaitas yra 
jau pridavusi Vyriausioji Liet. 
Raudonojo Kryžiaus Valdyba; 
jos yra paduotos ir laikraščiuo
se. Tokių pat apiskaitų, supran
tama, yra laukiama ir nuo Lie
tuvos Gynimo Komiteto ir nuo 
[Lietuvos šaulių Sąjungos. Gal 
but kad viena ar kata pozicija 
šių visuomenės įstaigų išlaidų 
negali būti aiškiai ir įsakmai 
nurodyta, bet reikia spėti jog vi
suomenė nerugos jeigu tokios 
pozicijos bus paduotos ir bend
roj formoj, šaulių Sąjunga yra 
talpinusi apie gautąsias aukas 
“Trimite”, o Lietuvos Gynimo 
Komiteto gaunavps aukos 'buvo 
garsinamos "Lietuvoje”. Tečiau 
apiskaita apima ir išlaidas. Tų 
išlaidų bendrojo' suvedimo nete
ko matyti. Amerikos Lietuvių 
visuomenei ypač gali rūpėti kaip 
sunaudotos yra,jų duotos aukos.

Lietuvos Gynimo Komitetui 
per Lietuvos Misiją nuo pat pra
džios jo akcijos buvo pasiųsta 
70,734.14 dol. arba 4,215,768.40 
auks., tuo taipu pasilieka Lie
tuvos Atstovybės kasoje šių au
kų, sulyg paskutinio paskelbi
mo, $2,114.29 kurie (sulyg ‘kur
so sudarys apie-130,000 auks.) 
yra siunčiami artimiausiu kur- 
jeru. Tokiu budu išviso per 
Lietuvos Misiją ir dabar per 
Lietuvos Atstovybę bus pasiųs
ta 4,345,768.40 auksinų.

Be to iš paskelbto “Darbinin
ke” N45 laiško iš kovo mėn. 23 
dienos N240, kursai buvo para
šytas Respublikos Prezidento 
Kanceliarijos Viršininko A. Ma
tulevičiaus Am. Lietuvių Tautos 
Fondo Pirmininkui K. Urbana
vičiui, matyti jog iš Tautos Fon
do Lietuvos Gynimo i^ei^alams 
buvo gauta šios pinigų sumos: 
Per Am. Liet. Prekybos B-vę:

1) Iš So. Bostono Mass.
40,466 auks.

2) Iš Norwood, Mass.
(“Gelež. Vilkui”) 20,273 auks.
3) Nepasakyta iš kur
ir (kam) 48,500 auks.
4) (kaip ir 3) 12,500 auk.

Per Politania State Banką:
5) (kaip ir'3) 200,000 auk.
6) ” ' 548,000 auk.
7) ” 592,592 auk:
8) ” f 719,000 auk.

o išviso gynimo
reikalam pasiųsta 2 181,331 auk.

Iš tų sumų,‘kaip matyti iš to 
laiško, Lietuvos Gynimo Komi
tetui tapo perduoti 200,000 auk., 
o 20,273 auks. įnešta Krašto 
Apsaugos Ministerijos depozitan 
“Geležiniam Vilkui”. Kitos su
mos, kaip pasakoma tame laiš
ke, “yra įneštos bankan ir bus 
suvartotos gynimo reikalams.1”

, Jeigu atskaityti iš tų aukų, 
kas Tautos Fondo yra paskirta 
L. Gynimo Komitetui (200,000 
auks.) ir “Geležiniam JVilkui” 
(20,273 auks.), tai tų kitų su
mų, kurios yra 'sudėtos bankan, 
susidaro 1,961,058 auksinai. Šie 
pinigai, kaip pasakoma, bus su
vartoti Lietuvos gynimo reika
lams’.

Kadangi šie pinigai nėra ati
duoti Lietuvos Gynimo Komite
tui, nes tokio atidavimo -nėra 
prašęs nei patsai* Tautos Fon
das, tai reikia spėti jog šie pi
nigai tuo tarpu pavedami Lietu
vos Valstybės Prezidento nuo
žiūrai, kursai ir gali juos su
naudoti “Lietuvos gynimo rei
kalams”. Toksai sunaudojimo 
būdas jau inėjęs praktikon, kaip 
tai matoma iš. gerb. Valstybės

Prezidento laiško, rašyto to pa
ties A. Matulevičiaus balandžio 
21 dieną, Lietuvos Misijos Pir
mininko vardu. _ Ten kalbama 
apie 18,000 auksinų kurie buvo 
pasiųsti per Misiją Lietuvos 
Valstybės Prezidentui nuo J. 
Pašakamio, kaipo Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komiteto pir
mininko, iš Norwood, Mass. 
Apie tuos pinigus laiške pasa
kyta jog jie yra “sunaudoti 
krašto gynimo reikalams ir prie
glaudų užlaikymui”. Tokiu bu
du išeina jog įneštieji bankan 
1,961,058 auksinai kaip ir su
daro atskirą fondą gynimo rei
kalams, kurie pasilieka išimti
noj Respublikos Prezidento ži
nioje.

Paprastai demokratinėse val
stybėse Respublikos Prezidentui 
skiriamos yta itam tikros,' ne
skaitant jo etatų, sumos kurias 
Valstybės Prezidentas išduoda 
arba sunaudoja be jokios kon
trolės ir išimtinai sulyg paties 
prezidento nuožiūros. Tokių su
mų paskyrimas priklauso nuo 
seimo ar parliamento, ir jokiais 
kitais fondais Valstybės prezi
dentas nesinaudoja. Visos ki
tos sumos, kad ir prisiunčiamos 
valstybės prezidento vardu, pa
vedamos yra pildomosios val
džios žinion, nes tik nuo val
džios galima reikalauti apiskai
tų ir tinkamo atsiskaitymo iš 
tų sumų. Reikalauti kokios 
nors apiskaitos iš valstybės pre
zidento neišpuola, negalima. To
kia yra praktika kitose valsty
bėse. Todėl reikia spėti kad ir 
sudėtoji banke likusi 1,961,068 
auks. suma bus Lietuvos Vals
tybės Prezidento inteikta galuti
nai ar-Lietuvos Gynimo Komite
tui ar kokiai .kitai įstaigai, kad 

j priderančios Valdžios įstaigos 
Įgalėtų iš tos sumos priduoti api- 
skaitą. Aišku jog butų neleis
tina kad gyvenantieji nors ir 
kitoj valstybėje piliečiai galėtų 
steigti kokius nors fondus ku
rie butų išimtinoj Valstybės 
Prezidento žinioj. Tokio padė
jimo būti negali.

Iš priežasties paskelbimo mi
nėto pranešimo apie Tautos Fon
do suaukuotus pinigus, “Darbi
ninko”- redakcija yra parašiusi 
trukšmingą pastabą “Žandinė 
Begėdžiams” kurioje dar kar
tą primeta pramanytą ant Lie
tuvos Atstovo melą, buk jis sa
vo pranešime apie būdą Tautos 
Fondo aukų pridavimo yra pa
skelbęs kad Prezidentas “gali 
sunaudoti tas aukas valstybi
niam darbui ardyti”. Nieko .pa
našaus Lietuvos Atstovo saky
ta nebuvo, šie “Darbininko” ir 
jo pasekėjų vargšai negali su
prasti jog visa savo akcija .sta
to Valstybės Prezidentą visai į 
nedaleistiną ir netinkamą padė
tį, nes aukotojai juk gali klaus
ti (ir šiandien jau gaunami už
klausimai) kokiems gi gynimo 
reikalams yra arba bus sunau- 
ti tie 1,961,058 auksinai. Kiti 
iš šių “Darbininko” šalininkų 
pasako jog ir Grinius ir Galva
nauskas galį tuos pinigus kur 
nori padėti, bet šie žmonės pri
guli prie Valdžios, ątsakomingos 
prieš Seimą, ir nuo jų galima 
reikalauti ir atskaitų ir priro
dymų, o juk iš Valstybės Pre
zidento tokių apiskaitų nevalia 
prašyti, tat neatatinka visai 
Valstybės Prezidento padėčiai.

Tuo tarpu Lietuvos gynimo 
reikalams,.būtent Lietuvos’ Gy

nimo Komitetui, tapo Amerikos 
Lietuvių visuomenės sudėta jau 
nemaža pinigų sumą. Per Lie-; 
tuvos Misiją ir Lietuvos Atsto
vybę jau pasiųsta 4,215,768.40 
auks., siunčiama 130,000 auks. 
Tautos Fondo įsakmai paskirta 
200,000 auks., ir jeigu dar pri
skirti tuos likusius, 1,961,085 
auks.', kurie yra įnešti nežinia 
kokin bankan, ir kurie, kaip ga
lima spėti, bus atiduoti Lietu
vos Gynimo Komitetui, tai su
sidarys nemaža Amerikos Lie
tuvių aukų suma' Lietuvos Gy
nimo Komitetui, būtent apie 
6,506,826 auksinų, iš kurių su
naudojimo ir butų svarbu turrėti 
apiskaita, kad išvengus visokių- 
neteisingų primetimų bei spė
liojimų. .

Be šių minėtų sumų, Lietuvos 
Gynimo' Komitetui parsiunšia- 
mos buvo ir kitais keliais įvai
rios sumos.

Taip, Lietuvos Misija yra ga
vusi laišką nuo Respublikos Pre
zidento Kanceliarijos Viršinin
ko A. Matulevičiaus iš kovo 23

d. apie pasiųstas nuo Cambrid
ge Lietuvių Katalikų Komiteto 
per Amerikos Liet. Prekybos B- 
vę aukas 29,269 auks., ir kitą 
sykį 17,226 auks. Lietuvos Gy
nimo Komitetui. Be to “Darb.” 
N46 yra patilpęs iš tos .pačios 
kanceliarijos laiškas apie gauta* 
šias per kun. Jul. Čapliką aukai 
217,700 auks. tam pačiam Lie
tuvos Gynimo Komitetui. Gali 
susirasti ir daugiau tokių siun
tėjų. Todėl yra tuomi dar svar
biau susilaukti apiskaitos kad 
butų žinoma ir kiek gauta ir 
kaip išleista. 1

Suprantama jog ir šaulių Są
jungos organizacija turėtų pa
našiai priduoti apiskaita iš. jos 
gautųjų iš Amerikos aukų.,

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

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

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

AR YRA KOKIA NORS 
INFORMACIJA

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

UžRUBEžINIS SKYRIUS
Trapais žemyn — Cuyahoga Bldg.

MES. 
■SIUNČIAME* 

PINIGUS

WKUPL
□---- .-V ..."f

OTIS & CO.
216 SUPEDIOR AV.

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS

DOVANOS
IKI pabaigai šių 1921 metų, VI- - 

,-S1EMS ‘Dirvos’ Skaitytojams, už
simokantiems metinę prenumera
tą, bus duodamos didelės dova

nos —" didžiausios, kokias kada Ame
rikos, Lietuviški Laikraščiai davė.
<5 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:

“ATTILOS SIAUBIMAS
LIETUVIŲ KRAŠTAIS”

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

ir Europą, taipgi Lietuviu gyventose vietose. 
DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.

Pardavimo kaina $1.50.

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ 
PASAKŲ”

4— Auksuotas Žiedas su jūsų vardo raide.
5— Barometras, naujausias, pagerinto išradimo, parodo orą diena pirmiau kois sekančiu dieną bus moteriška lė-
luke išeinant per duris jei .bus gražu, o jeigu lietinga moteris nepasirodo ir jos vietoj išeina vyras su lietsargiu. 
Ajit sienos viduryje randasi Termometras, kuris parodo temperatūrą. Tokis naudingas dalykas kad nei vienas 
neturėtų be jo apsieiti. . ,
6— Graži Užrašu Knygelė gražiais odos viršais su veidrodėliu ant viršaus. Vienas iš reikalingiausių dalykų ką 
kiekvienas privalėtų turėti.
Nei vienas iš šešių tų daiktų neparsiduoda paskirai, nes tik tokiu bendru pardavimu galime juos taip pigiai ati
duoti kad kiekvienas gali nusipirkti. Jeigu atrasite kad jie nėra verti dusyk tiek kiek .mokate mes pinigus 
jums grąžinsime. Šis skyrius daiktų iš tikro jums patik) ir jūsų draugai panorės ir pasiskubins taipgi gauti, o 
gal ir pats panorėsi kitą tiek nusipirkti — TAIGI, PASISKUBINK DABAR!

Union Sales Co. 673 W. MADISON ST.
Dept. 420 Chicago, III.

jį

Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. T56 (didesnio 
formato). Su paveikslais ir žemlapiais, nurodan
čiais vietas gamtinių apsireiškimų. Platus suly
ginimas gamtos veikmės ir žmonių pažiūrų į tai.

DUODAMA TIK DRŪTAI APDARYTA.
Pardavimo kaina $1.25.

ZS?’ Pasirinkit Vieną iš Jų!
CJGAUS dovanas — vieną iš tų kny
gų — visi skaitytojai, ar kurie užsira- 
rašys arba atnaujins. savo prenumera
tas patįs, tiesiog, arba per musų agen
tus. . Agentai patįs knygų neišduos, 
bet jie turi pažymėti prisiųsdami pini
gus, kokią knygą užsirašantis pasirin
ko — ir bus tiesiog skaitytojui į namus 
nusiųsta be atidėliojimo.
5ĮJ Kurie norite gauti vieną iš tų knygų 
tuojau, nelaukdami iki jūsų prenume
rata pasibaigs, galit atnaujinti dabar. 
ir knygą prisiusime kaip ir visiems.
Cf Jeigu Jūsų prenumerata baigsis tik 
po Naujų Metų — galit atnaujinti ne
laukdami; nes dovanos po Naujų. 1922 
Metų jau negausite.
^Tos pačios knygos bus duodamos1 
ir užrašantiems “Dirvą” į.Lietuvą ar
ba kitas pasaulio dalis.

“Dirva” metams S. Valstijose $2.50 
Kanadoje ” $3.00
Lietuvoje 1 $3.50

Norėdami gauti dovanas, pinigus 
už prenumeratą siųskite: 

“DIRVA” \ .
7907 Superior Ave. Cleveland, O-,
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Haintimaa

Hcnore dė Balzac.

Šventam Petrui; Cam'bremeras vardu yral 
Petras; jis yra jos krikšto 'tėvas) — Pasa
kyk man, Perotte”, jis tęsė toliau, “ką tau 
sako dėdė?’ Ji atsakys, ‘Jis man nieko ne
sako, niekados — ir visiškai nieko.’ ‘Na, 
tai ka jis tau daro?’ ‘Sėkmadieniais jis 
bučiuoja man kakta.’ ‘Tai tu jo nesibijai?’ 
‘O ko?’ ji atsako, ‘juk jis mano krikšto tė
velis! Jis-neleidžia .niekam nešti jaių val
gyti, tik aš viena galiu.... ’

(Dar bus)

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)— 
Dar bus sniego, jei nesušils. 
Jei nelis bus sausa.

EMOLIUNAS 
Gydytojas

Clair Avenue
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TRAGEDIJA JUROJE
(Vertė Karolis Vairas). • \ 

(Iš Louis Lamberto laiško)
Tasai žvejys, tasai (jurininkas, tasai 

kidtSprandis Bretonas buvo iškilmingas; I 
aš žinojau tai, 'bet nežinojau delko. Ar tos 
akys kada nors verke? Ta jo ranka, kaipi 
rupiai iškaltos stovylos ranka, ar ji mušė? 
Tie kieti antakiai, paženklinti degančios ty
lybes, kur iega paliko žyme malonumo,! 
kas ir yra tikros iegos ipaveldyba — tie 
antakiai, giliai įrėžti, ar jie sutaria su di
dele širdimi? Ko ten sėdi tas žmogus uo
loje? Delko tasai granitas suėjo i žmo
gų? Kurs ju buvo žmogus, kurs ju buvo 
uola?

Visas minčių pasaulis apėmė musu1 
smagenis. Kaip ir spėjo musų palydovas, 
mes praėjome tylomis. Kada mes vėl su
sitikom, jis turėjo pastebėti, kaip mes bu
vome išsigandę ir nusištebeje, bet jis apie 
tai nei neužsiminė; jis tik paklausė mus:

“Ar matėt ji?”
‘‘Kas jis yra, tas žmogus-?” paklausiau. 
“Žmones vadina ji ‘Apžado Žmogum’.” 
Gali įsivaizdinti,' kaip mes pažiūrėjo

me i žveji, išgirdė tuos žodžius! Jis buvo 
Šiaip sau žmogelis; jis suprato musu akiu 
išreikšta paklausima ir štai ka jis mums 
papasakojo. Aš stengiusi nupasakoti čia 
jo paties įžodžiais ir palaikyti žmonių pa
sakojimo būda.

“Ponule, Le Croisic ir Batz’o gyvento
jai mano ta 'žmogų -nusikaltus ir darant at
gaila, užduota jam gerai žinomo klebono, 
pas kuri jis ėjo išpažinties toli už Nantes. 
Kiti sako 'jog Cambremer’as —toks yra jo 
vardas — esąs užžavėtas, ir jis užžavejas 
visus, kas tik praeina pro jo sali. Delei to 
tad daugelis žmonių.', ir įžiūri, iš kurios pu
ses pučia vejas, pirm negu eis’ pro uools 
šąli. Jei yrą_didglis vejas jęlkten”, jią.paj, 
rode i šiaurvakarius, “tai jie neis, jei ga
les pamatyti’kad ir kiek kryžiaus; grįžš 
atgal, išbaimes. Kiti, turtingesnieji Le 
Croisic žmones, sako Cam'bremera pada
rius apžadus, todėl ir vadina ji ‘Apžado 
Žmogum’. Jis ten sėdi per dienas ir nak
tis'. -Tos kalbos turi kiek teisybes savyje. 
Žiūrėkite”, tarė, atsigryždamas, kad paro
dyti mums, ko pirma nebuvome pastebėję, 

■“tenai, kairėje, jis pats pastate medini kry
žių, parodymui, kad jis yra Dievo, Šven
čiausios Paneles ir Šventųjų 'globoję. Jis 
nėbutu paliktas ramybėje, kaip kad dabar, 
jei ne ta baime, kuri sergėti ji nuo žmonių 
geriau, negu sergėtu visas pulkas kareiviu. 
■Jis nekalbėjo nei įžodžio nuo to laiko, 'kaip 
jis čia nuo žmonių užsidarė, taip sakant, 
atvirame lauke. Jis minta duona ir van
deniu, ka jam kas rytas atneša jo- 'brolio 

. duktė, mažiuke mergše dvylikos metu avi
žiaus. 'Jis paraše testamenta, ir viską pa
liko jai — ji yra gražus sultverimelis, ma
žiuke mergaituke, meili kai ėrytis ir taip 
.gražiai kalba, kad gana! Jos akytes — 
mėlynos, ir ilgos kai nykštis”) ir -parode 
nykštį “o jos plaukučiai kai angelėlio. Pa
klausi jos, '‘Pasakyk man, Perotte (taip 
mes vadiname Pierriette; ji yra pavesta

DAINOS ir muzika
įlChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai-ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesni!; ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. flPasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

- “Dirvos” Administracija

W

MONĄKO
Kadangi doma į Monako atkreipiama atsi

lankymu i šią šalį Monako Kunigaikščio, pasižy
mėjusio savo okėanograf iškaiš tyrinėjimais, tai 
National .Geographic Society išleido sekantį bu- 
letiną apibudinantį tą valstybę:

“Visai yra tinkama -kad mažytė valstybėlė 
Monako turi pažymų okeanografijos muzejų, ka- 
dangj tik iš pačių jūrių 'Monako tegauna savo 
turtus.

“žuvavimas nėra, vedamas tkaipo -pramonė, 
nei gi plati jūrininkystė kaip užsiima Geneosie- 
čiai, tos valstybėlės įsteigėjai, kurie bastosi pla
čiai jūrėmis ir nešioja su savim tą tradiciją, nes 
jūrėmis varoma komercija įsteigta Phoinikiečių, 
kurie ant augšto kranto, ant kurio dabar stovi 
didysis muzejus, 'buvo pastatę Herkulio maldna- 
mį, ir kuomet Grekai jį užėmė, tai sričiai davė 
tokį vardą. Tečiau visos ineigos tų aštuonių ke
turkampių mylių Rojaus ploto kuris yra paliktas 

i dabartiniam jo Kunigaikščiui yra gaunamos nuo 
‘Jūrėse Maudančios! Draugijos’.

“Maudymąsi jūrėse vis dar atsibuna su link
smumu karalystėje to princo-okeanografo, bet 
tik keletas maudančius! yra kurie nežino jog jie 
ištikro maudosi ne Monako arba Monte -Carlo 
municipalitete, bet Condamine komunoje, kuri 
yra didžiausia iš-trijų tos mažutės-valstybės mie
stelių, bet Monte Carlo ir Monako įprimena vi
sai ką kitą devyniems iš dešimties vyrų arba mo
terų.

“Paslaptis Monako galimumo gauti tokį ge
rą gyvenimą iš jūrių priklauso prie fakto kad 
‘Societe des Bains de Mer’ turi ir palaiko gar
singąjį Kasino, tikrą Mekką arba sueigą -dau
giau busiančių bankų ardytojų negu kokia sau
gos šėpa Manhattan (New Yorke). Lošio kam
baryje šios pažymios blogumu įstaigos, suėję 
gali, lošti ‘roulette’ arba ‘trente-et-quarente’ po 
gabiausia priežiūra ir turėti užsiganėdinimo jau
smą jog ineigų taksai del Monako yra maža tik 
dalyko forma, ne kaip- formališkumas, ir vienas 
iš žingeidžiąusių dalykų yra pasirašymas sutar
ties jog atsitikime kad tenai atsilankęs, pralei
dęs keletą dienų arba daugybę frankų šiame ma- 
žiukame Rojuje, pasiryžus jam išvažiuoti į kitą 
didesnę vietą, jo inpėdiniai arba globėjai negali 
reikalauti tos valstybėlės atsakomybes del jo- 
nepakentimo šio žemiško -gyvenimo.

“Monako valstybėlė turi savo vėliavą, savus 
krasos ženklelius, kurie yra labai populiariški 
atsilankantiems, ir savo pinigus. Nors lošikas 
gali išstatyti penkis frankus roulette lošyje, nie
kados Monako nematė reikalo išleisti kitokių -pi
nigų kaip tik 100 frankų didumo, riet prieš ka
rės dienas -kuomet; Europos pinigai buvo žymiai 
augsčiaii. .

“Šalip Kasino ir’ okeanografiško muzejaus, 
svarbiausias Monako budinkas yra šv. Mikalo
jaus Katedra.

“Palbciai kuriuose Monako Kunigaikštis gy
vena kada sugrįžta į savo namus kitados buvo 
Geneosiečių savastimi, vėliaus septynioliktame 
šimtmetyje jie buvo dikčiai padidinti taip vė
liaus -pastojusiame žinomame Renaissanco stiliu
je. ( ‘ j i

“Iki 1911 metų Kunigaikštis buvo visiškas 
valdovas, vienok sausio 7 d. tais metais tapo įves
ta -konstitucija ir yra Nacionalė Taryba, kuri 
buna renkama visų' balsavimu,- sykiu ir moterų. 
Gyventojų tiesos yrą apvaržytos tuomi kad • jie 
neturi teisės dalyvauti lošiuose.

“Monako randasi -prie puikaus -krašto van
dens tarp Nicos ir Mentone ir turi mažą uostą 
kuriame atsibuna vandeniniai pokiliai ir motori
nių Monako laivu lenktynės, pagarsėjusios vi
soje Europoje, žemės paviršius yra kalnuotas 
ir-vaizdingas ir išlenktas dvieilis kelias veda ant 
La' Turbie, kuris randasi tarp šuns Galvos Kal
no ir Teisingumo Kalno. Čionai tai Augustas-, 
neturėdamas reikalingo skaičiaus techniškų ek
spertų, nustatė rubęžių tarp Gąulo ir Italijos.

“Monako įsigabena anglį ii- vyną ir išgabe
na alyvų- aliejų ir perfiimą. Pramonė ir. i-ndus- 
'trįja neturi svarbos, bet kolei tik pasaulinių tur
tų išdalinėjimas bus nepatenkinimu karės pel-- 
nagaudžiams, inpėdiniams ir keliauninkams-, Mo-, 
nako turbut galės iškolektuoti savo mažą meti
nę mokestį dešimts tūkstančių svarų ant ketvir
tainės mylios iki 1927 m., kuomet kaina auto
matiškai bus viena.aštunta dalimi pakelta.”

GĖLĖS TIK SKYNIMUI 
(“Artojo” gerb. red. N5 apgai
lauja gėlių ir rašo: “Atėjo pava
saris, gamta pasirėdė miriadinė- 
mis spalvomis gėlių-gėlelių . . . 
mes turime labai gerbti ir bran
ginti gėles . . . Vos tik spėjo 
pražydėti pirmoji gėlė tuojau 
mes bandome ją nuskinti.”)
Tarp Ižblelių-žolynų 

Išaugo gėlelė,
Ją lietutis girdė ir 

Stiprino saulelė.
Nieks jos nelietė visai, 

Ant stiebo žydėjo,
Ir priėjus laikui ji 

Žemėn nubirėjo.
Laukiant dienų pabaigos 

Ją liūdnumas ėmė,
Kad amt koto taip gražiai 

Žūti jai telėmė.
Tarp krūmelių, tarp1 žolių 

Žydėjo gėlelė —
Ją pamačius nuskyriė 

Gražioji mergelė.
Prisikišus j kasas 

Džiaugės, vaikštinėjo,
Ir j gėlę taip visi 

Tiktai ir žiūrėjo.-
Vyst gėlelė tuoj pradėj, 

Bet linksmutė buvo, 
Kad jos grožė tinkamai 

Kam skirta atbuvo.
Tarp jaunųjų, tarp linksmų 

Augo mergužėlė,
Kaip motutė jos norėj’ — 

Stojo davatkėlė.
Ji pranyko dėl visų, 

Dievui pažadėta,
Ir suvyto kaip gėlė 

Ta, ką nelytėta.
Tarp būrelio daug kitų 

Augo- mergužėlė,
O priėjus laikui tam 

Gavo bernužėlį.
Koks linksmumas buvo 

Appiešt tik tas gali, 
Kas pražydęs randa vis 

Tikrą savo dalį.

New Yorke mirė beždžionė, 
vardu Mr. John Daniel, gorilos 
veislės. Jos kailį Igražiai nulu
pę iškimšo šiaudais ir pastatė. 
Visą, ją pačią ištyrinėjo visokių 
rūšių daktarai, neurologistai, 
orthopendistai, dentistai, derma- 
tologistai ir kitokie istai. Ku
rie ėmėsi tyrinėt galvą atrado 
kad gerb. gorilos smegenįs yra 
tokio didumo kaip žmonių. Su
prantama, visiems tiems kurie 
skelbė kad žmogus iš beždžionės 
išsivystė tas yra prirodymu kad 
jie ir tie visi iš jos išsivystę 
tik tiek ir protauja kaip ji. Ki
tų visų smegenįs yra didesni.

Rusijoje, praneša mums vie
nas pabėgėlis iš to darbininkiš
ko rojaus, — už neėjimą į teat
rus žmonės yra baudžiaimi.

Bet jeigu tenai tokie teatrai 
paruošiami kaip čia Amerikoj 
kad “komunistai” parengia, tai, 
tikėkime, vien tik iš bausmių te
atrai galėtų pasilaikyti.

&
Kitą dar turime pranešimą 

apie Rusiją: ji atrado jog nega
lima vesti krašto be pinigų, 
kuriuos buvo užsigeidus panai
kinti. Sekantis Rusijos išradi
mas bus kad negalima šalies 
vesti ir be smegenų.

Turbut užkimo, šalčiams užė
jus, ar ką, -ka!d šią savaitę ne
girdime nei nuo vieno taip ma
lonių -garsų — apie pavasarį.

4/
Kalbant apie žmonių ir šunų 

protą čia paduosime šiokią žinią. 
Važiuodamas keliu Indiana val
stijoje ūkininkas iš vežimo pa
metė savo ploščių. Buvęs veži
me šuo iššoko paskui ploščių ir 
pritūpęs prie jo apsišaukė, save 
liuosnoriu ploščiaus sergėtoju, 
kad niekas nepaimtų? Šunies 
ir ploščiaus savininkas nuvažia
vo savo keliu, nežinodamas apie 
jo vežime atsitikimą, šunelis 
ant kelio prie' ploščiaus ištupėjo 
dvi dienas, ir tik tada savinin
kas sugrįžęs ‘paliuosavo jį nuo 
sargybos. Visu tuo laiku šuo 
neprileido niekam ploščiaus pa
lytėti, 'bet priėmė jam duodamą 
maistą -ir gėralą nuo įsistebėju
sių šunies protingumu žmonių. 
Tą pasaką aprašė daugelis laik
raščių; pati jos svarba guli šu
nies ištikimybėje ir tokiame di
deliame protingume, ,o tik že
mo sutvėrimo-gyvulio. Išti'ki-

mybę ir atsidavimą tam šuniui 
šiame atsitikime; reikia pripažin
ti, -bet - vistiek jis ‘yra durnas: 
tai geriausias pavyzdis žmogui 
nei šsi vystymo prote, nesuprati
mo ir tt. Protingas šuo butų 
paėmęs tą jrioščių ir -butų tem
pęs jį linkui namų. Daug yra 
atsitikimų su šunimis, kur jie 
parodo ištikimumą, atsidavimą, 
kaip išgaišimas ant. savo pono 
kapo, kada tas numiršta ir kt. 
Bet tas neparodo kaip gudrus 
šuo, 'bet kiek jis yra paikas.

Taip daug panašių atsitikimų 
yra ir su žmonėmis.

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

New York-Hamburg
Sustoja prie 

Cherbourge ir Southamptone 
ORBITA 
OROPESA 
ORDUNA

Gegužio 21 Liepos 2 
Birželio 4 Liepos 16 

Birželio 18 Liepos 30
1, 2 ir 3 klesos keleiviams. 

Viskas puikiai rengta trecios kle
sos pasažieriams.

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

26 BROADWAY NEW YORK 
Arba bile Laivakorčių Agentūroj

jai

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah, 
Pa...............t ...   10c

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

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

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

St. Bočkus (iš New Britain) 
barasi, 'kabi mes daugelį didžių 
teisybės ir pamokinimo žodžių 
talpiname tik kaipo juokus, t. y. 
šiame skyriuje.

O! kaip daug didžių protų 
žmonių buvo pajuokiami kada 
jie gyveno. Vienok juos tikro
ji žmonija surado. Su dides
niais smegenimis žmogus negu 
gerb. John Daniel, iš šio musų 
skyriaus išsirenka pamokini
mus, o parkšiai mislina kad )nes 
tik juokus krečiam.

Kaip daug yra žmonių gata
vų numirti 'kad tik -kas apie 

įjuos paskui rašytų!
Kokie paiki tie smertelni 

žmoneliai.

Viskas, viskas juk gamtoj 
Auga ir pražysta, 

Tikrą (vietą savo tik 
Nuskintas išvysta.

Nuskinta Gėlė.
Nuo Juokų Red.: Ir mes skai

tėme “Artojo” N. 5-tą del žin
geidumo, kad gavome šias gerb. 
Nuskintos Gėlės eiles. Pęrskai-| 
tę šias eiles užsimą&tėme> Pa
žiūrėjome į gerb. poetės tikrą 
pavardę ir ištikro pasirodė jog 
ji priklauso prie “nuskintų gė
lių”. Ir vėl mislinome< ką tos 
eilės reiškia. Paskui galvojome: 
žmonių ir augmenų pasaulio gė
lės yra tas pats. Kada jos nu
skintos ir patekusios į geras 
mylinčias rankas jos nuvysta su 
džiaugsmu, negu kad nepalytė
tos ant stiebo rudeniui atėjus 
vistiek nudžiūtų. Jei yra gra
žumas — jis yra tam kad kas 
juomi gėrėtųsi. Jei niekas ne
sigėrėją — gražumas yra niekas I 
ir jis nesidžiaugia savo vietoję 
būdamas. Bet kita vertus, nu
skinta nešvarių rankų gėlė ir į1 
purvyną numesta miršta kančio
se. Daugybės taipgi žmonijos 
gėlių nyksta žiauriuose naguo
se nesužmogintų vyrų.

čia dar norime gerb. šio sky
riaus mylėtojams Savo drau
gams (ir draugėms) pasėti vie
ną abejonę. Mes, vyrai, kurie 
užsiimame poezija, kurie rašo
me į laikraščius, pirmiausia, 
kaip griešnas svietas atsirado, 
antrąją musų pusę, arba, kaip 
gerb. Spragilas jau įvedė vadin
ti, šonkaulį, apšaukėme gėlėmis 
ir kitokiais gražiais vardais. Bet 
jeigu jos rašytų eiles (kitos ir 
rašo), vestų laikraščius ir spau
sdintų knygas, ar jos nebūtų 
apšaukę mus savo gėlėmis ("tai 
yra mus, vyrus) ? Ar nebūtu
me mes turėję tą gražią vietą 
pasaulyje, o jos tik musų žiau-

atsitikime žmogus 
kaltu neatranda ;—

Jokiame 
pats save 
visados kiti buna kalti ir už jo 
griėkus. O kuris sau kaltę už
meta tai tik tokiame atsitikime, 
kaip “durnas- buvau....”

‘ Kad vyras dar pasaulį valdo 
paliudija |&is faktas. Laporte, 
Ind., mieste gyvena vyras su 
savo pačia. Ji yra penkių pė
dų ir 6 colių augščio, jis gi tik 
28 colių augščio išviso. Ir jis 
nuėjo į teismą reikalauti duoti 
jam persiskyrimą nuo pačios 
dėlto kad ji nuvažiavo pas gimi-

'Prospect Z02

Dr. T. A. Hanlen 
is: dantistas :=:

Ofiso valandos: Nilo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

LAIVAKORTESa&
Nėra Ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt Laivakortes 
stačiai j Hamburgą, Eidkunus, Liepoją ar Kauną. Pasportus 
parupinam kuinam. Pinigus siunčiame Lietuvon pigiausia ir 
išmokame greičiausiai. Kas 
tės tuojau šiuo antrašu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

tik Lietuvis ar Lietuvė kreipki-

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

PINIGUS Siųskite 
Telegrafu

AMERICAN LINE
TkXSu,Z"’NEW YORKO—HAMBURGO

Patogiausias Kelias Lietuviams ir Rusams Keliauti šiais laivais

Minnekahda Manchuria
NEW YORK

klesa iš
Klesa iš

-tik3kieša Mongolia
— HAMBURG — LIEPOJUS ir DANZIG 
LENIJA ----- GEGUŽIO 25
New Yorko i Liepojų .. 
New Yorko į Eitkūnus

. .$132.00

. .$130.00
Trečia
Trecia
Trečios klesos keleiviams valgis duodama dideliame valgomame 
kambaryje su patarnautojais. Su kambariais moterims ir vaikams.

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

Ar Jus Kalbote 
Angliškai?

JEIGU ne tai paprastai yra kas nors 
kuris moka jūsų kalbą musų ofise 

esančiame jūsų kaimynystėje.
Tuomi jąm^.yra lengva, sulteikti. jums,, 
patarimus tokiuosė reikaluose kaip pi
nigų siuntimo kainos, laivakortės, afi- 
davitai, pašportai ir visokie kitokie jū
sų ypatiški reikalai. Už tdki patarna
vimą nieko neimama.
Ateikit ir apsipažinkit su skyriumi (jū
sų kaimynystėje. Ą

Zfbe Cleveland 
Ztrust Company

Yra tai,Bankas Del Visų Žmonių

PINIGAI i LIETUVĄ
įsteigta 1841 m.

Kapitalas $18,000,000.00 Puikus pinigų siuntimo 
patarnavimas, kokį Ameri
can Express. Company įs
teigė Lietuvon pirm kares, 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

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 Įiasibūdavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto 
budinką ženjutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

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

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland
Arba rašykite savoje kalboje į

Foreign Money Order Depehrtment 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke



DIRVA

LIETUVIŲ PUSMILI- 
JONINĖ KORPORA

CIJA
Rašo A. S. Btrimaitis.

(Tąsa iš pereito num.)

Direktoriams susirinkus kovo 
8 d. ir nuodugniai perkratinė- 
jant visą reikalą, J. S. Lopatto, 
Kun. P. Gudaitis ir P. J. žiuris 
užprotestavo prieš panaudojimą 
jų balsų be daieidimo, kaip šė
rininkų susirinkimas buvo pa
sielgęs. Tapo išnešta rezoliuci
ja, 'kurioje išdėstoma susirinki
mo nelegališkutmas, ir tie Direk
toriai kuriuos suvažiavimas ne
legaliai išrinko negaili būti, nes 
atsitikime kad B-vė už ką butų 
patraukiama teisman, nelegaliai 
išrinkti Direktoriai nebūtų atsa
komybėn traukiami, bet atsa
kytų tikrieji direktoriai. Kuo
met ta rezoliucija, diduma bal
sų prieš vieną perėjo, atsimi
niau žodžius tos pasakos, kuri 
sakė: jei smakui nukirsi galvą, 
tai bematant kita išaugs. Taip 
ir dabar buvo: žiuri u į pilietį 
Račkauską ir į save ir stebiuo
si kaip tai teisingi tie legendos 
žodžiai. Mat, kuomet Direkto
riai atrado kad susirinkimas bu
vo neleSgalis ir rinkimai nelega- 
liški, mes visi trįs senieji Di
rektoriai pasiliekam tol kol su
sirinkimas išrinks musų vieton 
kiltus legališku keliu.

Dalykams taip stovint, M. W.. 
Bush priduoda rezignaciją iš Di
rektorių, tik ką buvo aplaikyta 
ir antra rezignacija iš Europos 
nuo J. Strimaičio. Turint dvi 
rezignacijas, reikalinga jų vie
ton išrinkti kiti. Perstatoma tie 
patįs kandidatais-, kurie buvo 
nelegališko seimo išrinkti. Pa
renkama Liutkauskas ir Sirvy
das’. Paliko be vietos Kun. Pet
kus. Mat, pastarasis negavo 
seime didumos sudaryto kvoru
mo balšų, tai vis viena kad ir 
susirinkimas butų ir buvęs le- 
gališkas, jis but buvęs nelega- 
liškai išrinktu, nes negavo di
desnės pusės balsų, Po šito su
sirinkimo ant rytojaus atsilan
ko Kun. Petkus, ir klausia kodėl 
nešaukiama Direktorių susirin
kimas. Gavęs atsakymą kad 
susirinkimas tik vakar buvo, 
klausia: “Kodėl, pane, aš nebu
vau kviestas?’’ Dalykas plačiai 
paaiškinta, ir išeidamas jis pa
sakė: “Tai pamatysim.”

Direktoriai paskutiniame po
sėdyje nutarė patį susiorganiza- 
vimą ir pasiskirstymą į vietas 
atidėti iki reguliario Direktorių 
susirinkimo, balandžio 5 d. Nau
jai išrinktiems pranešta iš raš
tinės apie jų išrinkimą į Direk
torius ir pakviesta juos pribū
ti į posėdį bal. 5 d. Vienas iš 
šėrininkų gi pasakojo man jog 
jis manėsi su vienu iš naujai iš
rinktų Direktorių, tai tas buk 
sakęs neapsiimsiąs būti Direk
torium dėlto kad buvusieji Di
rektoriai nepripažino šėrininkų 
rinkimų legaliais, o Direktorių 
išrinkimo nepriitnąs.

Taipgi po to dar padavė rezig
naciją iš Direktorių V. K. Rač
kauskas-..

Irgi prasižengimas.
“Sukčiai vaduojasi žmonių 

silpnybe, gera širdimi, dangsto
si patriotiškumu- idant pasek- 
mingiau galėtų ištraukti dole
rius iš biednų žmonių, keldami 
kapitalą 'gyrėsi atsrtatyšią Lietu
vą, o dabar ima po $20 už su

sirinkimus, ir kiek gali tiek, jie] 
stengiasi atstatydinti savo ki- 
šenius” ■— šitokius ir panašius I 
užmetimus girdėta iš krapilnin-j 
kų pusės.

Kaslink vadavimosi patriotiš
kumu laike kėlimo kapitalo — 
Direktoriai tai darė, garsino, ir 
prakalbose nurodinėjo kad Lie
tuviams laikais susiprasti, spies
tis krūvon, kad susidėję krūvon 
sudarytume tūkstančius ir mi
lijonus, o tuomi galėsime pagel
bėti Lietuvoje musų broliams 
atsistoti ant kojų ekonomiškai. 
Tai skelbiant, agituojant, žmo
nėms neskelbta melo, nebuvo jo
kio slapto tikslo užgrobti žmo
nių pinigus ar jais dalintis tarp 
savęs. Kas buvo Skelbiama ir 
yra pildoma: juk Lietuvoje jau 
yra užvestos trįs dirbtuvės, su 
Bendrovės pinigais ir pastango
mis; tose dirbtuvėse dirba ne 
svetimtaučiai bet muisų broliai, 
ir kada bus iš apivartos pelnas, 
bus mums patiems kurių pini
gai ten sudėti. Kuomet orga
nizacija yra susitvėrusi iš su
virs šešių tūkstančių žmonių, 
tai jau skaitosi! visuomeninė įs
taiga, o ne trijų ar dešimties 
■žmonių korporacija, nes visi iš 
to turi naudą, jei tokia nauda 
yra. Direktoriai tose korpora
cijose nėra amžini; yra galimy
bės juos pakeisti, kas metai po 
tris naujus išrinkti, jei kurie 
buna -netinkami. Jei kurie bu
na netinkami tai visų narių kal
tė kam išrinko tokius vedėjus.

Kaslink patriotiškumo, dar 
galima dadėti kad pas svetim
taučius, net pas civilizuotus A- 
merikonus-, grynas biznis kelių 
ypatų naudai, naudoja visokius 
budus, remia patriotiškumu sa
vo privatinius interesus, bet 
prieš tai niekas nieko nesako, 
nei valdžia neuždraudžia, nei ša
lies gyventojai patriotai bėgio
ja po teismus išimti injunction 
už patriotiškumo naudojimą.

Su šiuo straipsniu “Dirvos” 
redakcijai prisiiinčiu vieną iš
karpą plačiai skaitomo žurnalo

“National Geographic”, skaito-: 
mo daugiausia apsišvietusių A- 
merikonų, augštesnės klęsos 
žmonių, — tai yra apskelbimas 
The National City Banko. Tar
me skelbime panaudojami dvie
jų didžiausių Amerikos patrio
tų — George Washington© ir 
Abraomo Lincoln© •— paveiks
lai. O kas butų jeigu B-vės Di
rektoriai kur nors skelbimuose 
butų panaudoję paveikslus mu
sų garsingųjų bočių, pritrauki
mui žmonių, ne ypatiško kelių 
žmonių biznio, bet visuomeniš
kos draugijos. Kad cigarų dir
bėjai, pilių darytojai, aptieko- 
riai, brogos pardavinėtojai lip
do didžiųjų Lietuvos- kunigaikš
čių paveikslus ant degtinės bu
telių, tas niekam neapeina, bet 
kad B-vės Direktoriai, sakyda
mi prakalbas ir agituodami už 
Bendrovę teikė susipratimą ir 
svarbą į žmonių rankas ėmimo 
industrijos, komercijos, tai pil
ni laikraščiai smalos prišlaksty- 
ti.

Tegul Bendrovė turėtų 50 mi
lijonų kapitalo, tai Lietuviški 
laivai jau butų plaukioję per 
Atlantiką, butų avalų dirbtu
vės, audinyčioš, siuvimų, mez
gimų dirbtuvės, plytų, cemento 
dirbyklos, automobilių ir įvairių 
kitų šakų industrijos besiplėto- 
jančios. Jau su tais keliaię šim
tais tūkstančių šis tas yra pra
dėta. • į

Užmetimas kad Direktoriai 
ėmė po $20 už susirinkimus — 
tai jie ėmė, ir .tai nekurie su sa
vo Skriauda, žmogus toks kaip 
J. Ambraziejus, J. S. Lopatto, 
A. S. Trečiokas, Kun. P. Gudai
tis ar kitas, profesionalas ar bi
znierius, kuomet priverstas ant 
dienos, o iš toliau atvažiavę net 
ant poros dienų, apleisti savo 
biznį, palikti ant svetimų rankų, 
tai jis nežino kiek nuostolių per 
tą laiką jam pasidaro. Tokis 
mokesnis' toli gražu neatlygina 
tų nuostolių. Na o kaip su tais 
kurie neturi biznių, ir nėra pro
fesionalais-, ar ir tiems ipasida-

ro ant dienos $20 nuostolių? — 
kaip kas paklaus. Bet gi ir jam 
susidaro ypatingos aplinkybės, 
prašant kas mėnuo nuo savo 
darbdavio paleisti iš darbo. To
kis darbininkas negali tikėtis 
nieko geresnio savo darbe susi
laukti, neigi augštesnės mokes- 
tieS, nei pasitikėjimo; jo bosas 

žiūrės kaip greičiau tokį dar
bininką prašalinus, nes su kiek-

Dabar Bendrovėje už algų y- Prie užbaigos /turiu pasakyti 
ra dirbantis tik vienas ekzeku-1 kad dalykai nėra taip blogi kaip, 
tivis ir prie jo yra vienas pa-’ 
gel-bininkas.

Algos ekzekutiviams praei
tais metais, ir Direktoriams Už 
posėdžius, buvo padarytos iš 
persiuntinėjimo pinigų, taip kad

velnias šu savo krapyla taško. 
Tik šėrinirikai neprivalo.išpulti 
iš lygsvaros, o su laiku savo j 
darbų vaisiais galėsime paai-j 
džiaugti.

ŽINIOS I

VĮ.

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS I 

LIETUVIAI!
AR JUS ŽINOTE, 

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

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

“Dirvos” Knygyne)

MM
Sugrąžina man sveikatą Ir pajle- 

gas, saka Ponas Matusevlcis
Dalzell, Ill.

“Ištariu savą ncaprubežioutą padėkavojimą 
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda 
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
geibioje. Kaip tik pradiejau. imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazdą ir davi energije ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius aaugiaus darbanegut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis’ vaistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preŠ tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
Kožnam patariu Nuga-Tone.”

PETRAS MATŲSEVTCIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvvbčs. pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dCl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jakndms ir žarnoms, atgaivin 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, prašu- 
lin gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomuiavimą, nuolatinius 
nervus ir. tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną 
vieną mSncsi gydymą, o preke yra SI.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir Jeigu ne 
busite visai užganėdinti,aptiekoriussugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mčnesi gvarantuotą gydymą, apmo
kta pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Chicago, 111.

THE MUNICIPAL SAVINGS I
& LOAN COMPANY I' I

Sumokėtas Kapitalas suvirs $500,000.00 /

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

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

MES MOKAME 5% UŽ PADĖTUS 
PINIGUS TAUPYMUI

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

Main Office
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING

Euclid Avenue prie East 14th Street

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

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

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Central 6488

viena išliekama diena fabrike 
pasidaro įvairus nesmagumai. 
Ar tokis darbininkas nebūtų 
nuskriaudžiamas jei jis butų 
verčiamas tarnauti pusmilijoni- 
nei korporacijai dovanai? Tai
gi kaitinimas Direktorių už ėmi
mą po $20 >už gaištamą laikų,
yra panaudojimas lazdos ant I šėrininkų sudėtų pinigų tiems 
nekalto kailio. Pagali aus juk 1 reikalams neršai'kvotd.
ne visiems Direktoriams buvo I gu kam nors ir išrodo 'kad ap
mokama tas atlyginimas : kurie gos buvo perdidelės, tai tais al- 
Bendrovei dirbo už alga negavo' gas patįs Direktoriai padarė, 
nieko už susirinkimus. ■ neimdami iš šėrininkų.

Tat jei-
LOUIS EISENBERG 

Turi Geležinių Daiktų, Pečią, 
Kvartų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams daugely 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

Naujas ir Žingeidus DYKAI — STALUI UŽTIESALAS — DYKAI 
Pasiūlymas Niekados iškiolei Nieko

Kodėl nepasinaudoti iš 
jo dabar iki dar nevė
lu. Mes turim tik 500 
tų rankom išdirbtų už
tiesalų stalams su pui
kiais artistiškais mar
giniais, kuriuos pasių
sime vieną jums dykai 
jeigu prisiųsit mums 
užsakymą keturių lan
gams užtiesalų (firan- 
kų) nevėliau 30 dienų 
nuo DABAR.
Tik pažiūrėk ant šitų 
dailių ir naujausių lan
gams užtiesalų pavei
ksle, jos bus tikru pa
gražinimu jūsų langų. 
Jos yra vėliausių mo
delių, paadrytos taip 
kad tik vienos reikia 
kožnam langui.

• Jų artistiška išvaizda 
ir rankų darbas pada
ro jas tikrai turtingo
mis, net už $15.00 negausit geresnių nei laikys taip ilgai kaip šios ku
rias mes siūlome speciale kaina tik po $2.95 vieną, bet jei užsisakysit 
keturiems langams sutaupysit $1.00, nes mes atiduosim už $10.80, prie

Tokios Didelės Vertės Nebuvo Dykai Duodama

K U P O N A S
Gerbiamieji:—Prisiųskit man_____ langinių, už
kurias indedu 35c siuntimo ’lėšoms. $10.50 už
mokėsiu kada prisiusi t. Imu keturias (4) kad 
galėčiau gauti stalui užtiesalą DYKAI.
Vardas _
Adresas
Miestas Valst.

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

nam menesiui laiko. Imkit tuoj, nes galit nekad negauti, 
z Nesiųskit mums pinigų. Tik prisiųskit kuponų su 35c 
stampomis už persiuntimų. Likusius užmokėsit kada bus 
jums siuntinis pristatytas į namus.
Mes gvarantuojame užganėdinimų arba pinigus atgal.

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

(Uetiros Marmanti Biui 
»Eltos žinios

KRAUNA MOKESNIAIS 
"Litwa" pranešimu, V 

miesto magistratas paskė 
nuo balandžio 1 d- P^va 
nsmenįs, verčiasi vežtoji 
■mato, mokėti šiuos moki 
nuo kiekvieno arklio 501 
jau; nuo vėžinio 300 n 
nuo ūkininko vežimo 201 
kiy; nuo asenizacijos t 
500 raaridy; nuo.lengv 

-mėlio 150 maikių.

LIETUVOS VARDU L1 
Kopenhagen. — Danij 

ta nauja laivų linija, vi 
“Baltijos-Amerikos tini; 
tų laivų tarpe yra laiv 
namas “Lithuania”, 6,6 
didumo; 450 žingsnių 
tori vietų I klasėje 30 
140; m - 1,050. Tu 
tros šviesų, radio teles 
šiaip visokių patogumų

JUNGIA STOTIS.
Tauragė. — Bites pr 

iš kovo 24 d., jau balam 
nesj busianti Poserunų 
lio linija sujungta su I 
gių. Tuo budu šauliai 
na galėsią susisiekti b 
pėda ir Tilže, kas žymia 
pina prekių gabenim: 
manu kad Abelių-Poien 
iželis žymiai atgis.

Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

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

PAČTU ir KABELIU, TIESIOGINIU SUSISIEKIMU

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

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

KWMCeMI
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Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegžaminavimas 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 

[leidimas r rot. Ehrlich o 606 V aistų jųS gausit geriausias pasekmes trumpu -laiku.
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.

Aš vartoju Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914.
Visas mano gydymo būdas ra visiškai Peskausmis.
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovi, 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.

Dr. BAILEY “Specijalistas”

Laivakortes
Į ir iš Lietuvos

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

IŠ NEW YORKO į EITKŪNUS $130.00

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

IŠ NEW YORKO į LIEPOJŲ 
Į LIEPOJŲ Per HAMBURGĄ

Prie Visų Reikia Dadėti $5.00 Taksų.

$145.00
$132.00

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

Siunčiame Pinigus 
Į Visą Lietuvą

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

įENKŲ PULDINĖJO!
Kaunas. — Gautomi 

M vasario 17 d. į 1 
kdiiiĮ atjojo 10-12 Lei 
reiviy. Vieni jų buvo : 
ponių m. kiti iš Dau 
Uipudė sodžiaus ramini 
lojus ir .pradėjo plakti 
botagais per galvas mui 
lovų buožėmis daužyti, 
pskruvinę ramius gyv 
moteris, merginas, semi 
dėjo plėšti mantą, rubu 
rodžius, prisikrovė vežin 
dų, parvilko su savim 6 
PH® i Švenčiamus ir 
kalėjiman. Pirmiausia 
tėjo Anelė. KaiUdęnėį ji 
amžiaus moteriškė, kur 
jo botagais, šautuvo bu 
K į krutinę ir pečius 
odą pirktą batams siu 
lė Blaževičienę 60 m. 
botagais per galvą buve 
®a VasiJauską Vincą, 
h amžiaus senuką, bota

i> jo dukterį Elzbit 
W1 buožėmis ir botagi 
b*i kabelę Trapikienę,

DYKAI! STEBĖi
— Nauja 

Žymus Pasaulinės



į ........ ...................................•;__________ D I R V‘ A 7
s turiu pasakyti 
•a taip blogi kaip, 
o krapyla taško, 
neprivalo .išpulti 
o su laiku savo

galėsime pad-
ŽINIOS IS LIETUVOS

ISENBERG j 

} Daiktu Pečių, 
miklų, Cinuoja, 
(gains dangalo 
79thSt. N.E. 
on 1337-K

i - DYKAI
vo Dykai Duodam

ilgai kaip šios ku- 
bet jei užsisakysit 
;im už $10.80, prie 
lLĄ visai DYKAI 
pasiūlymas ir vie- 
alit nekad negauti, 
kit kuponą su 35c 
ižmokėsit kada bus

(Lietuvos Informacijų Biuras) 
“Eltos žinios

KRAUNA MOKESNIAIS.
“Litwa” pranešimu, Vilniaus 

miesto magistratas paskelbė jog 
nuo 'balandžio 1 d. privalą visi 
asmenįs, verčiasi vežiojimo a- 
uiatu, mokėti šiuos- mokesnius: 
nuo kiekvieno arklio 500 mar
kių; nuo vėžinio 300 markių; 
nuo ūkininko vežimo 200 mar
kių; nuo asenizacijos statinės 
500 markių; nuo lengvo veži
mėlio 150 markių.

LIETUVOS VARDU LAIVAS.
Kopenhagen. — Danijoj įkur

ta nauja laivų liniją, vadinama 
“Baltijos-Amerikos linija”. Ki
tų laivų -tarpe yra laivais vadi
namas "Lithuania”, 6,600 tonų 
didumo; 450 žingsnių ilgumo; 
turi vietų I klasėje 30; II — 
"240; III 1,050. Turi elek
tros šviesą, radio telegrafą ir 
šiaip visokių patogumų.

■ba pinigus atgal
Dept 196

AGO, ILL.

•jungia Stotis.
Tauragė. — Eltos pranešimu- 

iš kovo 24 d., jau 'balandžio mė
nesį busianti Poserunų gelžke- 
lio linija sujungta su Lauksar
gių. Tuo budu šauliai tiesiogi- 
nai galėsią susisiekti (su Klai
pėda ir Tilže, kals žymiai palen
gvina prekių gabenimą.
manu kad Abelių-Požerunų 
žkelis žymiai atgis.

Nu- 
gel-

ioterįs
f 1.00
Europos Kliniko- 

ir mano 21 metų 
rų ir moterų to
mes buvo visada

•gaus ištyrinėjimo 
ikroskopą ir Che 
ėdimui jūsų sege- 
lojimų.
kaip nustojęs vii- 
k pas mane.
ujo, Odos, Skilvio, 
r Gerklės. Su pa- 
medikaliais budais

ir geriausio gydy-

i greičiausiu laibi

did Avenue 
s 222. Antros lobti 
E LIETUVIŠKAI 
LO iki 1 po piety.

LENKŲ PULDINĖJIMAI.
Kaunas. — Gautomis žinio

mis, vasariė 17 d. į Ryzgėnų 
sodžių atjojo 10-12 Lenkų 'ka
reivių. Vieni jų buvo iš Šven
čionių m. kiti iš Daugėliškio. 
Užpuolė sodžiaus ramius 'gyven
tojus ir .pradėjo plakti kardais, 
botagais per galvas mušti, šau
tuvų buožėmis daužyti. Praūžę, 
pakruvinę ramius gyventojus-, 
moteris, merginas, senius, pra
dėjo -plėšti mantą, rubus, laik
rodžius, prisikrovė vežimus gru
dų, parvilko su savim 6 jaunus 
vyrus į švenčionius ir uždarė 
kalėjimam Pirmiausiai nuken
tėjo Anelė. Kaukienė,_J50, metų 
amžiaus moteriškė, kurią kapo
jo botagais, šautuvo buože dau
žė į krutinę ir pečiirs ; paėmė 
odą pirktą batams siūti. Ane
le Blaževičienė, 60 m. amžiaus, 
botagais .per galvą buvo kapoja
ma. Vasilauską Vincą, 70 me
tu amžiaus senuką, botagais ka
pojo, o jo dukterį Elžbietą šau
tuvų buožėmis ir botagais pla
kė; Izabelę Trapikienę, 30 m. 

125.00

130.00

) 
134.00

DYKAI! STEBĖTINA MUZIKA!! DYKAI!
— Naujausias Išradimas —

Žymus Pasaulinės Muzikos Rekordu Laikrodis.

145.00
132.00

180.16
alauja- 
dnama.

.KIMU

2a 
rija.

Nusistebėsi ir busi sužavėtas išgirdęs tokią puikią muziką paslėptą Nau
jai Išrastame Laikrodyje. Jei nori turėti tą ypatingą Harmonišką Muziką 
savo name, nereiks išleist sunkiai gyvenime uždirbtų pinigų brangiems in
strumentams pirkti kaip pianui, fonografui, volukams pianui ką pats groja 
ir rekordams, etc., nes šis laikrodis taip padarytas kad jo muzika užims vie
tą bile geriausios rūšies instrumento.

Jis groja puikiausias melodijas garsiausių artistų, ir jas išgirdimui te
reikia užsukti laikrodi ir paspausti sagutę. Jis gros taip puikiai kad jus 
ir jūsų draugai stebėsis. Tąsai laikrodis groja beveik 20 minutų ir muzika 
yra visiškai paslėpta.

Šis Laikrodis padarytas iš grynos brunzos ir Storai paauksuotas. Jo 
labai gražus artistiškas išdirbimas parodo jį turtingos išvaizdos ir bus di
dėliu pagražinimu jūsų namams. Laikrodžio Vokiško darbo viduriai yra taip 

.sutaisyti kad laiką rodo genaus negu bile kokis kitas kada buvęs padary
tas laikrodis.

Muzikos Intaisymas randasi apačioje laikrodžio, kas palaiko vidurius 
nuo užsiteršimo ir dėlto išeina aiškus saldus muzikos tonai.

Šis Laikrodis, tokios didelės vertės bile kam, yra ne tik atsakantis lai
kė rodytojas, bet ir geriausias muzikos instrumentas ir yra garantuoja
mas ant 25 metų.

Jis pilnai vertas daugiau $20.00, kuomet musų kaina bėgyje sekančių 
30 dienų yra tik $8.00. Atmink kad šis pasiūlymas yra tik trumpam laikui 

’l ir vėliau kaina bus $25.00. Todėl tai VEIK DABAR!
Nesiųsk pinigų iškalno, tik parašyk savo vardą ir adresą AIŠKIAI, ir 

prisiųsk mums sykiu su 50c. štampais persiuntimo lėšoms, o už laikrodį 
užmokėsi kada bus pristatytas į namus. Duokit tam laikrodžiui dešimts 
dienų išbandymo jūsų namuose ir jeigu nerasit užganėdinančiu siųskit at
gal ir mes sugrąžinsime jūsų pinigus. RAŠYKIT ŠIANDIEN.

UNION SALES CO. Dept 290 Chicago*Ai?l°N ST*

moteriškę, botagais plakė,, atė
mė iš jos visą mėsą, visus grū
dus, naują laikrodį ir šiaip jau 
naminius drabužius; Veroniką 
ir Juzę Rastenytės, 30 ir 25 m. 
amžiaus merginas, kardais ka
pojo, šautuvų buožėmis daužė 
ir botagais plakė; galvoje sky
les pramušė, sukruvino, vienai 
iš jų koją (sulaužė, spėjama 'kau
lą Sulaužius. Teresę Zaleckienę, 
56 metų, mušta iki apalpimo; 
jos dukterį Jadvygą mušė-kan- 
kino; jos namuose langus iš
daužė. Antano Ragaišio išplė
šė mėsą ir sviestą, bei naminius 
drabužius; Mykolą Rastenį, 30 
metų, Anuprą Zalecką, 25 me
tų, Reginą Praną, 25 metų, Ka
zimierą Trapiką, 27 metų, Juo
zą Vasiliauską, 20 metų, Marty
ną Blaževičių, 27 metų ■— nu
sivarė į Švenčionis kalėj iman; 
smarkiai mušė Miką Rastenį ir 
Kazimierą Trapiką, vadindami 
Lietuviais, Lietuvos piliečiais. 
Visų žmonių spėjama jog My
kolas Rastenis 'vargiai pergy
vensiąs sopulius ir žaizdas — 
gali mirti kalėjime.

Laikrodį ir naminius drabu
žius,' atimtus iš visų suimtų as
menų, legioninkai pardavinėjo 
Raugeliškyje vasario 20 d.

Kovo 25 d. apie 22 vai;, Len
kai, apie 20 'žmonių skaičiuje, 
bandė užpulti musų sargybas 
Joniškio miestelyje, bet Lietu
vių ugnimi buvo išsklaidyti.

Gautomis žiniomis, Lenkai ko
vo 22 d. sušaudė žybalų klebo
ną ku-n. Lajaušką, kuris 
parapijos -siųstas Vilniun 
ti bažnytinių daiktų.

buvo 
.pirk-

KLAIPĖDIŠKIAI PALANGON.
Klaipėda. — Klaipėdos Lietu

vių draugija “Aida”, gavusi tam 
tikrą pakvietimu, aplankys ko
vo 31 d. Palangą, kur ji žada 
prie progos to krašto atvadavi
mo iš Latvių į Lietuvos rankas 
surengti vakarėlį ir greta dai
navimų vaidinti Vydūno kurinį 
“Musų Laimėjimais.”.

Palangoje atidengta Lietuvos 
pačto-telegrafo įstaiga.

UŽDARĖ MOKYKLĄ.
Kaunas. — Gudų spaudos 

biuro pranešimu, Lenkų admi
nistracija uždarė Barusų mies
telyje 
riją, 
vienas 
kinius 
jūsų skaitys Gydų knygas gaus 
kulką į kaktą.”

Gudų mokytojų semina- 
Išvaikydamas seminariją 
žandarais kreipėsi į mo- 
tokiais žodžiais: “Kas

Lietuviai Giria Ameri
kos P aš alpinį 

Darbą
Kaunas. — Lietuviški laik

raščiai žymioj vietoj atspaus-1 
dino Amerikos Raudonojo Kry-j 
žiaus pranešimą apie jo darbą; 
Lietuvoje per -pereitus metus,, 
kai kurie laikraščiai net edito-į 
rialuose komentavo apie tai. 
Amerikos Raudonojo- Kryžiaus 
pranešimas apibudinama sekan
čiai :

‘■‘Amerikos Raudonasis Kry
žius yra grynai humanitariška 
organizacija. Ne politiška, ne 
sėktiška ir nė pirklybiška. Duo
da -pašal pą be j rikių apmrikėji- 
mų tiems (kuriems pašalpa rei
kalinga, nepaisant tautos-, poli
tikų, senumo, tikėjimo ir lyties. 
Dirba savistoviai ir nesujung
ta su kitomis organizacijomis.

“Nors Amerikos Raudonasis 
Kryžius laikosi suly-g Suv. Val
stijų valdžios įstatymų budais, 
bet ją valdžia nevaldo ir Rau
donasis Kryžius nėra atstovas 
tos valdžios, tik atstovauja tos 
respublikos žmones, ir jo tiks
las — nešti praktiškai ir -mede- 
giškai simpatiją ir genus norus 
Amerikos žmonių Europos žmo
nėms, kurie taip dikčiai kentė' 
nuo Didžiosios Karės.

“Per praeitus metus Ameri
kos Raudonasis .Kryžius plačiai 
vei'kė Lietuvoje, turėdamas sto
tis Kaune ir šauliuose. Darbi
ninkų vienutė Lietuvoje tai tik 
dalis Amerikos komisijos kuri 
prižiūri Baltijos valstybių pa
šaipiu} darbą.

“Organizacija dykai išdalino 
Lietuvoje drabužius, -medika
mentus, ligoninių1 reikmenis ir 
'kitus' reikalingus daiktus vi
siems ligonbučiams Lietuvoje, 
civiliškiems ir militariškiems, 
taipgi ir našlaičių prieglaudų 
namams, mokykloms, senųjų 
namams ir kitoms įstaigoms. 
Reikmenis kainavo į -milijonus 
markių. .

‘•‘Drabužiai -biedniems išdalin
ti per 'vietines organizacijas. 
Laike gaisrų, suvirs keturi tūk
stančiai benamių žmonių gavo 
drabužius ir 
lūs.
' “Vasaroje 

kų kolonijos 
normai išlkų vaikų pasilinksmino 
šiuose ‘tyro oro išvažiavimuo
se’. Taipgi buvo daug darbo 
tarp pabėgėlių.

“Su pabaigimu mėtų, Ameri
kos Raudonasis 
dėkavoti, per 
organizaci j oms, 
dirbo su musų

visokius uždanga-

tapo įsteigtos vai- 
ir 'keli šimtai ne-

Kryžius nori pa
spaudą, visoms 

kurios išvien 
organizacija.”

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

DABAR LAIKAS 
PIRKTI

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

IŠLYGŲ.
Ateikit in Paprašykit Pa
rodyti Jums ką* mes Tu

rime.
S. N. K. REALTY 

CO.
6106 St. Clair Ave.

Tel. Princeton 948-R

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
V*isbaž«nklls ožreg. S. V. Pat OfiM.

DRAUGAS REIKALE

“Žydų Balse” apie Svei
katos Departamento 

Politiką
(Iš žydu Reikalų Ministerijos, 

Spaudos Skyriaus Kaune.)
“žydų Balso” iš vasario 6 d. kia” Amerikos Raudonojo Kry- 

Nr. 30 patalpintas šitai straips-' žiauS žurnalas išleistas (Rygoje
'nis vardu “Sveikatos Departa- 
Imentes ir jojo politika”:

“Prieš kurį laiką Lietuvos žy- 
dai-išeiviai Amerikoj atkreipė 
žydų Tautos Tarybos Lietuvoje 
domę į du laiškus, paskelbtus 
Amerikos Lietuvių 'laikraštyj 
‘Dirva’ iš 1920 m. rugsėjo 10 d. 
Vienas laiškas yra adresuotas 
Lietuvai Gelbėti Draugijai Chi- 
cagoj ir pasirašytas Sveikatos 
Departamento Medicinos Sky
riaus Vedėjos Dr; Aldonos šliu- 
paitės, o antras, adresuotas mi
nėtai Draugijai ar Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai ir 
■parašytas Vidaus Ręikajų Mini
sterijos Sveikatris Departamen
to Direktoriaus J. Bagdono.

“Pirmame laiške Medicinos 
Skyriaus Vedėja šaukia gydy
to jus-Lietuvius -kuogreičiausia 
važiuoti Lietuvon, nes kitatau
čiai, kaip Vokiečiai, Rusai, žy
dai stengiasi užimt visą kraštą.”

“Antrame laiške Direktorius 
Bagdonas pasiremia Dr. šliupai- 
tės raštu ir pakartoja atsišau
kimą į gydytojus tuoj atvykti 
Lietuvon, neš kitaip svetimšaliai 
užims geriausias vietas.

“Paskutinėse dienose priimti 
4 gydytojai: 1 Vokietis, 3 žy
dai.

“Apie trikį negirdėtą valdžios 
įstaigos pasielgimą Žydų Rei
kalų MiniSteris Dr.. N. Solovei- 
čikas įnešė Ministerių Kabine
to posėdyj paklausimą Vidaus 
Reikalų Ministeriui ir Ministe
rių Kabinetas sutiko tą klausi
mą svarstyti.

“Vienu laiku ir žydų Tautos I 
Taryba kreipėsi į vyriausybę ir | 
atkreipė josios domę į tai jog 
jei iš-tikrųjų valdžios įstaiga iš
siuntinėjo tokius laiškus, ragi
nančius vieną gydytojų dalį iš
stumti kitą iš ekonominių pozi
cijų, ir šaukia juos kovon prieš 
‘žydų užmačią”, tai tokiam reiš
kiniui turi būti priduota labai 
didelės reikšmės. Į

“Toliau žydų Tautos Taryba 
nurodo jog tie laiškai visiškai 
prieštarauja pagrindams, ku
riais statoma Lietuvos valstybė, 
ir jie stąto keblioj padėtyj taip
gi žydų Tautos Tarybą kuri 
taip dažnai pareiškė užsieniuo
se jog Lietuvoj Įgyvendinta pi
lietinė teisių lygybė.

“žydų Tautos Taryba neabe
joja jog vyriausybė pasmerkda
ma tuos laiškus ras reikalinga 
esant pareikšti -savo santikius 
į.juos tokioj formoj kuri nepa
liks abejonių kad yra visiškai 
neleistina išnaudoti valdžios a- 
pąratą 'kovai tarp Lietuvoj 
venančių tautybių;

“Kaip mums teko patirti, 
dų Reikalų Ministeriš prieš 
lias dienas pranešė žydų Tau
tos Tarybai jog klausimas1 apie 
tuodu laišku buvo apsvarstytas 
Ministerių Kabineto posėdyj iš 
sausio 26 d., ir Vidaus Reikalų 
Ministeriui davus ilgesnį paaiš
kinimą del to reikalo, priimta 
šį rezoliucija:

k “Išklausęs Vidaus Reikalų Mi- 
ni’sterio pranešimą, kuris pripa
žino Direktoriaus Bagdono pa
sielgimą neleistinu, Ministerių 
Kabinėtas pereina prie dieno
tvarkės.”

“Mes esame įsitikinę, jog da
bar Ministerių Kabinetui pa
smerkus Direktoriaus Bagdono 
pasielgimą ir tuo pareiškus jam 
sayo nepasitikėjimą, jis mums 
gerai o žinomas- prieš Žydus at
kreipta jam pavesto Sveikatos 
Departamento politika, žinos 
kaip padaryti reikalingas išva
das.

“Mes 'laukiame..........”

gy-

Ž.V- 
kė-

" Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis— 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem Į’’

Kūdikiai mėgsta Jį t 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad stu 3

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

F. AD. RICHTER & CO.
3rf Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New- York City

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS BALTIJOS 

VALSTIJOSE.
Po antgailviu “Ką Raudonojo 

Kryžiaus vakarų Rusijos' ir Bal
tijos Valstybių Komisija Vei-

tarp 'kitko rašo:
“Užlaiko vaikų namus Strand 

ir Mintaujoje, netoli Rygos.
“Užlaiko valgio namą Rygoje 

del maitinimo Ukrainos- pabė
gėlių iš Rusijos.

“Traukiniais siunčia pagalbą 
į išnaikintus miestus, išdalinda
mi drabužius, maistą ir medi
kamentų.

“Dalina medikamentus ir li- 
gon'butinius reikmenis ligonbu
čiams, našlaičių -prieglaudų na
mams ir' panašioms ’įstaigoms 
Baltijos valstybėse.

“Maitina -kasdien Finlandijoj 
22,000 Rusijos pabėgėlių.

“Šelpia Lietuvos sužeistus at
gabentus nuo Lenkų-Lietuvių 
fronto.

‘Medi'kališki prižiūrėtojai pri
žiūri Latvių-Lietuvių-bolševikų 
fronte sustabdymą ligų. Išduo
da medikamentus ir veda pa
šalpos darbą Rusijoje, Finlan- 
dijoje ir Baltijos valstybėse.”

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

KOPECNY’S Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose 

COLLVER - MILLER CO.
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi, 

63. Kaina .............. 50c

THE
Made by 

CLEVELAND CRAIN 
MILLING CO.

Ar Turit Užtektinai Vietų Per Kurias 
Reikia Elektrą Naudoti?

Juo daugiau turi vietų per kurias gali
ma naudoti savo namuose elektros srove, 
tuo geriau gali pasinaudoti elektra apšvie
timui savo, kambarių ir operavimui laiką 
ir vargą trupinančių padargų.

Parankios vietos gali būti lengvai įren
giama ar prie pagrindinių lentų arba ant 
sienų be didelių iškaščių. Jie prisidės dik- 
čiai prie patogumo (kokį nūs to j at nepanau
dodami elektros patarnavimą.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

Skaitytojų Balsai
Gerb. “Dirvos” Adifiinistracija:

Mano brolis, Lietu-vos 'karei
vi joje, prašo išrašyti jam iš 
Amerikos- laikraštį, nes jie ten, 
sako, labai išsiilgę musų Ame
rikiečių žinių ; sako, vargas- čia 
mum sšiuo tarpu, bet Lenkus 
tuojau išvysime ir nepaliksime 
jų Lietuvoje nei vieno.

Tokiame nuobodžiame gyve
nime stovint, aš ’išrašau jam 
“Dirvą”, nes, kaip man rodos-, 
“Dirva” yra populiariš'kiausias 
Amerikoje Lietuvių laikraštis; 
joje kiekvienas ras puikių js>to- 
riškų raštų, pamokinančių ap
rašymų, filosofiškų straipsnių, 
žodžiu sakant, “Dirva”, kaip aš 
ją skaitau jau keli metai, o pir

1197 East 79th Street

B. G. VALIUŠIS 
FOTOGRAFAS

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

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

kare -kasdien ir -nedėliomis.
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I
 LIETUVIAI — Įsigykite Savus Namus

Inmokėkit $300.00 ir Įgykit namą pagal savo pasirinkimo.
Informacijų reikalaudami kreipkimės prie Mr. Radwell.

The Seltzer Round Company
587-591 The Arcade Cleveland, OhioOntario 2775 4 Central 5417

2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue 

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Įpj Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums
Kįy nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui

Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be 
U skausmio Dantų Traukimo.

f NO r 
’MINI

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

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

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną. •

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton -*66

ma to skaitydavau kitus, netu
ri sau lygaus nei turiniu nei 
kitu kuo. Prisiunčiu pinigus ir 
meldžiu siuntinėti “Dirvą” ma
no 'broliui Tėvynėn jo antrašu..

Liekuosi, V. J. Pietaris,
, Kearny, N. J.

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuoso Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

1 98 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.-



r Kas Girdėt Clev.elande-Apielinkese ,
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Iš visos komunistų gegužinės 
Clevelande išėjo niekas. Nei nu
versta valdžia, nei patįs radika
lai nukentėjo. Padaryta krata 
pas tūlą Yodlbauer, and Brown 
road, kur rasta radikališkos li
teratūros. Komunistų agitaci
jos lapeliai pirm gegužinę išmė
tyti slaptai turbut nakties lai
ku, visai “skrumnios” išžiuros | 
popiergalėliai, su raginimu mi
nioms sukilti, nuversti valdžią 
ir paskelbti sovietų diktatūrą.

Kaip jau yra žinoma, komu
nistai savo dvasią “tarp minių” 
sėja pro kiaurus kišenius: nu
kerpa ploščiaus ki'šeniaus galą 
ir per jį eidami vienas po vieno 
leidžia žemyn ‘karštus’ lapelius, 
o juos vėjai sugriebę patvoriais 
išnešioja.

Pirm gegužinės už dalinimą 
lapelių raginančių prie sukilimo, 
iškėlimo raudonos vėliavos ir 
visko tapo areštuoti keturi vy
rai.

kuriose kalbėjo A. F. Kneižis, 
iš So. Bostono. Buvo garsinta 
pradžia nuo 7:30, bet kalbėto
jas suvėlavo atvažiuoti, tai ne
rimaudami žmonės išsiskirstė. 
Liko tik keletas kurie ramiai 
jo kalbos išklausė. Po prakalbų 
musų ‘apšviestųnai” davinėjo 
keistus klausimus, kurie visi at- 

jsidavė Lenino-Trockio mokslais.
Vargo Vaikas.

se jam nieko nesakius atvyko 
jo pirmoji pati. Su abiem jis 
turi vaikų. Iš sykio jam val
džia leido su abiem pačiom gy
venti, ir jodvi išreiškė viena ki
tai draugiškumą, bet tuoj teis
mas surado priekabę jį perse
kioti už tai. šioje šalyje įsta
tymai daugpatystės nepripažįs
ta.

štai pati su dviem vyrais. 
Erie, Pa. — čionai randasi tūla 
Slavokė, kuri turi du vyru. Su 
vienu buvus vedus ir pagyvenus, 
jam iškeliavus į Clevelandą dar-

Belgijoj deryboms einant, no
rime užminti musų draugijoms 
ir veikėjams kad butų sudaryta 
kuris, jeigu lemta butų mums 
laimėti ant priešų ir tuoj Vil
nių atgauti, surengtų Clevelan- 
de didelę demonstraciją. Be to 
neapsieisime, o jei iškalno nepa
sirengsime tai gali neišeiti kaip 
iškilmingai norėtume.

Dr. J. šemoliunas gavo laišką 
nuo L. Apšegos, pernai išvažia
vusio į Lietuvą, žinomo buvusio 
vietos tautininko veikėjo, jog 
yra laimingai ištrukęs iš Len
kų nelaisvės kovo 25 d. po 5 mė
nesių išbuvimo, ir yra sveikas, 
nors jau buvo čia pasklidę ži
nių su abejonėmis apie jo liki
mą.

Vietinis judėjimas. Pastaro
se dienose musų ųiieste tarp 
Lietuvių atsibuvo šiek-tiek vei
kimo. Balandžio 24 d., nuo 3 
vai. po pietų, buvo pašventini
mas naujai statomos Lietuvių 
bažnyčios kampinio akmenio;' 
ta iškilmė atsibuvo su parada 
visų katalikiškų draugijų, žmo
nių palei naują bažnyčią buvo 
suėję apie 8,000, nes ta, diena 
pasitaikė labai graži. Pamokslą 
sakė Lietuvių kalboj Kun. V. G. 
Vilkutaitis, Anglų kalboj ■— da
bartinis užimantis vyskupo vie
tą diecezijos vedėjas.

' . Tą pačią dieną vakare atsibu
vo L. V. 25 kuopos vakaras su 
perstatymu “Kova ties žalgi- 
riais”. Visas veikalas buvo ga
na puikus, nors nekurtose vie
tose ir buvo menki trukumai. 
Po perstatymo buvo sudainuota 
kuopos choro keletas naujų dai-

Sudegė orlaivis ir lakūnas. 
Pereitą pėtnyčią atlėkdamas iš 
Chicagos pačtinis orlaivis patik
tas 'baisios nelaimės.: užsidegė, t
nukrito žemyn beveik viduryje :įo jieškoti, jis išbuvo čia šešetą 
miesto ir sykiu su juo sudegė ; 
pats lakūnas. Orlaivis nupuolė 1 
ant W. 3 gatvės prie Scranton 
road. Kaip žmonės patemijo, 
atskrisdamas orlaivis sukinėjo
si apie tą vietą kur jis gabaus 
nupuolė, ir visi kurie Įjį matė 
iš apačios', taipgi Erie gelžkelio 
kiemo darbininkai, nujautė kad 
kas nors yra negero. Kaip ro
dės, orlaivis buvo apie 400 pė
dų nuo žemės ir lakūnas turbut 
stengėsi surasti toj vietoj upę 
su tikslu pulti vandenin tuo ne
išvengiamu puolimu. Bet diena 
buvo labai miglota; ūmai žiū
rėtojai pamatė orlaivį krintan
tį pirmgaliu žemyn baisiu smar
kumu. Nukrito užpakalyje Erie 
stoties prekių sandėlio ant upės 
kranto ir rodės lyg tuoj suvirs 
į upę. Bet mašinos pirmgalis 
giliai įsimušė į žemę ir užtai ji 
stačiai pasiliko^ nenuvirto. \ Tuoj 
visas orlaivis apimta ugnies ir 
pasinėrė liepsnose; kiek dar bu
vo matyti lakūnas stengėsi pa- 
siliuosuoti savo, diržus ir gelbė
tis, bet nespėjo: neužilgo pri
buvus upės ugnagesių laivui ir 
užgesinus ugnį jis atrastas su
degęs. Puolant, būrelis mačiu
sių leidosi artyn į tą vietą, bet 
nei vienas nespėjo niekuo pasi- 

' tarnauti. Sudegė sykiu ir pač- 
' to siuntiniai. Lakūnas buvo 
; J. T. Christiansen, vienas iš ga- 
’ biausių Suv.'Valstijų pačto la- 
• kūnų.

privažiavę prie 17 metų amžiaus 
merginos norėjo įsitempti ją į 
automobilių, 'bet tik kliksmu ji 
išsigelbėjo. Mergina grįžo na
mon tik apie 9 vak vakare, ne
visai vėlai. Eijiant jai pro ša
lį vieno jau gatavai stovinčio 
ant tako vyro, jis griebė ją į 
glėbį, norėjo parmesti ant že
mės, ir tuo laiku privažiavo ki
tas su automobiliu. Pradėjus 
jai spiegti, tas grąsino tylėti, 
ir pradėjo ją smaugti. Tuo tar
pu subėgo kaimynai. Vos tik 
užpuolikams pavyko ištrukti — 
bet ištruko.

Iš daugelio tokių atsitikimų 
šitas primena pereito rudenio 
panašų prietikį su tūla jauna 
moteria, kuri atrasta nužudyta 
ir visai sukoneveikta, netoliese 
dabartinio užpuolimo vietos.

metų be jokios jai žinios apie 
save. Nieko negirdėdama mo
teris apie pirmąjį vyrą susigy
veno su kitu ir su juo taipgi su
silaukė vaikų. Sugrįžęs dabar 
atrado kad jo šeimyna jau pa
didėjus iki devynių; trįs iš jų 
mirę. Atsiradus pirmajam an
trasis vyras irgi atsisako 
šalinti. Dalykas atsidūrė 
me.

pasi
leis-

vėlai

Lietuvos Atstovybes Ad
resų Permaina 

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

LITHUANIAN LEGATION 
1925 — F Street, N. 'W. 

Washington, D. C..

i Gatvinės nelaimės. Iki galo 
balandžio miesto nelaimėse su 
vežimais ir automobiliais 
mušta jau 43 ypatos.

už

Cle.

THE LITHUANIAN 
MORTGAGE CO.

Merginos, nevaikščiokit 
vienos. Prasiplatinus žmogžu
dystėms, vagystėms, sykiu eina 
ir ištvirkimas jaunų vyrų, ku
rie vogdami automobilius siau
čia jais gatvėmis ir gaudo vie
nas vakarais einančias mergi
nas. Ant Eik avė. du padaužos

siu pinigus algoms, paaiškėjo 
kad dar vienas jų jau sėdi ka
lėjime sugautas už vogimą, au- 
tomobiliaus. Gubernatorius jo 
bausmę dovanojo x už vagystę 
kad jis galėtų būti paimtas ir 
teisiamas pirmo laipsnio žudys- 
tėje. Dar vienas tos gaujos iš 
šešių .esąs atsidūręs Italijoje, 
ir bus paduota Italijos valdžiai 
prašymas jį areštuoti. Beveik 
visas tas buris yra Italai.—

Clevelando automobilių įstai
gos priiminėja atgal vis dau
giau darbo rankų. Darbai ge- 
rinasi nors visai lėtai.

Telefonai vienijasi. Dvi 
velando telefonų kompanijos iki 
šiolei pridarę daug nepatogumo 
miesto gyventojams, tariasi a- 
pie suvedimą visko į vieną. Iki 
šiolei reikėjo bizniuose turėti 
du telefonu, ir daug nepatogu
mų buna tiems kurie turi vieną 
kurios nors tų kompanijų. Su
sišaukime reikale jeigu viena 
firma turi vienos kompanijos, 
kita kitos liniją — ir išeina taip 
kaip neturėtų. nei vienos.

Clevelando moterįs sukruto 
rinkti aukų prisidėjimui prie 
$100,000 fondo nupirkimui šmo
telio radiumo, kuris bus atiduo
tas Marei Curie, radiumo išra
dėjai. Indavimo iškilmė atsibus 
gegužio 18 d., induos pats Pre
zidentas Harding.

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos Tiesas 
------Kapitalas $50,000.00-----

PASKELBIA PARDAVIMĄ SAVO 
ŠERŲ NEŠANČIŲ 12%.

1THE 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.

Iš sugautų žmogžudžių, nušo
vusių gruodžio 31 dieną du vie
nos kompanijos perdėtiniu vežu-
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Buvęs miesto vyriausias tei
sėjas McGannon, du syjfiu teis
tas ir išsisukęs nuo 'bausmės už 
nužudymą Haroldo Kagy, tre
čiu sykiu apkaltintas už suklas- 
tavimą ir papirkimą liudininkų, 
belaukdamas teismo apsirgo ir 
paimtas sanatorijom Jo nervai 
visiškai suiro.

Teisiami paeiliui visi su juo 
veikę liudininkai, išviso dvyli
ka intartų klastingam liudyme.

Turi dvi pačias. Akrone tū
las Italas prieš karę norėjo at
sitraukti savo pačią iš Italijos; 
bet atsakymo negavo ir tuoj už-

ruu'uuo vxiiAi u nauju uai- 1 _ . _ r. , , .
nelių, visos išėjo puikiai; daina- J?®
vo šalip choro įr kvartetas ir to 
dainos gražiai išėjo. Publikos 
buvo prisirenkę ant perstatymo 
neperdaugiausia, vėliau ant šo
kių prisirinko daugiau. Abel- 
riai imant vakaras gerai pavyko.

Balandžio 26 d. Lietuvių salė
je- atsibuvo L. R. K. Rėmėjų 
Dr-jos 7 skyriaus prakalbos — 
kalbėjo Dr. K. Rutkauskas, ne
senai sugrįžęs iš Lietuvos, ir 
Kun. Vilkutaitis. žmonių bdvo 
neperdaugiausia, nes pasitaikė 
tuo laiku smarkiai lyti kada į 
prakalbas reikėjo eiti. Buvo pri
sirinkę suvirs šimto ypatų. Dr. 
Rutkauskas savo kalboje nupa
sakojo daug indomių dalykų. 
Kalbėjo dviem atvejais. Pirmo
je kalbos dalyje nurodė Lietu
vos našlaičių vargus ir tų kurie 
sugrįžo iš “laisvos Rusijos”. 
Antroj kalboj nurodė Lietuvos 
veikimą ir kaip Lietuvos Val
džia ir Steig. Seimas stengiasi 
Lietuvą apginti nuo išlaukinių 
ir vidujinių priešų ir sutvarkyti 
šalį demokratiškiausiu budu. Jo 
kalba visiems patiko,. Našlai
čiams aukų surinkta $81.

pati su vaikui jau negyvi, pasi- 
ėmė sau kitą. Bet šiose dieno-

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS 

, 1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos 

Valandos nuo 9 ryto 
iki 8 vakare.

Tel. Prospect 2597
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ims aukų surinkta $81.
Bal. 29 d. atsibuvo prakalbos rPnO'fna T. D .Q knrmnc 1

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių -ligų ir suteikiu 

• geriausius patarimus.
Kreipkitės į matao Ap- 
tiėką bile kada.

I. A. USEVIČIUS
surengtos L. D. S. 51 kuopos, 2343 Professor Ave., S. W.

PERSTOK MOKĖTI 
BUK SAVININKU

Geriausia Proga Lietuviams

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.
. '1 H

h

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Maskuoti banditai pereitą pėt- 
nyčią įsiveržę į tūlos našlės na
mus ant Track rd., atėmė iš jos 
$2,000, kuriuos ji (buvo^pasiė
mus iš banko pirkti namus. Ji 
policijai sakė pažinus tuos vy
rus, sutiko juos keletas dienų 
atgal šokių salėje, kurie apie jos 
planus tenai išsišneko su ja. .

šią gadynę geriausia liežuvis 
laikyti už dantų.

Streikuoja' Žydiškų duonke- 
pyklų darbininkai, reikalauja di
desnių algų: nori po $55 ir $65, 
siūloma po $50 ir $60.

Kada gi ta duonelė atpigs...
Apie kįtus streikus skaityk 

ant pusi, pirmo._____________
VAIKŲ $12.50 iki $15.00

Dviem Kelinėm
Siutai

Viena eile guzikų aplink diržais madų geriau- $0.85 
sios vilnos kašmero, cheviots ir kitokio audimo O 
siutai, naujausio audimo ir spalvų. Kotai yra alpaca iš
mušti, pelnės pilnaisu pamušalu, su, visais kišeniais.

VAIKŲ $8.50 LIETAUS APDANGALAI — ploščius kr tos 
spalvos .kepurė. Apjuostas ir sulipytos siūlės, garan
tuojamas nuo perlijimo. Vaikams nuo 6 iki $5.95 
18 mieros ......................

VAIKŲ $3.00 MĖLYNO SERGE KELNĖS — Mieros nuo 
7 iki 18 metų. Geriausios rūšies vilnionio serge, pilnai 
iškirptos, gražiai pasįutos ir per visas drūtai 4j| 99 
mufįfos pamušalu ... ... . . .... ..........

VAIKŲ SKALBIAMOS KELNĖS — paprasto drūto au
dimo su dryžiais, pilnai iškirptos mieros1. Kiše- 77c 
iriai laikrodėliui ir kiti. Mieros 6 iki 16....

VAIKAMS ŽAISTI DRAPANOS — Khaki, paprasto mė- 
lino ir baltais šniūrais audimo, geriausi ma_ g5c 
žiems vaikučiams, mieros 8 iki 8...................

VAIKŲ $1.49 KELNAITĖS — geros rūšies vilnos, mai- 
- šytos su cassimpru. Pilnai iškirptos, drūtai $1.10 

pasiūtos, mieros nuo 6 iki 16. •..............

BAILEY’S — ANTROS GRINDYS

Asiautalai ir
Ploščiai

Pasiūti pardavimui nuo $20, 
$25 iki $27.50 parsiduoda po

Pavasariui ii- v'dsarai šie ploščiai iš bolivia, vil
nos, velour, trico velour, kupranugario vilnų ir 
serge audimo apsiautalai, platus ploščiai yra ge
riausi, sportiško stiliaus. Apsiulėti gražiais ap
vadais ir diržuoti, mezginiais pamarginti, su ki
šeniais. Visose naujose spalvose.

Bailey’s — Trečios Grindys
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JAUNIEMS VYRAMS DVEJOM 
KELINĖM SIUTAI

Reguliariški $45 iki $55 siutai padirbti iš $Q 1 .50 
puikiausio materiolo; plonais dryželiais, kito- *-* A 
kių įvairių marginių, 'mėlyno serge ir pilko heijringbone. 
Geriausių rankų pasiūti.’
VYRŲ IR VAIKINŲ $4 IR $5 KELINĖS — Pasiūtos iš. 

storo kassimero ir kitų gražių mišinių- audi- $3.00 
mo, įvairių mierų ...... _..................

VYRIŠKI $7.50 RUSVI GUMUOTI LIETPLOščIAI — Iš 
geros materijos ploščiai, siūles sutaikintos ir. $3.95 
klijuotos........................  .,

VYRŲ IR VAIKINŲ SIUTAI — Geriausios rūšies audi
mo, storesniais šniūreliais dryžuoti, taipgi $28.50 
yra plonais siūlais margi, gero darbo ......

BAILEY’S — ANTROS GRINDYS

FINANSINIS korporacijos stovįs,, 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

Sumokėta už akcijas 
Nepadalinto pelno .

Sykiu ........

sekantis :

$ 4,115.09
20,476.42
24,591.51

CO. yra po at-

Y KAMBARIS ant išdavimo po-
Y rai gerai užsilaikančių vaiki-
Y nu. Kreipkitės sekančiu adre-
Y su: 957 E. 78 Street.
<> EKSTRA BARGENAS — Par-
Y duodamas automobilius, Ford
Y Coupe, visai, mažai važmėtas ir 
v Į atrodo'kaip -naujas. Su dauge-

liu visokių ekstra dalykų. Par-
Y davimo priežastis: savininkas
Y išbuvęs 4 mėn. be darbo išvažia-
Y vo į Bostoną ir ten gavęs dar-
Y bą liko; o automobilių pargaben-
Y ti ten pertolimas kelias, del to
Y parsiduoda pigiai. Pasinaudokit
Y iš tos puikios progos. Kreipki-
Y tės šiuo adresu:
Y Mrs. Dan. Platakis
Y 1046 E. 76 St. Bile laiku.

f ◄>

AUTOMOBILIUS Buick 1917 
modelio, 6 cilinderių, parsi

duoda už $500 cash. Atsikreip
kite vakarais po 6 vai., nedėlio- 
mis visą dieną. Paul J. Gudis, 
9311 Amesbury Ave.
RAKANDAI parsiduoda visi sy

kiu arba paskirai, kam reikia 
(ir tą namą gali užimti randuo
ti. Kreipkitės 16,04 Oregon av.
KRAUTUVĖ saldainių ir dry 

goods, parsiduoda; randasi
Lietuvių ir Lenkų apgyventoje 
vietoje. Pardavimo priežastis— 
nesveikata, Atsišaukite 8500 
Kosciusko avė., kampas E. 85 
Street.’ (19)
VAIKO prižiūrėjimui reikalinga 

vesudi pora, arba moteris ar 
mergina, kuri gautų dykai gy-l 
venimui vietą. Vaikas yra 4 -me
tų, prižiūrėt reikia tik nuo 5 v. 
vakarais. Kreipkitės 8208 Bel
levue avė., viršuje. Rasite na
mie bile kada.
PARSIDUODA dviejų šeimynų 

namas, po 6 kambarius, nau
jausi intaisymai, garažius vie
nam automobiliui. Arti naujos 
Liet, bažnyčios. Kaina $11,700. 
Kreipkitės 6805 E^na av. (19) 
PARSIDUODA Grosemė, geroj 

vietoj; kam reikalinga gali pi
giai nupirkti. Atsišaukit šiūo 
adresu: 1563 E. 38 Street.
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o o o o o <>

4 THE LITHUANIAN MORTGAGE
sakančia priežiūra šių žinomų Clevelande ir visose 

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

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

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

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

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

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

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

5 DIVIDENDO nuo pat susiorganizavimo kompanija 
savo šėrinin'kams moka po 1 O %, išmokėdama kas

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

6 THE LITHUANIAN MORTGAGE CO; akcijos (Še
rai) parsiduoda po (£141A ir turi buitį Sumokėti

ant sykio. Nebaigus «PAUv 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 a/pielin- 
kės Lietuviai turi atliekamo kapitalo yra kviečiami 
prie šios kompanijos prisidėti del savo ypatiškos nau
dos, nes už jūsų $100 bus mokama beveik tris sykius 
daugiau nuošimčio, negu bankuose, ir apsaugomą"jū
sų pinigų prižiūri aštrus Ohio Valstijos įstatymai.

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

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

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

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

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

THE LITHUANIAN MORTGAGE GO.
2006 St. Clair Ave. Cleveland.
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ.' Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negerovės vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir. Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

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

Dr. G. A. YATES, 
Specialistas, 

Gydytojas ir Chirurgas
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