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600,000 Angliakasiu Iššaukta
kRDAVIMAI Streikan Balandžio 1 d
3DA PUIKUS 
ai pigiai. Kas 
iuret — 986 E.

VARGO- « 
nori pirkt Al 
79 Street W - ""

ANTAS parsiduoda; geroj 
įgyventoj Lietuviais. Biz
is gerai. Savininkas išva- 
opon. Kreipkitės šiuo ad- 

St Clair Avenue.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ IR KANADOS UNI--------
JISTAI KASYKLŲ PARBININKAI 

NUTARĖ STREIKUOTI.

Kompanijos Nori Numažint Algas — Darbininkai 
Dar Reikalauja Padidinimo.

KALAVIMAI
GA senyva moteris pri- 
i trijų vaikų, visos mer- 
tsišaukit: 8405 Sowinski 
stoli E. 79th St).

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IS and NEURONES 
riški Kontraktoriai 
dektros vielas į namus 
'es. Taiso visokius elek- 
paratus ir daiktus.
E. 79TH STREET 
6-W Randolph 1324-R

. Ohio valstijos industrijose pa
sižymėjo pirkimas plieno perei
tą savaitę, taipgi mažos permai
nos gurno darbuose, įvairių in
dų produktų pirkimas pakilo, ir 
šiek-tiek plačiau ėmė veikti ge
ležinkeliai prekių vežiojime, la
biausia anglies, gręsiant strei
kui balandžio 1 d.

ūkiais reikalais 
tės iiuo adresu:

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

jenturfl 
ENYBE
rduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini- 
Lietuvą ir iš Lie- 
i arbd ir visur ki- 
per Antverpą, 
rdamą, Breme- 
tamburgą, Liepo- 
'araliaučių ir ki- 
lortus į Eidkū- 
r j pati Kauną, 
>at ir iš Lietuvos.
S ■ S

> siunčia j Lietuvą 
ir pigiausiu kursu; 
i garantuoja, kad — 
Jetuvoje — pinigai 
litai ir parankiai lš- 
i artimiausioje vie
no priėmėjo gyve-

igus į Lietuvą 
įčia telegramų, 
erikos pinigus 
lino ant visų 
alių pinigų.
S B Si
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atlieka greitai, 
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na konstitucijas, 

laiškams popieras, 
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tlkietus ir tt.
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Uausias žinias Iš 
i Ir visur ir turi 
nokų skyrių 
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’OJE ............ 4X0
S ■ S
’ ’Vienybės ’ ’ Ben- 
šėrus. Dividendai 
Ateityje bus di

nas.
is šėras $10.
S S S

didelį knygyną, 
galima gauti 
kių knygų.

kito platesnių 
i apie viską, 
lums laiškus, 
i musų piniginio 

knygų katalogo.

HUflNIAN 
BE PUBL.GO. 
rand St. 
klun, N. y.
ir vienybė, 
n galybė.

Lawrence, Mass;, Pacific au- 
diriyčia nukirto savo 10,000 dar
bininkų algas ant 20 nuoš.

Naujosios Anglijos audinyčių 
darbininkai subrūzdę labiau ne
gu kitados kada, — sako Ame
rikos Darbo Federacijos .prezi
dentas Gompers, aplankęs strei
ko sritis. Dabar gaunamų $17 
savaitėj algų mažinimas ant 20 
nuoš., reiškia išėmimas iš to 
po $3.40, kas reiškia didelį smū
gį darbininkui ir apsunkina gy
venimą.

Neužganėdinti algų mažinimu; 
darbdaviai dar pasiryžę ilgint 
valandas nuo 48 iki 54 savaitėj.

Erie, Pa., per keletą mėnesių 
' stovėjusi Heisler lokoinotiVų iš- 

dirbystė, pradėjo veikti su- 60 
nuoš. pilno skaičiaus savo dar- 

j bininkų. Suvirš 1,000 vyrų pa
imta į darbą.

Pietų Afrikoje buvęs kasyk
lų streikas, pasižymėjęs dideliu 
kraujo praliejimu, tapo užbaig
ta. Suareštuotų už riaušes ir 
betvarkes yra 6,000 darbinin
kų.

.Neapolyj, Italijoj, streikuoja 
laivų krovėjai ir pajūrio darbi
ninkai. Jiems pritardami strei
kuoja kitų Italijos miestų pa
vandenio darbininkai.

i Vokietijos socialistai smerkia 
Francuzijos komunistų partiją 

. už suvedžiojimą darbininkų ir 
apleidimą jų reikalų paliovimu 
atakuoti dabartinį Francuzijos 
premjerą Poincare po jo konfe
rencijos su Rusų sovietų atsto
vu Radeku. Vokiečiai socialis
tai Frąncuzų komunistų vadus 
išvadina veidmainiais ir prole
tariato suvedžiotojais.

Erie gelžkelio darbininkų uni
jos nutarė streikuoti protestui 
prieš kompanijos tarimąsi ir 
ėmimą darban darbininkų pa
skirai, nesiskaitant su unija.

Iš keturiolikos svarbiausi!) S. 
Valstijose industrijų, 10 parodė 
darbų didėjimą, 4 — mažėjimą. 
Geležies industrija vasario men. 
darbininkų skaičių padaugino 

. 9.3 nuošimčiais, automobilių in
dustrija, sekanti, ant 4.86 nuoš. 
Vatos apdirbimo industrijoj di
džiausiai sumažėjusis darbinin
kų skaičius yra 10.1 nuoš.
. Abelnai imant, visoje šalyje 
dirbančių skaičius dauginasi.
. Dilltown, Pa., kasyklos eks
plozijoj užmušta 4 darbininkai.

žymus Aidoblistų vadas, W. 
Haywood, pabėgęs iš Suv. Vai-1 
stijų nuo teismo, dabar Rusi
joje paliks kapitalistu. Sovietai 
jam pavedė Uralo kalnuose ge
ležinę dirbtuvę, dalį kasyklų" ir 

■ kitus darbus.
Matyt; Haywood tolei griovė 

į. Amerikos kapitalizmą iki pats 
gavo progą (pastot kapitalistu.

Vokietijoj streikuoja metalo 
3 darbininkai — paliesta 180 įs- 
į taigų su 41,000 darbininkų. Ki

tų įstaigiĮ darbininkai, kurios 
dar nestreikavo, paskelbė išei
sią prie anų, apie 10,000 žm.

Indianapolis, Ind. — Kovo 
31 d. visi unijistai angliaka- 
syklų darbininkai perstos dir
bę ir išeis ant streiko,, prasi
dedant balandžio 1 d., pagal 
United Mine Workers of Ame
rika viršininkų įsakymo. Šis 
streikan iššaukimas yra pir
mutinis kuriame sykiu išeis 
kietosios ir minkštosios ang
lies kasėjai. Tuo įsakymu tie- 
sioginai paliečiama šeši šim
tai ' tūkstančių darbininkų. 
Streikas tęsis iki unijos vir
šininkai praneš pertraukti.

Įsakymas streikuoti išsiųs
ta trims tūkstančiams unijos 
lokalų, ir sykiu nurodoma an
gliakasiams duoti pilną pagal
bą reikalingą apsaugojimui- 
kasyklų ir nesileisti prie jo
kių riaušių ar prasižengti įs
tatymams.

Prie Suv. Valstijų angliaka
sių streikan iššaukiama ir 
6,650 unijistų Kanados ang
liakasių, bet įsakymas nepa
liečia 14,000 kasėjų Naujojoj 
Škotijoj.'

Niekad iki šiolei angliaka
sių istorijoj nebuvo įsakymo 
pertraukti darbą ■ visose ka
syklose Suv. Valstijose ant
sy k. _

Kaip buvd"lšsiunHnėta uni-" 
jos skyriams apsibalsuoti ar 
streikuoti ar ne, iš visų sky
rių gauta diduma balsų prita
riančių streikui.

Streiko vedimo planams ap
dirbti konferencija sušaukta 
į Clevelandą kovo 24 d., kame 
dalyvauja suvirš 100 augštes- 
niųjų unijos viršininkų.

svarstyme nutarė 
Vokietijos paliauti 
popierines markes, 
visa Vokietijos pi-.

Reikalauja Sulaikyt 
Markių Spausdinimą
Paryžius. — Santarvės atly

ginimo karės nuostolių komisi
ja suvažiavusi nustatyti šiems 
metams sumą Vokietijai atmo
kėti, savo 
reikalauti 
spausdinus 
kurių delei
nigų valiuta puola.

šiais metais manoma reika
lauti iš Vokiečių 720,000,000 au
kso markių, 1,450,000,000 aukso 
markių vertės prekių, prie to, 
reikalauti 220,000,000 aukso m. 
vertės atlyginimo prekėmis už 
užlaikomą Belgijos, Anglijos ir 
Francuzijos kariumenę ant Rei
no.

Sutartis del Sutarčių su 
Rusija

Varšava. — Lenkija ir Bal
tijos valstybės pasirašė sutar
tis kuomi pripažįsta viena kitos 
padarytas sutartis su Rusija; 
prie to sutarta užvesti tarp sa
vęs ekonominius ir administra- 
tivius santikius ir susilaikyti 
nuo tarimosi su kuria kita val
stybe prieš pasirašiusias.

Liėtuva, galima spėti, šiame 
suvažiavime nedalyvavo. Ir ji 
Lenkams butų vėl kaulas ger
klėj: juk Rusija pripažino" Lie
tuvai Vilnių ir kitas sritis, o 
Lenkai jas laiko užėmę. Tų su
tarčių pagerbimui Lenkai turė
tų išsikraustyt iš Vilniaus.

PINIGŲ KURSAS

(Kaina perkant dideles sumas) 
Kovo 22 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

36c 
3c

Protestuoja Prieš Lenkų 
Rubežių

Berlinas. — Vokietijos valdžia 
rengia siųsti santarvės ambasa
dorių tarybai protestą prieš nu
sprendimą, pravedant rubežius 
tarp Lenkų ir Vokiečių, pave
dantį penkis kaimus Marienwer
der distrikte, netoli Danzigo, 
Lenkijai.

Rusams Išlygos Genooj: 
Skolų Atmokėjimas

Londonas. — Anglija ir Fran- 
cuzija susitarė ant sekančių iš
lygų sulyg kurių Rusija galės 
dalyvauti ekonominėj konferen
cijoj Genoa mieste:

Rusija turi pripažint caro sko
las. Nuginkluot raudonąją ar
miją. Sudaryt laisvus uostus 
Baltiko pakraščiais. Pripažint 
Versalio sutartį. Pavest Rusų- 
Vokiečių komerciją kontrolei 
santarvės komisijos.

Iš to matyt kad Anglija nu
sileido aut Frąncuzų reikalavi
mo Rusijos nepaleist nuo caro 
skolų, nors bolševikai ir taip su- 
bankrutiję.

Francuzija buvo įsakius savo 
ekspertams vykusiems į Londo
ną daryti konferencijai progra
mą kuris nesileistų į bent kokius 
santikius su Rusija jeigu Makva 
nesutiks atgrąžinti, pilnai kaip 
buvo, visas nuosavybes Francu- 
zų turėtas Rusijoje pirm revo
liucijos. Apskaitliuojama jog 
Frąncuzų nuosavybės Rusijoje 
butą už iki $1,000,000,000.

Bonus Pirkę Gaus Pirkt 
Daugiau Žemės

Washington, kovo 10 d. (El
ta). — Ministerių Kabinetas 
įnešė į Steigiamąjį Seimą įsta
tymo projektą sulyg kurio su
gryžę iš Amerikos Lietuviai tik 
tie tegalės žemės pirkti Lietu
voje daugiau 20 dešimtinių ku
rie bus pirkę Lietuvos Laisvės 
paskolos bonų. Kiekvieni penki 
dolariai įvestinti į bonus, sulyg 
įstatymo projektu, duoda teisės 
pirkti vieną dešimtinę žemės 
viršiau 20.

Caristai Priešingi Sveti
mų Šalių Pašalpai

Maskva. — Senos tvarkos Ru
sai buržujai labai priešingi sve
timų šalių teikiamai Rusams-pa
šalpai. Jų išvedžiojimu yra jog 
tokia pašalpa tik pailgins bolše
vikų gyvenimą ir valdžią, o jų 
noru yra kad Rusija daugiau iš- 
badėtų ir badu išmirtų, o ne kad 
bolševizmas sustiprėtų.

Volgos srityje badaujantieji 
turi kitokį jausmą. Jie labai 
dėkingi Amerikos geraširdingu- 
mui ir išreiškia savo padėką už 
sušelpimą.

Senatas Nesusitaiko del 
Sutarčių

Washington. — Eina smarki 
kova senate už ir prieš padary
tą keturių valstybių sutartį Pa- 
cifiko reikale. Sutarties rėmė
jai apsiginklavę žodynais, enci
klopedijomis ir kopijomis pre
zidento kalbos, išrodinėjo opo
nentams jog “sutartis” nėra tai 
“susivienijimas” kurin ineina 
Japonija ir Suv. Valstijos.

Priešininkai sako: kas skirtu
mo kuo tą vadinsi, sutarčia, 
sivienijimu, tautų sąjunga 
tautų lyga?
• Galutinis balsavimas už 
tūrių valstybių sutartį paskir
ta kovo 24 d.

Kiti senatoriai daro išvedimą 
jog Suv. Valstijos ir Did. Bri
tanija padarė slaptą “simpatiš
ką susipratimą” -"valdymui 
ponijos Amęrikos-Anglijos 
vynais Pacifike”.

su- 
ar

ke-,

Ja- 
lai-

Naujas Egipto Karalius
Kairo. — Sultanas Ahmedas 

Fuad Paša apšaukta Egipto ka
ralium.

PRANCŪZAI SKĘSTA AIRIJA NESULAUKIA 
x RAMYBES

Londonas. — Anglijos val
džia nutarė įsimaišyti į Airi- 

! jos neramumą pasiųsdama į 
muštynių sritis savo kariu
menę.

Visu Ulsterio parubežiu šio-
• se dienose išsivystė žiaurus 

savitarpiniai Airių mūšiai.
Dublinas. — Neramus padė

jimas vis dar randasi apie pa- 
rubežį tarp pietinės Airijos ir 
Ulsterio. Trįs tiltai netoli šiau
rinio rubežiau susprogdinta, to
kiu budu perkertant susinėsimą 
tarp Fermanagh ir Cavan aps
kričių. Vienas keliais tarp Clo
nes ir Cavan taipgi dinamitu iš
ardyta.

Belfaste, Ulsterio sostinėj, at
sibuvo šaudymų, keletas žmo
nių nušauta ir taipgi keletas su
žeista.

Cork mieste irgi atsibuvo su
sikirtimai su policija.

De Valera, buvęs Airių Res
publikos prezidentas, rezigna
vęs pasekmėj nesutikimo priim
ti šaliai laisvę po Anglijos glo
ba, dabar suorganizavo naują 
Airių draugiją ir kreipiasi į 
žmones prašydamas paramos.

Sulyg jo paskelbto manifesto, 
naujoji organizacija pamatu pa
siima Airių respublikos prokla
maciją išleistą per Velykas 1916 1 
m., ir užtvirtinimą nepriklauso- 
mybėš pasiskelbimo sausio mėn. • 
1919 m. ' 1

Kovo 17 d. iškilmėse Dubline 1 
nešiota Airių Respublikos vėlia- ' 
va, taipgi Airių vėliava buvo iš- 1 
kelta virš 'budinko kur pirmiau ' 
stovėjo Anglijos kariumenė ir ' 
kur- plevėsavo- jos. vėliavą.-., J

SKOLOSE
Paryžius. — Francuzijos se

natas, 235 balsais prie 2, nubal
savo paliaut statymą kariškų 
laivų ir pašalinti iš veikmės ki
tus mažesnius laivus. Nors ne- 
kurie laikė Waąhingtono konfe
renciją grynai ypatišku atstovų 
pasitarimu, kiti sakė jog sena
tas nuo dabar negali nieko da
ryti laivyno reikale be atkreipi
mo domos į tai kas padaryta 
Washingtone.

Francuzijos valdžios skolos už 
1921 metus, kaip paskutinės ži
nios rodo, beveik- pasidvigubino 
lyginant su 1918 metų skolo
mis. Dabar Francuzija turi na
štą skolų iš 236,775,000,000, ta
me skaičiuje 85,-556,000,000 fr. 
skolinga Suv. Valstijoms ir An
glijai.

Lloyd George Nori Jo
Darbų Užtvirtinimo
Londonas. —Premjeras Lloyd 

George pirm išvažiuosiant į Ge- 
noą pasiryžęs reikalauti atstovų 
buto išreikšti jam pasitikėjimą 
didumos balsavimu.

Lloyd George pareiškė jog ne
rezignuos, o tik stos kovon su 
visais savo naminiais priešais.

Atims Amerikonus nuo 
Reino

Washington. — Karės Sekre
torius Weeks išleido įsakymą at- 
grąžinimui visų Suv. Valstijų 
kareivių esančių Vokietijoj ant 
Reino, sergstinčių saritarviečių, 
labiausia Frąncuzų, reikalus, už 
ką tegauna atlyginimo. "Ikriie- 
pos 1 d. visi turės būti sugryžę 
atgal. Dabar dar randasi 2,000 
Amerikonų prie Reino.

Gahndi Nuteista Šešiems 
Metams Kalėjiman

Ahmedabad, Indija. — Indi
jos nacionalistų vadas, Mohan
das K. Gahndi, nesenai suareš
tuotas už kurstymus žmonių 
prieš Anglijos valdžią, kovo 18 
d. nuteistas 6 metams kalėjimo.

Savo pasekėjams, po nuteisi
mo, Gahndi pasakė: “Dirbkite 
sunkiai ir nepailskite”. Pasta
rais keletu metų Gahndi buvo 
vienas iš žymiausių ir irttekmin- 
giausių žmonių Indijoje kaipo 
kovotojas už savo žemės laisvę.

Riaušės Afrikoje
Londonas. — Naibori mieste, 

Anglijos "Rytinėj Afrikoj, riau
šėse užmušta 20 ir sužeista 30 
tenaitinių gyventojų. Suirutė 
kilo areštavus Indų agitatorių 
Thuku. Jį areštavus, tuoj mi
nios žmonių, apsiginklavę laz
domis ir kitais įnagiais, susirin
ko prie policijos stoties reika
laudami jo paliuosavimo. Po
licija turėjo panaudoti šautuvus 
ir durtuvus minios išvaikymui.

Taipgi buvo paskelbta namų| 
tarnų ir šiaip darbininkų strei
kas ir buvo daugiau suiručių. 
Sukilėliai privertė visus Euro
piečius pėkščius eiti, sulaikyda
mi visokius vežimus kame jie 
važiavo. Policija šias riaušes, 
neįstengė suvaldyti. Moterįs 
buvo naudota užsidengimas nuo 
policijos šaudymų ir durtuvų.

Reikalauja Išduoti Bol
ševikų Priešus

Ryga. — Trockis paskelbė 
naują mobilizaciją 
greitu laiku atakų 
nio fronto.
Ryga. — Rusijos 

reiškė Rumanijai jog santikiai 
tarp tų šalių ir sovietų Ukrainos 
priklausys nuo Rumanijos sulti- 
kimo išduoti burius prieš-bolše- 
vikiškų kariauninkų vadovauja
mų Gen. Makno. Makno, po ke
lių mūšių su bolševikais, pasiša
lino į Besarabiją, kuri yra kon
troliuojama Rumanijos.

Tas reikalavimas, ir praneši
mas jog Ukraina nepripažysta 
Rumanijos valdžios ant Besara
bijos, perduota Rumanijai, su 
nurodymu jog Rusija turi žinių 
kad Makjio rengiasi pagalbon 
Petlurai, Ukrainiečių tautinin
kų vadui, užpulti ant Odesos.

bijodamas 
iš vakari-

valdžia pa

Sveikatos Suvažiavimas 
Lenkuose

Varšava. — Rusų valdžia su
tiko ant Lenkų kvietimo laikyti 
pasitarimą kovo 20 d. sanitari
jos reikale, po Tautų Sąjungos 
užžiura. Dvidešimts keturios 
valstybės sutikę dalyvauti. Pir
mesnės Eltos žinios pranešė jog 
Lietuva atsisakė, kadangi Len
kai nori išsilenkt savo sutarties 
Suvalkuose padarytos, o kitais 
keliais artintis prie Lietuvos.

STEIGIAMOJO SEIMO NARIŲ 
MARŠRUTAS

Steigiamojo Seimo nariai ir Lietuvos Yalstiečių Sąjungos 
Atstovai, Kapitonas VLADAS NATKEVIČIUS, ir Moky
tojas BOLYS ŽYGELIS lankys su kalbomis šias vietas:

25
26
27
28
29
31

kęvo Brooklyn, N. Y. 
Philadelphia, Pa.

• - Chester, Pa.
Baltimore, Md. 

Amsterdam, N. Y. 
Binghamton, N. Y.

Tolimesnis maršrutas bus paskelbta vėlia.

A. L. T. Sandara ir Liet. Politinio Iždo. Komitetas.

Worcesteryj Surinkta
L. P. Iždui $350

Worcester, Mass. — Vasario 
14 d. turėjome svečius — gerb. 
Kap. V. Natkevičių, ir Mokyto
ją žygelį. Prakalbos nusisekė, 
tik gaila kad paprastą dieną jie 
pas mus apsilankė, žmonių bu
vo prakalbose apie penki šim
tai.' Aukų surinkta $350. Bu
tų buvę galima gauti daugiau 
jeigu nedėldienyj butų prakal
bos surengta.

Kalbėtojai geri, kaip žaibas 
trenkia jų žodžiai į žmonių šir
dis bei smegenis. Bet gaila 
kad jie sutiko daugelį priešų. 
Mat, klerikalinė federacija išlei
do slaptą provokaciją prieš juos. 
Cambridge, • Mass., jiems kal
bant buvo atsiųsta salėn detek- 
tivai; pas ^mus irgi tas pat bu
vo, bet mes su jais greit apsi
dirbome. Dabar pradėjom jieš- 
koti vietinių proyoka.torių,^wė^ 
liaus bus pranešta.

Musų klerikalai iš kailio" 
riasi pykdami. Mat, vietos 
kraščiai — Anglų spauda 
pradėjo nuo nedėldienio kalbė
tojus bubnyti, tą darė per tris 
dienas. Turiu pasakyti, šie du 
žmonės gavo labai didelę publi
kaciją Amerikoniškoje spaudo
je: jų fotografijos tilpo laik
raščiuose. Nei Čarneckio, nei 
Vileišio apsilankymu taip pui
kiai neaprašyta kaip apie šiuos 
musų svečius.

Dabar musų kolonijos žmonė
se kilo didelis entuziazmas. Vė
liau mes, Worcesterieciai, su
rengsime jiems didelį priėmi
mą! Ir tuo kart tikrai surink
sime 'tris kartus daugiau pinigų.

Musų kolonijoj rimtesni bol
ševikai pamėgo žygelį ir Nat
kevičių, yra net keli paaukavę. 
Sakau, žmonėse paliko nauja 
gyvenimo dvasia.

Reporteris.

ne- 
lai-

Aukos Liet. Politiniam 
Iždui

Nuo pradžios Politinio Iždo 
sutvarkymo (pusantro mėnesio 
laiko) aukų suplaukė maždaug 
sekančiai:

Chicagoj laike vakarienės sau
sio 29 d. sudėta $1,031.00

Chicagoj Liėt.' Nepri- 
gulmybės šventėj

Iš Racine, Wis.
Iš Newark, N. J.
Iš Indiana Harbor, Ind. $47.65
Iš
Iš
Iš
Iš
Iš

$341.00
$30.00
$25.00

ir pake- 
laikoma 
Vokieti- 
ant pra- 
Estuose,

Vokiečiai Bijo Bolševi
kiškų Ligų

Berlinas. — Laiškai 
liai ateiną iš Rusijos 
Berline nepaliečiami, 
jos pačto darbininkai, 
nešimo jog Revalyj,
pačto darbininkai užsikrėtė li
gomis čiupinėdami Rusų siunti
nius, atsisakė čiupinėti Rusijos 
daiktus iki nebus jie tinkamai 
dizenfektuojama.

Iš Maskvos ateiną žinios skel
bia jog Sovietų premjeras Leni
nas turi vėžio ligą. Jis pasta

ruoju laiku vis nesveikuoja.

Kas Nužudė F. Miškini?
(Tolimesnis Pilėno Pranešimas)

Gavau nuo tūlo žmogaus laiš
ką kuriame man praneša kad 
siuntęs Velioniui Feliksui Miš
kiniui Lietuvon apdraustą laišką 
su inkriminuojančiu Komunistų 
liudymu, Pranciškus Bačkis, gy
venęs po No. 1111 Lehigh St., 
Easton, Pa., kovo 14 d. 1922 m. 
išėjo neva su reikalu, ir namon 
jau nesugryžo. Drabužių ir ki
tos asmeniškos nuosavybės su 
savim nepasiėmė.

Indomu butų žinoti kodėl Bač
kis nenori gryžti namon. Ne
jaugi mano laiškas tilpęs “Tėvy
nės” No. 10, kurį Bačkis tą die
ną skaitė, buvo priežastim- jo 
pasišalinimo. Matysime.

Kazys Pilėnas.

Clevėland, Ohio 
S. Boston, Mass. 
Cambridge, Mass. 
Brooklyn, N. Y. 
Worcester, Mass.

$57.00-
$1,240.00

$66.63
$550.00
$404.65

Detroite, Mich., kovo 19 d. 
važiuojant automobiliu, užmuš
ta šeši žmonės. Ant jų užlėkė 
tramvajus.

APIE SEIMO NARIŲ 
MARŠRUTĄ

Atkeliavę Amerikon garbingi 
Lietuvos svečiai, Steigiamojo 
Seimo nariai, Kapitonas V. Nat
kevičius, ir Mokytojas B. Žy 
gelis, yra pasirengę lankyt kiek* 
vieną Lietuvių koloniją. At
stovaudami didelės svarbos or
ganizacijas Lietuvoje, jie turi 
daug ką žingeidaus ir svarbaus 
Amerikos Lietuviams pasakyti.

Kad jųjų darbai eitų pasek
mingai ir duotų geidaujamų vai
sių, Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara ir Lietuvių Politinis .Iž
das rėdo jų prakalbų maršrutą^ 
vajų, ir tikisi pilnos kooperaci
jos draugijų, kuopų ir pavienių 
veikėjų, ypatingai tolesnėse nuo 
centrų kolonijose. Broliai! -vi
si drauge, gelbėkime svečiams 
padaryti milžinišką vajų. Ne 
.tiek kaip pirmiau esame darbais 
apkrauti į. kiekvienas rasime va
landą laiko. . Padirbėkime taip 
kaip mes mokame, b dirbti mes 
mokame.

Rytinių valstijų veikėjai, su
rengime šiems svečiams prakal
bų, malonės susinešti su

A. L. T. Sandara,
327 E Street, So. Boston, Mass.

Vakarinių valstijų, imant šia
pus, ir patį Pittsb'urgą, susineš- 
kit su

L. P. Iždas,
3252 S. Halsted St., Chicago, Ill.

TMD. Rinkimams Besi
artinant

Cleveland, O. — TMD. 20 kuo
pa savo susirinkime kovo 19 d. 
svarstė Centro valdybos nomi
nacijas ir rado tinkamiausiais 
šias ypatas:

Pirmininku — Dr. A. L. Grai- 
čunas, Chicago, Ill.

Vice pirmininke — J. M. Bal- 
trukoniutė, Cleveland, O.

Sekretorium — J. J. žilis, ir
gi Clevelandietis.

Iždininku — A. B. Strimai
tis, New York.

Ir A. Urbšaitis, Cleveland (ki
ta nominacija).

Knygium — Kl. Vilkas, Chi
cago.

Organų kuopa tinkamiausiu 
randa “Dirvą”.

Liet. Politiniam Iždui kuopa 
paaukavo $10 per vidtinį skyrių.

Kuopa taipgi išrinko komisiją 
rengimui priėmimo svečių iš 
Lietuvos — Kapitono 
kevičiaus ir Mokytojo 
lio.

VI. Nat-
B. žyge-
Narys.

Suvien. Valstijų “šlapieji” ir 
už panaikinimą Volstead akto 
už ponaikinimą Volstead akto 
draudžiančio svaigalus naudoti, 
kiti už jo palaikymą ir ant to
liau.

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

jų turite išsirašę ir •neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, .pasiilgsit laikraščio —pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją .už- . 
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat •— 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.



DIRVA

RED. ATSAKYMAI
Kudliui (Akmeniuose, Lietu

voje). — Ačiū už eiles kurių ga
vome daugybę tuo ir kitu para
šu pažymėtas. Sunaudosime ke
liais atvejais -talpindami.

Laisvam Lietuviui. — Antra

dalis raštelio tilps sekančiame 
numeryje. Ačiū.

Vargo Berneliui (Vilkavišky
je). — “Dirvą” ir “Airtoją” ta- 
mistai siunčiame už rašinėjimą. 
Meldžiame daugiau.

A. (Telšiuose). — Kitus raši

nius sunaudosime toliau Vis
kas tinka. RaSyWte tankiau jei 
laikas pavelija.

A Vaičiūnui (Rygoje). — Už 
eiles ir straipsnius ačiū — su
naudosime kaip tik pasitaikys 
proga.-

Nori Ateivystę Sulaikyt
Akron, O. — čionai moterų 

organizacijos suvažiavime buvo 
išnešta rezoliucija reikalaujanti 
kad Kongresas pravestų {staty
mą suvaržantį ateivyštę į šią ša
lį neapribdtam laikui.

Ateinant pirmai gegužio, Suv. 
Valstijų valdžia prisibijo naujo 
bombistų-anarchistų veikimo. — 
New Yorke vięnas bombiįjiirbė- 
jas užmušta savo bomba, kas 
sukėlė valdžios nuožiūrą. Ma
noma jog bombos rengta gegu
žinei.

luiniĖ g* GERB. s
| ^OPRAGILO KAMPELIO^ |
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žinios iš Lietuvių Gyvenimo ant p. 6

Kiekvienas Suvienytu Valstijų 
; ' z Prezidentas Gali Išvesti Save Kilme

Iš Ateivio
DAUG-DAUG metų atgal prie Amerikos kranto priplaukė laivas. Ja

me buvo vyrų ir moterų. Jų tarpe buvo tėvas ir motina to kurio ai
nis vėliau tapo pirmuoju Suvienytų Valstijų prezidentu. Ir tas atsi

tiko ne sykį, bet daugelį, daugelį sykių. Teisybę pasakius, kiekvienas Su
vienytų Valstijų prezidentas yra ainis vyro ir moteries atvykusių iš svetur 
į šią šalį kaipo ateiviai.

Tas vyras nei moteris tuo laiku šito neįsi
vaizdino sau kaip neįsivaizdiną ir šios gady
nės ateivis. Galima drąsiai sakyt kad į Ame
riką kasdien atvyksta nauji žmonės kurių 
vaikai ir vaikų vaikai bus žymus veikėjai 
Amerikos gyvenime.

Šioje šalyje kiekvienas vyras ir moteris 
turi lygią progą. Bet jis pats turi ją išdirb
ti. Tas Reiškia kad tik smarkiausias protas 
gali laimėti. O smarkus protas tegali gy
venti sveikame, stipriame kūne. Ir todėl ta 
motina kuri nori savo vaikui suteikti gerą 
progą Amerikoje turi prižiūrėti kad jis gau
tų gerą pradžią kaip protiškai, taip kūniškai.

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistas, 
taip Bordeno pienas yra visų pienų karalius. 
Bordęno vardas ant pieno stovi už pieno aug- 
štą rūšį. Reputacija stovinti už Mordeno 
vardo ant pieno yra išdava ilgų metų gero 
tarnavimo. Kaip žmogus kuris nori būti di
deliu Amerikoje turi ką nors didelio ir ver
tingo suteikti, taip ir produktas norįs būti 

-priešakyje visų .šioje,šalyj e turi ką nors ver; 
tingo turėti. Ir pasirenkanti Amerikos vi
suomenė, laisvai galinti pirkti ten kur ką no-, 
ri, apgalvojo pieno klausimą, ir didelė didu
ma surado, per metų patyrimus, kad pirkti 
reikia visados Bordeno pieną.

Iškirpk šio apgarsinimo Kuponą ir siųsk mums, mes pasiųsim jums dykai ką pasirinksit: knygutę pamokinimų kaip 

auklėti kūdikis, ar kūdikių knygą, ar pamokinimų knygą kaip pagaminti skanius valgius su Eagle Brand.

THE BORDEN COMPANY
350 Madison Avenue New York

K U P O N A S

GERB. SPRAGILAS APIE 
SENAS BĖDAS

Kai žmogus neturi savo 
šonkaulio, tai vis rūpiniesi, 
vasarą, žiemą, rudenį ir pa
vasarį. '

O kada artinasi vasara, 
dar labiau žmogus pradedi 
apmislyt apie anas dienas 
kada gerb. Adomas rojuje 
linksmai gyveno, ir pama-' 
tai koks liūdnas gyvenimas 
be savo šonkaulio.

šitie žodžiai mano yra tei-■ 
sybė kokia nuo svieto pra
džios vyrams galvas graužė 
ir į neramumą varė kada 
gerb. Adomas 'buvo iš rojaus 
išvarytas už nuskinimą vai- • 
siaus nuo užgintos obelės.

Užginimas nuo tada ir Ii- , 
ko iki šiai dienai. Ne tik 
vaisių tau sodne niekas ne
duoda skint, bet ir šonkau
lį negali pasiimt kokį nori.

Daug matai rodos tikusių 
ir norėtum sau prie šono ant 
visados priglaust ir užlipyt 
tą amžiną skylę kurią musų 
tėvui Adomui pirmiausia pa
daryta šone, kaulą išlaužus, 
bet vis negali pataikyt ir 

- gana. Kiek nabagai vyre- 
. liai privargsta. Laukdami 
vasaros mislina apie laukus, 
apie pievas, apie miškus ir 
kitokias vietas, visur mano 
sau galėtų sėdėt, kalbėt, pa- - 
sidžiaugt ir pasigėrėt tuo 
ką matų, pasisakyt ką jau
čia ir apie ką svajoja, — tik 
visa bėda: nėra šonkaulio ir' 
gana.

Kiek visokių mislių pri- 
mislini, planų pridarai ir vi- 
šokių meškerių pridirbi pa
sigavimui — vis neužkliūva -• 
ir gana. Vieni perka auto
mobilius mislydami kad sau 
šonkaulį gaus, arba nors ga
lės arti pasėdėt kada veža 
pa važinėt. Ale ir į tokį tin
klą šonkauliai nelipa.

Kiti kitokių pinklių išgal
voja, ir visko primėgina, — 
o vis be šonkaulių vaikščio- • 
ja. O jeigu kuris laimingai 
sau gauna, tada visi sveiki
na, lyg karžygį iš didelės " 
pergalės sugryžusį.

Toks tai šios ašarų pakal
nės surėdymas, toks pada- V 
rymas kad ko kas nori nie
kad neturi, nors visą amžį 
akis pražiūri, arba jau bai- - 
gia protą džiovinti — negal S 
už laimės užsikabinti. Sme- 7Jj 
genįs džiūsta, pakaušis pliri- -■ 
ka planus bedarant ir begal
vojant, o negali niekur, nie
kur neranda, šonkaulio savo - 
vis neužtinka. Kad aš ga
lėčiau visiems padėčiau su
rast tą kaulą kuris išlauž- ? 
tas, ir prikabinčiau kožnamjį 
kur tinka, jeigu dar nėra • 
.... nugraužtas.... Nesi- 
stebėkit, kartais taip yra: -J 
visai sudžiūvęs šonkaulis bu- ’-J 
tų, žiūrėk prikimba prie ge
ro vyro. Arba yra ir tokių 71 
ką netur proto, ale pagauna 
vyrą bagotą; taipgi moky- i 
tiems tokios prikimba, nors 
jie gražiausių pasaulyj žiu- ,; 
ri. Tokia tai laimė visus 
sutinka: ko kas gaut nori—'7 
niekad neturi....

Pasisakykit visi man, vis- i 
ką žinančiam gerb. Spragi- 
lui: pasisakykit kurie kokią j 
sau norit, kurios kokį sau j 
pasirinkę turit, tada aš pa- 
darysiu jums tą malonę ir 
prikabinsiu šonkaulį jūsų, $ 
kunu ir dūšia; arba surasiu 
tinkamą šoną kurin nebuvo *i 
prikergta jokia — kas jieš- II 
kot tokių.
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vandens.

$1

Vienodumo procedūroje 
Leiskite man toliau už

deki Lietuvos aplinky- 
Vyriausybė (Anglijos)

Plėtmai
patėmyta nauja 
apie du šimtai 
tūkstančių my-

negu Robinzono Kru- 
Ji yra 1000 mylių nuo 

artimiausio punkto 
ir 1400 mylių nuo

Ne 
ko

jo
tos

BARBARŲ PĖDOMIS
Rusijos rojuje —I 
darbininkų žemėj, 
eina apie garsųjį

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIlUtl

iiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiliiiiiiiia
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Nuo Redakcijos
DIDŽIOJI REFORMA 

LIETUVOJE
(Lietuvos Inf. Biuras, Washinctone) 

žemės Feformos Įstatymas, 
Lietuvos Steigiamojo Seimo va
sario 15 d. galutinai trečiuoju 
skaitymu priimtas, yra be abe
jo vienas iš svarbiausių musų 
istorijoje nuotikių ir yra pra
džia naujos gadynės Lietuvos 
gyvenimo. Pirma negu ateis iš 
Lietuvos pilnas ir oficialis teks
tas naujai priimtojo įstatymo, 
paduodame čia bent svarbiuo
sius jo punktus kaip juos išdės
to Elta savo buietine.

“žemės savininkams palieka
ma žemės iki 80 hektarų. Kas 
turi daugiau tai atimama į val
stybinį žemės fondą. Kolei ne
bus išdalinta stambieji dvarai, 
tai ūkiai turintieji nedaugiau 
kaip 150 hektarų neliečiama. 
Augščiausia atlyginimo" kaina

Gal nebus lyties. Nei vienas sustojęs prie (už atimamą žemę) 480 auksi-

AS dedas
“laisvų” 

čia kalba
Rusų dainininką šaliapiną.

Nesenai šaliapin lankėsi Suv. 
Valstijose su koncertais. Važi
nėjo vienur ir kitur, dainavo 
čia ip ten. Nieko jis nekalbėjo 
apie Rusiją, nieko nesakė apie 
jos vidų, nieko apie nieką kas 
viduje Rusijos sienų yra. Jis 
tik šypsojosi jei kas ko užklau
sė — ir tai buvo viskas.

Neužteko kad jis laikė savo 
bumą užčiaupęs, šaliapiną se
kiojo pulkai Amerikoj esančių 
"čekos” inkvizitorių.

Kame dalykas?
Štai, šiose įtik dienose vienas 

žmogus prabilo. Jis sako štai 
ką, atsakydamas, kodėl bolševi
kų valdžią leido šaliapinui išva
žiuoti :

“Sakote keista?
taip keista kada aš jums pasa
kysiu jog jo šeimyna pasiliko 
Rusijoje kaipo užstatas iki jo 
sugryžimo ant sutartos dienos. 
Todėl tai šaliapinas buvo išleis
ta atlankyti Ameriką. Aš vis 
noriu šaukti nuo namų stogų ir mą vieno žmogaus darbo, 
pasakyti.žmonėms kurie žingei- Wm-in innirn- mnvniita <r 
dauja kodėl gi šaliapinas taip 
greit išsiskubino. Vienok 
kiame laikraštyje nemačiau 
žinutės paminėta.”

Keista, ar ne? Visai ąe. 
tokių žvėriškumų Rusijos 
munistai pridarę, nei kiek nebi
jojo išleisti šaliapino į Ameri
ką kada 'tenai užstatu palikta 
jo šeimyna — tokiu pat budu 
kaip būdavo daroma barbariš
kuose ir pusiau barbariškuose 
kraštuose, šaliapinas turėjo su- 
gryžti. Jisai, vienas būdamas, 
nebūtų galėjęs net išvažiuot. Jis 

. yra aristokratas, jis negali pa- 
, kęsti to žemo laukinio gyvenimo 

po sovietais. Bet priverstas. Su 
šeimyna neiškeliaus. O tą bu
tų senai padaręs jei but galėjęs. 
Amerika jį butų priėmus išties
tu glėbiu.

“Le Penseur“
Garsi Rodino, Francuzų skulp

toriaus, stovyla vardu “Le Pen
seur” '(‘.‘Mąstytojas”), kaip iš
tyrimai rodo, yra viena iš dau
giausia žmonių žiūrimų skulp
tūros tvarinių pasaulyj. Dešim
tis žiuri į ši'tą, kuomet vienas 
testovi prie pavyzdžio Afrodi
tes arba Laocoono. Muzejų ku
ratoriai stengiasi padaryt išve
dimų jog • tos stovylos bendras 
sutaikymas kūno didumo ir pro
to veikmės ar išraiškos yra sim
ptomu atsiliepiančiu į žmones. 
Jie sako jog net rečiausis muze
jų lankytojas stengiasi “Mąs
tytoją” persistatyti kaipo idea- 
lišką-tolimą save patį.

“Mųstytojas”, patraukiantis 
nuolatai į save akis vyrų, mo
terų ir vaikų, neapima jokios

jo nepasakė jog tai yra vyras.
Bet dabar Ataierikoje moterįs 

norį padaryti vienų tokių “Mą
stytoją Mdterį” ' savo partijos 
simboliui. Vargu tas turės ko
kių žymę, jei nė pamėgdžioji-

Kurie lanko' muzejus gali šį 
žymų Rodino tvarinį matyti vie- 
Ji perstato sėdintį milžiniškų 
nuogų žmogų ranka parėmusį 
smakrų, giliai intemptom akim, 
ir mųstantj. Clevelande jo pa
vyzdis randasi lauke prie inei- 
gos į muzejų, iš pietinės pusės.

Bevielis telefonas nesenai dar 
buvo netikėtina galimybė. Da
bar jau mieštuose ir visuose pa
kampiuose tūkstančiai žmonių 
turi įsitaisę juos ir klausosi tai 
koncertų, tai šiaip dalykų. Be- 
vielinis telefonas yra lengvas 
dalykas, daugybė net patįs sau 
pasidaro.

Dr. Octavio Felix Pedrose, iš 
Brazilijos, turi išradęs prietaisų 
kuriuomi galima paversti juo
dus žmones j baltus, ir taipgi 
naudoti kitiems spalvų keitimo 
tikslams. Kitų būda išradęs at
gaivinimui numirusių.

Raudonos Korolenko
• Laidotuves

Pastarose dienose Poltavoje j 
mirė garsus- Ukrainiečių rašyto
jas, Vladimir Korolenko, ir jis 
palaidota su visomis raudono
mis iškilmėmis ir jo šeimyna 
aprūpinta visam gyvenimui. Tų 
bolševikai padarė nežiūrint Ko
rolenko griežto prieštaravimo 
bolševizmui ir atsisakymo savo 
raštais paremti komunistų pro- 1 
gramų kaipo, būdų pagerinimo 
gyvenimo, nes juk pirma, caro : 
laiku, Korolenko buvo iš'trem- ■ 
tas į Sibiru.

Net radikališkieji komunistai p 
kurie sudarė visos Rusijos so
vietų kongresų Maskvoje, išgir
dę apie Korolenko mirtį atsisto
jimu ir trijų minutų tyla jį pa
gerbė.

Korolenko buvo žinomas visa- 
me pasaulyje savo vaizdais apie 
gyvenimų Sibire ir kova už vi
suomenės gerovę. Baisiais ba
do metais 1891 jis buvo vienas 
iš žymiausių, darbininkų Volgos 
srityje, ir jo knyga vardu “Me
tai Bado” aprašo visus to perio
do baisumus.

Korolenko vardas per pasta
rų gentkarię buvb Rusų simbo
liu prakilnumo ir pavyzdis tei
singumo. Jis buvo pramintas 
“Rusijos Sąžinė”.

žydai jam labai dėkingi už jo 
protestus prieš teismų Beilio, 
kuris intarta už krikščionio vai
ko papjovimų, su tikslu sukelti 
Rusus j pogromus prieš žydus.

SALA VALDOMA 
KAIP LAIVAS

Lietuvoje, šis įstatymas nelie- 
ia. Jiems leidžiama nuosavybė 
likviduoti per trejus metus. Bet 
jeigu jie tai neįvykdintų tai su 
jų turtais butų pasielgta sulyg 
to paties įstatymo. Tečiau ir 
nuo svetimšalių atimama netei
sėtai užgrobta ūkininkų žemė, 
bendros ganyklos ir činšų že
mės. Svetimšaliais šiame rei
kale skaitoma tik tie asmenįs 
kurie ir prie Rusų valdžios tu
rėjo žemes ir buvo skaitomi sve
timšaliais.

šis įstatymas dabar Seime ga
lutinai redaguojama ir paskiau 
bus valdžios paskelbtas.”

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN ------- Vertė A. A. TULYS

nų už hektarų. Jeigu atimama 
iš ūkio 200 hektarų tai už 70 
hektarų atlyginama vidutinėmis 
nusavinimo metu rinkos kaino
mis, o už 50 hek. įstatymo nu
statyta kaina. Už' žemes po 
miškais mokama po 120 auks.

Be atlyginimo imama: 1) nu
statytas ypatingu įstatymu že
mės nuošimtis kariškiams išda
linti; 2) nenaudojamos žemės r 
smiltynai, balos; 3) -iš ūkininkų 
kitados neteisėtai užgrobtos že
mės; 4) nejudomieji turtai tų 
savininkų kurie nusidėjo prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, savu 
noru tarnaudami priešingai val
stybei. >

Parapijos kurios neturi žemės 
gaus jos iš valstybinio fondo, 
bet nedaugiau kaip 8 ha. Baž
nytinių žemės fondan privalo 
būti sugrųžinti tie nejudomieji 
turtai kurie kitados Rusų val
džios buvo iš katalikų bažnyti
nių įstaigų atimta ir atiduota 
pravoslavų bažnytinėms įstai
goms. Bet jeigu iš katalikų at
imti turtai 'buvo patekę Rusų 
valdžiai, jie dabar turi gryžti į 
Lietuvos valstybinį fondų.

Svetimšalių, kurie turi dvarus

tais svarbiausia tam tikslui kad 
butų pilnai apsaugota ištremta
sis garsusis kalinys. Nuo to lai
ko ji buvo palaikoma dviem tik
slams, viena, kaipo reikmenų 
stotis Britiškiems'kariniams lai
vams, ir antra, augštumoj įren- 

’ gta sanatorija jūreiviams apsir- 
gusiems tarnystėje tropiškame 
Afrikos pakraštyje.

“Atokumas nuo viso pasau
lio Ascension salos dar labiau 
pasižymi 
zio sala. 
Liberijos, 
Afrikoje, 
rytinio smaigalio Pietinės Af
rikos. Kaip beveik visos salos 
Pietiniame Atlantike, Ascension 
buvo atrasta Portugalo. Tai bu
vo 1501 metais. Ji neturėjo jo
kių gyventojų ir paliko neužim
ta iki Napoleono ištrėmimo lai
kų. .

“Nieko nesirado ant Ascen
sion kas patrauktų žmones ap
sigyvenimui. Visa žemoji salos 
dalis buvo beveik be jokio au
galo delei sausumos. Tiktai au- 
gštutinė dalis žaliojo Kalno, ku
ris siekia suvirš 2800 pėdų aug- 
ščio, turėjo augančios žolės ir 
krūmelių. • To kalno paviršyje 
likosi įsteigta sanatorija. Ma
ža dalelė augštutinės žemės ap
dirbama auginimui vaisių ir dar
žovių sanatorijai ir mažam kai
meliui Georgetown įsteigtam ant 
nuolaidaus pakraščio netoli kur 
laivai sustoja, žemutinėse da
lyse tapo prfeėta žolės ir kru-

Prof. Rubek : — Ir tas taipgi, a?
Maja: — Tu būdavai taip nenuoalsus— 

’ dirbdavai nuo ryto iki nakties!
j Prof. Rubek (neaiškiai): — Buvau 

kadais, taip....
Maja: — Bet nuo to laiko kada palei

dai savo svarbiausįjį tvarinį iš rankų....
Prof. Rubek: — Tai buvo “Prisikėli

mo Diena”....
Maja: — tą augščiausį tvarinį kuris 

pragarsėjo visame pasaulyje ir padarė ta
ve taip garbingu....

Prof. Rubek : — Gal but kad tas ir 
buvo mano nelaime, Maja.

Maja: — Kaip tai,
Prof. Rubek: — Pabaigimas to savo 

tvarinio. (Rankom mosuodamas nūduoda 
to tvarinio garbingumą.) Nes “Prisikėli
mo Diena” yra svarbiausias mano tyari- 
nis! Arba buvo toks iš pradžios. Bet ne, 
jis toks yra ir dabar. Tasai mano darbas 
turį likti svarbiausiu! .

Maja (maloniai į jį žiuri): — Taip, 
Rubek, visas pasaulis tai žino.

Prof. Rubek (trumpai, atstumiamai): 
— Visas pasaulis nieko nežino! Nieko ne-? 
supranta!

Maja : — Na, kaip ten nebuvo, bent ga
li kaip ką išaugštint.-...

Prof. Rubek «*— Kaip ką, ko visaLpa- 
saulyje nėra, taip. Kaip ką ko visai nebu
vo mano mintyse. Apie tai jie visi gali in- 
pulti į ekstazą! (Pats sau.). Kas gero iš 
to, nusikamuok iki mirties delei masių go- 
vedų, delei “viso svieto”!

Maja: — Ar manai kad geriau yra — 
ar tu manai kad geriau nieko neveikti ki
to, apart retkarčiais nukalimo kokio žmo
gaus portreto biusto?,

Prof. Rubek (su klastinga šypsą): — 
Tai jau ne visai portretų biustai ką aš iš
dirbau, Maja.

M a j a : — Taip, ištikrųjų ir buvo; per 
' paskutinius du ar tris metus, nuo to kaip 
tu pabaigei savo didžiąją grupę ir išleidai 
iš gryčios....

Prof. Rubek.: — Vistiek tai nėra tik 
portretų biustai, aš tau užtikrinu.'.'

Maja: — Tai kas jie yra?
Prof. Rubek: — Tai yra kas tokio ne

sulyginamo, kas tokio slaptaus, yeržiančio- 
si iš jų, ir užpakalyje tų biustų yra kas 
tokio paslaptingo, ką žmonės patįs negali 
matyti....

Maja: — Ištiesų?
Prof. Rubek (galutinai): — Aš tik vie

nas tai matau ir tas užganėdina mane ne
apsakomai. Iš viršaus aš padarau juos “vi
siškai panašius”, kaip žmonės sako, ir jie 
visi žiuri į tai su užsiganėdinimu.... (pa
žemina balsą.) Bet iš pamatų jie visi yra 
prakilnus, pasipūtę arkliaveidžiai, atkak
lus asila-snukiai ir nulėpta-ausiai, žemais 
antakiais šunų makaulės ir taukuoti kiau
lių snukiai.... ir kokie tai atbukėliai, bru- 
tališki jaučianugariai....

Maja (šaltai): — Tai visi brangus na
miniai gyvuliai, tiesą pasakius.

Prof. Rubek: — Tikti brangus nami
niai gyvuliai, Maja. Visi gyvuliai kuriuos 
žmonės padaro velniais pagal savo paveiks
lo — ir kurie padaro žmones velniais iš ki
tos pusės. (Išgeria stiklą šampano ir juo- 
užsisako o _,a 
kiasi). Ir štai tų dviveidžių dailos darbai 
ką musų garbus plutokratai pas mane už
sisako. Už viską jie užmoka ant žodžio ir 
apskritomis gefbmis sumomis, taigi beveik 
tiek aukso kiek jie sveria, kaip pasaka sako.

Maja (pripildama jo stiklą): — Ve, 
Rubek! Imk, gerk ir buk linksmas.

(Dar bus)

(Tąsa iš pereito num.)
Prof. R u b e k : — Taipgi atmink jog 

tu gyveni nepalyginamai didesnėse ir pažy
mesnėse aplinkybėse, daugiau prakilnesnė] 
draugijoje negu buvai papratus namie.

Maja: (žiūrėdama į jį): — A, tu manai 
kad tik aš viena persimainiau?

Prof. R u b e k : — Tikrai aš manau, 
Maja.

Maja : — Aš viena? Žmonės čia ne- 
persikeitė?

Prof. R u b e k : — O, taip, jie taipgi.... 
gal but. Nr nei kiek ne į draugingesnę pu
sę. Tą aš pilnai pripažįstu.

Maja: — Aš ištiesų ir manau kad tu 
turi, tai pripažinti.

Prof. R u b e k (pakeičia kalbą): — Ar 
tu žinai kaip labai mane paliečia kada aš 
žiuriu į žmonių gyvenimą čionai apie mus?

Maja: — Ne. Pasakyk man.
Prpf. R u b e k : — Tas verčia mane mą

styti apie tą traukinyje praleistą naktį kuo
met mes keliavome čionai....

Maja : —'Nagi juk tu miegojai visą tą 
laiką.

Prof. Rubek: — Ne visai. Aš jau
čiau kaip buvo tyla prie visų mažųjų sto
čių. Aš girdėjau tylą; kaip tu, Maja....

Maja: — Hm, kaip ir aš, taip.
Prof. Rubek: — o tas užtikrino mane 

kad mes jau buvome pervažiavę rubežių — 
kad buvome jau tikrai namuose, nes trau- . 
kinis sustodavo ant visų mažų stočių, nors 
ant jų nebuvo jam nieko veikti.

Maja: — Tai kam dar jis stovinėjo jei , 
nebuvo ten nieko veikti?

Prof. Rubek: — Negaliu pasakyti. 
Nei vienas neišlipo, nei įlipo, bet vistiek . 
traukinis sustodinėjo beskaičius sykių. Ir < 
ant kiekvienos stoties beveik matydavau po 
du stoties užžiurėtoju kurie po platformę 
vaikščiojo iš vieno galo į kitą — vienas su 
liktarna rankoje — ir viens kitam lėtai, be
reikšmiai kokius tai dalykus pasakojo.

Maja: — Taip, tikra tiesa. Visuomet 
pora žmonių vaikščioja iš vienos vietos į 
kitą ir vis kalbasi....

Prof. Rubek : — Apie nieką. (Pamai
no į gyvesnį toną.) Bet palauk iki ryto
jaus, tuomet mes pamatysime didelį, puikų 
laivą stovint uostė. Mes išplauksime juo 
ir apvažiuosime visus pakraščius. O pas
kui — tiesiai į šiaurines jūres!

Maja: — Taip, bet tuomet tu nematy
si nieko ant žemės — nei žmonių. O to tik 
tu ypatingai geidei čia vykdamas.

Prof. Rubek (trumpai ir šiurkščiai): 
— Aš mačiau daugiau negu reikia.

Maja : — Tu manai jūrėmis bus tau ge
resnė kelionė? •

Prof. Rubek: — Visgi permaina.
M a j a : Gerai, gerai, jei tiktai tau 

tas ant naudos.. .. , <
Prof. Rubek: — Man ? tas ant nau

dos? Nėra nieko pasaulyje kas man nebū
tų gerai.

Maja (atsistoja ir eina prie jo): — 
Taip, Rubek, yra. Aš žinau, tu patsai tu
ri tai nujausti.

Prof. Rubek: — Delko, mano bran
giausioji Maja, kas .gi gali su manimi būti 
blogo? M

Maja (atsiremdąma ant jo krėslo užpa
kalyje) : — Tu turi tą man pasakyti. Tu 
pradėjai vaikščioti visomis pusėmis be jo
kio ramumo.- Tu niekur negali susiramin
ti, nei namuose, nei svetur. Paskutiniu lai
ku tų palikai dabai nepakenčiąs žmonių.

Prof. R u b e k (su pašiepimu): — Var- i 
ge, ar tu tai pastebėjai? ;

Maja: — Kas tave pažįsta negali iš- Į 
vengti nepastebėjęs. O paskui vėl, man at
rodo taip liūdna kad tu nustojai viso pa- ‘ 
sitenkinimo savo darbu.

Nekurie Anglai Nori 
Lietuvos. Pripažinimo 

(Ištrauka iš Anglijos “Parlia
mentary Debates” iš 

vasario 12 d.) 
“Pulkininkas Wedgwood už

klausė premjero: Kadangi įvyks 
Genoa konferencija kurioj bus 
Rusija ir Lenkija, ar Jo Dide
nybės vyriausybė dabar pripa
žins Lietuvos Respublikų de ju
re, tAip kad Anglija galėtų da
lyvauti Genooj nepaliekant Lie
tuvių interesų Rusijos ir Lenki
jos rankose; ir, jei nepripažins, 
ar Lietuvos nepripažinimo prie
žastimi yra koki nors įskundi
mai iš Paryžiaus?

* Užsienių Reikalams Valstybės 
sekretoriaus pag. (Cecil Harms- 
worth) : Lietuvos prašymas pa
kvietimo dalyvauti Genoa kon
ferencijoje buvo užgirta. De -ju
re pripažinimas naujų valstybių 
kurios įsikūrė po karės yra nuo
sprendis kuris paprastai Didžių
jų Valstybių kombinacijoj buvo 
daroma Augščiausios Tarybos 
susirinkime; ir yra tikima kad 
panaši procedūra kuri turi ver
tės sudaryti vienoda akcijų, bus 
sekta šiame atvejyje.

Lordas R. Gecil: Ar ne tiesa 
kad Suomija buvo kai kurių 
Valstybių pripažinta ilgai dar 
prieš kitų valstybių jų pripažįs
tant? 
nebuvo, 
klausti, 
bių, ar 
nesvarstys reikalingumų pripa
žinti tų Valstybę tuojau?

Harmsworth: Kilnus Lordas 
žino ypatingas kliūtis; betgi rei
kalas yra visados vyriausybės 
svarstoma.

Pulk. Wedgwood: Tai kokios 
yra ypatingos kliutįs surištos su 
Lietuvos de jure pripažinimu? 
Gal mus sulaiko baimė del Pa
ryžiaus taikos ?

J. D. Rees: Kokia nauda at
eis šiai šaliai per Lietuvos pri
pažinimų?

Harmsworth: Jei gerbiamas 
ponas duos man progos debatuo
ti klausimų a'š jam pasakysiu.”

“QALA kuri oficialiai pamėg- 
džiojima kaipo laivas!” 

Tokia tai yra Ascension Sala 
gulinta tarp Afrikos ir Piet; 
Amerikos, sako mums .prisiųs
tas buletinas ii? Washington, D. 
C., National Geographic Society 
raštinės, šių tai salą, sulyg ži
nių iš Anglijos, Britiškoji Admi- 
ralterija mano apleisti norėda
ma sutaupyti bent 200,000 do
larių kurie kainuoja Britanijos 
taksų mokėtojams kas metai.

“Ascension Sala yra keiste
nybė tarp daugelio Britiškų že
mių metodu kokiu ji yra valdo
ma”, tęsia toliau buletinas savo 
aiškinimus. “Kariško laivyno 
kapitonas žinioje admirolo pa
statyto ant Gibraltaro kontro
liuoja tą lyginamai apriboto li
kimo teritoriją šešių per septy
nias mylių didumo naudai viso 
pasaulio kaip kiti jo draugai ka
pitonai kontroliuoja savo laivus. 
Mažas garnizonas ir jų šeimy
nos, sykiu ir tarnai, kurie didu
moje yra negrai iš Liberijos — 
apie 200 ar 300 gyventojų dau
giausia — sudaro visą ‘įgulą’ 
gerojo ‘laivo’ Ascension. Tokis 
keistas valdymo sutaisymas vei‘ 
kė pilnai patenkinančiai nuo to 
kaip ta sala buvo pirmiausia 
Anglų 1815. metais užimta, ir ■ 
užsitarnavo pagyrimo tokio ty
rinėtojo kaip Charles Darwin ' 
kuris buvo apsistojęs ant Ascen- 
sion savo kelionėje moksliškiems “Ant salos nerasta jokio gy- 
tyrinėjimams. |vo daikto. Vienok pavasarį ji

“Ascension yra, plačiai kal-lbuvo žaislaviete milžiniškų šliu- 
bant, draugė sala šv. Helenai,|žiu (čerepokų).-Tūkstančiais tų 

j esančiai 800 mylių į pietryčius, replių sveriančių po 500 iki 800 
lAbi jos turbut buvo sutverta svarų kiekvienas, susirenka į 

i sa
lvo kiaušinių smėlyje. ‘Pulkai’ 

„ . . ___ .___r . šliūžių dabar užlaikoma prūduo
se ir lai'ks nuo laiko pavieniui 
iš jų verdama zupė ir kiti gar
dus valgiai kareiviams.” 

(Apie tų salų atsiradimą pla
čiai kalbama knygoje “Kas Sle
piasi už žmonių Pasakų”, “Dir
vos” laida.)

Mieste Nice, kur suvažiuoja 
viso pasaulio dykaduoniai ant 
žiemos, gatvėse žmonės parda
vinėja gražius mažus paukščiu
kus, labai prijaukintus, kurie 
visai nuo savininko nebėga. TieiAui jos įurout ouvo sutverta . svarų KieKvienas, susirens 
paukščiukai sėdi arit pagaliuko tuo pačiu generaliu vulkanišku pakraštį tuo laiku dėjimui 
kurį žmogus laiko rankoj ir nuo. veikimu kuris iškėlė didelę dau-j vo kiaušinių smėlyje. ‘Pu! 
savininko nepabėga, nežiūrint gybę čiukurų virš vandens pie-
kas jį nusipirks. Dabar viena 
moteris išrado jog visa “prijau
kinimo” paslaptis yra ta kad 
paukšteliams išbadomai akįs. 
Nieko nematydami, jie visko 
bijo, labiausia bijo pasiliuosuo- 
ti nuo.pagaliuko.

tiniame Atlantike. Vienok As-
■ cension negalėjo pasigirti buvu

si gyvenimo vieta ištremtam im
peratoriui, nors jos užėmimas 
buvo surišta savu keliu su Na-

■ poleono ištrėmimu. Tų salų už
ėmė Anglijos laivynas 1815 me-

SMULKENOS
Saulės 

Ant saulės 
grupė plėtmų, 
penkiasdešimts
lių ilgio. Numetus musų žemę 
j tokį milžinišką plėtmą ji su
tirptų kaip sniego gabalėlis nu
kritęs ant karšto pečiaus. Jei
gu ji nesutirptų, ji išrūdytų to
kio didumo tame plėtme kaip 
karvelio kiaušinis plačiame ku
bile muiluoto

Viskas ką mes turime mes 
gauname nuo saulės >— šilumą, 
spėką, šviesą, spalvas, judėjimą, 
augalus, gyvybę; o vienok apie 
tai mes žinome tik tiek kaip šu
nelis gulėdamas prie šilto pe
čiaus žino iš kur ta šilumą pa
sidaro.

Už šimtų dolarių. 1897 me
tais sausio mėn., Kalifornijoj 
vienas žmogus paskolino kitam 
šimtų dolarių su 10 nuoš. kas 
mėnuo palukų. Sutartis pada
ryta taip kad ir tie palukai jau 
sekan'tį mnesį nuošimtį neš, ir 
antrų mėnesį tie nuošimčiai vėl 
nuošimtį, ir tt. Bet po pasisko- 
linimoj žmogus su $100 pradin
go. Dabar skolintojas jį sura
do, padavė teismui reikalauda
mas savo skolos.- Teisme du vy
rai -per dvi valandas skaitliavo 
ir rado jog skolintojas anam tu
rf $304,840,332,912,685.15 sko
los. — Matot kų menkos skait
linės padaro.'

Providence, R. L, buvo pirmu
tinis miestas Suvienytose Vals
tijose. įsteigęs mokyklas lauke, 
tam tikrose vietose be • stogų, 
arba ant mokyklų stogų, vai
kams kurių sveikata reikalauja 
atviro oro.

“DIRVA” TIK DOLAR1S $1
pALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kurie nedirba 
1 ir neturi iš ko užsimokėti metinės prenumeratos, o nori skaityti “Dir
vą” be pertraukimų, šiuomi patariame jog tokie visi skaitytojai kuriems vi
sa prenumerata yra sunku prisiųsti, siųskite tik Vieną Dolarį ($1) už pusę 
metų. Dolarį daug lengviau užsimokėti už laikraštį kada tų dolarių labai 
stoka, o “Dirvą” galėsit skaityt be pertraukos, kadangi kaip tik prenumera
ta baigiasi kiekyienam apie tai pranešama ir duodama pora savaičių laiko 
jos atnaujinimui. Kuriems galimą, užsimokėkit už visus metus antsyk.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje 
” Lietuvoje 

Kanadoje
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$2.00
$3.00
$2.50



DIRVA

AUŠTA RYTAS

a ap-

r. Richter’

atnešė tuos 
tą ypatingą 
pavandenyje 
turbut, api-
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į pasakas daug domės. Jiems 
buvo paprasta šiaurinių žemių 
prietaringos pasakos — legen
dos apie vandėnuose vaikščio-

N eužmirškit saviškių Lietuvoj e: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

n

Miestas

s

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 $t. Garfield Bank Blg.

Aušrinė sumirgėjo, 
Sužibo taip gražiai!

Net akį suviliojo 
Varsuoti spinduliai.

Giedri, melsva padangė
It krislo kalnai,

Plonyčiai debesėliai 
Siūbavo abelnai.

Paukšteliai sučiulbėjo 
Prabudę skubini, 

Miške garsiai skambėjo 
Svajonių kupini.

Klausytis o kaip miela!
Į širdį krint balsai;

Aidai gaivina sielą, 
Taip žavi maloniai.

Kasdienis kambarėlis
Berods jau nuobodus,

Norėčiau lėkt pakilęs 
Padangėm’s, per skliautus'

Kur dvelkiantis vėjelis
Suteiktų man viltis,

Išdiltų ir Viliugis
Ilgėsis iš širdies.

Prie siekio, idealo 
Keliaujančiam artyn 

Linksmybėms nebūt galo — 
Beskriejančiam pirmyn.

Skubiai, skubiai prie tikslo — 
Reik pildyt užduotis, 

Paliekant baimę, vargą, 
Reik siekti ateitis.

Jau saulė už kalnelio, ■
Pakils ir greit ateis, 

Išnyks tamsa šešėlių, 
. Smagumas pasiskleis.

Tarp gamtiškų grožybių,
Virš aukso debesų, 

Už žemiškų linksmybių
Pakilsiu už dausų.

Snaudalius atsibudęs
Raivysis ir sakys: 

Ilgai buvau užsnūdęs.
Darban eit jis bandys.

A. J. Jokūbaitis.

Kodėl taip mažai bankų bankrutija 
gerai žinoma žmonėms kurie iš jų pinigus 
skolina.

Kur Jusi; Pinigai Atneš Gėrį Pelną Į
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų šėrų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

Saugumo Užtikrinimas
DANKINAMI biznyje perkami 

šėrai yra didžiausias užtikrini
mas pelno ir saugumo jūsų pini
gams. Ši įstaiga — The A. B. Sa
vings and Loan Company — yra 
viena iš daugybės pasekmingai vei
kiančių Oh'io valstijoje ir Clevelan
do mieste. Ją suorganizavo pla
čiai Clevelando ir Amerikos Lietu
viams žinomaą* tokių biznių eks-2 
pertas, turįs tame daug patyrimo 
A. B. Bartoševičius, todėl prisidė
dami prie šio naujo banko savo 
Šerais užtikrinat sau pelną ir sau
gumą savo pinigams.
P-s Bartoševičius buvo vienas iš 
pirmutinių organizatorių Clevelan
do Lietuvių Budavojimo ir Pasko
los Banko, dabar turinčio kapitalo 
suvirs $600,000.00. Jis yra po seno
vei tos įstaigos iždininku. Ji šė- 
rininkams moka 8 nuošimčius.
Kita didelė įstaiga, lošianti žymią 
rolę Clevelando mieste, suorgani- 
zuota-išauginta Bartoševičiaus pa
sidarbavimu yra The Municipal 
Savings and Loan Company, su 
šiais skyriais: The Representative 
Realty Company ir The Municipal, 
Mortgage Company. Bendras šių 
įstaigų kapitalas dabar yra keturi 
milijonai dolarių. Ji moka šėrinin- 
kams 12 nuošimčių ant metų.- Jis 
yra jos vice-prezidentu.
Trečia pasekminga Clevelando įs
taiga, Lietuvių tarpe, p. Bartoševi
čiaus suorganizuota, yra The Li
thuanian Mortgage Co., Bartoševi
čius yra prezidentu. Šėrin inkams 
mokama 12 nuošimtis. -
Bartoševičius yra taipgi “Dirvos” 
leidėjas, prie to iždininkas Birutės 
Duonos Bendrovės, ir narys kitų 
panašių įstaigų Clevelande.
Iki šiolei daug bandymų daryta 
tarp Lietuvių kituose miestuose ir 
vis su nepasisekimais žmonės at- 
grąsinta. Clevelando Lietuviai su 
savo pasekmingais bizniais tylėjo 
ir nesigyrė. Dabar suteikiama ta 
proga ir kitiems. t
Kviečiam visus Lietuvius ne tiktai 
gyvenančius Clevelande, bet ir jus 
visus kur jus nebūtumėt, prisidėti 
ir būti jūsų apielinkėj bendradar-

Iškirpk šį Kuponą ir prisiųsk, o ; 
mes suteiksime platesnių infor- ; 
macijų. Kuponas I

biais ir rėmėjais geros ir naudin
gos pramonės. Mes Lietuviai tu
rim su savais išvien dirbti, — prie
žodis sako: Savas pas savuosius.

Valdyba šios Kompanijos suside
da iš šių žinomų žmonių: 
A. B. Bartoševičius — Prez.
Jonas Tidd — Vice Prez.
K. S. Karpavičius — Sekr. 
V. Bartoševičius — Iždin.
S. Bartoševičius' — Sekr. Pagelb.
Inkorporuota Ohio valstijoje.
Valstija reikalauja kad visos išlai
dos prie organizavimo ir palaiky
mo taupymo ir paskolos kompanijų 
butų apmokėta iš kompanijos už
darbių, o tas reiškią jog padėti pi
nigai taupymui ir pirkti šėrai bū
tinai turi likti čielybėje visu laiku 
kada žmogus jčos padeda.
Apie šėrus. Ohio valstija pavelija 
pardučti žmonėms ištraukiamus ir 
neištraukiamus šėrus. Abejų šėrų 
kaina šioje įstaigoje yra $105. Ku
rie perka neištraukiamus šėrus su- 
jnoka visus $105 ant syk. Užsira
šant ištraukiamų* šėrų, reikia $5 
įmokėti ant syk nuo kožno šėro, o 
už pačius šėrus mokėti po 50c. nuo 
šėro kas mėnuo (galima mokėt ir 
po daugiau). Tuos ištraukiamųjų 

. šėrų pinigus galima išsiimti .kada 
nori nors ir nesumoki pilnai iki šė
ro, bet ištraukti negalima tų $5 
įmokėtų kaipo narystės mokestį. 
Kitaip sakant, ištraukiami šėrai 
yra kaip ir depozitai, tik neša pil
ną šėrų nuošimtį, kaip ir neištrau
kiami.. • ' ■
Visi kiti bankai' ikišiol Amerikoje 
bankinius šėrus pardavė po $125. 
Šita proga — prie The A. B. Sa
vings and Loan Co. — yra viena 
iš prielankiausių Lietuviams.
5% už Padėtus Taupymui Pinigus. 
Šis Bankas už padėtus ant knyge
lių pinigus savo depozitoriams mo
ka penkis nuošimčius ant metų, ir 
tai nuo dienos padėjimo iki ištrau
kimo, ne nuo'tam paskirto laiko.

Norėdami pasidėti pinigus, vieti
niai arba iš kitur, lengvai tai galit 
padaryti. Kitų miestų depozito- 
riams kortelės ir depozitų knyge
lės prisiunčiama per pačtą, ir pini
gus padėti galit prisiųst pačtu.

THE A. B. SAVINGS & LOAN COMPANY 
3352 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

Gerbiamieji: Prisiųskite man platesnių infor
macijų apie kompanijos akcijas ir pasidėjimą 
pinigų. °-------- L-

Rašant visokiuose reikaluose — ; ,, , 
kaip apie serus ir pasidėjimą pi- . 
nigų — rašykit Lietuviškai. i Adresas

Prisiųskite man platesnių infor-

Su pagarba —

ATRASTA LEDE ĮŠALĘ ŽMONES IŠ 1,000 
METŲ ATGAL

TOLIMOJE šiaurėje, pakraš-i viduriu, rasta ant jo galvos. uua apic ¥«llucI,u„ot 
tyje jūrių, atrasta lede įša- Jo apsigynimo dangtis buvo pri-Įjančius ir kitokias baidykles;

lūšių keletas lavonų žmonių iš segta prie jo dešinės rankos, o 
■ ‘ ----  durklas radosi rankoje. Su juo

sykiu palaidota jo draugai kri
tę mušyję.

Vienok žemė nebuvo jų ka
pais. Jie paėmė Eriką ir jo ka
reivius į luotus, išsiirė-į ledy
nus Grenlandijos pakraštyje, iš
kalė gilius ravus storuose le
duose ir paguldė mirusius Vi
kingus; paskui laidotojai žiurė
jo kaip palengva, gražiai, toli
nosi lavonai ledų grabuose to
lyn nuo krašto, į jų amžino at
ilsio vietą — į Valhallą.

Taip tai, sulyg pasakų, palai
dota “Erikas Raudonasis” 922 
metais ar apie tą laiką. Dabar, 
tūkstantis metų vėliau, ledų kal
nai Arktiko okeane išdavė savo 
paslaptį laikytą per šimtmečius.

Metai slinko. Nuolatiniame, 
nepaliaujamame trynimeši didė
li ledų šmotai, kalnų augštumo, 
susiskaldę, paliko mažesni ir 
pateko- vandenų mielaširdystėn., kapodami ledą kirviais, ir taip 
Buvo nešiojami, supami ir dau
žomi. Kokiu keistu budu jūrių 
vėjai ir vandenįs 
aštuonis lavonus į 
Grenlandijos vietą 
nieks nežino. Bet 
plaukus aplinkui Grenlandiją, le
das bangų užmesta ant krašto 
ir taip pasiliko.

Toje vietoje minimas didis le
do šmotas turbut išgulėjo dau
gybes metų pirm negu tas sri
tis užėjo kokis norą žmogus. Gal 
ir meškų medžiotojai ten vaikš
tinėjo, bet nepatėmijo. Paleng
va, iškeltas augštai ore, didelis 
ledo šmotas itirpo nuo saulės ir 
vėjų 'trumpose tų kraštų vasa
rose, nors pirmo to, jūrėse ne
šiojamas, dar labiau vandeniu 
apsipylė ir apšalo, sudarydamas 
storesnį grabą; augštai iškeltas 
ant kranto nebuvo sniegu apneš
tas kad liktų paslėptas ant vi
sados. Dabar kaip altrasta, Vi
kingų vadas buvo matyti per 
'tyrą ledą kaip per langą.

Danams atrasti Vikingus pa
sisekė netikėtu budu ir per ei
les aplinkybių. Per daugelį mė
nesių Eskimosai, ledinių kraštų 
gyventojai, atvykdami į Danų 
gyvenamus kaimelius Grenaln- 
dijoj, atnešdinėjo baisias pasa
kas apie užkerėtą ledo stiebą 
tuščiame rytiniame krašte. Vie
nok baltieji žmonės neatkreipė

tūkstančio metų atgal. Vienas 
iš jų matyt buvęs vadas.

Per dešimts šimtmečių nešio
ti lede po šiarines jūres, neži
nomą daugybę mylių išplaukio- 
ję ir išgulėję snieguose ir tylu
moje, tie anų amžių lavonai pa- 
galiaus atiduota civilizacijai.

Aprašymas eina šitaip.
Danijos daktarai rytiniame 

Grenlandijos krašte atrado la
voną apšalusį ledu nuo kojų iki 
galvos, stoviritį beveik stačią 
kaip stovėjo pats- didelis ledo 
šmotas; lavonas taip puikiai ir 
gražiai išsilaikęs nuo sugedimo 
kad geriau nebuvo rasta liku
sių nei Egipto mumijų.

Lavonas to jūrių bastūnų ka
raliaus pasirodė tyrinėtojų aky
se stovįs, apatinė ledo dalis įša
lus prie kitų ledų, viršun iškilus 
kaip bokštas — ir tame dide
liame šmote ledo radosi 'žmo
gus — septynių pėdų augščio, 
apsirengęs tvirtais senoviškais 
šarvais,* su kardu ir šydu, gal
va apmauta sparnuota geležine 
kepure kokias dėvėjo šiaurėnų 
(Norsiečių) karaliai, ir tas vis
kas gražiai matėsi per tyrą ledą.

Vyrai -su 'kirviais nukapojo 
nuo lavono tą naturalį grabą. 
Prieš juos Vikingas stovėjo vi
sas sveikas, laiko neapgadintas, 
lyg kad jis butų tik vakar mi
ręs. Nebuvo -nei sudžiūvęs nei 
susitraukęs. Plaukai ant gal
vos ir didelės jo barzdos buvo 
raudoni ir šilkiniai. Ledas jį 
išlaikė nesunykstamą per visus 
tuos amžius.

Lavonas išgabenta laivu į Da
nijos sostinę Kopenhageną. Mo
kslininkai stengsis įleisti į lavo
ną tam tikrus chemikalus kad 
jį palikus gražiu ir nesunyksta- 
mu. Jeigu jiems tas pasiseks, 
Vikingų karaliaus lavonas Ko- 
penhageno muzejuje bus vienas 
iš pažymiausių žmonių liekanų 
pasaulyje. Milijonai vyks pa
matyti to Norsiečio gyvenusio 
ir kariavusio tūkstantis motų 
atgal.

Sužinoję apie tai, Kopenhage- 
no mokslininkai pasiuntė eks
pediciją lavoną pargabenti. Bet 
tilo tarpu pasiekė juos žinia jog 
atrasta dar septyni lavonai, ne
paliesti amžių kaip ir pirmasis. 
Tolimesni tyrinėjimai gal but 
suteiki mokslui didžiausius fak
tus apie Norsiečių ir jų žygius 
jūrėmis anuose laikuose. Gal 
reiks perrašyt ir ankstyvąją 
Amerikos istoriją.

Jau dabar plačiai laikomasi 
teorijos jog atrastasis Vikingų 
karžygis pasirengęs karališkais 
šarvais yra ne kas kitas kaip tik 
garsusis Lief Eriksen, “Erikas 
Raudonasis”, pasakose ir daino
se pragarsėjęs drąsus'jūrių ke
liauninkas (tą išvedimą tyrinė
tojai remia ant tvirtų pamatų), 
kuris buvo pasiekęs Ameriką 
keturiais šimtais metų pirmiau 
negu Kolumbas čia buvo atvy
kęs.

Erikas Raudonasis, sulyg le
gendų, buvo didžiūnas išvarytas 
į Grenlandiją už tai kad jis slap
tai mylėjosi su gražia vyriau
sio valdono duktere. Jis buvo 
didis , karininkas, didis mylėto
jas, didis keliauninkas. Po'ap- 
sibuvimo Brattlide ir pastatymo 
septyniolikos butų (kurių pama
tai nesenai dar atrasta), jis iš
girdo nuo savo dėdės, žymaus 
navigatoriaus, apie dideles že
mes pietvakariuose. Erikas se
kė patraukimo vykti į nežino
mus kraštus. Sulyg Norsiečių 
legendų, istorikai sprendžia jog 
jis pagaliaus pasiekė vietą da
bar vadinamą Cape Cod, palei 
Bostoną, ir buvo inplaukęs į 
Bostono užlają, paskui upe pa- 
siirė tolyn ir apsistojo dabar ži
nomo Cambridge miesto vietoj 
ir čia pasistatė namą. Liekanos 
jo išdirbtų dalykų, kaip žuvų 
duobės, kanalai, indai, akmeni
niai tinklams ąkandinti prietai
sai ir kiti dalykai atrasta ir tie 
liudija esą Norsiečių darbo.

Erikas Raudonasis -paliko ma
žą koloniją Vikingų naujame 
pasaulyje ir pats išvyko atgal į 
Grenlandiją. Tenai jis mirė — 
žiauria mirčia kaip ir pasida
rė save karalium. Mūšyje jis 
su savo vyrais liko užmuštas.

Jie palaidojo Eriką, sulyg Vi
kingų papročio, pilnuose šarvuo
se. Jo kepurė, su dviem spar
nais iš šonų ir auksu išmuštu

apie apsivaiuinimus žuvusių jū
reivių ir naktinius švilpavimus 
— ne dainavimus bet švilpavi
mus — už dūšią žmogaus kuris 
juos tokin likiman nugabeno. 
Kalbos apie baltaveidį, raudon
plaukį milžiną žiūrintį iš ledo 
stulpo išrodė tik kita pasaka iš 
daugybės visokių.

Paskui, Ivigtute, kriolito ka
sykloje, pradėjo siausti liga. 
Danijos valdžia tenai pasiuntė 
būrelį gydytojų. Jie išgirdo pa
saka apie vaiduoklius milžinus 
lede, ir drąsesni jų leidosi ap
žiūrėti. Jauni daktarai vyko 
tenai daugiau del įvairumo ne 
kaip ištiesų. Jie tikėjo jog ten 
tik dvasios kam rodosi. Vienok, 
Eskimosų vedami, gale kelionės 
jie atsidūrė prie stebėtiniausio 
amžių atradimo — pamatė Vi
kingų karalių, apgaubtą ledu ir 
ilsintį per tūkstantį metų; tuoj 
jį paliuosavo iš ledinio grabo nu-

Vikingas atrasta.
Istorija ndturi nieko panašaus 

šitam’keistam atradimui. Tik
tai pasakose galima ką nors pa
našaus rasti; viena novelė rašy
ta tokioj temoj. “Užšalęs Pira
tas”, pasaka Tašyta iš ekspedi
cijos ant Pietinio Poliaus, kal
ba apie piratą-jurių plėšiką at
rastą įšalusį lede, kuris paskui 
liko atgaivintas, vėl užsiėmė už- 
mušėjystėmis ir plėšimais jūrė
se, ir kuris paskiau vėl tapo 
Saldintas lede kad nekenktų 
panijai.

Iki tolei ir pasaka, tame 
rašyme, yra keistesnė už teisy
bę. Vienok Leif Erikseno, — 
jei tai bus‘tikrai jis — nors jo 
lavonas atrasta visiškai gražia
me stovyje, nebus galima prikęl- 
|ti iš jo tūkstančio metų miego.

Vertė X.

Bolševikai Pešasi
Radikalai nejuokais suskilo, 

paąidarė dvi griežtai viena kitai 
priešingos partijos. Kairioji pu
sė negavus sau pritariančio lai
kraščio, išleido Jnaują: "Darbi
ninkų Tiesa”, Brooklyne, visai 
pašonėje “Laisvės”. Laikraštis 
gana didelis, 8-nių puslapių, ir 
visais atžvilgiais skiriasi nuo 
“Laiąvės” ir “Vilnies”. Pirmą 
puslapį pašvenčia darbininkiš
kų raštų talpinimui. Redakci
ja prašo visų, darbininkų rašy
ti, visai nepaisant kąjp rašo, sa
ko: “Jeigu kada nors rašei laiš
ką, tai rašyk ir į laikraštį.”

Redaktorius — J. Baltrušai
tis, vienas iš populiariškiausių 
tos* srovės inteligentų, senas 
“Vienybės Lidtuvninkų”, buvu
sios “Kovos” ir mirusių “Dil
gėlių” redaktorius. Kaip ten 
nebūtų, reikia pasakyti jog J. 
Baltrušaitis yra. geras literatas, 
moka prisitaikint prie minios, ir 
sugebia tvarkiai laikraštį ves
ti. Jeigu tik turės pinigų gerai 
pradžiai, galima pasakyti kad 
jų laikraštis gyvuos ir platinsis, 
tuomi pastatydamas į didelį pa
vojų -“Laisvę” ir “Vilnį”. “Lai
svė" vietoj d idėjų s turės mažė
ti.... “Vilniai” greičiausia ga
li būti mirtis. “Vilnis” užgi
mė su tikslu numarinti “Nau
jienas”, bet-tas nevyksta, ypa
tingai tokiems vienpusiškiems, 
neprityrusiems redaktorėlidms 
kaip Andriulis ir Gasiunas. Dė- 
delė tą viską permatydamas 
griebiasi įvairių įmonių kad ap
juodinus įBaltrušaitį, ir “Lais
vėje”’vartoja gana žemos rū
šies kritiką prieš jį. Pažiūrė
sime kas bus toliau.

Dovydas.

EXPELLER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsirrifikimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
l ad naudokite Šitą patikėtiną Burninį 
vaistu. * ersitikrinkite, kad kiekvie
na bouka Pain - Ex|>?lleri<»j kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekoao arba pas.

F. AO. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4lh SI, 

Brooklyn. N. Y.

Jeigu Kitokį Maistai 
Negelbsti
jSvrdt/ntEAGLE BRAND

s {CONDENSED MILK)

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra -sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

Trys pastarosios moterų gentkartes pil
nai pasitikėjo jim. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški
namas.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir 
prisiųskite į Borden Co., New 
York ir gausite lietuvių kolboj 
pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip ji vartoti visai veltui, taip
gi ir puikią kūdikių knygą.

PRANEŠIMAS

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY

įsteigta 1913 metais

praneša savo daugybei kostumerių jog jos sumokėtas 
kapitalas dabar pasiekė pilną $1,000,000.00.

Šis vienas milijonas Dolarių kapitalo apsaugos taupymus 
visų musų Depozitorių, kurie gauna ir 5% nuošimčio už 

savo bile dieną padedamus pinigus čionai.

Pradėti taupymą galite musų įstaigoje su $1 ar daugiau 
bile kuriame iš musų penkių ofisų

MAIN OFFICE - 2ros Grindis — HANNA BLDG.
Superior Skyrius SL Clair Skyrius
7909 Superior Avenue 2006 St. Clair Avenue

M. A. VINSON, Vedėjas P. MULIOLIS, Vedėjas
Kiti Skyriai - 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue
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KAIMO TARYBA
TVAR užvakar perėjo kortelė per kaimą 

kad visi ūkininkai susirinktų pas se- 
' Aiuną pasitarti kaslink valdžios žadėjimo 

dovanai duoti medžių. Ūkininkai dar prieš 
laiką apgalvojo kokiems reikalams sau me
džių prašyti. Daug vargšai gavo ir nuo 
savo moterų kurie nedrąsus ir visur žiuri 
teisybės. Žiuri ten kokių svetimų reikalų; 
o patįs apie save nei nepagalvoja kad ir 
jiems šio to trūksta. O čia, kaip tik gera 
proga laimėjimui. Tik reikia būti drąsiam, 

į kirstis, tai ir gausi.
Štai ir lauktasai vakaras. Gobšieji ūki

ninkai dar nuo vidurdienio susirinko, tikė
damiesi pirmiaus laimėti. Jau pilna seniū
no bakūžė. Nekantriai laukia pareinant 
nuo darbo seniūno, ir viens kitam skundžia
si kad laiko labai trūksta — nėr kada nei 
apsidirbti. Parėjus seniūnui nuo darbo, ne
davė jie nei vakarienės pavalgyti, tik grei
čiau pradėjo svarstyti kas turi dovanai 
gauti medžių.

— Ką čia, vyrai, daug kalbėti!.... Ge
rai žinote kad mano troba sena — reikia 
man kokių keturių dešimtų pušių. — Pra
bilo turtingas ūkininkas Vincas, kurio šiais 
metais, vienoj užkertėj, pelės suėdė kelio
lika tūkstančių.

— Jam reikia! — atkirto įsikarščiavęs 
Antanas. — Dar gali sveikas gyventi.... 
šeimyna nedidžiausia — sutilpsi. Man tai 
kas kita: gyvulių daugybė, o tvartai visiš
kai maži — reikia padidinti. Medžių kaip 
tik trūksta, o čia būtinai reikia šiais me
tais perstatyti, nes žiemai atėjus neturėsiu 
nei kur gyvulių patalpint. Man nedaug ir 
reikia.... Vyrai, sutinkat man užrašyti 
trisdešimts pušių.... tik, žinoma, gerų?!

— Žinoma, Antanai, tau dar netaip rei
kia kaip man. Tu esi turtingas, bet aš... - 
Juk pats žinai, anuos metus mano tvartai 
sudegė, besistatydamas skolėn įlindau.

— Visiems velniams! — pyko Anta
nas. — Pasistatei ir" gana!.... O prie to, 
kada nors atsiimt; sekuraci ją.... O aš iš 
kur paimsiu? O toks brangumas, tai tau 
ne juokai.

— Kur gi nebus juokai.... Toks bran- 
. gumas, tokiam turtuoliui! Juk pats sakai 

neturi kur gyvulių patalpinti — parsiduok 
tą bėrį kumelį, gausi keletą tūkstančių, ir 
tvartai kaip žiedas/ O gal dar surasi ir už- 
krakėj, pelių nesuėsta, kelias dešimtis tūk
stančių.

— O ką tu, snargliau, turi į tuos mano 
tūkstančius? — fėkė Antanas.

It vėl barniai, užėsis kiekviename kam
pe, rodos tuoj imsis į peštynes. Visi rėkia, 
prašo, dejuoja: jam reikia/jam, o viens ki
tam pavydi. Seniūnas nors ir labai nori 
nuramini] bet ir patsai nuo ūžesio nepasi
lieka. Iš jo kalbų' buvo girdėti kad ir jo vi
sos trobos nuo šios dienos “kadir ant šuns 
uodegos mesk”. 'Bet galų gale, matydamas 
jog iš to nieko nebus, turėjo stvertis kito
kių priemonių — prabilo.

— Nusiraminkit, vyrai, reikia pirmiau 
ant “kortos” pažiūrėti, gal ten bus pažy
mėta Kam duoti, o kąm ne....

Taip kalbėdamas, išsiėmė iš ančio su
lankstytą lapą, išvyniojo ir pradėjo garsiai 
bet mikčiodamas skaityti:

“Akmenų kaimo Seniūnui. Praneši-

mas. šiuomi Tamistai pranešama kad su
šaukęs visus kaimo ūkininkus sužinotumėt 
kam reikia medžių; ypač tiems Taurių na
mai per karę buvo sudeginta. Lai skubi
nasi į valdišką mišką tai galės pigiau nu
sipirkti. Tiltams, naujai statomoms mo
kykloms ir kitiems visuomenės dalykams 
galima gauti veltui. Pasiskubinkite! — 
Valsčiaus Viršaitis ----- , Sekretrius----- ”

Visų vyrų svajonės nyko kaip nyksta 
einantieji per kaminą durnai. Nekurie pra
dėjo skirstytis namon, tik štai “puikusai” 
seniūnas savo drutu ir piktu balsu sulaikė:

— Palaukit, vyrai! Dabar pakalbėsim 
jau nors apie tiltus. Juk pavasariui užėjus 
sunku kur ir įlysti.... Visur upės — til-rr.?ors. dar kartą

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

kis ten akių mieruotojas (Opti
cus) pradėjo rašyt apie plaukus. 
Kas, po blynų, kad žmonės ne
silaiko savo vėžėse?”

Lietuviškai-Angliškae

NORS AUDROS UŽEITŲ
Nors audros 'baisiosios 

ant manęs užeitų,
Aš tavo žodelių 

iš širdies neleisiu;
Nors ir pasaulis 

trukdytų, neleistų —
Visikas pernieką: 

pas tave keliausiu,

Gerb. Saliamonas (vietinis) 
irgi norėjo įsimaišyti į daktarų 
debatus, bdt kad'jis neturi jo
kio daktariško titulo jo raštų čia 
netalpiname. Net negalėtume 
kad ir norėtume.

nos gėlės žemių, o ant kitos už
pylė 'tyro vandens.

“Pasimokink”, sako gerb. ’Tei
sėjas, “iš šių gėlių”. Neužilgo 
degtine apipilta gėlė pradėjo vy
sti ir smukti žemyn, o vandeniu 
užlieta sudrutėjo ir pagražėjo.
, “Gerai, gerb. Teisėjau,” pri

dėjo musų blaivininkas, “bet 
juk aš nesu gėlė”.

g) EKSTRA DOVANOS
Gaspadinėms yra labai reikalin
ga knyga pamokinanti kaip ga- 

. imnti ir kepti visokius valgius 
Jos kaina tik _________ ' $1.50.
Lietuviškoj kalboj. Jų pirkda
mi gausit 25c vertės knygų' ar 
kalendorių dovanų. Adresas

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

L. P. IŽDAS

■ tų nei vieno.
į Vyrai susilaikė. Antanas tarė:

— Taip, taip, vyrai, reikalaukim me
džių tiltams. Juk ir per mano kalioniją 
eina grėbė, o nei liepto nėra; o reikia ir 
gero, nes pavasaryj negalima nei gyvulių 
į kitą Mpalietką” nuvaryti. 'Keiks kokių 
dvidešimts pušių.

Jr daug tokių atsirado kurių kalionijoj 
kelių tiltų reikia, nors nieks per kito kalio
niją dešimts metų kaip nepervažiavo. Tiek 
to, kitas lieptui pareikalavo (kurio, žinoma, 
niekur nereikia) tiek medžių kad butų ga
lima pastatyti Bruklino tiltas.' Andrius 
dar reikalavo kad valdžia duotų mokyklai 
medžių, juk ketvirtas metas baigiasi, o dar 
ji neužbaigta. Vincas išgirdęs net sielo- 
damas rėkė:

— Tau daugiau nieks ir nerupi kaip 
mokykla! Tu turi vaikų, nori kunigais iš- 
mokint, tai rupinkit — kaip man reiks tai 
aš rūpinsiuos. Dabar nėsnauskim," imkimės 
prie tiltų. Pats žinai, pavasariui atėjus ne
galima nei pas kaimyną nueiti: visur gra- 
bės, visur balos, o tiltų nei vieno. Tik ma
no kalionijoj per Plynebalių grabę — ko
kio reikia!

Po ilgų ginčų, mokyklą atidėjo kitiems 
metams. Pradėjo tiltus rašinėti. Ir kas 
nuostabiausia: neturintieji per savo laukus 
nei vieno upelio tiltams vietų atrado tiek 
kiek visame apskrityje. Medžių taipgi ne- , 
mažai reikalavo.

Kadangi viskas buvo užbaigta, reikia < 
tik pasirūpinti kas gautuosius medžius par
veš. Ir vėl barniai. Turtingesnieji ir ku-

išvysiu veidelį 
Kurį pamylėjau .

nuo pirmos minutės, 
Ir aš jieškosiu 

po plačiąją šalį 
Savo numylėtos, 

brąngios Mikasiutės.
O ją atradęs 

prie širdužės spausiu, 
Veidelius bučiuosiu, 

žodelius kalbėsiu, 
Ir josios ant amžių 

nuo savęs neleisiu;
Viską jai atduosįu 

ką pats tik turėsiu....
Kudlius.

Taip jau 
mažai vy- 
bet paskui

Nuo Juokų Red.: 
nuo svieto pradžios: 
rų vadovauja vyrus, 
mergas sektų į pasaulio skro
džiąs, — sako priežodis. į Taip 
ir gerb. Kudlius, taip ir gerb. a. 
a. Cirineušas, taip gerb. a. a. 
Mučelninkas ir gerb. kiti kurie 
čia dainuoja, kurie čia dainavo. 
Niekas nebūna baisiu, niekas 
rodos nesulaikytų,* nors ant ke
lio augšti kalnai, gilios jūrės, 
klaidžios girios-ir klampios pel
kės butų. Ir taip lieka musų 
neišrištas meilės klausimas.

(verb. Kudlius sako tik sykį 
ją matęs, na o jau tokių pasi
ryžimų išdėta! Kažin ką bu
tų čia mums pareiškęs jei butų 
gavęs poro sykių, ar daugiau, 
ją pamatyti? Ar butų čia pa
siryžimo kalnus nuversti, me
džius išrauti, jūres išsemti, pel
kes išdžiovyti — ar priešingai, 
visai jos daugiau matyt neno
rėtų? Kaip, kaip, ištiesų?

Šios eilės yra tik gražus api
budinimas jausmų kokius meilė 
sukeliš, vienok niekas tikrai čia 
meilės neapibudino, nors andai 
vienas Chicagietis kėsinosi, ir 

niams besitęsiant ir saulutė užtekėjo. Pas-|nors daug gauname raštų apie 
kui ūkininkai, matydami kad jiems nieks bet teisinK“n’° nežino- 

v I Hafni natolninavMO 11/1 Izoo tilrrni

medžių neparveš, atsižadėjo visų “valdžios 
dovanų” ir nusiskubino namon pusryčiauti.

Ant.-Ferd. Max.

ai irių kalionijose reiks tiltai statyti atsisako 
/važiuoti. Reikalauja kad kiti važiuotų, o
jie už tai be niekeno pagalbos tiltus pasta
tys (o gal ir ne tiltus....). Nors buvo ne- 
kurie dar nuo pietų, bet ginčams ir bar
niams besitęsiant ir saulutė užtekėjo.

Lietuva.

LIETUVIŲ giesmė
Penkis šimtmečius vergavom, 
Savo priešus mes penėjom, 
Kai jie lėbavo, puotavo', 
Mes verkšlenom ir žiūrėjom!
— Gana to jungo! Ei! greičiau, 
Ir į grandinę, kuoarčiau!
Juk musų minios, milijonai!
Prasmegkit, kraugeriai, šėtonai! 
Ei i kovą, šventą kovą, 
Tarkim garsiai, žengkim narsiai!

Delnus spauskime iš vieno. 
Brolis brolį gelbėt eina! 
Ar laimėsime, ar žūsim — 
Traukinti vieną bendrą dainą: 
Gana to jungo! (ir tt.)

Angliškai- Lietuviškas

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

Važiuojančiam į

Didžiausias 
randamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi.
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia- 

* vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalą su 
Anglija, su Amerika ir ją atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglą kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais ay„arais ........... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ........... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Aušta rytas, minios eina
Iš bakūžės samanotos.
Ei! jaunime, šian, į būrį, 
Nors padangės ūkanotos!
— Gana to jungo! Ei! greičiau, 
Ir' į grandinę kuoarčiau!
Juk musų minios, milijonai!
Prasmegkit, kraugeriai, šėtonai!....
Ei! į kovą, šventą kovą, 
Tarkim garsiai, žengkim narsiai!

A. Vaičiūnas.
Ryga.
Lenki) Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 
Tvirtais apdarais ____________________

Reikalaukit “Dirvoje”

1.00
1.50

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdhr.ų, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį'. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršąis; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 

. Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

{darni netalpiname iki kas tikrai 
I meilės, neapipieš.

Nuo gerb. Mučelninko dabar 
[negirdime, jam įžengus į rojiš
ko gyvenimo džiaugsmą.

O gerb. Adonis vėl prisiuntė 
eiles vardu “žiedelis”. Nauja
me jo džiaugsmo eilių tome mes 
patėmijame vieną ypatingumą: 
jis džiaugiasi akim ir apie jas 
dainuoja, ko seniau, būdamas 
a. a. ęirineušu visai neužsimin
davo. Turbut tik į akeles jis ir 
žiuri. Kur jis pirma žiūrėda
vo? Bet ar jis į akeles bežiū
rėdamas nepražiurės visko to ko 
jis ištiesų jieško?

Daugelis korespondentų ma
no jog rašymas j laikraščius iš 
savo kolonijų yra vien tik pasi- 
koliojimo tikslu-.

Gerb. Skaitikas prisiuntė štai 
ką:

Augšto svirno žalios durįs, 
Stovi Jonas be kepurės:

Vai, Joneli, ką darysi — 
Siauras langas — neįlysi.

Tai maitot, sako jis, kaip Lie
tuvoje jaunikaičiai slenka pas 
paneles kurios jų nemyli. Bet 
vjsgi Jonai baladoja svirnų du
ris ir tikis kad juos mergelės 
pamylės ir priglaus prie širdies, 

j Bet nevienas išstovėjęs per nak
tį pas svirno.duris traukia sau 
namon dainuodamas:

Merga graži, bet ne durna:
Neįleidž’ mane į svirną, 
Nes ji turi sau jaunikį 
Kurį" myli kai avikė....

4/
Gerb. Dantų Kalvis (Chicago) 

rašo: “Pavelykit man įsimaišy- 
i ti, nors per šį skyrių, į Cleve- 
[landiškių daktarų ginčus. Iš- 
, rodo vienas kitam plaukus nu- 
Isipeš. Ir išeina anot tos pasa
kos: Kalvis apie astronomiją, 
kurpius apie duoną rašo. Dr. 
Vitkus pasižadėjo rašyt apie 

. medicinos reikalus, o pradėjo 
rašyt apie akinius, o paskui ko-

Ona Kardauskienė gyrėsi sa
vo kaimynei likus labai naudin
ga savo vyrui ir daug jam pa- 
gelbstinti jo chemijos darbe.

— O kaip tu galėjai likti jam 
taip dikčiai- prigelbstinti ? Ki
bą pati išsimokinai chemijos?— 
klausė draugė.

— Ne, visai ne: kada jis dar
buojasi prie savo užsiėmimo aš 
visai išeinu į kitą kambarį.

Keisa ar ne? Kad miriadai 
žmonių kurie pirm-musų nuke
liavo j tamsybes, nei vienas dar 
nesu'gryžo pasakyti mums. apie 
tą kelią, ir jei norime jį atras
ti mes patįs turime keliauti.

žmogus kur nekentėjo — gy- 
i veno tik pusę. Kurs neapsiri- 
. ko — tas niekados nieko nesie- 
i kė ir nejieškojo.

šalę musų, kada dar buvome 
mokykloj, iš vienos ir iš kitos 
pusės sėdėjo po vaiką, kurie at
sižymėjo savo ypatingumu. Vie
nas nuolatos žiurėjo į laikrodį 
ir laukė kad tik greičiau moky
mosi laikas baigtųsi, kuris jam 
išrodė nemieruotai ilgas; ir kada 
artinosi galas mokslo sezono jis 
bėdavojo kad dar taip toli iki 
mokykla užsidarys. Antras gi 
trusėsi knygose ir mokinosi, ir 
jis nejusdavo kaip vakaras at
eina; o kada artinosi pavasaris 
ir laikas pertraukimo mokslo, 
jis nusiskųsdavo kad taip grei
tai mokykla turės užsidaryti.

Paskui* mes matėme juodu 
abu darbe. Pirmasis žiurėjo į 
laikrodį ir su nekantrumu lauk
davo galo dienos, kuri jam taip 
ilga išrodė; ir penkios minutos 
prieš darbo galą jau jis skubė
davo apsirengti ir bėgti laukan 
pirmiausia kitų. Antrasis gi 
dirbo su intempimu, ir jam die
na rodės pertrumpa kad tinka
mai darbo padarius, ir atėjus 
darbo galui jis dar stengėsi ką 
■nors pasidaryti kad rytoj leng
viau butų pradėti toliau dirbti.

Kada už kelių metų mes juos 
vėl susitikome, pirmasis po se
novei vargo dirbtuvėje, prie tos 
pačios mašinos ką pradėjo, ir 
skundėsi kad likimas jam toks 
žiaurus ir nemielaširdingas pa
sidarė. Antrasis gi jau buvo 
dirbtuvės užvaizdą, iiuoslaikiu 
važinėjo automobilium, ir turė
jo savo namą, gražią šeimyną,- 
ir gyrėsi visai nejautęs kaip 
jis prie to dasivarė.

Išvedimas: Tingėjimas ir iš
syk lengvas vežimas nuolatos 
darosi sunkesnis.

Garsusis Shakespeare apie di
dybę arba garbę pasakė sekan
čiai: “Nekurie tam gimę, kiti 
tai atsiekia, o kitiems tas varu 
užmetama.”

Kiti sako jog tokis jau yra 
žmogaus likimas. Kuriam pa
skirta pakorimo galas tokis nie
kada neprigers.

Nekuriems vėl likimo dova
nota tas kad ką tik jie paliečia 
pavirsta į auksą, — kaip pasa
kiškam karaliui Midui. Taipgi 
ir garbė, taip sunki tiems kurie 
jos jieško, kitiems ateina visai 
neprašoma, nežinia iš kur, kaip 
ir kodėl.

L. P. Iždo Komiitetas ma
loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P. Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu: -

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, III.

SVEIKI
ŽMONĖS PASAKYS

Pamatinis faktorius geros sveikatos yra geri 
dantįs.
Kaip inžinas pagelbsti padaryt automobilį ir- 
kaip būdas pataiso žmogų, taip geri dantįs 
pagelbsti užlaikyt gerą sveikatą.
Vartoktt COLGATE’S RIBBON DANTŲ 
VALYTOJĄ du kartu į dieną kad palaikius 
save geroje sveikatoje.

Didelės Mieros Triubelią Kaina 25c

NAUJIENOS! MOTERIS IR MERGINOS! 
Importuotos Langinės — Vertės $5.00 — Šį 

Mėnesį tik po $1.95
Ar turėjot progą savo gyvenime pa
žvelgt į tokias puikias ir s t ii iškas Lan
gines kaip šiame paveiksle, kurios bu
tą gražiausiu papuošalu jusą langams, 
kaip šios yra sX8I,SrtčEeO * O-ą 
jos yra naujausio modelio ir vienatinės 
tokios' rūšies. Jos yra artistiško pa
vyzdžio ir garantuotos ranką darbo ko 
delei išrodo labai turtingos, kaip net 
už $15, ir negausit geresnių, nei kitos 
nelaikyt taip ilgai kaip [ios kurias 
mes parduodam šio mėnesio bėgiu tik 
visai speciale kaina $1.95 pora. Jeigu 
norit užsakyti keturias poras, mes ati
duosime jas už tik $7.00.

Kadangi šis specialis supažindini
mo išpardavimas tęsis visai trumpai, 
mes todėl patartume jums pasinaudo
ti šia proga, tuojau. Niekados to ne
sigailėsite.

Mes nereikalaujam pinigą iškalno. 
Tik prisiąskit mums 35c stampomis 
persiuntimo lėšoms, už langines už
mokėsit kuomet jos bus jums j namus 
pristayta. Rašykis mums tuojau.

Dept. 120 
Chicago, 111.

UNION SALES COMPANY 
673 W. Madison St.

Vienas Clevelando blaivininkų 
klubo narys pateko pereitą sa
vaitę į kalėjimą. Antrytojaus 
teisėjas, labai pavyzdingas žmo
gus, bandydamas musų blaivi
ninką pastatyti ant gero kelio 
ir atgrąsint nuo girtuokliavimo, 
akivaizdoje kitų žmonių, davė 
jam pavyzdį. Pastatė priešais 
jį ant stalo du puodu su gėlė
mis kurių žemės buvo pusėti
nai išdžiuvusios. Paėmė bonką 
degtinės ir iš jos užpylė ant vie-

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ, pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

- DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio mėnesio “ARTOJĄ.”, 
nes jis visada išeina pirmą mėnesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas mėnuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bus prisiųsta. "ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $ I. Lietuvon $1.25.

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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WORCESTER, MASS.
Musų kolonijoj naujienų ne

trūksta. čia nors yra didelės 
bedarbės vienok (Lietuvių veiki
mas, kaip tai įvairus parengi
mai, atsi'buna gana tankiai, štai 
SLA. 57 kuppa rengia visą eilę 
vakarų Ibalendžio mėnesyje, k. 
t., paskaitas, prakalbas, ir dide
lį teatrą, dramą “Del Pinigų”. 
Visas darbas eina pasekmingai. 
Tikima kad SLA. kuopa turės 
daug naudos iš tų parengimų.

A. L. T. Sandaros 16 kuopos 
judėjimas. Vietos Sandariečiai 
šiek tiek aptingo su šiais me
tais, mažiau parengimų turi. 
Tiesa, šių metų dar tik pradžia, 
tat gal laikui bėgant jie įsikru- 
tins ir darbuosis po senovei, šių 
metų veikimo pradžiai yra ren
giama vakarienė Lietuvių salė
je; kiek teko girdėti, bus labai 
puiki draugiška vakarienė. 'San
dariečiai šįmet matomai užsiin
teresavę vietine politika, todėl 
įvairiais parengimais mažiau rū
pinasi, daugiau laiko pašvenčia 
vietinės Lietuvių politikos stu
dijavimui ir vadovavimui.

Žmuidzinavičiaus prakalbos. 
Kovo 11 d., vakare, pobažnyti- 
nėj salėj kalbėjo gerb. Žmui
dzinavičius, Lietuvos šaulių at
stovas. Gerb. Žmuidzinavičius 
savo (kalboje pasakė daug ne
girdėtų naujienų iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo bei jų kovo
jimų prieš 'Lenkų užpuldinėji
mus. šis žymus Lietuvos daili-] 
ninkas, pil. Žmuidzinavičius, yJ 
ra daug visko nukentėjęs pats 
kovose su šauliais dalyvauda
mas demarkacijos linijoje prieš 
Lenkus.

Po jo kalbos, buvo padaryta 
kolekta šauliams, tik gaiįa kad 
mažai buvo surinkta, žmonių 
tame vakare buvo apie 600, bet 
aukų tesurinkta apie pustrečio 
šimto doiarių. Mat, žmonės po- 
bažnytiniuose skiepuose pinigų 
jau kad ir geriausiems tiks
lams nenori duoti, ypatingai ka
da kunigai prakalbas veda. Ka
dangi prakalbose žmonių buvo 
daug, ir kadangi buvo manoma 
gauti šauliams gerą sumą pini
gų — tat aiškiai apsivilta. Vi
si manė jog surinktų pinigų da
lis this atiduota į taip vadinamą 
“tautos fondą” kuris finansuo
ja klerikalų politikierius. Tas 
yra priežasčia didžiausių nepa
sisekimų; taigi blogai kad Biel
skis skelbia Žmuidzinavičiaus 
prakalbų maršrutą.

Kun. Jakaičio užsispyrimas. 
Kadangi jau buvo pranešta jog 
pribus į Worcester} Lietuvos 
Steigiamojo 'Seimo nariai, sve
čiai Kap. V. Natkevičius ir Dr. 
žygelis, vietos pažangiečių ly
deris V. M. Čekanauskas laike 
Žmuidzinavičiaus prakalbų krei
pėsi prie Kun. Jakaičio, vakaro 
vedėjo, kad padarytų praneši
mą apie pribuvimą augščiau mi
nėtų ypatų; bet kunigas pakra
tė rankas iir sako: “Aš negar
sinsiu, negaliu tą daryti!” Ta
da Čekanauskas prašo kad jam 
butų leista pačiam pagarsinti; 
bet kunigas sarkastiškai atsakė: 
"To neleisiu daryti! Eik sau!” 
Laisvamanis, bijodamas' kad ku
nigas, įširdęs, dar nespirtų, pa
sakęs kunigui ačiū, nuėjo juok
damosi. Sakau, ir užsispyrimas 
tų musų politikierių! Vienas 
sakos negali garsinti kad ne jo 
sėbrai tie svečiai,- antras ver
čia kunigą duoti progos apgar
sinimui, o tuo kartu* žmonės 
žiuri į juodu su nusistebėjimu: 
gal manė kad jiedu jau susitar
ti ką norėjo....

Dar viena negirdėta naujiena 
atsitiko Worcešteryje — tai so
cialistų prisikėlimas iš numiru
sių. Tai mat. Kiti žmonės sa
ko jog jau kartą miręs neprisi- 
kelsi, vienok čia taip nėra. Wor
cesterio socialistai kada mirė 
tai jų dūšias ir kunus aitvaras 
žino kas kur išgabeno, ir per 
keletą mėtų niekam nei sapne 
jie nepasirodė. Kodėl taip bu
vo — nežinau. Kaip kurie žmo
nės sako jog užtat jie (socialis
tai) niekam sapne nepasirodė 
kad šalyje blaivybė įvyko. Gal 
but tas tiesa. Bet dabar blai
vybės įstatymas yra galėj, o 
vienok jau socialistai atgįja.

Vietos socialistų kuopelė iš 
7’/į narių gyvuojanti. Klausiu 
aš tos kuopelės viršininko kodėl 

' tik septynis ir pusę narius tu
rit, kodėl ne aštuonis? Virši
ninkas atsako: Matematiškai 

| skaitant, tiek teišeina.
Worcester!© Dzūkai reikalau

ja autonomijos nuo Jakaičio pa
rapijos. čia randasi geras skai
čius nuo Perlojos Dzūkų, kurie 
reikalauja atsiskirti nuo šv. Ka
zio parapijos kurią valdo Kūjį. 
Jakaitis. Eina gandas kad bus 
skilimas Dzūkų nuo kitų Lietu
vių katalikų. Malonu birtų ma
tyti dvi naujas parapijines “res
publikas”. Mat, Dzūkams la
bai sunku susikalbėti su dabar
tiniu klebonu, nes šis, Suvalkie
tis, augštą kalbą vartoja, o Dzū
kai, nuo Perlojos ir Nedzingės, 
Marcinkonių, nemėgsta augštos 
kalbos; jie taip kaip Lenkai di
džiuojasi sava kalba.

Reporteris. 1

PITTSBURG, PA.
/Biblijos studentų misija. Ko

vo 7, 8 ir 9 dienomis čia lankėsi 
I iblijos studen'tas Beneckas, iš 
( hicagos, savo pamokslus, laikė 
11. M. D. salėje, žmonių visais 
i akarais buvo prisirinkę po pil
ną salę. įBolševikėliai sako jog 
pradedanti jų karalystė apsi
reikš! ; bet paskutinį vakarą, at
sakinėjant ant klausimų, jiems 
paaiškinta jog bolševikų kara- 

jlystė turės griūti prieš Dievo 
karalystę. Taip per du vakaru 
Beneckui sekėsi, prirodė prana
šystes iš biblijos; bet į klausi
mus įsakinėdamas taip susi
maišė kad žmonės pradeda abe
jos apie jo pranašysčių teisin
gumą.

Reikia pažymėti 
mus priiminėjo tik 
su jo misija; kitus 
tė kurie pajudino 
kalus. Ant vieno 
Ar žmonės ir Dievo karalystėje 
ženysis ir dauginsis, atsakė jog 
visi busią nevedę ir gyvens kai 
broliai su seserimis. Kiek vė
liau, vėl tam panašų klausimą 
rado; ant jo atsakė jog žmonės 
ženysis ir dauginsis ir mirs taip 
kaip dabar, ir tęsis taip per tūk
stantį metų. Nors pirmą vaka
rą gana aiškiai pasakė jog^Je- 
zus nužengė ant žemės kara
liau! 1914. metais, ir jog nuo 
1925 metų daugiau niekas ne- 
bemirs, bet beaiškindamas vė
liaus klausimus turbut pamiršo 
ką sakęs ir pasakė jog bus čie- 
lą tūkstantį metų taip kaip da
bar.

Toliau buvo pakilęs klausimas 
iš kur biblijos studentai ima pi
nigus padengimui lėšų savo va
žinėjimų ir už sales bei apgar
sinimus. Bet ant to nei karto 
Beneckas neatsakė, nuleido juo
kais. Sako: Kai prigulėsit prie 
jo sektos tai'žinosit. Bet aiš
kiai matyt jog jis stengėsi dis- 
kredituot tik katalikų tikėjimą, 
o apie kitus nieko neužsimena; 
žydų tikėjimą net giria, ir visur 
visur duoda pirmenybę žydų 
tautai. Turbut iš tenai ir di
desnę dalį ineigų turi. Dar ga
na juokingai atsakė apie ausinę 
išpažintį, sako: Jei kuris jau 
būtinai nori kam į ausį savo 
griekųs pasakot, tai tesako kar
vei į ausį, bent niekas nežinos 
apie jo griekus.

Prakalbose Buvęs.
A. L. P. A: Seimas. Kovo 13 

d. L. M. D. salėj atsibuvo Aug- 
ščiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje Seimas. Delegatų 
buvo 57, nuo 14 kuopų. Su 
Centro valdyba, kuri buvo be 
mandatų, septyni, išėjo viso' 64 
ypatos. Seimas šįmet atsibuna 
jau antrą kartą. Dvi dienas 
Seimas tęsėsi McKees Rocks, 
Pa., bet iširo neužbaigtas, šį 
sykį tečiau užbaigta į 14 valan
dų. Už pasekmingą Seimo iš
vedimą ir išgelbėjimą nuo su
griuvimo garbė priklauso Sei
mo vedėjui Jonui A. Rukui, kurs 
visai neleido nei kuopoms nei 
pavieniams kalbėt apie buožes, 
apie raudonuosius, ir kit ką, tik 
laikėsi apie A. P. L. A. reika
lus ir pašalpos organizaciją.

šis Seimas buvo tiesiog im
tynės tarp 1, 4, 7, 8 kuopų su 
2-ra ir kitomis ją remiančiomis

jog klausi- 
kufie rišosi 
visus nume- 
gamtos 'rei- 
paklausimo:

kuopomis; gal kelios buvo ir 
neutralės. Viršų buvo paėmu- 
sios pirmesnėsės kuopos, ir tik 
jų nusileidimu A. P. L. A. pri
ėjo prie tvarkos ir išvengė ski
limo. Nors McKees Rocks ir 

1 jų rėmėjai stengėsi ir daugiau 
delegatų prisiųst ir balsus di- 
dint balsuojant, bet likos taip 
suvynioti kad su jų fabrikacija 
išrinkta Centro valdyba likos 
neužtvirtinta, ir A. T. Adomai
čiui visai atimta balsas, kuris 
McKees Rockse’ Seimą sugrio
vė. Bet vėl padaryta nusilei
dimų, užtvirtinta valdyba, ir su
grąžinta balsas Adomaičiui, po 
ko viskas gražiai užsibaigė.

Taip reikia pažymėti kad 2- 
ros kuopos delegatai daugiausia 
karščiavosi ir lermo kėlė, po ke
lis kart subruzdami, bet maty
dami jog pirmininkas tvarkos 
neužleidžia nei ant minutos, ap
siramino ir pradėjo atšalt. To
kių buvo ir iš antros pusės, bet 
ne tiek daug.

Kiek svarbesni nutarimai — 
tai užbaigt reikalus su senąją 
valdyba kuri buvo suspenduota 
ir vis buvo tyrinėjama ar ne
bus galima ir juos atrast pagel- 
bėjusius nunešt J. Aleksiui ke
turiolika tūkstančių Centro iž
do pinigų, bet neradus prieka
bių, jie liko pateisinti. Taipgi 
nutarta pertaisyt konstituciją, 
kuri paties Aleksio ir buvo pa
dirbta.

žodžiu sakant, Seimas išėjo 
pasekmingai, nors su karščiavi
mais!; išvengta skilimų nors to 
buvo tikėtasi išanksto; bet nu
sileidus vienai ir antrai pusei 
išėjo gerai; ir jeigu Centro Ko
mitetas stengtis teisingai dirbti 
tai A. P. L. A. gyvuos.

Seimo pirmininku buvo J. A. • 
Rūkas; pageib. — F. Rodzer; 
Sekr. — Juozas Virbickas; pa
geib. — J. Artmanavičia. Sei
mas prasidėjo nuo 9:30 ryte, 
užsibaigė 11:30 naktį, su 40 m. 
pertrauka pietums.

J. Virbickas.

GILBERTVILLE', MASS
Apie darbus ir Lietuvių gy

venimą. Pas mus darbai žy
miai sumažėjo; audinyčiose dir
bama tik po keturias dienas sa
vaitėje, ir prie 'to tikimasi kad 
bus algos numa.žinta ant 20 nuo
šimčių, kas į ■ darbininkus labai 
skaudžiai atsilieps. Pas mus ir 
taip mažos algos, o kuomet nu
kirs jas dar ant 20 nuoš., tai pa
liks savaitinės algos apie $15. 
Prie brangumo kaip dabar, sun
ku bus gyvenimas darbo vergui. 
Pas mus tarp darbininkų vieny
bės nėra, tas aiškiai pasirodo 
iš to jog kompanijoms pasiprie
šinimo nebus kuomet duonos ką
snį mažins. Bėda mums, dar
bininkams, kad nelaikom vieny
bės. Nors čia buvo sutverta 
unija, ir turėjo gana gerą pra
džią, bet ji neilgam gyvuoti ga
lėjo. Kompanija tuom tarpu 
algų nekapojo, tai visi pradėjo 
nuo unijos atsisakyti, unija tu
rėjo dingti. Dabar unija butų 
labai geru daiktu kada kompa
nija vėl kėsinasi musų algas nu
kramtyti. Nežiurėkim kad tu
rim šiandien gerai, bet žiūrėki
me kad butų ir rytoj gerai, ir 
reikia laikytis vienybėje, nes 
kur vienybė — 'ten ir galybė.

Lietuvių gyvenimas čia tokis. 
Vieni gyvena sau ramiai, šeimy
nas augina, ir po keletą laikraš
čių ima, o kiti pusėtinai pagir- 
snoja naminę, ir kirvukais nori 
viens, kitam galvas nusikapoti. 
žinoma, tokiams reikia pagal
bos žmogaus su žvaigžde.

Pastaruoju laiku žymiai pa
daugėjo -laikraščius skaitančių. 
Daugiausia čia pareina “Dirvos” 
ir “Keleivio”; pareina ir kito
niškų laikraščių, bet mažesnis 
skaičius. Pas mus kurie skaito 
‘tai turi duJtris laikraščius, ir 
dar sako neturį ką veikti. Bet 
yra tokių kurie jokio laikraščio 
neturi ir bėdavoja neturį laiko 
skaityti, žinoma, vedę taip ne
sako, tai tik pavienių išsikalbė
jimas kurie neturi nei pačios nei 
vaikų, o vis paskendę darbuose. 
Patarčiau tokiems užsisakyti 
nors po vieną laikraštį ir pra
dėti skaityt, tuomet gal ir jums 

I atsiras laiko, kaip vedusiems. 
Kas skaito-rašo — duonos ne
prašo, — priežodis sako.

Vargo žmogelis.

“DIRVA” ATPIGINTA
(žiur. pusi. 3-čią)

j SO. BOSTON, MASS.
Kovo 12-13 ,d., dalyvaujant 

čia Lietuvos Valstiečių ir Soc. 
Liaud. atstovams, Steig. Seimo 
nariams, Kap. V. Natkevičiui ir 
Liet. Mokytojų Prof. Sąjungos 
pirmininkui 3- žygeliui, suren
gtuose vakaruose aukų sudėta 
$1,240. Audos buvo rinkta Po
litiniam Iždui ir ten 
ta.

Aukavo: 
Mikas Petrauskas 

((knygomis)
Ant. Ivaškevičius 

- Jonas Tuinila
And. Judgudis 
Kazys Songaila 
Jonas Palionis 
Kazys Šidlauskas 
Ona Ivaškevičienė 
Vincas J. šliakys 
Kazys J. Paulauskas 
Marė Paulauskienė 
Simas Jakubauskas 
Petras Čaplikas 
Stasys Mockus 
Antanas Naujokaitis 
Motiejus Žukas 
Petras Stanis 
Jonas Valukonis 
Kazys Pratapas 
L. Zavistonavičia 
Antanas Bendoraitis 
Aleks. Klemerauskas
S. Norkūnas 
V. Gegužis 
B. Kontrimas
T. Likas 
J. Sinkevičius 
H., Stukienė 
J. Biržilionis 
Dr. J. L. Pašakamis 
J. Kapočius 
P. Apšiega

Vien is

jos pasiųs-

5.00
5.00
5.00
5.00! Visokios rūšies prigavikai ir 

(žmonės su purviniausia sąžine

FAKTAI APIE 
AMALGAMEITŲ UNIJĄ

Mrs. Latukas 
J. P. Ginkus 
J. štrimas 

j J. Verbrla
Kiti po mažiau.
Vakarienę ruošė Jaunų Vyrų įggityžo save Inuduot darbinin- 

Draugija. Pirmininku buvo J.1 kų užtarėjais ir gelbėtojais. Jau 
Ambraziejus, 'toastmeisteriu J. ausis užužė žodžiai: “Mes gina- 
Ginkus. Kalbėjo: A. B. Stri-'me darbininkų reikalus. Mes 
maitis, V. Natkevičius, V. K. kovojame už pagerinimą būvio.” 
Račkauskas, S. E. Vitaitis, P.' get nei vieni tų “gynėjų” šai- 

|Vilmontas, M. W. Bush, J. O., kos nepajiegia taip bjauriai 
' skriaust, , mulkint ir išnaudot 
' žmones kaip Amalgameitų uni

ja.
Ta unija turi apie 400,000 na

rių. Kiekvienas narys privers
tas mokėti $1.00 per mėnesį. Iš 
to centras gauna 50 centų nuo 
nario. Tai per mėnesį į centrą prie to jog žydą pamačius ma
in plaukia $200,000, gi per metus 
net $2,400,000! Ir iš to laike 
streiko nariai jokios pašalpos 
negauna. Reiškia, tuos pinigus 
prarįja šaika kuri vadinasi cen
tras. Ir taip dedasi jau apie 10 
metų! Atsitiko plieno darbinin
kų streikas. Centras išrašė po
rą čekių apie už $50,000. Gi 
nariams išleido prisakymą kad 
kiekvienas turi tam dalykui duo
ti po $2. Tai inplaukė $800,000. 
Reiškia, viršininkų šaika nu
glemžę plieno streiko pašalpos 
apie $750,000! Tai darbininkų 
gelbėjimas, ar ne? Siuvėjų pro
tas taip tamsus ir juodas, kaip 
pats pragaras, jei jie duodasi 
taip begėdiškai bjauriai save iš
naudot !

Šeduvos žydpalaikis Helis pa
sivertęs į Hilmaną, kaip kokis 
karalius, važinėjosi po Europą. 
Ir jis ėmė tam tiek pinigų kiek 
jam reikėjo. Jis neturi jokio 
reikalo tokių žioplių kaip unijos 
nariai klaustis ar jis gali imt ir 
mėtyt unijos pinigus, ar ne. Jis 
gerai žino kad jis nebus paim
tas už ausų ir išmestas iš vie
tos. ■ Tokis Hilman net nėra rin
ktas unijos prezidentu. Jų pa
čių šaika jį tik vieną pastato 
kandidatu ir 'tu balsuok, o kad 
ne — pasikarkit, jis vistiek liks 
prezidentu. Ta šaika unijos na
riams neduoda jokio balso ir jo
kių ceremonijų su nariais ne
daro. Glemžia pinigus, o kaip 
jau išbaigia — išleidžia naują 
paĮiepimą-dekretą kad nariai tu
ri sudėt daugiau. Dabar cen
tras turi padaręs net $400,000 
skolos! Ir jau tie autokratai iš
leido paliepimą kad nariai sudė
tų kiekvienas po $40. Kadangi 
unijoje yra 400,000 narių, tai ar 
žinote kokia baisi skaitlinė tu
rės suplaukt pinigų? Nedau
giau, nei mažiau, kaip $16,000,- 
000 (šešiolika milijonų doiarių!) 
Tas užvardinta atsargos fondu. 
Bet čia nėra jokios atsargos kad

vnmonias, ivi. w. rsusn, j. v. 
Sirvydas, K. širvydienė, B. žy
gelis ir kt. Dalyvavo suvirš 
100 žmonių. Rčk.

$300.00
100.00
100.00
51.00
50.00
50.00 SB.
50 00 tuvių ūkininkų kolonija Ameri- 
50.00 ' .................... ’
25 00 ar šešių šimtų ūkininkų.

MILLERTON, MICH,
čia yra bene didžiausia Lie-

pinigai butų apsaugoti nuo vir
šininkų .kišenių.

Kai apiplėšė žmones Chicagos. 
“spešeliai”, pakilo riksmas. Už
tūpė prigavikams ant sprando 
net valdžia. O jei siuvėjai yn. 
smaugiami tai jie tyli. Jei žy
dai buvo smaugiami Egipto ne
laisvėje jie dar ir šiandien tuo- 

imi atsirūgsta. Jei kur pasau
lyje atsitinka žydų skerdyna.

I tai visi žydai, kiek tik jų yra, 
lipa sienomis ir kelia baisų rik
smą. Bet jei jie patįs kur ra
gus įgauna — pasirodo daug 
bjauresni. Ir jie veda žmogy

kojė, susidedanti iš apie penkių 
lar šešių šimtu ūkininkų. Nors 

25.00 |t*uvo manyta statyti čia Lietu- 
25.00 višką katalikišką bažnyčią pirm 
20.00 žiemos, bet dar ir dabar taip su 
20.00 statymu traukiama kaip su Ic- 
10.00 ' kaus ratais. Tam yra ir didelė 
10.00 priežastis. Bažnyčios statymo 
10 00 komitetas nepaaiškina kiek yra 
10.00 tikrai surinkta pinigėlių dievna- 
10.00 mi° rengimui. Taipgi nežinoma 
6.00 kiek kada surenkama parengus 
6.00 balius ar panašius aukrinkius.

Pav., vasario 25 d. buvo suren
gta šokiai; inėjo matyt apie

6.00
6.00

nytum kad jis daugiau nieko 
nevertas kaip skerdimo.

Bet mes gyvename kultūros 
amžiuje ir galime apsieit be 
skerdimo tų parazitų. Turime 
atbus!! Mums yra baisiausia 
gėda duotis save išnaudoti Tai
gi, žmonės! Atbuskit! Jums 
turi supurtyt šiurpuliai mąstant k 
apie tai kokią baisią skriaudą 
daro jie mums ir pasityčiodami 
sako kad jie gelbsti nuo kapita
listų.

šalin parazitai!
Ku Klux Klan.

5 00 100 'pusdolarių; gi parapijonams 
5-00
5.00 [dvidešimts pusdolarių, ir apie 
5.00 j tiek veik turėję išlaidų. Reiškia 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

paaiškinta jog gauta tik apie

bažnyčiai aukų ir neliko. Kaip 
vieni tame reikale darbuojasi 
taip kiti j jų darbų ir atsineša.

Vasario mėn. čia sutverta an- 
'tra draugija — Lietuvių Ūki
ninkų Pašalpinė. Kolei kas dar 
jos veikimo negirdėti, gal lau-

REIKALINGA DARBININKAI 
Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street

Chicago, DI.

J.
D. Klinga * 5.00 Įkiama iki sniegas nuslinks.
K. Sirtnkas 5.00 Vasario 11 d. suorganizuota
P. Peldžius 5.00 dar kita draugija — Susivieni
A. Brainis 5.00 jimas Lietuvių Jaunimo Ameri
Veronika Songailienė 5.00 koje. - ši draugija užsiims la
F. Rupkei is 5.00 vinimus!, deklamacijomis, mo
M. Venis 5.00 nologais, ir tt. Ant kovo 18 d.
K. Vileišis 5.00 rengė balių su programų, daino
C. Liubikaitė 5.00 mis, ir kt.’
A. Jankauskas 5.00 Dar kaip girdėti žadama tver
J. Butkevičius 5.00 ti Liaudies Chčras. čia chorui
A. Pranaitienė 5.00 butų plati dirva, nes jaunimo
J. Šokas 5.00 yra dikčiai, tik reik vedėjo ir
A. Kairis 5.00 vienybės^ Apielinkė ir visas šis-
V. Balčiūnas 5.00 kraštas atrodo 'tikra- Lietuva —

St. Mockus. su daugybe upių ir ežerų. Ir 
žemių yra gerų norintiems tu
rėti ukes. Denmjtas.BROOKLYN, N. .Y.

Čia atsilankius Kap. V. Nat
kevičiui ir Mokytojui B. žyge
liui, kovo 15 d. vakarienėje su
rinkta aukų $550. Aukavo:

M. W. Bush $100:00
V. K. Račkauskas 100.00
J. Ambraziejus 50.00
P. Mikolainis 25.00
J. Šimaitis 20.00
A. Seliunas 20.00
V. Kriaučiūnas 20.00

-A. B. Strimaitis 12.00
P. Jankus 10.00
P. Mačys 10.00
T. Bernotas 10.00
N. N. ir K. 10.00
B. J. Schegaus 10.00
Wm. Shedlow 10.00
J. T. Vitkauskas 10.00
A. Bendoravičius 10.00
B. Zinis 10.00
J. Šimaitis 10.00
J. Garšva 10.00
P. Vilmontas 10:00
A. Nagin 10.00
F. Raškinis 5.00
A. Steponaitis 5.00
De Kempp and Arcome 5.00
V. šibunas 5.00

YOTANS and NEURONES 
Elektriški Kontraktoriai 

Suveda elektros vielas i namus 
ir dirbtuves. Taiso visokius elek
triškus aparatus ir daiktus. 

1667 E. 79TH STREET 
Garf. 2426-W Randolph 1324-R

PIRKIT FARMAS 
Lietuvių kolonijoj New Jersey 
valstijoje, netoli Newarko. Par
mos randasi geriausioj vietoj, 
prie bažnyčios ir mokyklos ir 
arti miesto. Turiu, pardavimai 
daug farmų, didelių ir mažų, pi
gių ir brangių, su visai maža 
įmokėjimu. Galit pirkti gerų 
farmų. Platesnių žinių klausk: 
TONY MARKŪNAS (14) 
Box 41 Sergentsvillę, N. J.

FARMOS FARM0S
Netoli manęs piarsiduoda pi
giai 3 ūkės. Norintiems pir
kti aš galiu viską apie jas 
pasakyti. (12)

JOSEPH GERIBA 
Scottville, Mich.

.. LAIVAKORTĖS ATPIGO
J Hamburgą ........ ... $103.50

H I Liepoją .. ........ $110.00 
■ ■ į Piliayą-Karaliaučią $106.50 
T War Tax $5.00.

I
 Pinigų Siuntimas Lietuvon že

miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.P. MIKOLAINIS

53 Hudson Ave.Brooklyn, New York

JŪSŲ ATEITIES SVEIKATA, GAL IR GYVASTIS, 
PRIKLAUSO NUO TO KĄ DARYSIT DABAR

Jeigu sergi, nežiūrint koka liga butų, ar kaip nusiminęs likai, Nenustok vilties, 
ateik pas mane. Jeigu jūsų liga nepagydoma aš jus tų atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksi! trumpiausiu galimu laiku, kaip tūkstančiai kitų žmonių 
pasveiko nuo mano mokslško gydymo. Mano paties ypatiškai ištyrinėti gydymo me
todai vartojami- klinikose Vennoje, Berline, Paryžiuje, Romoje, ir Londone, ir mano 22 metų patyri
mas gydyme keblių ir chroniškų ligų vyrų ir moterų davė man daugybę progų atvesti žmones į svei-. 
katę. . Jeigu kenčiat 'nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulių. Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykit. Aš 
vartoju garsngų Kraujo Vaistų .606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 
pas jj tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios. Mes Kalbame Lietuviškai.

D R SPECIALIST AS
5511 Euclid Avenue,

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. 
Netoli E. 55th Street. Room 222.

Cleveland, Ohio.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų. 

Antros Grindys.

■aww—iiriMM X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00>

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

THE REPRESENTATIVE PLANO
Patogumai: 1—Penkių šimtų įmokėjimas ant bile darbininkui reikalingo namo. 

2—Likusi dalis ant mėnesinių išmokėjimų.
1—šešių nuošimčių (6%) mokėjimas už likusius pinigus.
4— Gyvasties ir nelaimių ap drauda musų lėšomis.
5— Žmoniškas apsiėjimas visokiuose atsitikimuose.

MES' BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT
JUMS BUS

SAVO APLIKACIJĄ. GAUKIT SAU EILINĮ NUMERĮ.
PRANEŠTA KADA NAMAI KURIOJE DALYJE BUS UŽBAIGTA.

Main 6950

THE REPRESENTATIVE 
REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682
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Lietuvos Politikos 
Gyvenimas 

. (Specialiai “Dirvai")
Hymanso projektas ir “tau

tos smegenų” darbai. Vakarų 
Europos kapitalistai “Tautų Są
jungos” asmenyje verkte verčia 
Lieltuvą priimti Hymanso-Pil
sudskio projektą, kuriuo Lietu
vai neriama mirties kilpa. Hy? 
mano projektą priėmus, Lietu
va pakliūtų į gudriai prirengtus 
dvarininkų žabangus. Nuo ne- 
prigulmybės -neliks nei šešėlio. 
Visur vyrautų Lietuvos ir Len
kijos dvarininkai, kunigai ir 
šmugeininkai. Valstiečiai že
mės nei nematytų. Jie butų 1 
priverkti eiti kariauti su Rusais ] 
ir lieti savo kraują už ponijos i 
reikalus. i

Prancūzų ir Anglų kapitalis- 1 
tai niekuomet nemanė rimtai 
Lietuvos valstybę remti. Lie
tuva jiems butų naudinga tik 
tuomet kuomet jos priešakyje 
stovėtų stambiųjų dvarininkų 
valdžia kuri be atodairos pildy
tą jų norus. Jiems labai nepa
tinka “mužikiška” valstiečių 
Lietuva trokštanti išsiliuosavi- 
mo nuo savųjų ir svetimų po
nų jungo, konfiskuoti visas dva
rininkų žemes. Jie netiki da
bartinės Lietuvos valdžios ran
kos tvirtumui. Todėl jie nori 
kad Lietuvą paimtų savo “glo
bon” jų ištikimieji tarnai — 
Lenkijos dvarininkai. Mat ‘šlė
ktos’ geriau mokės apginti ponų 
dvarus,- geriau mokės Lietuvą 
slopinti. Ir jie įsako “musų 
krikščioniškiems” vadovams — 
žut-but — taikintis su Lenkijos 
dvarininkais. Rymo kardinolai 
irgi pataria Lietuvai 'taikintis 
“su katalikiška” Lenkija. Lie
tuvos ponai, kurie visuomet 
klausė savo augštųjų “dėdžių”, 
Lietuvos delegacijos lupomis su
tiko pamatinius Hymanso-Pil-. 
sudskio paduoto projekto dės
nius priimti. Tečiau matydami 
griežtą žmonių nusistatymą 
prieš ‘brolybę” su dyarininkais, ] 
ėmė-teisintis ir skelbti kad ir 
jie nesutiksią Hymanso-Piįsud- ; 
skio sumanymą vykint. Krikiš- ; 
čiohįs-demokratai, Genevoje, kė- darbo klasės rankas, 
lę vieną ranką už Hymanso pro- Laisvas Lietuvis,
jektą, Seime pakėlė antrą prieš 
jį. Visą laiką jie stengias to- ONUKIšKĖJ, kaipo pafron- 
kios politikos laikytis kad žmo
nės nieko nežindtų ir kad tokiu 

‘budu sukti nuo atsakomybės. 
Jie varo slaptą politiką, už liau
dies pečių.

Pastaruoju laiku, buvusis prę-' šio valsčiaus neturtingų užmo- 
zidentas Smetona, su savo drau- kėjo 1815 auks.

gaiš, pradėjo smarkiai agituoti 
prieš tą Hymanso-Pilsudskio 
projektą, šitie ponai, netekę 
šiltų ministerių vietų, staiga ap
simetė Lenkų dvarininkų prie
šais, įgijimui liaudies pasitikė- 

I jimo vėl užsirioglinimui ant jos 
sprando. Jie nenori Hymanso 
projektą priimtu bet užtai nori 
palikti Lietuvoje dvarininkus. 
Girdi, “jie žemės ūkio kultūrą 
kelia”.

Smetonai ir jo draugams ne
patinka net Seimo rinkimų tvar
ka. Girdi, esanti perdaug de
mokratinė. Jie siūlo įsteigti “an
trus rumus” — “ponų rumus”, 
taip sakant, “Augštesnį Seimą”, 
kurs dabotų ir kontroliuotų pa
prastąjį. Jie kritikuoja “visuo
tiną, 'tiesų, lygų ir slaptą” bal
savimą. Jiems gal geriau pa
tiktų tokie rinkimai kuriuose 

i' dalyvauja tiktai pasiturintieji,
• o biednuomenė neturi balso.

Smetonos sėbras Voldemaras
• jau sykį buvo išreiškęs savo 

nepasitenkinimą respublika. Ma
tyti jie nori monarchijos ir 
“karaliaus su. karūna” Smetonos 
asmenyje. Smetona ir kiti de
dasi šiandien demokra'tizmo ir 
laisvės nešėjais esą. Tečiau vi
si žmonės žino Smetonos laikų 
"laisves”. Kalėjimus ir rykš
tes. Visi žino kad Smetonos 
draugai nenorėjo leisti karei
viams dalyvauti Seimo rinki
muose. Visi atsimena kad Sme
tonos karaliavimo metu visur 
užtektinai buvo Lenkų dvari
ninkų, “peoviakų”, ir kitų.

Negalima tikėti kad Smetonos 
opozicijos priežastis esanti lai
svės ir demokra'tizmo troški
mas. Juk šalį valdo jo buvu
sieji draugai. Gal jie visi nega
lėjo ragaišiu pasidalinti, ir Sme
tona prikibo prie Hymanso pro
jekto. šiaip ar taip, bet iš tų 
Smetonos ir krikščionių-demok
ratų ginčų darbo žmonės daug 
ką gali sužinoti apie susiginčiju
sių juodus darbus. Bereikalo 
tiktai Smetona susikivirčijo su 
krikšč.-demokratais, bereikalo 
tveria storakaklių “žemdirbių 
Sąjungą”. Valdžios ji nedasi- 
griebs, gi žemė visgi pereis į

tiniam, del nuolatinio visokių 
okupantų šeimininkavimo, labai 
prasiplatino ištvirkimas. Yra 
užskrėtusių lyties ligomis. Val
sčiaus savivaldybės už gydymą

KADA REIKIA FOTOGRAFISTO
Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik

slų darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi 
pavienių, dideliu, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi 
puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa
veikslų ant pasportų — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik.

SUPERIOR PHOTO STUDIO
J. BUCKONIK, Fotoąrafas Bell: Randolph 4892

7033 Superior Ave. Cleveland

Prospect 2420 • Central 1766

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

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

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair 'Ave. ir Ę. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., CoRinwood, Ohio.

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

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

Valzbaienklla užreg. S. V. Pat. Ofisą

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vienų naktį; 
lengvai, taėiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo’tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

Telšiai — Žemaitijos 
Sostinė

(Specialiai. “Dirvai”)
Miestas, palyginus su kitais 

Žemaičių miestais-miesteliais, 
gana didelis. Rusų laikais jis 

' buvo (kaip ir dabar tebėra) ap- 
1 skrities miestas, dėlto čia daug 

valdžios pristatyta namų, žy
mus skaičius tų namų priklauso 
prieš karę plačiai veikusiai spi
rito bei degtinės filtravimo įs- 
staigai “Podvalas”. Dabar jis 
nebeveikia. Jos namuose yra 
daug valdiškų įstaigų, kaip tai: 
Pačtas,, Karės Komendantūra, 
Intendantūra (kuri paskutiniais 
laikais žadama pervesti Apskri
ties komendanto globon), Ap
skrities Valdyba, Ndtąras, ir ki» 
tos. Didžiausią dalį visų na
mų užima Apskrities sandėlis.

Ypatingai puikiai Telšiai iš
rodo ir gana ištolo (7 varstai) 
atvažiuojant nuo Žarėnų. Vi
sas miestas pastatyta ant sep
tynių kalnelių, užtat jis taip iš- 
tolo ir matytis. Gana puikios 
yra ir Telšių apielinkės. Aplin
kui miškai, kalneliai ir kloniai. 
Penki varstai atstu nuo mies
to, prie Alsėdžių kelio, yra gar
sus savo senove piliakalnis Džiu
gas. Prie pat miesto tyvuliuo
ja ežeras Mastis. Didumo as
tuoni varstai aplinkui. Ypatin
gai puikiai jis išrodo tylų vasa
ros -vakarą. Tada ten galima 
pamatyti nemažą skaičių laive
lių atgaiviaus jieškančių. Iš 
kurių viename dainuoja mer
gaitės Lietuviškas daineles, vy
rams pritariant jų malonus bal
sai atsimuša į miesto namų 
murus. Kitoje — griežia smui- 
kos ir žąvi vaikus belaksiančius 
ežero pakraščiais, o kartais ir 
trubų orkestras užsimano pasi
važinėti ežero bangomis. O kad 
jis užgriežia tai jau nenoromis 
eini žmogus pasiklausyti ir pa
sigerėti kaip' balsas sklaidosi 
virpėdamas ant ežero, žiemą 
irgi, ežerui užšalus, veikia čiuo- 
žyklė. Tada vėl jaunieji lais
vai skraidydami ledo nugarą 
raižo ledžingomis. Tai vienin
telė vieta kur'žiemą galima jau
nimui pažaisti ir grynu oru pa
kvėpuoti.

Tečiau Telšiai nezvien apskri
ties centres, bet taip pat ir pre
kybos bei apšviestos. Čia gyvuo
ja: žydų liaudies ir Prekybos 
bei Pramonės bankai, taip pat 
Valstybės Iždinė. Čia gyvuo
ja Gurvico saldainių fabrikas 
ir nuolatinis Kinas (krutintieji 
paveikslai).

Mokyklų skaičius irgi nema
žas. Lietuvių gimnazija septy- 
ilių klasių su 350 suviršum mo
kinių. Ji turės šįmet pirmąją 
laidą. Joje tarp kitų kalbų pa
staruoju laiku įvesta Esperan
to kalba. Yra Lenkų penkių 
klasių gimnazija. Žydų mer
gaičių progimnazija, žydų ber
niukų vidurinė keturių klasių 
mokykla, žydų Augštoji Talmu
do mokykla. Jon suplaukia iš 
Vokiečių^ Lenkų bei Rusų žyde
liai Talmudo mokintis. Jai ly
gia tik Kaune yra. Ją išėję pa
stoja rabinais arba gali ten pat 
profesoriauti. Yra dvi Lietu
viškos Liaudies Mokyklos ir dvi 
žydų Liaudies mokyklos. Te
čiau mums nestigsta ir alkoho
linių aptiekų, jų turime bent 
trylika. Bet jau Apskrities 
melyje, ir šiaip mitinguose, 
vo sprendžiama sumažinti 
bent iki trijų. Lauksime, 
sumažės.

sei- 
bu- 
jas 
gal 
A.

VILNIAUS “SEIMININKAI” 
NESUSITARIA

Vilniaus “seimo” sumanytojai 
tikėjosi kad “seimas” vienu ar 
dviem posėdžiais baigs savo dar
bus, pasisakydamas: prie Len
kijos. Tuo tarpu “seimo” dar
bams ir galo nesimato. Jis iš
sidirbo sau statutą ir, matoma, 
ruošias ilgai posėdžiauti. De
šinieji graso pasitraukimu iš 
“seimo” jeigu jis tapsiąs nuola- 
'tiniu. Mat, jie nori kad “sei
mas” jokių kitų klausimų ne
svarstytų, o tik pasisakytų už 
prijungimą Vilniaus prie Lenki
jos. Kitos grupės siūlo pirmiau 
derėtis su Lietuva ir paskiau 
jungtis prie Lenkijos. Be to 
yra ir tokių kurie reikalauja 
Vilnijos kraštui autonomijos. 
Taigi gryniausias Lenkų “sei
mas” negali nusistatyti del Vil
nijos krašto likimo nors, rodos, 
tas likimas nuo dabartinio

Imo” pažiausia priklausys.
į (“Trimitas”)

“sei-

Iš Suvalkijos
Padangės

(Specialiai “Dirvai”)
šįmėtinė žiema buvo labai an

kstyva, o viduryje nepaprastai 
gili ir šalta, kokia senai Lietu
voje yra buvusi. Sausio ir pra
džioje vasario mėn. nekurtose 
dienose šaltis siekė 25—26 C. 
laipsnius. Keliai buvo sniegu 
užversti kad ir išvažiuoti buvo 
sunku. Rogekelis prasidėjo prieš 
Naujus Metus, o baigėsi vasa
rio 26—27 d. Nuo-vasario 26 
d. smagiai atšilo ir vandeniu pa
plūdo upės ir Jaukai. Toks po- 
tvinis taip pat senai yra buvęs. 
Vasario 27 d. Celzijaus termo
metras pavėsyje rodė 6 laips
nius šilumos^ Sniego mažai kur 
matės. Oras dvelkė pavasariu. 
Gal jis ištikrųjų šįmet anksčiau 
ateis ir užšildys bešalančius, at
gaivins bebalančius. Juk šią 
žiemą daugumui varguolių pri
siėjo kęsti ir šaltis ir alkis, to
dėl jie yra išbalę.

Brangymetis nei kiek neatsi- 
mainė, bet dauguma visokių rei- 1 
kmenų dar labiau pabrango. ■ 
Nors žmonės jau paprato kovo
ti su brangymečiu, bet ta kova 
yra labai intempta, kaskartą aš
trėja, ir labai skaudžiai į kovo
tojus atsiliepia.... Sunku per
nešti smūgiai! Bet kantrus žmo
nės vis dar kovoja, nenustodami 
vilties, tikėdamiesi ateityj ge
resnių laikų susilaukti ir atsi
kvėpti^

Vaduojantis brangumu, vietos 
savivaldybės savo tarnautojams 
algas pakėlė iki 50 nuoš., bet 
valdžios įstaigų tarnautojų al
gos vis tos pačios, nors senai ža
dama pakelti. Darbininkams at
lyginimas už darbą irgi veik nei 
kiek nepakelta. Taigi šį skau
dųjį momentą labiausia atjaučia 
paprasti darbininkai ir žemes
nieji valdžios įstaigų tarnauto
jai. Momento skaudumas pirk
lius ir ūkininkus veik nei kiek 
nepaliečia, nes jie už prekes bei 
produktus kainas vis kelia ir ke
lia.

Jeigu ne tas brangymetis, 
krašto gyventojų upas butų vi
sai pakenčiamas. * ‘ me Parodymų kad daugelis ka-

Gal broliai-Lietuviai-Ameri- blegraminių perlaidų buna išmo- 
kiečiai pamanys kad čia kalta keta bėgyje 3 ar 4 dienų nuo iš
vien tik Lietutfoš vyriausybė 
kad ji į žmonių bėdas-vargus 
neatsižiuri; bet ne. čia dau
giausia kalta “nelaimingoji” Vo
kiečių popierinė markė, nes kaip 
žinote, auksas net į Ameriką at-, 
plaukia. Tokiai padėčiai esant, 
sunku musų vyriausybei viską 
sureguliuoti ir visą gyvenimą į 
normalų kelią pastatyti. Bet 
delei nenormalumo algų, dalinai, 
yra kalta ir pati vyriausybė. Ji 
visgi privalėjo savo laiku tai pa
sirūpinti.

Dabar, kaip girdėti, vyriausy
bės yra rengiamasi išleisti nuo
savą valiutą (pinigus) paremtą 
auksu, kuri patį šalies gyveni
mą gal kiek sunormuos. Labai 
geistina birtų kad broliai-Lietu- 
viai-Amerikiečiai padėtų Lietu
vos vyriausybei šį svarbų užda
vinį įkūnyti, dėdami valiutos 
pagrindam savo Amerikoniškus 
aukso dolarius ir kitas brange
nybes.

Kaip matote, Lietuvoje pir
miausia reikia gerinti ekonomių 
nę padėtį, o sustiprėjus ekono
minei padėčiai — busime stip
resni, ir dvasioje.

Vargo Bernelis.

SIUNČIAMI LIETUVON PINIGAI YRA 
PILNAI APSAUGOJAMI

Kiekvienas kas nori pasiųsti jantiems Lietuvon mes nepata- 
pinigus Europon nori kad jie bu-1 riame vežtis pinigų. Europoje 

ne kartą keleiviai buna prigau
ti ir apiplėšti. Todėl mes ir pa
tariame imti musų Keleivių če
kius, pagal kuriuos Europoje (ir 
Lietuvos bankuose)

šalis (ir į Lenkų užimtąsias Lie
tuvos dalis).

BALTIC STATES BANKAS 
nepristatytus pinigus grąžina 
siuntėjui Dolariais.

Visi kas naudojasi BALTIC 
STATES BANKO patarnavi
mais yra dėkingi už greitai ir 
teisingai atliktą darbą. To pri

maunama | rodymui turime daugybę padė- 
pilnos sumos, be jokių atskaity- Į kos laiškų iš Amerikos ir Lie-- 
mų, Auksinais arba Dolariais, 
kaip pats keleivis nori. Visi

:ų pilnai apsaugoti. Ypatingai 
tas svarbu, atsižvelgus į nenusi- 
stovėjusiąs Europos ir naujųjų 
valstybių sąllygas.

Joki kita įstaiga negali duoti 
tokių garantijų kokias duoda 
BALTIC STATES BANKAS tu
rėdamas geriausių finansinių
ryšių su Europos bankais. BAL- musų keleiviai, pasinaudoję mu- 
TIC STATES BANKO Užsienių sų patarimais vežtis su savim 
Skyrius turi taip gerai ištobu- Keleivių čekius, dėkoja mums, 
lintą pinigų siuntimo sistemą'nes jų sunkiai uždirbti pinigai 
kad kiekvienas siuntinis yra ap- buvo kuogeriausia apsaugoti, 
saugota. Pavyzdžiui, iki 1 d. j Kiti keleiviai palieka savo pini- 
kovo, 1922 m., 
TĘS BANKAS 
Europon suvirš 
sumoje arti 75 
nų.

BALTIC STA- 
yra persiuntęs 

15,000 perlaidų, 
milijonų auksi-

Be to, persiųsta Amerikos 
> dolariais suvirš 3,000 perlaidų 
. ant sumos arti $250,000.00. Ir 
. iš tų visų perlaidų nei viena nė

ra pražuvusi. Pasitaiko kartais 
. kad viena-kita perlaida, del klai- 
. dingai per siuntėją paduoto ad

reso ar del Lietuvos pašto kai- 
; tės, užtrunka, bet tai tik išim

tini atsitikimai.
BALTIC STATES BANKAS 

siunčia Europon (ir Lietuvon) 
pinigus šitokiais budai?:

1. — Pašto, perlaidomis. Pų 
išmokėjimas, vidutiniškai imant 
užtrunka 3 iki 4 savaičių. Jos 
yra išmokamos artimiausiame 
nuo pinigų priėmėjo pašte, ar
ba — jei jo mieste yra koks ban
kas — banke. Už išmokėtas 
per bankus pinigus mes prista
tome siuntėjui kvitą su priėmė
jo parašu. Išmokamiems per I 
paštą pinigams pristatome Lie- ! 
tuvos 
laidos yra išmokamos pilnai.

gus musų banke — ir mes, kiek
vienam pareikalavimui, piųigus 
jiems pervedame Lietuvon taip 
kaip jie nori: Dolariais arba 
Auksinais.

Kiekvienas turėtų įsidomėti 
šiuos patogumus:

BALTIC STATES BANKAS 
duoda galimai žemiausį dienoj 
kursą.

BALTIC STATES BANKAS 
nelaiko persiuntimui paimtų pi
nigų ilgiau kaip 2 ar 3 dienas, 
iki pirmas Europos Pašto laivas 
išplaukia iš Amerikos.

BALTIC STATES BANKAS 
duoda visišką garantiją už pi
nigų pristatymą ir čielybę.

BALTIC STATES BANKAS 
siunčia pinigus į visas pasaulio!

tuvos.
BALTIC STATES BANKO 

valandos: kasdien nuo 9 v. ryte 
iki 5 vakare.
7 vakare.
KINS: 2142.

Kreipiantis
Banką reikia

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave., cor. 25th St.

New York, N. Y.

Subatomis 
Telefonas:

— iki 
WAT-

Statesį Baltic 
adresuoti šitaip:

PAKUONIS
Musų žmonės šviestis mažai 

linkę, bet kunigėlių pamokslų 
neklauso. Kartą musų klebo
nas Kun. Strimas sumanė net 
verste priversti žmones pamok
slo klausyti, įsakęs tarnui užra
kinti bažnyčios duris ir žmonių 
neišleisti, žmonės labai pasi
piktino sakydami kad jie ne gy
vuliai, o bažnyčia ne tvartas ir 
joj negalima prievarta uždary
ti.

(“Liet. Ukin.”)

Pašto kvitus. Musų per-

2. <— Bankų draftais. Taip 
siunčiamiems pinigams Siuntė
jas pats gauna musų draftą ir 
gali jį pasiųsti Lietuvon; o ten 
toks draf-tas yra išmainomas 
banke kurs ant drafto nurodyta.

3. — Kablegrantais. Pinigai 
siunčiami kablegramais yra iš
mokami greičiausia. Mes turi-

siuntimo dienos. Už kablegra- 
mus skaitome lygiai $5, nežiū
rint koki suma yra siunčiama 
ir kaip ilgas yra adresas.

4. — Dolariais. Kas nori ga
li persiųsti pinigus ir dolariais, 
— pinigų priėmėjui Lietuvoje 
išmokama Amerikos Dolariais, 
arba — jei priėmėjas to nori — 
.Auksinais, pagal išmokėjimo 
dienos kursą. Toks pinigų siun
timas yra labai praktiškas, ypa
tingai tokiu laiku kada Lietu
vos Auksinų kursas puola že
myn. Amerikos Dolariais išmo
kama Kaune, banke, o Ausinais, 
pagal išmokėjimo dienos kursą, 
yra persiunčiami į pinigų priė
mėjo art.imiausį paštą. Už to
kias Dolarių perlaidas reik mo
kėti persiuntimo lėšoms šitiek: 
už bile sumą nuo $1 iki $100 
reikia primokėti $2; už bile su
mą nuo $100 iki $500 reikia pri
mokėti 2 nuošimčius; už bile su
mą virš $500 reikia primokėti 
tiktai 1 nuošimtį.

5. — Keleivių čekiais. Keliau-

LAIVAKORTES I LIETUVĄ 
DAR DAUGIAU ATPIGO!

SX) TIKTAI $104.85
Tūkstančiai Lietuvių ir Lietuvaičių galės Pigiausiai ir. Puikiausiai 
sugryžti j Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!

(KAUNA

Laivakortes parduodam 
ant visų linijų tiesiog j

(Karaliaučių) 
KLAIPĖDĄ 

L I E P O J V 
HAMBURGĄ 
TILŽĘ. EITKŪNUS, 
ir visus kitus uostus 
ir miestus.
Rašykit klausdami ro
dos kaip pigiausia ir 
patogiausia sugryžti j 
Lietuvą, o džiaugsitės 
apturėję labai indomias 
žinias.

Laivai j Lietuvą išplau
ki kia kas antrą dieną.

I Išgautame PASPOR- 
TUS ir taksų paliudy
mus. Atkeliavusius iš 
kitur patinkam stoty
se, pristatom bagažą ir 
palydim ant laivo. Pri
rengtam viską kas tik
tai reikalinga del ke
lionės.
SIUNČIAM PINIGUS 
ir PARTRAUKIAM IŠ 
LIETUVOS GIMINES

< J AMERIKĄ KUO- 
GREIČIAUSIA

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU (
136 East 42nd St. (Dept. D)

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU / 

NEW YORK, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir -pilnas Bakte-
r>°l°giškas egzaminavimas kraujo ati- 
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį

f r t fe Rlfl ‘r Je'Ku paimsiu jus' gydyt, jums 
I į- "t tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir

tvirtybė- Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir "burnos, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10404 EUCLID AVE. KAMPAS E. 105TH ST. CLEVELAND 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 vakare 

Nedčldieniais nuo 10 iki 1.

Vienas Dolaris yra pusiau 
mažiau už Du.' Kurie neiš- 
galit kitaip, užsirašykit 

“Dirvą” pusei metų.

Greičiausi moderniai laivai pasaulyj. 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Jū
sų mieste arba kaimynystėj randasi 

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon, Ukrainon ir j visas 
Baltijos Valstybes.

CARONIA - - Bal. 8 Geg. 13 
PANNONIA (tik kabinę) Bal. 18

Kabinę $130. 3 Kl. 103.50. Taksų $5.
Per Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow
CASSANDRA (iš Portland)

Kov. 30
ALBANIA (tik kabinę)' Bal. 1 
CAMERONIA - - - - Bal. 6 
ALGERIA.......................... Bal. 8

Per Angliją ar Hamburgą j Danzigą 
$106.50. Liepojun $110. Taksų $5.

YAWAW/AYAWAWAY,

Saugus ir Pelningas Investmentąs* 
Jūsų Pinigams

didumoj priklauso nuo tvirtumo ir atsakantumo įstaigos 
per kurią darai biznį, sako vienas New Yorko laikraštis.

Vertybes popierius pardavinėjanti firma gerame stovyje, 
sako toliau, ne tik užtikrina nuo pirkimo beverčių popie
rių, bet jos platus patyrimas investmentuose yra visada 
naudingu patarnavimu pasirinkime tinkamos rūšies bon- 
dų pritaikintų kiekvieno reikalavimams.

Musų dvidešimties metų pasekmingas patyrimas pirki
me ir pardavime saugių investmentų popierių yra jums 
gatavas patarnavimui. Išpildykit žemiau telpantį kupo
ną jeigu žingeidaujate investmentais.

OTIS & CO
216 SUPERIOR AVE., N. E.

Publis Square — Priešais Pačtą

John F. Perko, 
Manager Foreign Investors Dept.

Foreign Investors Dept.
OTIS & CO.
216 Superior Ave. N. E.
Cleveland, Ohio.

I am interested in safe investments.

Name

Street and No.

City



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 :■

f ---------------------------------------------------------------------,

Gauta žinių kad neužilgo Clevelande atsilankys Steigia
mojo Seimo nariai — Kapitonas Natkevičius ir Mokyto
jas žygelis. Apie jų prakalbų dieną ir viską kitą tėmy- 
kit “Dirvoje” bus pilnai pranešta.

šie du įžymus svečiai yra labai gabus prakalbininkai — 
tokių dar Amerikiečiai iš Lietuvos neturėjo! “Jų žo
džiai kaip žaibas trenkia į klausytojų širdis” — sako pra
nešimai iš visų pusių kur tik jie kalbėjo.

i>

mas su sniegais ir tęsėsi per dvi 
dienas.

Nauja apgavystė, šalip viso
kių viliūgių ištraukiančių iš 
žmonių tūkstančius dolarių, at
sirado tokių kurie ištraukia tik 
po desėtką-kitą. Neva kokių 
tai garsinimų firma, atsikreipia 
į moteris mokančias Angliškai 
rašyti, pažada joms už 100,000 
žodžių rankos raštu padarytų 
laiškų užmokėti $35. Darbas 
išrodo lengvas kada jo nežinai, 
ir moterįs pasigodėja uždarbio.

Vyčiai pradėjo verkti kodėl 
“laisvamaniai” per Lietuvos Ne- 
prigulmybės šventę nepardavė 
nei vieno bono. Liberalams rei
ktų nusiminti kad jų surengta
me sąryšio vakare, kuriame kal
bėjo majorai, teisėjai ir kiti au- 
gšti žmonės, parduota tik du bo- 
nai (už $200).

Jie savo prakalbose. garsinos! 
turėję publikos apie 1,000 galvų. 
Sakysime tegul buvo apie 600. 
Taigi parduotų bonų išpuolė jų 
susirinkime buvusiems 150 gal
vų vienas bonas už $50 (skai
tant boną po $50).

Liberalų surengtame vakarė
lyje dalyvavo tik laiškais su
kviestų 75 žmonės. Imant są
ryšio surengimo proporcija, li
beralams arba tautininkams ne-' 
išpuolė nei vieno bono parduo
ti, nes pas juos tik 150 žmonių 
vienas bonas už 50 dol. išpuolė. 
O jeigu, neduok .die, dar- tenai 
vienas žmogus nupirko už $100, 
o kiti du po $50, arba ir du po 
$100 bonus, tai ko tada .prie li
beralų kabintis? Jeigu pas jus 
tik 300 žmonių nuperka $100 
vertės boną, tada kam didesnė 
sarmata: tautininkams ar jums, 
Vyručiai, kurie kitus smerkiat?

Dar, didesnei jūsų sarmatai, 
reikia pasakyti pas tautininkus 
dalyvavo beveik visi bonus tu
rintieji, ar bent proporcionaliai 
daugiau bonų turintieji negu jū
sų prakalbose dalyvavo..

Nesidžiaugkit tuščiai, nes du 
šimtai dolarių (arba du bonai) 
nupirkti iš tūkstantinės minios 
yra tik pajuokimas musų tau
tos. Bonas..

Rengiama gražus koncertas. 
Balandžio 2 d., nedėlioj, Liuosy- 
bės Choras rengia gražų vaka
rėlį Goodrich Auditorium, 1420 
E. 31 St. Prasidės nuo 4 vai. 
po pietų. Bus suvaidinta dvi 
gražios komedijos: “Tai Politiš
ka” ir “Dvi Kūmutės”, prie to 
dainuos choras ir geriausi so
listai. Ant galo bus pasilinks
minimas. Komit.

žodis stojosi kunu. Skaity
tojai atmena kuomet sakiau kad 
iki piknikus bus galima rengti, 
Mirtos Choro nariai turės eks
tra mokesnius mokėti. Taip ir 
stojosi. Kovo 17 d. Mirtos susi
rinkime dauguma balsų priimta 
mokėti ekstra mokestį, vyrai po 
$1, moterįs po 50c. ant mėnesio.

Gal skaitytojai mano jog tie 
pinigai eina geriems darbininkų 
tikslams ? O tai Jaites salės sa
vininkui ir mėnesinė alga “kai
riam" dirigentui kuris kaires
nis ir už kąiriuosisius, kaires
nis už Leniną ir Trockį.

Mirtos naujas “solistas” jau 
susiprato, daugiau nebegieda. 
Dabar laukiama kitų naujų, 
“merginų” solisčių pasirodant; 
bet dievai žino kuomet sulauk
sime. Viena jau net pražilo .be- 
imdama lekcijas, antrą nupli
ko, mokytojas nebemyli, ir ka
žin kas bus.... Dovydas.

Sąryšio korespondentai savo 
“deklaracijoj” bando užgin't jog 
sąryšis nenutarė boikotuot vi
sų . “laisvamaniškų” draugijų 
“paleistuvingų vakarų” ant ne
naudos^ ir net prapulties, Lietu
viškai salei. Savo išvedžiojime 
sąryšis 'bando užsigint savo ne
gražių darbų kaip šv. Petras už- 
^gynė Kristaus. Bet nereiks 
čia gaidžio nei jam tris sykius 
sugiedot iki sąryšio boikotas iš
eis į aikštę. Visa patieka sąry
šiui kad nebuvę pasakyta žodžio 
“boikotas” tame jų nutarime.

Bet ką reiškia šie žodžiai: 
“Taipgi nutarta kad katalikiš
kos draugijos ir kuopos susirin
kimuose padarytų agitaciją ir 
narius perspėtų kad nesilankytų 
ant ištvirkėlių parengtų vaka
rų”. Ar kitaip kas boikotą da
ro kaip tik skelbdamas tarp sa
vo žmonių, slaptai, susirinki
muose, o paskui vykdo gyveni- 
man ? Pats žodis “boikotas” 
yra mums svetimas, o svarbes
nis jo vietoj yra pasakymas: 
"susirinkimuose padaryt agita-, 
ciją” prieš visa ką sumanai boi
kotuok.

Jų “boikotas” neturėtų reikš
mės jeigu dalykas neapeitų Lie
tuvišką salę. Dabar pačios są
ryšio draugijos jau nutarę nie
ko Lietuviškoj salėj nerengt, ir 
boikotuot tas draugijas kurios 
rengia vakarus. Jos rengia ne 
kur kitur kaip tik Lietuviškoj 
salėj, nes visos draugijos ir pa
vieniai kurie rūpinosi salės įsi
gijimu, ir tam pinigus (įėjo, ne
turėjo mintyj niekur kitur eiti 
kaip tik į Lietuvišką salę su sa
vo parengimais.

Visas gal but jų džiaugsmas 
nuvirs ant nusiminimo ir keiks
mo jiems patieks: tiems boiko- 
tuotojams. Didžiausias sumas 
pinigų yra sudėję katalikiškos 
draugijos ir pavieniai kurie la
bai laisvamanių bijo. Turi ir 
“laisvamaniai” šėrų, bet jems 
skausmas bus mažesnis, nes ka
da kiti daugiau nukentės jiems 
netaif) skaudžiai jausis kada sa
lė subarikrutys, sąryšio užsima- 
nymu, ar pasidavimu klastin-' 
giems “diploma'tams” nerti sa
vo draugijoms ir žmonėms ant! 
kaklo virves.

Pereitą vasarą kiek vyčiai py
lė pasidžiaugimų savo laikraš
čiuose kad jie Clevelande turi 
viską, ir jų yra Lietuviška salė. 
Ir dabar jų bus garbingas ban
krotas. Solo.

Sniegas ir audra. Pradedant 
nedėlioj su lietum, užėjo ant 
Clevelando, ir visos Ohio valsti
jos, sniegas, šaltis ir audra, ku
ri užsitęsė iki seredai. Seredoj 
šaltis dar laikėsi, palengva at- 
puldamas, o sniego Clevelandas 
matė tiek kiek visą žiemą netu
rėjo.

Gražus, sausas ir be sniego 
kovo mėnuo iki 18 dienai davė 
žmonėms užmiršti apie žiemą, 
kaip staigu užpuolė didelis štur-

SLA. 14 kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus balandžio 6 
d., ketvargo vakare, nuo 7:30 v. 
Lietuvių salėje, .6835 Superior 
avė. Visi nariai kviečiama at
silankyti. ' Vald.

Budavojimo kontraktoriai ta
riasi pradėti darbus su tokiais 
darbininkais kokius tik jie ga
lės gaut, kadangi streikuojan
tieji budavojimo amatų darbi
ninkai nenusileidžią ir nesutinka 
ant naujų algų kurias kontrak
toriai sU vasario pabaiga įvedė.

Darbas su skebais iššauks to
kių riaušių kaip yra buvę per
eitais metais budavojimo dar
buose.

Kurie turit knygų paaukaut 
Lietuvos mokytojams, suneškit 
“Dirvos” redakcijon, nes, San
daros 18 kuopos nutarimu,' čia 
bus sudėdama aukaujamos kny
gos ir persiunčiama ten kur at
vykęs Mokytojų Sąj-gos. Pirmi- 
ninkas B. žygelis nurodys.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

Bet tiems laiškams parašyti pa
skiriama trumpas laikas, visai 
apie ką rašytojos nenusimano. 
Užtikrinimui savo prižado išpil
dymo, paėmusi laiškus išrašyti 
išsyk turi sukčiams įmokėti $5. 
Už duodamą popierį užmoka $5 
ar $10. Tą viską paskui jie ža
da grąžinti sykįy su $35 už dar
bą.- O kada reikia laiškus grą
žinti, pasirodo sykčių visai to
se vietose nėra. Moterų sumo
kėti pinigai ir dingsta. Susirin
kę keletas sukčių keliolika tuk
siančių ir švilpauja.

Paduokit savo pavardes Lie
tuviškai. Registratoriai ruošias 
eiti per stubas rinkimui vardų 
visų miešto gyventojų naujam 

(miesto direktoriui — gyventojų 
surašui kuris bus' atspausdinta 
į tam tikrą knygą. Lietuviai pri
valėtų paduoti savo pavardes ir 
vardus pilnai taip kaip jie Lietu
voje vadinosi, nebijodami kad 
“Amerikonai jų nesupras”. Pa
vardės niekam nereikia supras
ti. Kaip keistai Lietuviai savo 
pavardes paduoda, galima matyt 
iš šio pavyzdžio: Grinkevičius 
tankiai pasiduoda “Greencabba- 
ge” ir išeina “žalias Kopūstas”. 
Kiti pasiduoda: Greencavage.

Tokio sutvėrimo į Lietuvių 
pavardes niekas paskui negali 
įskaityti. Daugybė pasiduoda 
su Lenkiškomis galūnėmis, ma
nydami jog tada jų pavardė yra 
‘'tikrai Amerikoniška”.

Taipgi, atėjus pavardžių su
rašinėtojams nebijokit pasisa
kyti, nes jie neateina kokiu nors 
tikslu jus “njištruopuoti” ar ką 
kitą padaryti, pavardę pasiėmę.

Bijodami kad kas neapgautų, 
kaip tankiai buna, neduokit nie
kam pinigų nors kas atėjęs sa
kytų jog atsiųstas iš valdžios 
jūsų taksus ar ką kitą iškolek- 
tuot. Nei miesto valdžia, nei 
kas kitas kolektorių nesiunčia, 
viskas atliekama laiškais.

137 suimta už prasižengimus. 
Iki galo pereitos savaitės, šešių 
dienų bėgiu, policija areštavo 
(137 žmones už gembleriavimą, 
girtuoklystę ir peržengimą svai
galų įstatymo.

Buvęs teisėjas McGannon, nu-, 
(teistas nuo 1 iki 10 metų kalė- 
įiman už suklastavimą liudymų 
ir papirkimą liudininkų laike jo 
teismo už nušovimą tūlo Kagy 

[beveik du metai atgal. Klastin
gai išsisukęs iš kaltės už žmog- 

, žudystę, McGannon per kelis 
sykius buvo teisiamas už klas- 
tavimą liudymų ir papirkimą 
liudininkų. Dabar dar vėl pa
davė apeliaciją į augščiausį val
stijos teismą bausmės pakeiti
mui.

Clevelando diecezijos vysku
pas Schrembs balandžio 26 d. 
išvažiuoja Romon aplankyti po
piežių.

GERIAUSIAS SVEIKATOS 
METODAS!

Chiropraktika yra naujas sveikatos moks
las. Virš 15,000 praktikuotoji) kasdien su
taiso minias sergančiu j sveikatą. Neken- 
tėkit, nežirint kaip ilgai sirgot, pradčkit 
dabar ant gero kelio į ateitį ir. džiaugkitės 
gera sveikata. Klausykit ką Sophy Moller, 
964 Ė. 70 St. sako: “Aš sirgau per virš 
10 metu, paskutiniu laiku negalėjau nei iš 
namų išeit. Po keleto apsilankymų pas

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.
6408 ST. CLAIR A VE-.

vėl aš galiu dirbti namų darbą, eiti bažny
čion ir į krautuves, nors esu 71 metų amž.

r\r> TxrxTTw- r, ' Negalių nerekomenduot jo sergančiai vi- 
DR. IVNIK, D. C. suomenei.”

KAM PRIE VISKO 
KABINĖTIS

“Dirvos” No. 11 Dr. Med. J. 
Vitkus- bandydamas kritikuoti 
mano straipsnį apie Osteopatiją, 
tilpusį čia kiek laiko atgal, da
ro pastabą kaip reikia moksliš
kus straipsnius teisingai rašy
ti, ir kad nereikią daug .persū
dyti. Be abejonės, kiekvienas 
šiek-ltielk valdantis plunksną tu
rėtų taip daryti. Bet Dr. Med. 
Vitkus tik taip sako, o visai ki
taip daro. Tą-skaitytojams pa
sistengsiu aiškiai išrodyti se
kančiuose šio >rašįnio paragra
fuose.

Dr. Med.' Vitkus savo aname 
trijų špaltų straipsnyje daug ir 
įvairių nesąmonių prirašė, bet 
nematau reikalo į visas jo pada
rytas klaidas atsakinėti; atsa
kysiu vien tik į svarbesnes.

Pirmiausia Dr. Med. Vitkus 
išpeikia osteopatijos mokslą, o 
Drą A. T. Still, patobulintoją 
šio mokslo, išvadina visokiais 
neteisingais ir nepadoriais žo
džiais. Pagaliaus eina prie Dr. 
Littlejohn ir jo pavardę iškreip
damas vadina jį “mažu Jonu”. 
Reiškia, vietoje kritikuoti jo 
mintis Dr. Med. Vitkus tyčioja
si iš to mokslo žmogaus pavar
dės. Na ir jisai drysta savo, 
aną straipsnelį vadinti nepersu- 
dytu ir “mokslišku”!

Kiekvienas mokslas, arba da
lis mokslo, nepasidaro išsykio 
tobulas. Kiekviename dalyke 
visuomet randasi progresas. 
Alopatijos mokslas darė progre
są, ir šiandieną medicina nėra 
ganėtinai tobula. Nuolat yra 
tokių kurie minėtą mokslą pa
mažu tobulina. Tą patį galima 
pasakyti ir apie osteopatiją. 
Dr. Still pridėjo savo protiško 
truso osteopatijos pagerinimui, 
Dr. C. H. Murray tą darė, šian
dieną Dr. J. M. Littlejohn, Dr. 
Bolan ir kiti ją tobuliną, eite. 
Tiesa, medicinos daktarų sąjun
ga buvo priešinga ostęopatijai, 
nenorėjo jos pripažinti kaipo le- 
gališko mokslo. Bet matydami 
kad Suv. Valstijose kiekviena 
valstija atskirai pradeda osteo
patiją pripažinti, tuomet ir me
dikų sąjunga panaikino savo 
nusistatymą prieš osteopatišką 
mokslą, ir .tada osteopatiją, ne
turėdama medikų opozicijos, 
greit tapo pripažinta visose Su
vienytose Valstijose .kaipo lęga- 
liškas mokslas, žinoma, tuomet 
ir šio mokslo moksliški reikala
vimai pasididino, tada įvairios 
osteopatiškos mokslainės turėjo 

| taip sureguliuoti savus fakulte
tus kad išėję iš jų mokiniai ga
lėtų perleisti tos valstijos kvo
timus kurioje nori praktikuoti 
osteopatiją, arba visai uždaryti 
tokią kolegiją. Kašlink osteo- 
patįškų ligonibučių, aš pirmiau , 
minėjau kad kiekviena osteopa- 
tiška mokslainė turi savus li- 
gonbučius. Bet jeigu osteopa- 
tiški gydytojai nori vartoti mie
sto arba kitokius ligonbučius to 
niekas jiems nedraudžia, ir abel- 
nai visi sąžiningi medicinos da
ktarai ir jų sąjunga nėra osteo- 
patams priešingi. Tiktai vienas 
Dr. Med. Vitkus, savotiškų ten
dencijų daktarėlis, yra, žinoma, 
tam priešingas.

' Aš rašydamas apie osteopati- 
I ją netvirtinau jog ji gydo visas 
i ligas. Bet gi sąžiningi medici
nos gydytojai taip'jau nesisako 
jog jie yra visų ligų specialis
tais. Yra tokių ligų kurių os- 

(teopatai negydo ir siunčia ta
ikius ligonius pas medikus. Tą 
patį daro medicinos gydytojai. 
Todėl medikai su osteopatais la
bai gerai sugyvenai Kad tai yra 
tiesa, pavyzdžiui galima tą ma
tyti didesniuose mieštuose dak
tarų budinkuose: tankiai medi
kai su osteopatais turi bendrus 
ofisus ir vieni gydo vienokias li
gas, kiti kitokias. Negalima už
ginčyti ir to fakto jog yrą dau
gelis tokių taip sakant “dakta
rų iš prievartos”; tokie ponai 
delei sitokos gabumų neturi ge
ros praktikos, tatai save giria, 
o visus kitus peikia.

Kalbėdamas apie Dr. Little- 
john’o išsireiškimą apie osteo
patiją, versdamas jo žodžius pa
minėjau skysčius arba skysti
mus, Tie žodžiai, turint minty
je kalbamą dalyką, turi plačią 
reikšmę. Jeigu bučiau minėjęs 
tokius žodžius kaip: limfa, plaz-

ma, koagulacija, etc., paprastam 
skaitytojui, nestudijavusiam fi
ziologijos, jie butų buvę visai 
nesuprantama. Bet čia Dr. Med. 
Vitkus kaip sykis pasinaudoja 
sarkastiškai iškraipyti mintį. 
Jisai prilygina ligos perus prie 
šunų, ir sako, girdi: jeigu šuo 
kąstų žmogui į blauzdą tai os
teopath! šunį manipuliuotų. Na, 
ką gi Dr. Med. Vitkus su savo
tiška medicina darytų? Ar už
piltų vaisltų šuniui ant....?

(Prašau gerbiamų skaitytojų 
atleisti už tokį išsireiškimą: aš 
atsakau į Dr. Med. Vitkaus 
“mokslišką” kritiką.)

Dr. Med. Vitkus taip jau pa
darė didelę klaidą kalbėdamas 
apie bakteriologiją. Jisai sako: 
Jeigu esą apipuola žmogaus kū
ną sifilio, drugio ar kitokie gy
vūnai, tuomet reikia tuos gy
vūnus užmušti vaistais, čia 
kaip sykis jis padaro klaidą ir 
aiškiai pasirodo kad jis menkai 
yra susipažinęs su medicina (ką 
kitiems'bando prikišti) kurią jis 
taip į padanges kelią. Vaistai 
kuriuos medicinos gydytojai 
vartoja tiesioginiu budu neuž
muša įvairių ligų gyvūnėlius, 6 
tik paalkstina arba suteikia sti
muliaciją baltojo kraujo korpus-’ 
kulams-kuneliams, ir tie baltojo 
kraujo kūneliai sunaikina įvai
rių ligų perus (gyvūnėlius). Os- 
teopatai 'tvirtina’kad toki mate
ria medicus teorija yrą klaidin
ga, jie sako: vaistai nė tik kad 
nepaakstįna bet dar nusilpnina 
baltojo kraujo kūnelius, ir tuo
met; ligos perai labiau dauginas 
ir greičiau priverčia ligonį atsi
sveikint su šiuo pasauliui. Os- 
teopatai vietoje vaistų vartoja 
manipuliaciją. Dr. Med. Vitkus 
negali atskirti manipuliacijos 
nuo masažo. Trumpai ir aiš
kiai sakant, manipuliacija yra 
tai atitaisymas tos kūno dalies 
kurioje apsireiškia skaudėjimo 
vieta arba lyzija (lėason), o ma
sažas tai yra braukymas su pa
galba šilumos, padarymui frik- 
cijo's (trynimo sujudimo) visa
me kūne.

Dr. Med. Vitkus užsimerkęs 
ginčija buk osteopatijos mokin
tis tereikia' tris mėnesius, ir 
kaipo faktą ima Dr. C. H. Ma
yo pasakymą. Kad Dr.- Mayo 
yra geras chirurgas to niekas 
neginčys, bet tai 'dar nereiškia 
kad jisai žino, arba turi žino
ti, kiek reikia osteopatijos mo
kintis. Neteko matyti to žur
nalo kuriame jisai butų taip 
pasakęs. Bet, kaip minėjau, jis 
gali būti geras chirurgas, o vi
sai neturėti supratimo apie os
teopatiją! arba būti neteisingai 
painformuotas. Aš juk -savo 
pirmesniuose rašiniuose minė
jau kaip ir 'kur reikią kreiptis 
sužinojimui osteopatijos kvali
fikacijų — tai prie Valstijos'Os
teopatijos Tarybos (Osteopathic 
State Board), taigi čia nėra rei

kalo plačiau apie tai aiškinti.
Pagaliaus, Dr. Med. Vitkus 

stato man klausimus apie mėš
lungį, sifilį, drugį, bydrofobią, 
etc. čia daug ir platus klausi
mai. Ar tamista manai kad 
“Dirvą” yra medicinos arba os
teopatijos laikraštis? Delei sto
kos laikraštyje vietos negalima 
to visko paaiškinti. Duokim 
sau, jeigu aš prašyčiau Dr. Med. 
Vitkaus paaiškinti kaip jisai pa
sekmingai gydo 90 nuošimčių 
visų ligų? Ar jisai galėtų man 
apie tai paaiškinti? Jeigu jisai 
neišmoko garsiame • Indianos' 
universitete kaip minėtas ligas 
gydyti tai vargiai beišmoks.

Turiu pasakyti tą, jog turė
damas laiko parašysiu apie svei
katos reikalus “Dirvos” skai
tytojams kad ir minėtais klau
simais, bet atsisakau toliau su 
Dr. Med. Vitkum ginčus vesti, 
nes iš to nėra skaitytojams nau
dos. J. J- š.

Nuo Redakcijos: Skaitome 
šį straipsnį galutinu ir (paskuti
nių ginčuose tarpe Dr. J. Vit
kaus ir J. J. S., ir todėl nuo da
bar jokių polemiškų raštų jo- 
talpinsime. iuosknjšiota.ų..čoa 
kiame iš jų pusės polemikos da
lyke netalpinsime.

PARDAVIMAI
SALDAINIŲ Krautuvė parsiduoda— 

kaina prieinama; daro gerą biznį.
Kreipkitės 1283 Addison Rd. (13)

STUBA ant pardavimo, pigiai, septy
ni kambariai ir maudynė, gąradžius 

del 3 automobilių. Kreipkitės po 5 
vai. vakare; 6206 Edna Ave. (13)

MERGINOS, 18 ir virš metų, 
hmžiaus, mokintis cigarų dirbi
mo. Mokama laike mokinimoši. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės į 
AMERICAN CIGAR CO., 922 
Woodland Av., kampas E. 9th st.

LIETUVIŠKA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

Parduodam viską pigiai ir pa- 
tamaujam prjęlankiai kiekvie
nam. (14)

JONAS JARUS
- (Jarušauskas)
1047 EAST 79TH STREET

Pardavimai
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 
‘ ant Superior, Lietuvių kaimynys
tėje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st. 
ir Mėsinė ir Grosernė ir 110 akrų že
mės farma Geneva ant ežero. Viši 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių; 75 vištos,- 1 veršis, visi 
įrankiai ir užsėti laukai. Trįs ak
rai vynuogių, apie 3 arkai vaisių.

Viena krautuvė kampas E. 71 st. 
ir Canson avė., Newburge, 2 šeimy
nų namas ant Corlett. Turiu par
duoti tuojau, nes - vykstam Europon. 
Taipgi parsiduoda du automobiliai. 
Kreipkis WHITE EAGLE MARKET 
1196 E. 79 St Randolph 6476

Už $3 nušyiesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus — už- 
rašykit saviškiams “Dirvą”rXXXX’XXXXXXXXXXTTXTTYXXXXXXXXXXTrrTTTTTT

!
 Numažinta Kainos ant Paveikslų 

’Darbų per Gavėnios Laiką
Dabar liuosesnis laikas nuėmimui ir iš mažų pavei
kslų padidinimui. Paveikslus iš Lietuvos padarau 
gražiai, atneškit kol jie dar neišblyškę. Per gavė
nios laiką leimynų grupes ir pavienius paveikslus 
nutraukiu ūž pusę kainos. Kur buvo $6 tuzinas da
bar $3. Atvirutės buvo $2, dabar tik $1. Taipgi 
kitų darbų kainos per -pusę nužeminta. Savo 
darbą aš garantuoju.

U A. BARTKUS — LIETUVIS FOTOGRAFAS
► 1197 EAST 79TH STREET CLEVELAND
t Valandoarkasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9, vak. " 
******************* »**Kkfrk»^k****X*******i«xx ė** xx«x3

g DABAR LAIKAS RINKTIS F ARMAS
H Dabar geriausias laikas pasiteiraut apie ukes. . čia patarsiu kur H 
H reikia kreiptis norint gaut teisingų patarimų — tai į Redakciją H 
y “AMERIKOS ŪKININKO” — ūkiško laikraščio. Prašykit ir gau- 8 
g šit vieną numerį to laikraščio ir ūkių surašą. Aš pats taip pirkęs g 
g ir kitiems taip veliju. Tai puikiausia Lietuvių ūkių kolonija. g
g “AMERIKOS ŪKININKAS” g
g Box 96 Hart, Michigan. (i-3) g

Cleveland accordion 
school

Duoda lekcijas ant 
akkordipno (piano 
ar chromatiška si
stema klevįšų) ir 
išmokina greitai ir 
teisingai. Geriau
si metodai. Cleve
lando Akkordionų

Klubo, raštinėj Pristato muzikų viso
kiems reikalams. Akkordionai par
duodama žemiausiom kainom, taipgi 
perkama ir apmainoma.

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL Tony Cairo; Mgr. 

1410 ST. CLAIR AVENUE
CLEVELAND, OHIO

į LOUIS EISENBERG į 
{Turi Geležinių Daiktų, Pečių 5 
J. Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
į Lieja ir Stogams dangalų į 
į 1169 East 79th St. N. E. S 
S Princeton 1337-K S

O

o
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Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

I PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai
ORBITA 
ORDUNA 
ARAGŪAYA 
OROPESA 
VESTRIS 
VANDYCK 
VAUBAN

Tiesiog į _
Southampton ir Hamburg 
Visi kambariukai atskirai.

Ekstra mokesčių nėra.
ROYAL MAIL

STEAM PACKET COMPANY 
Sanderson & Son Inc. Agentai 
26 BROADWAY, NEW YORK 
arba vietinėse laivų agentūrose.

Kov. 31 Geg. 12
Bal. 14 Geg.25
Bal. 22
Bal.28 Bir. 9
Geg. 30

Birž. 3
Liepos 12. 

Cherbourg,

F
Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYMSKI

982 E. 79 St.. Cleveland, 0;
— Telefonai — 

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Dr. T. A. Hanlen
IŠi. DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakarė

1395 E.’9 Street
Cleveland. .Ohio.

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbaženkliaSuv. Valrt. 
PuUulu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užinubn. 

čios ypatybės Siame vaiste idėhn 
su priemaiša priimniai šveluatis 
Kvepalo.

Ruffles yra raoai pąveiMantii 
pleiskanų pašalintojas—begaliniu 
puikus plauku sutaisyįojas, kum 

patiks kid 
ir gaišiu. 
siaiypatai.

STOPSDANDRUfF
PROHOTtS " 

healthYscalp 
LUXURIANT HAIR

Aptieks* 
panidoodt 
po 600. ąjla 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paką 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalai* 
kite 
šitokio 
pakelio.
Žiūrėkite; 
kad bailį 
INKARO 
Tais* 
baženklis,

ALCOHOI.£O>6

' CONTENrSSFLUIO O2f

6% PINIGAI 6%
Mes Pabudavosime Jums Namą ant Jūsų Loto 

Savo Pinigais ant 6% NUOŠIMČIO
GIRARD CONSTRUCTION CO.

515 National Bldg., 1404 East 9th St.
Pasimatykit su Mr. Pietrowskiu.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading

• Štampai

♦

0 
0 
0 
0 
0 
0

_0
I 
0 
4STEBĖTINAS PIRKINIS 4800 PORŲ

Vyriškų $4.50 iki $9
CEVERIKŲ

CUDARANČIŲ pilną skyrių vyriškų augštų ir žemų 
r čeverykų, musų nupirktų nuo vienos plačiai žinomos 

v čeverykų išdirbystės visai žema kaina. Stiliai yra pasi- 
Y rėdymui, bizniui ir darbui. Pavyzdžiai yra visokių ko- 
O kus tik galima matyti geriausiose krautuvėse, ir yra šio 
4> sezono prekės.

O ◄> O O b O <>

Odos yra rudos veršio, juods veršio, juodos ožio, ško
tiškos, patentuotos ožio, rūdos briedžio, gelsvos ir kito
kios. Nekurie turi .guminius kulnus. Pirštai yra siauri, 
keturkampi, Angliški, smaili, vidutiniai, apvalus, platus 
ir policistų pavyzdžio. Visos mieros, visų pločių.1

Nepriima Telefonu, Pačtu nei C. O. D. Užsakymų

4
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Hito Blutcher, gaunama juoda ir ruda spalva. 
Taipgi juodos ožiuko odos. ..

Rudi veršio odos čeverykai su pilniais plačiais 
galais ir guminiais kulnais.

Biznio Žmonių čeverykai su plačiais pirštais iš 
geros rūšies juodos ožio odos.

Rudos veršio odos, be užsiuvu pirštai, oficierių 
stiliaus. Su guminiais kulnais.

Jauniems Vyrams parodų čeverykai Angliškos ar 
bukos mados galais. Rudi arba juodi veršio odos.

Rudi Elk Scout čeverykai su konservativiais ga
lais. Skuriniai kulnai.

Francuziškos odos, bukais galais, žemi čeverykai, 
rudos veršio odos, gurno kulnai. Visų mierę.

Rudi žemi čeverykai, baliaus dirželiais mados,* 
škotiškos arba -veršio odos.

Siauri Angliški pasirėdymo čeevrykai, žemi; juo
di arba rui, veršio odos.

Gražus žemi vasariniai iš Rusiškos veršio odos, 
guminiais kulnas. Išmarginti skylutėmis.

Vyrų Patent odos parėdiniai žemi čeverykai su 
siaurais ir plačiais pirštais.

Konservai i vės odos, rudi čeverykai. Skuriniai 
kulnai- ir drūti padai.

0


