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Balandžio 1 d. Praside
da Mainerių Streikas
Angliakasių streikas užeina 

kaip didelė audra. Balandžio 1 
d.' yra nutarta išeiti streikan.

Jeigu angliakasių unija galė
tų išvengti, streiko nebūtų, — 
sako unijos prezidentas Lewis. 
— Mes darėm viską ką galima, 
vienok galingos grupės kasyklų 
operatorių Pittsburge ir Ohio 
valstijoj griežtai atsisakė tartis 
ir išvaro angliakasius streikan. 
Tos dvi grupės operatorių turi 
du tikslu: 1—Jos nori sunai
kinti unijas; 2—Jos nori sulai
kyti anglies produkciją, (sudary
ti stoką anglies ir pakelti baimę 
tarp milijonų žmonių, tokiu bu- 
du pakeldami anglies kainas su- 

__šlavimui sau milžiniškų* sumų.
"Tas streikas bus kasyklų sa
vininkų užpuolimas ant anglies 
naudotojų kišenių, to tik opera
toriai ir nori. Jie sutraukė sa
vo kontraktus su unija išvary
mui darbininkų į streiką; Jei
gu jie butų laikęsi savo pasira
šymo daryti -bendras konferen-; 
cijas su darbininkų • atstovais 
algų nustatymui ir kitų klausi
mų išsprendimui streiko nebūtų 
ir to nepatogumo visuomenei ne
iškiltų.
• Taip kalba kasyklų darbinin

kų unijos pirmininkas.
Visuomenė lai atmena, — sa

ko Lewis, — jog ne mes busim 
kalti kada reiks augštas kainas 
už anglį mokėti. 1921 metais 
maineriai visoje šalyje abelnai 
tedirbo 125 dienas. Tūkstan
čiai'turėjo darbo tik 14 iki 26 
dienų visus metus. Abelni už
darbiai buvo tik $700 metuose. 
To neužtenka užlaikyti šeimynos 
šiais laikais. Vienok mes nerei
kalaujant pakėlimo algų, norim 
dirbti už dabartines dar du me
tu, tikėdami atgijimo biznio ir 
industrijos kada maineriai tu
rės daugiau darbo.

Daugelyje vietų per pastarus 
laikus kompanijos varė prieš- 
darbininkišką kampaniją sulai- 
kydamos darbus kad privertus 
badaujančius mainerius dirbti 
už mažas algas, kad darbininkai 
atsisakytų nuo unijos.

Šitą savo kalbą Lewis laikė 
• Clęvelande kur atsibuvo anglia

kasių unijos viršininkų suvažia
vimas aptarimui streiko vedimo 
pereitą subatą.

Unija dės pastangas išvesti į 
streiką dar 200,000 neprigulin
čių prie unijos angliakasių, viso 
pasidarytų 800,000 streikerių.

Norima užmegsti finansinis 
sąryšis tarp gelžkelių darbinin
kų unijų ir angliakasių. Gelžke
lių unijų vyriausia ofisas randa
si Clevelande, ir abiejų tų uni
jų angliakasių ir gelžkeliečių 
— vyriausi vadai turėję pasikal
bėjimą pereitą pėtnyčią.

Iš West Virginijos ir kitų ne- 
unijinių kasyklų ateina sumany
mai kad unija orlaiviais išnešio
tų savo atsišaukimus į kasyklų 
distriktus šaukiančius darbinin
kus streikan. Kitaip bus sun
ku prieiti, labiausia jokių agita
torių kompanijų šnipai nepri- 
leis prie darbininkų. Kompani
jos policija nuolatai laiko, kor
doną apie savo kasyklas ir re
tai koks unijos organizatorius 
seniau galėdavo prisiartint.

Pennsylvanijoj irgi yra daug 
neorganizuotų angliakasių.

Nors Kan'sas valstija yra už
draudus streikus, ateina žinios 
jog maineriai tenai pasirengę ir 
streikuos su visais savo drau
gais sykiu.

S. Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, irgi pa
reiškė Washingtone jog kasyk
lų savininkai stengiasi išvaryti 
darbininkus į streiką, o tada jų 
skurdu pasinaudoti.

(Daugiau ant pusi. 8-to) [

Kareiviams Bonų Mokė
jimo Bilius Priimta

Washington. — Atstovų bute 
liko priimta 333 prieš 70 balsais 
bilius del apmokėjimo karei
viams dalyvavusiems praėjusioj 
karėj tam tikras atlyginimaą.

Bilius dabar nusiųsta senatui, 
su abejojimais ar ten bus pri
imta, paiskui dar daugumas tiki 
jog prezidentas ji atmes.

Senatas diduma balsų patvir
tino “keturių valstybių” Pacifi- 
ko sutartį padarytą Washingto- 
no konferencijoj, nežiūrint di
delių tūlų senatorių prieštara
vimų.

Atstovų butas taipgi nubalsa
vo jog kariumenė turi susidėti 
tik iš 115,000 vyrų, nepaisant 
prezidento ir karės bei laivyno 
sekretorių pageidavimo didesnės 
armijos. Sulyg to biliaus, visi 
Amerikos kareiviai esą Chinijoj 
turi but sugrąžinta atgal, ir visi 
išskyrus 500 iš Europos.

Taipgi laivyno kariumenė 
tarta sumažint nuo 105,000 
65,000 vyrų.

Raginama Suv. Valsti
jas Pripažint Lietuvą
Washington, kovo 22 d. (El

ta). — Kongresmanas Sabath 
yra įnešęs Kongresan rezoliu
ciją raginančią Suv. Valstijų 
valdžią pripažinti Lietuvą.

Rezoliucijoj išdėstoma Lie
tuvos pasiskelbimas neprigul- 
minga, Lietuvos keturių metų 
pasekmingas išsilaikymas, ge- 

. ografiškas patogumas gyvavi
mui, tautos tyrumas, prie to 
nurodoma jog Anglija, Fran- 
euzija, Italija ir Lenkija yra 
pripažinusios Lietuvos Respu
bliką de fakto, taipgi jog če- 
ko-Slovakija, Holandija, Dani
ja, Švedija, Norvegija, Suomi
ja, Estonija, Vokietija, Rusi
ja, Argentina, Brazilija ir 
Meksika pripažino Lietuvos 
Respubliką de jure, delei ko 
Suv. Valstijų valdžia privalė
tų suteikti Lietuvai savo pri
pažinimą.

Atstovų Rūmai šią rezoliu
ciją perdavė pirmesniam ap
svarstymui Užsienių Reikalų 
Komitetui.

LLOYD GEORGE UŽ 
PRIPAŽINIMĄ RUSŲ 
, Londonas. —L Lloyd George 

yra pasiryžęs .išgauti Anglijos 
ministerių sutikimą pripažinti 
Rusijos sovietų valdžią. Dabar
tinis koalicinių Lloydo George 
kabinetas yra griežtai pasidali
nęs klausime priėmimo Rusijos 
.atgal į tautų draugystę. ‘ Win
ston .Churchill; kolonijų sekre
torius, veda priešingą Rusijos 
pripažinimui fakciją, nors jis 
pritaria prekybos panaujinimui 
su sovietų valstybe.

Lloyd Georgę, tikėdamas jog 
Genoa konferencija bus bereik
šmė jeigu nebus Rusija pripa
žinta, stengiasi savo kabinetą 
atversti prie užjautimo jo su
manymui.

Jeigu Lloyd ,George gaus An
glijos atstovų buto didumos jam 
užsitikėjimo balsavimą, jis va
žiuos į Genoą su tikslu perva
ryti du dideliu dalyku :

1— Politišką I pripažinimą so
vietų valdžios paremtą ant Ru
sijos prižadėjimo pripažinti 
sas skolas, ir tas ką padare 
ras. savo laikais, ir uždėti 
saugą 'laisvei, gyvasčiai įį) 
paliečiamybei puosavybės.

2— Taikos sutartį tarp Rusi
jos iš vienos pusės, ir Lenkijos, 

iRumanijos ir Suomijos iš kitos.

VIENAS MUSŲ ŽY
MIŲJŲ SVEČIŲ -

Kapt. VI. Natkevičius ;
Lietuvei Steigiamojo Seimo 
Nąrys-Sekretorius dabar vie-j 
sintis Amerikoje su Mokytoju) 
B. žygeliu. Jiedu abu važi-| 
nėja po kolonijas su prakala 
bomis apie Lietuvą.

nu- 
iki

Varžytinės Už Dardane- 
lius

Paryžius. — Tautų Sąjungos 
turbut bus prašoma paimti sa
vo kontrolėn Dardanelius. Var
žytinės už tai tarp Anglijos ir 
Did. Britanijos ir nesutarimas 
artimųjų rytų klausimuose gal 
bus geriausia užbaigta Darda- 
nelių internacionalizavimu.

Tą dalyką svarstė Italijos, 
Anglijos ir Francuzijos minis- 
terių posėdis, galiaus sutarta 
kreiptis į Tautų Sąjungą.

Santarvės ambasadorių tary
ba taipgi nusprendė kad butų 
ištraukta internacionale kariu
menė iš Skutari, Albanijos sos
tinės. Tą nutarta padaryti de
lei civilių neramumų Albanijos-
viduje.

Santarvės užru'bežių ministe
rial taipgi svarstė ką daryti su 
Armėnija. Jų- sutarimas kolei 
kas laikoma paslaptyje.

Turkai Atsisako nuo 
Taikos su Grekais

Konstantinopolis. — Pasiūly
mas užbaigti karęs tarp Grekų 
ir Turkų Konstantinopolyje pri
imta su mažu atkreipimu domės. 
Pasiūlymą darė santarvės am
basadorių taryba. Turicai ne
pasitiki, nes jie pirmiau jau bu
vo apgauti. Sako jog Grekai 
neišpildys savo prižadų, o tik 
pertrauką panaudos tolimesniam 
susidrutinimui. Kolei Grekai 
rasis dabar laikomose pozicijose 
Turkai nemano nieko daryti, ka
dangi pernai Grekai juos suvilė 
Nepaisydami santarvės perser
gėjimų.

•Turkų kova su Grekais dabar
tiniu laiku panaši Lietuvių ko
vai su Lenkais;

Nuskendo 23 Submarine 
Jūreiviai

Londonas. — Gibraltaro per- 
takoj pereitą savaitę darant ma
nevrus Anglijos submarinas su
mušė su karišku laivu 
vę submarine vyrai 
su savo laivu.

ir 23 bu- 
nuskendo

Kanadoj,■Portage La Prairie, 
gaisrui sunaikinus namą sude
gė šeši žmonės.

STEIGIAMOJO SEIMO NARIŲ 
MARŠRUTAS

Steigiamojo Seimo nariai ir Lietuvos Valstiečių Sąjungos 
Atstovai, Kapitonas VLADAS NATKEVIČIUS, ir Moky
tojas BOLYS ŽYGELIS lankys su kalbomis šias vietas;
2 Bal.
3 ”
4 ”
5 ”
6 ”
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Tautų Lygos Taryba Laukia 
Paryžius. — Tautų Sąj ungos 

Taryba dar nepriėmė užkvieti- 
mo į Genoa konferenciją kur 
prašoma atsiųsti sąjungos tech-

Naujas St. Seimo Sekrę- jniškos - organizacijos pagelbėti 
. įorĮUg nekuriuose dalykuose. Tautų

Sąjungos viršininkai įnori kad 
as ingfton, kovo 22 d. (EI- Joa atstovams J^utų suteikiama 
__i ai7Q*7ioirnoir* | • -i * * •• •daugiau galės toj konferencijoj, 

o ne vien tik patarėjų rolė, dė
lei to kolei kas nepasižada da- 
lyvautil

Wi * * *
ta). —Vieton išvažiavusio Ąme-1 
rikon V. Natkevičiaus, buvusio 
St. Seimo Sekretoriaus, Seimas I 
išrinko Sekretorium Račkauską 
(social-liaudininką).

Permainos Vilniuje
Washington, kovo 27 d. (El

ta). — Vilniaus Krašto Valdo
mosios Komisijos Pirmininkas 
Meistavičius atsistatydinęs ir 
perdavęs valdžią Lenkų armijos 
generolui Makšeckiui.

antVokiečiai Subruzdo 
Santarvės

Berlinas. — Vokiečių širdyse 
kilo didis neramumas, kaip pri
vačiuose žmonėse taip ir valdžio
je. .Santarvės atlyginimų komi
siją pareikalavo kad Vokietija 
pasiduotų santarvės kontrolei 
kokios riet Turkija aršiausiose i 
savo dienose nepatyrė, ir prie 
to dar uždedama jai daugiau 
taksų iki 60,000,000,000 mar
kių. Abelna Vokietijoj spaudos 
ir visų svarstančiųjų nuomone 
yra 'kad jeigu atlyginimų komi
sija nesugryš į “ekonominę są
monę” ta jos -nota reikš Vokie
tijos bankrutą. Visi smerkia 
santarvės komisijos “pražūtin
gą ir- vergišką Vokietijos prie
spaudą”. Tie dalykai dar la
biau nupuldė Vokiečių markę.

Leis Rusams Pravažiuoti
Bernas, Šveicarija. — Šveica

rijos federalės valdžios taryba 
nutarė pavelyti Rusijos delega
tams pervažiuoti per jų žemę į 
Genoą vykstant.

Šveicarijai paduota surašąs 
Rusijos delegatų vykstančių į 
konferenciją toks: Leninas, či- 
čerin, Litvinov, Krassin, Kakov- 
sky ir daugybė kitų.

Iš Maskvos ateirfa žinių jog 
sovietų delegacijos pirmininku 
bus užru'bežių ministeris čiče- 
rin, pats Leninas vargiai bus.

Jeigu Lenino liga nebus per
daug pavojinga jis gal stengsis 
vykti į Geoną kiek vėliau.

Šveicarijos valdžia kviečia bu
vusias karėj neutrales valsty
bes, užkviestas į Genoą, pasita
rimui pirm prasidėsiant tai di
džiajai konferencijai. Norima 
apkalbėt konferencijos progra
mas.

Francuzijos Atstovai
Paryžius. — Francuzijos at

stovus konferencijoj vadovaus 
finansų ministeris De Lastey- 
rie. - .

Pittsburgh, SS. (Apollo teatre, 22 ir 23 st.) 
Braddock, Pa. 
Pittsburgh, NS. 
McKees Rocks, Pa. 
Homestead, Pa.
Cleveland, O. (Lietuvių ir Goodrich salėse) 
Dayton, Ohio. (Herman ir Keowee gat. salėj) 
Detroit, Mich. (Lietuvių salėj, 25th ir Dix) 
Grand Rapids, Mich. (1513 Quarry Av. NW.) 
Chicagoj, ir apielinkėj kitose dienose.

(818 Washington Street)
(818 Belmont St.)

(24-26 Locust Street) 
(Sokolų salėj, 5th Ave.)

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

DELKO DAILININKAS ŽMUIDZINAVIČIUS

NESENAI atsisveikinome su Iskatiko, neduoda nei karjeros, 
musų draugu Ą-. žmuidzina- nei uždarbio, nei jokių privile- 

Vičium, žinomu dailininku, vi-1 gijų.
sliomenės veikėju, kartu Lietu- Iš $aulio reikalaujama tik pa4 
Uos patriotu, atsižymėjusiu ir siaukavimo Tėvynės labui. Vi* 
nukentėjusiu kovose su Lenkais, suomenės ir valdžios pašalpos 
L- kuris nuvažiavo pas jus Ame- Sąjungai sunaudojama ginklams 
rįkon kaipo atstovas nuo Lietu- ir organizacijos reikalams, o 
vos Šaulių. Šaulys negauna iš jų nei skati-
S Mes išdelegavome savo gar- j ko. štai del ko pas mus spie- 
Lingą draugą tam kad užmegstų čiasi tik tikri Tėvynės gynėjai, 
su Jumis artimesnius rušius;|štai del ko mes nesigėdiname

Rusai Nesirengia Jokion 
Karėn

Londonas. — Atstovų 'bute
Austin Chamberlain, valdžios 
vadas, pareiškė, atsakydamas į 
paklausimą* jog nieko nėra ži
noma kaslink Rusų planavimą tam kad jis geriau painformuo- Į prašyti musų darbui pašalpos,
pradėti naują karę. Kariume- 
nės dalimas padidinimas buvę 
Rusijoj padaryta pradžioj metų 
pašaukus į eiles naują klesą. Ta 
klesa vistiek butų buvus pašau! 
kta tarnystėn šį pavasarį, bet 
tas nereiškia kariško žygio. I

Amerikos Kapitalistai 
Siunčią Atstovus į ‘ 

Lietuvą
Washington, kovo 24 d. (El- 

Amerikos Kapitalistų grupė šio-, 
mis dienomis siunčia Lietuvon/ 
Latvijon ir Estijon savo atstovą 
susipažinti su vietos ekonominę 
padėtimi ir ištirti Amerikos- 
Baltijos prekybos užvedimo ga
limybę.

Be-
Airijoj
šiame Ulsterio 
d. užmušta sep- 
Apielinkėse už-

tų Jus apie mus, kad išblaškytų j bet ne sau. štai del ko mums 
kai kuriuos nesusipratimus, kad Į taip rupi geras vardas ir Brolių 
kovotų su musų priešininkų ir į pasitikėjimas. Vis tai dėlto kad 
išgamų šmeižtais kurie sklei- j tai reikalinga Tėvynės labui, 
džiama apie mus ir pasiekia net 
Ameriką; kad 1 
tarp musų ir tų Amęrikos Bro
lių kurie norės padėti musų ben
drajai Tėvynei Lietuvai jos ko
voje už nepriklausomybę, ir ga
jų gale tam kad atvežtų mums 
žinių apie tai kaip Jus gyvena
me, kaip Jums sekasi, ką Jus ma
note ir kokius gerus patarimus 
norite mums duoti kad greičiau 
pavyktų musų Tėvynę apginti fr L , , • r*
sutvarkyti. Lietuvos Užsienio Reika-
f Siųsdami vieną geriausių Tė- Ministerijos Skyriai 
vynės sūnų ir musų draugų, pra- j Washington, kovo 22 d. (El- 
šome Jūsų, Broliai, priimti jį su i ta). — Lietuvos Respublikos 
Jokia pat gera širdimi kaip mes Prezidento A. Stulginskio įsa- 
jį lydėjome. Ikymu, paskirta Užsienių Reika-
i Prašome tikėti jo žodžiams ir lų Ministerijoje šie departmen- 
'netikėti šmeižtams kuriuos pla- tų direktoriai r

Baigdami tuos žodžius, siun- 
tarpininkautų l.čiame musų Broliams širdin- 

■-----n.__ t>— Ogiausius sveikinimus kuriuos
musų atstovas ir Tėvynės gy
nėjas pareikš gyvu žodžiu.

V. Putvinskis,
C. „Valdybos Pirmininkas.

Mikelkevičius, 
Vice-Pirmininkas. 

Kaunas, kovo 6 d. 1922.

Taksų Ineigos Sumažėjo 
šiais metais S. Valstijų val

džiai iki kovo 15 d. taksų in- 
eigų inėjo ant tiek mažiau negu 
pernai kad pagal tų skaitlinių 
sprendžiant šiais metais valdžiai 
turės $200,000,000 mažiau negu 
1921 metais. Priežastis — be
darbės, daugybė darbininkų ne 
tik neturėjo iš ko mokėti, bet 
ir neturėjo ineigų už ką mokė
ti. Taip pat įvairus bizniai ma
žiau pelno turėjo.

Suv. Valstijos Neatsisa
ko nuo Atlyginimo

Washington. — Suv. Valsti
jų valdžia pasitiki jog santarvės 
valstybės pripažins kad ši šalis 
turi teisę gauti atlyginimo lėšų 
už laikytą savo armiją Vokieti
joj ant Reino, lygiomis teisėmis 
kaip gauna pačios santarvietės.

šios šalies valdžia pageidauja 
kad santarvės valdžios neišnau
dotų gaunamus mokesnius iš 
Vokietijos kaip joms patinka be 
Suv. Valstijų sutikimo.

Amerika savo reikalavimą at
lyginimo lėšų už kariumenę lai
kytą prie Reino iki gegužio m. 
1921 metais, išviso apie ketvirt- 
dalį bilijono dolarių, mato tei
singu ir butinu nors nepripaži- '

Ryga, kovo 28 d. — Susek
ta suokalbis nužudyti sovietų 
atstovus važiuojančius į Ge
noą. Pasikėlsinimą rengė ca- 
ristai Rusai tada kaip sovietų 
delegatai? važiuos-per Rygą.
Berline Rusų susirinkime lai- no Versalio sutarties, 

kant prakalbą, bandyta nužudy
ti Prof. Miliukovą, buvusį mi- 
ništerj po caro nuvertimo. Vie-

’i nušauta, Miliuko- 
sveikas.

nisterj po cai 
Inas pašalinis 
vas išliko sv<

Nors paduotoji santarvei nota 
nėra grasinanti, tik taikaus po
būdžio, ji vienok yra labai dip
lomatiška.

Naujos Žudynės ir 
tvarkė

Belfast. — 
mieste kovo 24 
tyni žmonės,
mušta-dar trįls, taigi viso vienos 
dienos laiku dešimts žmonių žu
vo pasekmėj Airių neramumo.

Pasekmėj keblaus padėjimo ir 
nuolatinių kraujo praliejimų, 
Anglijos valdžia skelbia jog ji 
turės į dalyką įsikišti. Pirma 
visko, atsikreipta į Ulsterio val
džią ir į pietinės Airijos vadovą 
užkviečiant juos į Londoną, su 
bile draugais ką jie pasirinks, 
perkratymui Airijos klausimo 
ir užkirtimui kelio žudynėms.

Lloyd George gryžo į Londo
ną po vakacijos ir deda pastan
gas išvengti civilės karės kilimą 
tarp pačių Airių — pietų ir Ul
sterio provincijų.

Dalis Airių kariumenės buvu-l 
si pasidavusi Laisvai Valstybei 
ir jos provizionalei valdžiai, da
bar laikė konvenciją ir parei
škė savo norą kovoti už Airijos 
Respubliką. Kiti kareiviai prie 
jų palengva prisideda.

Nekurie numato jog Airijos 
respublikos armija savo konven
cijoj tarė pasinaudojus progą 
įvesti šalyje savo diktatūrą.

Laikinos Airijos valdžios va-) 
dai sakosi gatavi esą susitaikyti 
su Ulsteriu, bet Ulsterio prem
jeras, Anglijos pastatytas, jog 
kių sutarčių nenori pildyti. Jis 
nesiskaito .su pietine Airija.

Belfaste Išdėta pranešimai jog 
“už kiekvieną nužudytą Airi ka
taliką, vyrą, moterį ar vaiką, 
■bus nužudyta vienas protesto- 
nas Ulsterio gyventojas, pagelbį 
stintis sistematiškai žudyti Air 
rius katalikus.” Tai slaptas 
Sinn Feiniečių persergėjimas 
Ulsterio protestonams.

Port Huron, Mich., eksplozi
joj ant laivo užmušta 4 žm.

tina Lietuvos priešininkai apie 
musų geriausius pratriotus, apie 
valdžią, apie kariumenę ir šau
lių Sąjungą.

Atminkit, Broliai, kad Lietuva 
turi priešininkų ne tik iš oro 
bet ir viduje. Lenkai skiria mi
lordus savo markių kovai su 
nepriklausoma Lietuva. Jie sa
vo agentais ir .provokatoriais l 
apleidžia visą musų kraštą, jie 
paperka Lietuvos nedorėlius, 
jiems padeda dauguma musų 
dvarininkų, padeda ir bolševikai, 
jų talkon dedasi visokie šmu- 
gelninkai ir 'visuomenės turto 
yagįs. Visa šita šaika intriguo
ja, šmeižia, maišo, trukdo gyve- : 
nimą ir musu valdžią, klaidina : 
pesųsipratusius piliečius, ir dar- ■ 
gi kartais dorus piliečius. Dau
guma to šlamšto dedasi apsime
tą gerais Lietuviais ir slapta 
varo savo niekšišką darbą kad 
net sunku kitą pažinti ir išva
lyti.

Atminkit kad pačiame gyve
nime tikri Lietuvos vaikai dar 
ineužkariavo pilnų suverenių tei
sių ir patįs yra dažnai persekio
dami savo Tėvynėje, žinodami 
tai, pripažinsit jog stebuklu bu
tų jei tie šmeižikai duotų ramy
bės Lietuvos šaulių Sąjungai,’ 
tam pikčiausiam savo .priešinin
kui. Aišku kad jie stengiasi vi
sokiais budais mus apšmeižti, iš
provokuoti, suklaidinti.

Apmąsčius tai visą Jums, Bro
liai, bus aišku kam turime tikė
ti, ar musų gerbiamam atstovui I 
ar musų šmeižikams.

Sunki yra kova su vidujiniu 
priešu, bet mes pergalėsime. Ga
rantija yra tame kad mes dirba
me delei idėjos, kuri visame pa
ima viršų, o ne dpi karjeros ar
ba pelno. Ištiesų dalyvavimas j 
Sąjungoje neduoda pelno nei ]

Bronius Balutis—Vakarų De- 
partmento, nuo kovo 1 d. 1921.

Bronius Dailidė — Europos 
Centro Dep-to, nuo vasario 1 d. 
1921 m.

Andrius Lisauskas — Rytų 
Dep-to, nuo gegužio 1 d. 1921.

Pranas Dailidė — Bendrojo 
Jie sa-1 Dep-to, nuo sausio 1 d. 1922.

Lordas Curzon delei 
Vilniaus

Markizas Curzon Persergsti 
Lenkų Valdžią prieš Vil

niaus Aneksavimą.
New York, kovo 27 d.—šian

dien gavau iš Londono labai lin
ksmą Lietuviams žinią. Tūlas 
mano draugas, užimantis aug- 
štą vietą Londone ir turintis la
bai artimus ryšius su Lloydo 
George kabinetu rašo man kad 
Markizas Curzon pasiuntęs Var- 
šavon labai aštrią notą, kuri be- 

1 įveik rubežiuojasi su ultimatu- 
■ mu, perspėjančią Lenkų valdžią 

neaneksuoti Vilniaus; nesinau- 
. doti mažyčio kaimyno silpnumu 
. kaipo proga padidinimui stipres

nės valstybės. Jeigu Lenkija, 
nepaisant minėto perspėjimo, 
bandytų Vilnių ir apigardą su
jungti su Lenkija, tokiam atsi
tikime Lenkija turės skaitytis 
su Did. Britanija, kuri jokiame 
atsitikime takios Lenkų sauva
lės netoleruosianti, bet panau
dosianti visokias galimas prie
mones pastoti kelią naujai ka- 
jei Europoje.

Kaip tai butų gera kad uži- 
mantieji augštas vietas Lietu
voje šmugleriai pasitrauktų, o 
jų vietais užimtų tikrai geri, ne 
egoistai, Lietuviai.

Kazys Pilėnas.

PINIGŲ KURSAS

(Kaina perkant dideles sumas) 
Kovo 29 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

31c 
3c



DIRVACHICAGOS NAUJIENOS
L. P. IŽDAS

kompozito-

s Lietuvių s 
tūkstančių. I- . . .

kad to vi-

valstybės globo- 
pirmenybę turės 
arba “Nepapras- 
Paskolos” kvitų.

Daugelyje 
susiskaldę

bus 
ku- 

iždo 
gry-

žygelis, o
P. M. An-
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paimta be jokio atlyginimo, pa- diktatūrą skelbti visos Lietuvos bendrovė

savo pi- 
atsisakė

pas 
irgi 
ku-

|[Iš Lietuvių Gyvenimo |
Kitame numeryje paskelbsime “garsų” Pirduliacijos (kaip 
tą “Vanagas” vadina) prezidento laišką raginantį vyčius 
ir savo federalistus eiti ir kelti trukšmus žygelio ir Nat
kevičiaus prakalbose. D.” '

WORCESTER, MASS.
Steig. Seimo atstovų kalbos. 

Čia apsilankė kovo 14 d. Lietu
vos Steig. Seimo nariai, Seimo 
generalis raštininkas Kapitonas 
VI. Natkevičius, ir Seimo narys 
bei Mokytojų Sąjungos pirmi
ninkas Bolys žygelis. Nors tai 
buvo paprastos dienos vakaras, 
žmonių prisirinko begalo daug. 
Prakalbos atsibuvo A. O. H. sa
lėj. Gerb. svečiams pasirodžius 
ant -estrados su vakaro vedėju 
V. M. Čekanausku, publika sve
čius pasveikino dideliais aplodis- ' 
mentais. Vakaro vedėjas savo ( 
įžanginėj kalboj supažindino ■ 
publiką su tikslu‘svečių atvyki
mo į Ameriką, po to perstatė 
kalbėti gerb. Žygelį.

B. žygelis savo kalboj pir
miausia darė pranešimus iš St. 
Seimo, išaiškino žemės refor
mą kurią diduma “krikščionių- 
demokratų” jau priėmė. Kai; 
bėtojas pažymėjo: “Mes tikė
jomės, atgavus laisvę ir nepri-

riMgSSjm

“Lietuvos Mokyklų padėtis.
■ “Lietuvoje laike pastarųjų 

■ ketverių metų Lietuvos nepri
klausomybės gyvavimo tapo įs
teigta apie 1500 pradedamųjų 
mokyklų, bet daug jų yra tuš
čios del to kad musų kunigija 
neturi mokytojų visoms toms 
mokykloms. Mokytojų yra apie 
1500, žmonių organizuotų Mo
kytojų Sąjungoj, bet šie moky
tojai į mokyklas neleidžiami, 
tai viena. Antra, kunigai juos 
lauk išveja iš mokyklų todėl kad 
šie mokytojai yra kvalifikuoti, 
ir ponui ar tokiam kunigui ba
tų laižyti nenori; kunigai nepa
kenčia šių mokytojų, o juk ži- 

|not kad pas mus mokyklos yra 
kunigų tvarkomos. Taigi Lie
tuvoj mokslas yra suvaržytas, 
mokyklų tvarka blogoj padėtyj. ( 
Pas mus nėra taip kaip čia 
jus mokyklos laisvos. Mes 
tokių mokyklų norime, bet 
nigai, Rymas, to nenori.”

Baigdamas, gerb. žygelis pra
šė Amerikiečių paramos prieš;, c . se AmeriKiecių paramos priesklausomybę savo kraštui, gau- . ,, ,.. . . - , . Iponu ir klerikalų politiką Lietu-oia oovn rovii niicrnra 7oma • nor . *■ * * *■

Iboje. Sako: “Mes kovojam už 
Lietuvos liaudies teises, ir ko
vosime iki galo. Bet, broliai 
Amerikiečiai Lietuviai, duokite 
mums pagalbos. O mes dirbsi
me. ”

Antru kalbėtoju buvo Kapt. 
V. Natkevičius, kuris gražiai, 
savo skambančia kalba, nupiešė 
Lietuvos abelną politinę ir eko
nominę dabartinę padėtį. Jis 
sako: “Lietuvos žmonių pasiry
žimas kovoti už savo kraštą, už 
jo nepriklausomybę, yra neap
sakomas. Mes’visi kaip vienas 
valstiečiai dėjome savo pajie- 
gas kad tik laimėjus nepriklau
somybę yra neapsakomas. Mes 
visi kaip (vienas valstiečiai dė
jome savo pajiegas kad tik lai
mėjus nepriklausomybę savo 
kraštui, ir mes laimėjome. Daug 
vargo ir gyvasčių (padėjome, bet 
Lietuva jau laisva! Bet dabarT 
už galutiną laisvę žmonių veda
me kovą; dar šiandien pas mus 
Tėvynėj Lietuvoj begalinė re
akcija siaučia, ir dar jos galo 
nesimato.

“Pirmose dienose Lietuvos

šią savo tėvų nustotą žemę; bet 
taip nėra. Gaila man pranešti 
tokias nesmagias žinias, bet ži
nau kad jus užsiinteresavę tuo- 
mi žemės klausimu, tat aš jums 
išaiškinsiu. Mes, valstiečiai ir 
social-liaudininkai, nors mažu
moj būdami, manėme kad susi
taikinsime su didufna kr.-demo- 
kratų, manėme kad mes perkal
bėsime juos, ir drauge visi pra
vysime žemės reformą biednuo- 
menės naudai. Bet musų pa
stangos nuėjo ant nieko. ‘Kr.- 
demokratai’, vedami kunigų, ir 
būdami didumoje, nenorėjo nei 
klausyti musų argumentu bei 
kritikos,^nes' jiems nerūpėjo be
žemių. ir mažažemių reikalai. Jie 
sau, sprendžiant žemės reformą, 
pravedė įstatymą tokį kuris tei
kia žemės tik kunigams ir vie
nuolynams valdomiems Jėzuitų, 
ponams palieka daugiau žemės 
negu jiems reikia, būtent po 80 
hektarų (dešimtinių), ir dar po 
25 hektarus miško, viso labo 
po 105 hektarus žemės su miš
ku. Kunigams taipgi nusavi
nama po 80 hektarų, vienuoly- 

.nams ir kitokioms tikybų drau
gijoms. 1---------- j-.______ —
bežemiams žemės dykai nėra. 
Kurie turės pinigų galės nusi
pirkti nuo ponų, neturintiems 
pinigų žemės nereikės, galės po
nams ir kunigams bernauti.

“Musų Valstiečių Sąjungos' ir 
Social-Liaudininkų atstovai rei
kalavo kad iš ponų žemė butų

Na o mažažemiams ir gyvavimo mes pažangusis ele
mentas tikėjomės kad Lietuva 
bus demokratinė valstybė, bet 
visai kitaip dabar yra. Kada 
mes visą Lietuvos aparatą su
tvarkėme, visą didesnį pavojų 
nuo šalies nustumėm, tai dabar 
klerikalai jau su savo didumos 
narių skaičium pradėjo savb

liekant ponui 50 dešimtinių, gi žmonėms. Musų kunigija, pa
likusią visą atiduoti valstie- vojaus laikais Lietuvai, sėdėjo 
čiams, biednuomenei. Bet tie i randas susiėmus, kiti 'jų pas jus 
musų mažumos reikalavimai Ii-j čia Amerikoje dolarius žvejojo, 
kosi, be galės. T....................... ... ,“x"1 J
padarė taip kaip jie norėjo. Tai 
reiškia, paliko ko rie tris kartus 
daugiau žemės negu mes reika
lavome, o už nusavinamą ponų 
žemę valstiečiai turės ponui už
mokėti. Tas reiškia kad turin
tis pinigų valstietis galės nusi
pirkti žemės, bet neturintis tu
rės apsieiti be žemės, bus ber
nas pono ar 'kunigo dvare.

Kr.-demokratai 0 mes dirbome valstybės darbą 
kaipo šalies patriotai, norėjome 
nusikratyti svetimą jungą nuo 
savo pečių. Dabar gi kunigai 
susispietė iš visų kraštų, parsi
gabeno visokių Jėzuitų nemo
kančių Lietuvių kalbos, apart 
to milijonais skaitant 
prisirinko visose pasaulio vals
tybėse, daugiausia iš Amerikos, 
ir dabar pradėjo ruošti dirvą in-

pinigų

Nieko Nėra
Perdaug Gero Del
Kūdikių. Duokite Gerinusį 

geras prižiūrėjimas padarys 
sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs

Geras maistas ir 
kiekvieną kūdikį _____
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pagelba turi būti

EAGLE BRAND
ICONDKNSEO MILK>

Motinos per tris gentkartes vartojo ji, jeigu jos ne
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada
rė greitą ir pastebėtiną nugimą kaip tjk tapo' pradėtas 
maitini su EAGLE BRAND.

Iškirpkite ir pašiurkite ši pagar
sinimą į The Borden Co., New 
York ir gausite visus patarimus 
ir nurodymus, kaip jj vartoti lie

tuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.

K

‘ kvizicijai Lietuvoj. Su tais mi- 
i lijonais pinigų, ir tais Jėzuitais, 

mano palaikyti Romos politiką 
Lietuvoje, štai pirmą žingsnį 
jie jau padarė: visoms bažny
čioms (kunigams) davė po ke
turis valakus žemės, o kiek pa
liko visokiems Jėzuitų ordenams 
ir vienuolynams žemių; o žmo
nėms, biednuomenei, kurie savo 
pajiegomis šaliai nepriklauso
mybę iškovojo, nėra, žemės.<.. 
Už pinigus galės nusipirkti nors 
prastesnės, bet klausimas iš kur 
biednas valstietis gaus pinigų? 
Taigi matot, mieli broliai Ame
rikiečiai, ką padarė kr.-demo
kratai Lietuvos žmonėms, ir pa
čią -Lietuvą nežinia kur gali nu
vesti tokia jų politika.”

Kapt. Natkevičius labai aiš
kiai išdėstė Lietuvos konstitu
cijos punktus ir dabartinę Lie
tuvos* ekonominę padėtį, ir baig- 

1 damas savo kalbą pareiškė kad 
1 jeigu Amerikiečiai Lietuviai pa- 
’ rems Valstiečius tai kituose rin

kimuose į Seimą gal bus galima 
pravesti daugiau pažangiųjų 
žmonių, tada šio Seimo įstaty
mus bus galima pataisyti. Bet 
rinkimams reikia didelės agita
cijos, o tam reikia ir pinigų.

Po kalbų buvo padaryta ko- 
lekta į Liet. Politinį Iždą kovai 
prieš klerikalus ir visą poniją 
kuri siaučia Lietuvoje spausda
ma biednuomenę.

Aukavo sekantieji: 
Jonas 'Dirsa 
Ant. šimankauskas 
Vincas šiuškus 
Juozas Laurinaviče 
Ant. Martišius 
V. S. Jokubynas 
M. Salatka 
A. Bubinskas 
Juozas Vitas 
P. P. Steponkus 
Kaz. Vaitiekus 
Alb. Adomaitis 
V. M. Čekanauskas 
K. Budinaviče 
Kiti po mažiau. 
Viso iš Worcesterio L. 

dui suaukota $404.65.
Reporteris.

L, Pr Iždo Komitetas 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, Ill. t

SGERB.
PRAGILO KAMPELI^1**

$105.00 
52.50 
52.50 
5.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

WILKES BARRE, PA.
Nauja apgavystė, čia nese

nai apsigyvenę ir įsteigę savo 
laikraštį “Tėvynės Balsas” trįs 
Lietuviai; Juozas Martišius, Po
vilas ir Jonas Petrauskai, tapo 
areštuoti ir jie likos pastatyti 
po $500 kaucija kiekvienas. Jie 
suorganizavo Lietuvišką Indus
trijos Bendrovę ir inkorporavę 
ant $2,000,000, kurios šėrus par
davinėjo, žadėdami mokėti 6'ž. 
Apskundė tą “bendrovę” bro
liai Virbaliai kurie indėjo ton 
“bendrovėn” $700. Kada atėjo 
laikas mokėti nuošimčius, ben
drovė nemokėjo, ir tada žmo
nės pareikalavo atgal 
nigus, bet ir pinigus 
atgrąžinti.

Kaip paaiškėjo, ta
šioj apielinkėj yra pardavus Še
rų už apie $50,000. Nekurie ge
raširdžiai sudėjo net po kelis 
šimtus dolarių nežinodami ar iš 
to turės naudos.

Abu Petrauskai yra narsus 
vyčiai, geriausi buvę “Darbinin
ko” rėmėjai ir So. Bostono vy
čių komandieriai. |So. Bostone 
turėjo užsidėję “bolinę”, bet iš 
to biznis ėjo nekoks, tada suma
nė sutvert bendrovę pagal Ro
mano sistemos, (bet nabagams PJ’E 
ir šis biznis “trivoga” užsibaigė.

Jeigu pinigai neišmėtyta nie
kur bereikalingai, žmonės galės 
atgauti juos, ar nors dalį.

Lietuviai turėtų apsisaugot 
nekompetentiškų vaikėzų ir jų 
biznių. Yra tikrai gerų įstaigų 
į kurias įgalėtų invesdint savo 
pinigus ir gauti užtikrintą pel
ną, bet tokias pražiūri. ž.

RED. ATSAKYMAI
Dzūkų Partiarkai. — žinutė 

persena ir turiniu persiaura jos 
pirmutinė dalis. Paskutinė da
lis butų tikus sunaudoti jei ne
būtų tilpus kitame laikraštyje, 
kaip minėjote. “Dirvą” siunti- 
nėsime jei galėsite toliau mums 
parašinėti trumpų, (visus apei
nančių, žinelių. Savi ypatiški 
pastebėjimai žinelėse* labai ne
tinka, o vietos daug užima.

J. W. Lutkauskui. — Del sto
kos vietos raštelio šiame nume
ryje negalime patalpinti. Luk
telime progos.

C. BROOKLYN, N. Y.
Svečių prakalbos. Paskelbus 

laikraščiams žinią apie atvyki
mą svečių iš Lietuvos, gerb. Ka
pitono V. Natkevičiaus ir Mo
kytojo B. žygelio, tuoj Brook- 
lyniečiai turėjo viltį išgirst juos 
čia kalbant. Ir neapsivilė, nes 
C. Brooklynas tuoj gavo žinią 
jog svečiai čia kalbės kovo 18 d. 
Nors tai trumpas laikas prisi
rengimui, bet dėka Liet. Nepri- 
gulmingo Klubo prakalbos įvy
ko.

Apie prakalbų turinį nemanau- 
visai rašyti, nes gerb. svečiai ap
lankys veik visas Lietuvių kolo
nijas ir “Dirvos” skaitytojai tu
rės progos jų gyvus žodžius iš
girsti apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Tiek tik turiu priminti 
skaitytojams jog sužinoję apie 
jų atsilankymą jūsų kolonijoje 
nepraleiskit progos nenuėję jų 
prakalbų pasiklausyti, nes tai 
yra puikus kalbėtojai. Nuo jų 
neišgirsit jokių keiksmų kaip 
nuo “auksab.urnio” Garmaus ar i 
kitų tokių, -bet mandagią ir ma
lonią kalbą girdėsit. i

Dabar biskį prie pačių prakal- 1 
bų. Jos atsibuvo Goodwill Cen- j 
tel salėj. Apie 8 vai. vakare 1 
pirmininkui atidarius prakalbas, 1 
perstatyta kalbėti gerb. Kap. V. 1 
Natkevičius.' Jis nors kalbėjo 1 
netoli valandos 'laiko, bet klau- 1 
sant rodės nei 15 minutų nepra- ■ 
ėjo, nes kalba taip maloni ir įs- ■ 
pudingą kad laikas nejučio- 1 
mis prabėga. Tiek turiu paša- ' 
kyti, jis savo kalba numovė kle- ■ 
rikalų kaukę jų skelbimuose buk - 
Lietuvoje bedieviai persekioja 1 
tikybą. Gerb. Natkevičius pa- 1 
sakė: “Kurie kalba* kad Lietu- 1 
voje tikyba yra persekiojama 1 
tai tik grynai ištnislydami. Duo- 1 
du jums garbės žodį 
sai nėra.”

Antras kalbėjo B. 
Kap. Natkevičius su 
drium perėjo per publiką kolek- 
tuodami pinigus. Nors publi
kos neperdaugiausia buvo (gal 
apie 150), tečiau pasekmės bu
vo pusėtinos, surinkta $225.10.

Po gerb. žygelio dar kalbėjo 
Natkevičius padėkuodamas už 
aukas, ir pažadėjo darbuotis kad 
Lietuvoje įsteigti tokią laisvą ir 
demokratingą šalį kaip mes čia 
Amerikoje turime.

Na po tam atsirado ir klausi- 
Vienam užklausus poros 

rimtesnių klausimų, po atsaky
mui atsirado ir var'amušiai iš 
“Gaiso'' štabo su savotimais 
klausimais. Kalbėtojas atsako ir 
jiems. Bet juk negana. Reik 
koks nors lermukas sukelti, juk 
čia “bedievių” prakalbos. Bet 
čia vargšai apsivilė. Vos tik 
pradėjo antrą kartą klausimus 
statyti, publika pradėjo šaukti: 
“Sėsk”, ir kojom trypti ir var- 
lamušių “generolas” turėjo nu
tilti. Pasirodo jog publika ga
na užjautė kalbėtojams, nes nie
kad to pirmiau pas mus nebū
davo.

Abelnai sakant, prakalbos pa
vyko gana gerai, ir aukų pusėti
nai surinkta ir ant žmonių ma
lonus įspūdis paliko. Taipgi rei
kia tarti ačiū Liet. Nepr. Klu
bui kad teikėsi į trumpą laiką

“• Naujalio koncertas. Kovo 22 
Chicagos Lietuviai turėjo vieną 
iš žymiausių Chicagos Lietuvių 
istorijoj dailės nuotikių, ne po
litišką, ne srovinį dalyką, bet 
bendrą dailos koncertą sureng
tą žymaus Lietuvos 
riaus J. .Naujalio.

Koks įstabumas! 
atvejų musų žmonės 
viens nuo kito šalinasi, tolinasi, 
bėga, bijodami 'sueiti ten kur ki
tos srovės žmonės sueina. Nau- 

Ijalis — lyg kokia viršgamtiška 
galybė — sutraukė visus į vie
ną, ir visi užmiršo — nors tuo 
sykiu — kas jie tokie, šalip Lie
tuvių ir dailos mylėtojų, ir visi 
išvien gėrėjosi ir klausėsi Nau
jalio koncerto.

Koncertas surengta didelėj 
salėj — Orchestra Hali, kur vi
sada rengiama koncertai žy
miems pasauliniams artistams.

susirinko apie pora

žymiausia koncerto dalis bu
vo pats Naujalis,, grojęs vargo
nais ir skambinęs pianu, prie to 
vadovavęs bendrą chorą suside
danti iš visų srovių dailininkų.

Kompozitoriui Naujaliui šia
me koncerte buvo padovanota 
sidabrinė vaza nuo Chicagos 
Lietuvių. Buvęs.

Greenwich, Conn., tula moti
na papjovė tris savo kūdikius ir 
pati sau gala padarė.

surengti prakalbas. Aukavo:
K. Bagdonas $50.00
J. Laučiškis $50.00
P. M. Andrius $30.00
P. Mikolainis $25.00
M. Stalgys $5.00
Kiti po mažiau.
Visiems aukavusiems širdin-

gai tariama ačiū.
P. M. Andrius.

Žemes Pirkimas Lietu
voje ir Bonai 

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) 

šiomis dienomis gautoji iš 
Lietuvos žinia apie žemės pirki
mą ir bonus be abejo nudžiu
gins visus tuos Amerikos Lietu
vius kurie arba jau nusipirko 
bonų, arba ruošiasi jų pirkti. 
Lietuvos Ministerių Kabinetas 
kreipės'i raštu į Steigiamąjį Sei
mą’ įnešdamas įstatymo sumany
mą del pardavimo žemės turin
tiems bonų, kaipo priedą prie 
įstatymo “žemei perleisti, įgyti 
ir’ įkeisti”. Tuo projektu 1) 
nuomininkams nuomuojantiems 
iki 50 dešimtinių žemės duoda
ma pirmenybė įsigyti- iki 20 'de
šimtinių iš jų nuomuojamos že
mės ; 2) .dvarinįnkams buvo 
draudžiama parduoti daugiau 
kaip 10 nuoš. jų valdomos žemės 
ir išviso daugiau kaip 100 de
šimtinių (mat norėta palaikyti 
dvarų žemė vietiniams ir tikrai 
jos reikalingiems žmonėms). 
Naujuoju įstatymo sumanymu 
dvarininkai galės ir daugiau 
parduoti, bet tik tie kurie Lie
tuvoje išleistų Valstybės Pasko
los kvitų bus pirkę arba sutiks 
pirkti ir pirks nemažiau kaip už 
500 auksinų kiekvienai parduo
damai žemės dešimtinei. Tokiu’ 
budu ir dvarininkai gauna rim
to paraginimo remti Lietuvos 
Valstybę.

3) Tos gi žemės įsigyti 
leidžiama tiems piliečiams 
rie bus pirkę iš valstybės 
valstybės paskolos kvitų, o 
žusiems iš Amerikos tik tiems 
kurie įrodys kad yra pirkę bent 
už $2.50 Lietuvos bonų kiekvie
nai perkamai dešimtinei.

4) Galės pirkt ir didesnių že
mės sklypų kaip 20 deš. bet tik 
tie gryžusieji kurie bus pirkę 
arba pirks už $5.00 Lietuvos Bo
nų Amerikoje kiekvienai perka
mai žemės dešimtinei. Pavyz- 
dis. Kas iš Amerikos Lietuvių 
norės pirkti sau 50 dešimtinių 
žemės turės pirma parodyti kad 
jis turi nusipirkęs bonų už $250.

5) Perkant 
jamas žemes, 
tie kurie turės 
tos Valstybės 
arba “Laisvės” ar ’’Lietuvos Gy
nimo” paskolos bonų — po $5 
kiekvienai perkamai žemės de
šimtinei.

Reikia pripažinti kad šitas įs
tatymo sumanymas yra teisin
gas. Lietuvai juk turi rūpėti 
kad josios žemę valdytų ne sve
timos dvasios žmonės, ne parsi
davėliai kitiems, bet geri savo 
krašto piliečiai, ištikimi Lietu
vos vaikai kurie suprato reikalą 
išpildyt savo pilietines pareigas 
sunkiuoju Lietuvai metu, kada 
ji varė ant žūt ir but kovą už 
savo laisvę. Galima tikėtis kad 
Seimo atatinkamos komisijos ir 
patsai Seimas nesudarys čia iš
dėstytam projektui kliūčių ir 
tasai svarbusis projektas bus 
netrukus paskelbta kaipo įstaty
mas.
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i nu, bet aiškinu kaip but pra- 
kilnesniu ir tada lygintis su 
kiekvienu prakilnesniu žmo
gum. Tu ir daugybė kitų 
tokių /norit su savim suly
gini bile prakilnesnį žmogų 
nužemindami jį iki savo ne- 
išsivystymo laipsnio.. Žmo
nija progresuoja kaip pro
tu taip ir (darbais. Negali
ma atsilikt ir apsiėjimu.

— Kibą aš monkė kad ne
išsivysčiusiu vadini?

— Nesakau to, nes yra ir 
žmonių neišsivysčiusių.

— Niekaip, drauge, ne
galima prie budžių prisitai
kyt. Štai dabar girdėjau 
atvažiuoja į Cleveland^ du 
buožės iš Lietuvos. Kada

MARTYNAS APIE SVE
ČIUS IŠ LIETUVOS

— Sveikas gyvas, ; 
mylista. Turiu garbę tave 
sutikti!

— O kur taip bėgi ir ko
dėl taip paikai mane svei-

jusų aš juos priėjęs pasveikinsiu 
tave jie nenorės su manim kalbė-

<kini, Martynai?
— Ba tu, drauge, man aną 

sykį sakei kad darbininkai' 
turi buožius pavožot ir nu
silenkt prieš juos.

— Klaidingai mane tada 
supratai, o šiandien save ant 
juoko pasistatai šitaip ma
ne pasveikindamas.

— O kuo aš prieš tave,) 
drauge, prasižengiau: ar ne-1 
gana augštai skrybėlę pa
kėliau kad vėl mane kriti
kuoji?

— Džiaugkis kad tave da
bar niekas kitas nematė ir 
negirdėjo taip kalbant, nes 
butų pasijuokęs ir nusiste
bėjęs iš tavo keistumo..

— Aš, drauge, pasielgiau Į 
taip kaip tu mane mokinai. 
Ba tu priguli prie buožių, o 
Lietuvoj visi buožės reika
lauja kad jiems žmonės ran
kas bučiuotų.

— Protingas žmogus nei 
Lietuvoj nei niekur , kitur 
nenori kad jam kas rankas 
laižytum Tik neapsipažinę su 
higiena žmonės gali duot ki-1 
tam rankas bučiuot: juk vi-Į 
šokių yra, ligotų ir užkrės
tų įvairiais ligų perais. Jų 
dasilytėjimas kartais gali 
sveiką liga apdovanoti. Prie 
to aš juk nesu jokis ‘buožė”, 
tą jau aš daug sykių tau sa
kiau, aš esu tau lygus dar
bininkas. Kodėl tu taip ap
sirgęs buožių liga?

— Ba tu, drauge, augštu 
vediesi.

— Ne aš augštu veduosi, 
bet tu žemu užsilaikai: dar 
nenuėjai toli nuo piemens, 
kaip aną sykį prisipažinai. 
Tame visa ir bėda su tavim. 
Tavo šitokis apsiėjimas yra 
panašus pasakai apie Jonu- 
ką-Kvailiuką kuris kitą sy
kį darė taip kaip jam buvo 
aiškinta padaryti pirmiau 
to. Nei vienas žmogus ne
privalo jaustis augštesnis už 
kitą, nes visus gamta lygiais 
sutvėrė ir lygią dalį po šilta 
dangaus saule skyrė.

— Ale kodėl, drauge, pa
saulyje nėra tos lygybės?

— Todėl kad yra daugy
bė tokių “susipratėlių” kaip 
tu.

— Drauge, tu manęs kvai
lu neskaityk, ba aš galiu įsi
žeisti.

Nenoriu kad įsižeistum 
visai nesuprasdamas ką aš 
noriu tau pasakyti.

— Kaip neįsižeis!, drauge, 
kad tu mane asilu ir kopust- 
galviu išvadini.

— Aš apie tai dar neužsi
miniau, tik tu pats save to
kiu apšaukei ir ant pianęs 
pyksti. Nuo pat žmonijos 
vystymosi (pradžios gimė ir 
mirė daugybės tokių kurie 
reiškė kitiems nuolankumą, 
nusižeminimą, paklusnumą, 
iš to pradėjo atsirast luomas 
taip vadinamų augštesnių, 
Nebuvo tada pažinimo ly- 
gybhj nei brolybių, ir kurie 
lenkėsi prieš kitus išaugino 
taip sakant luomą vergų, ir 
dabar taip yra. Vieni mano 
kitus esant už juos augštes- 
niais, prakilnesniais, prieš 
juos lankstosi, o nesistengia 
patįs pasirodyt jiems lygus.

— Kada aš su tavim no
riu but lygiu tai tu, drauge, 
mokini mane nusižemint.

— Ne nusižemint moki-

ti. Ar jie nenori kad prieš 
juos visi nusižemintų? 0 
pats gerai žinai kad jie yra 

i.taip pat augę kaip ir mes, 
ir vienas yra net netoli mu- 

' sų kaimo augęs ir sykiu su- 
sieidavom kaip kada.

— Klausyk, Martynai: tu 
ir daugybė kitų Amerikiečių 
sutikę iš Lietuvos žmogų at- 

■ važiavusį su prakalbomis ar 
su valdžios reikalais, jeigu 
tik jis tau pažįstamas, len- 

!di prie jo ir imi kalbėt apie 
karvių ir kiaulių ganymu, 
apie savo kaimą, savo irjo 
gimines kuriuos jis tik ką 
išvažiavęs paliko ir gerai 
pažino ir tu pažinai Jam 
tas visai nežingeidu, nors tu 
ir labiausia žingeidauji. Jie 
čia atvažiavę yra visuome- 

) nės žmonės, ne su tavim pa
sikalbėt atvykę. Kada tu ar 
kitas tokie prilendat prie jų 
šnekėt apie visai privatiš- 
kus dalykus, klausinėjat be
reikšmių niekų, tada tokie 
žmonės jaučia kad kiti apie 
juos sustoję tose kalbose ne
turi intereso, ir užtai nenori 
su tavim kalbėt. Jie supran
ta kad aplink stovintiems 
visų Lietuvos kraštų žmo
nėms žingeidu kas paliečia 
abėlnus Lietuvos reikalus, o 
ne tavo giminių ir tavo kai
mo. Bet jus to nesuprantat 
ir lendat žmogui į akis var
gindami savo klausinėj!-, 
mais. Tada jiems būtinai 
reikia- pertraukt kalbą su 
tokiu ir užvest apie ką kitą. 
Toliau dar, atvažiavęs žmo
gus pamato kad jo senas pa
žįstamas dar nei kiek nenu
ėjo toliau nuo vaikystės kaip 
buvo Lietuvoj būdamas: nes 
juk tik apie tuos pačius da
lykus klausinėja. Tada su
pranta kad vietoj pažingė- 
jimo kaip jie, tu tame pat 
laipsnyje likai kaip pirmiau 
ir nori juos vėl prie sau ly
giais palaikyti. Tame ir vi
sa paslaptis pasididžiavimo 
ir nenorėjimo kalbėti su ta
vim ar kitais kurie į akis 
lendat.

— Ale, drauge, man la
bai žingeidu pasiklausinėt 
kaip dabar musų kaime ir 
visoj parapijoj yra, o jie to
kiais dideliais ponais užsi
veda ir visai nekalba.

— Jeigu butum užtektinai 
apsitrynęs žmogus to iš jų 
nenorėtum: sakiau tau, ta
vo vieno kalbos apie kaimo 
reikalus prie didelio būrio 
kitų iš kitų kaimų žmonių 
tokius svečius į keblią padė
tį įstumia; jie turi aiškint 
abelnai kas visiems žingei
du, o ne tau vienam. Jeigu 
su juo vienu ar vienais bu
tum tada privatiškos kalbos 
yra vietoje.

— Na, gerai, drauge, aš 
eisiu ant jų prakalbų ir pa
žiūrėsiu ar jie mane pažins 
ir ar norės šnekėt Jeigu 
patiks tai duosiu dešimtinį.

—'Skirk savo privatiškus 
reikalus šalin nuo visuome
niškų tada patiks. Jeigu ką 
žingeidaus turės pasakyt iš 
musų kaimo tai pasakys at
skirai, tau arba man vie
nam o ne prakalbą sakys 
apie tai visiems.

— Gerai, drauge, pasima
tysim kitą subatos vakarą 
Lietuviškoj salėj. Gudbai.

Už $3 nušviesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus — už- 
rašykit saviškiams “Dirvą”
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DIRVA

Nuo Redakcijos
prie tautininkų, pasiduodamas 
intikinimams ir išrodytai dides
nei teisingystei. Tankiai Fabi
jonas net savo pačių žmonių ir 
kunigų buvo apšauktas "išdavi
ku” ir kitokiais vardais už pa
rėmimą “liberalų” sumanymų.

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK 1BSEN ------- Vertė A. A. TULYS

JEIGU LENINO NELIKTU
DRANEŠIMAI iš daugelio 
1 vietų skelbia jog Rusijos 
sovietų caras Leninas serga 
vėžio liga. Per Rygą atei
na žinia jog žymus Vokietis 
specialistas išvyko į Maskvą 
užžiurėti ir gydyti Leniną.

Kas atsitiktų jeigu Leni
nas numirtų »— iki dar so
vietų valdžia Rusijoj laiko
si — ir jeigu Trockis užim
tų jo vietą?'

Ištiesų, jei Leninas pavo
jingai vėžio ėdamas, ir jei
gu jam gali tuoj būti galas, 
pasaulis turi indomautis — 
ir daugelis indomaujasi —

Trockis užim-

Kun.
(Tąsa iš pereito num.) Maja (šaltai, nepažiūrėdama): — Ne, 

visai ne.
Bet visada kitaip dėjosi. Fa

bijonas yra minkštos širdies ir 
geras žmogus, kaip ir dauguma 
kurie akyse su žmogum gražiai 
šneka, net su aršiausiu savo 
priešu, ir neturi drąsos akyse 
išsireikšti ką priešingo, tankiai 
sutikdamas ant kitų visko. Bet 
kada išeina iš akių, kada palie
ka vienas, Fabijonas tada su- 
gryžta į "patį save”. Jis tuojl 
vėl suardo savo prižadus, su
junda prieš tautininkus, palie
ka saviems geras, jie užmiršta 
ką ant jo sakę, ir vėl jų ardy
mo darbas prasideda. Tuoj jis 
per laikraščius papila straips
nius įvairių niekenybių prieš ki
tus, ir vėl viskas lieka po seno
vei.

Tautininkai išsykio, jam čia 
Amerikoj atsiradus, skaitėsi su 
juo ir laikė jį klerikalų “burna”. 
Bet jau dabar Fabijonas nusto
jęs lyderystės, dabar klerikalai 
neturi jokio savo tikro vado, vi
si vadovaujasi kaip kas išmano, 
ir vis ant blogo musų tautai ir 
musų žmonėms. Gal tik “Ruo- 
muvos” orgijoj Fabijonas turi 
kiek intekmės, ar tik padeda ki
tiems jų planus vykinti, nuola- 
tai paleisdamas saviškiams slap
tų įsakymų kuriais pačiam ne
reikia nieko dirbti, o randasi to- , 
kių kurie visą save paaukotų iš
pildymui ką orgija įsako.

Pastaruoju laiku, socialistams 
ir bolševikams pasidarius dviem 
paskiriem kūnam, mtisų kleri- 1 
kalų orgija skilo irgi pusiau. O 
gal dar toliau pasekdama bolše
vikus, skils ir į trečią dalį, ir ta
da Fabijono “galybei” užgiedosi
me: “Sic transit gloria mundi”.

Kemėšis ir Srovių 
Bendrumas
Kemėšis “Dar-ke” pa- 
tarp kitko, tokį dalyką

karės laikų, iki kokių 1915 me
tų, kolei dar musų socialistai 
bolševizmo nepažinojo. Po to 
bolševikėiiai pradėjo rodytis sa
vo ‘narsumu’ ir klerikalams pri
siėjo jiems užsileisti. Bolševi- 
kėliai visu karės laiku ir iki da
bar veikė kolei klerikalai ilsėjo
si ir sapnavo apie naujus pla
nus. Bet naujų planų neišrado, 

I Amerikos Lietuvių neužkariavo, 
gi tuo tarpu bolševikėiiai pavar
go. Dabar vėl užėjo “kaleina” i 
klerikalams. Jie neabejodami ir 
išstoja. Nei kiek~ nelukėjo kolei 
bolševikų necivilizuoti pasielgi
mai net ir pačių klerikalų susi- 

užmir- 
šti. Kokis buvo susigraužimas 
kada pereitą metą Phailadelphi- 
joj bolševikai ^suardė Atstovy
bės prakalbas, Mastauskui pra- 
sišnekus netaip kaip bolševikė- 

lliams tinka.... Dabar jie pa
tįs, su bolševikų drąsa, eina į 
kitų susirinkimus, kelia lermus, 
ir spaudoje didžiuojasi, lyg tai 
butų krikščioniškiausi darbą at-1 
likę, kaip Kristaus pamokyti!

Brooklynas ne paskutinė vie-, 
ta, nes klerikalų sugalvotas pla
nas paleista į visas kolonijas, o 
visur juk yra žioplių kurie keno ’ 
nors paliepimu eina į susirinki- i 
mus ir aušina savo gerkles, ro- ; 
dydami ant kiek dar jie civili- 
zuoti. .. . -

kas bus kada Žydas; paliksjrinkimuose papiidyti nks už ornlva va ribine rnc caliac kn.’ .. _...galva valdžios tos šalies ku
ri bemielaširdingai per dau
gelį metų žudė ir skerdė Žy
dus, plėšė jų turtą ir naiki
no jų dvasią visomis pusė
mis?

Nėra abejonės jog Trockis 
liks inpėdiniu, kolei Rusijo-j 
je diktatūra viešpatauja.

Trockis, kokis jis yra, tu
ri intekmę bolševikuose, ir 
ypač jo rankose yra gerai 
sutvarkyta raudonoji armi
ja. Leninas, kaipo protiška 
mašinerija valdžiusi sovietų 
Rusiją — tą žmonių-kirmi- 
nų laboratoriją tyrinėjimui 
savo komunizmo ir lygybių 
doktrinų — intekmėjo ant 
Trockio, didumoj perkreip
damas aklą komunizmą su
laikė. patį Trockį nuo. žygia
vimų “pasaulį lyginti” ir 
naikinti žmones ir viską kas 
raudonajai armijai po kojų 
p’akliutų.

Nors armija pilnai stovė
tų su Trockiu, vėl kįla abe
jonės ar Rusų tauta pakęs 
jį kaipo Žydą savo šalies va
du? Lengvai galės kilti su
mišimai, net didesni sukili-i 
mai prieš Žydus kokius ka
da Rusija matė, ir tas pada
rytų amžinai galą komuniz
mui Rusijoje. , 'Kas gi dau
giau šiandien yra komisa
rais ir teriotojais Rusų tau
tos jei ne Žydai?

Nelauktini dalykai galėtų I 
■' apsireikšti Rusijoj jeigu at-1 

eitų laikas valdžios galvos , 
persikeitimo.

Kun. 
reiškia, 
kas visiems Amerikos klerika
lams užduoda per nosį. Kun. 
Kemėšis sako:

“Aš visados buvau tos nuo
monės ir tebesu kad valsty
bės reikalais visos Lietuvių 
srovės turi veikti išvien, su
tartinai”.
Prisiminus ką darė musų kle- 

^71 rikalai Lietuvos Neprigulmybės 
šventėje, kitur Lietuvos Pasko
los reikale, šis Kun. Kemėšio pa
reiškimas tiesiog įrodo klerika
lų prasižengimą prieš Lietuvą, 
nes jie daugiausia stengėsi vie
ni pasirodyt “gerais Lietuviais 
katalikais” ir-slaptai sau vieni 
nutarė švęsti, atmesdami kitas 
sroves nuo bendro darbo.

Bet Kun. Fabijonas Kemėšis 
turi dvi puses, anot Dargvainio, 

(“Kaip šikšnosparnis: nei paukš
tis, nei žvėris”.

Butų galima Fabijonui tikėti 
ką jisai sako jeigu jis taip ir 
darytų. Visu Fabijono Ameri
koj gyvenimo laiku jis atsižymė
jo dviveidžiavimu, net sau ypa- 
tiškai, ir savo srovei, pakenkda
mas. Kas atsimena musų dide- ; 
liūs Seimus, didelius-svarbius 
suvažiavimus, kuriuose reikalin- ' 
ga buvo “nuomoiiės” jog “visos 
Lietuvių srovės turi veikti iš- 1 
vien”, visur Fabijonas pristojo 1

! įsteigti gali lygintis su bile ko-inu ANMCCDi ior įsteigti gan lygintis su one ko- 
JUHAININlodUKCj kio kito iš šešių kontinentų to-
AUKSO MIESTAS kiomis Įstaigomis.

“Vienok akivaizdoie to nuoš-

su manimi,

Tas viskas 
žiūrėdama.)

(Maudyklių svečiai, daugiausia moteris, 
pradeda praeiti poromis ir pavieniai, 

per parką iš dešinės j kairę.)

Iš Viešbučio kalpai atneša užkandžių ir nu
eina už paviliono.

Svečiai ir Klerikalai
Atvykus iš Lietuvos svečiams 

Kapitonui Natkevičiui'ir Moky
tojui žygeliui, Amerikos kleri- 
kalai-Lietuviai sumanė Rykščių 
savo darbu su jais kovoti. Vie
nur siunčia Į susirinkimus val
džios šnipus skųsdami jog čia 
atvažiavę kalbėti “aršiausi prie-

“ JOHANNESBURG—arba ‘Jo- 
burg’, kaip jį kartais vadi

nama — yra tarp kitų miestų 
‘audringas paukštis’ Pietų Afri
koje, kaip lygiai jis yra is ‘auk
so miestas’,” sako buletinas iš
leistas National Geographic So
ciety apie 'tą sritį kurioje strei
kuojantieji maineriai ir revoliu- 
cijonieriai pastarose dienose bu
vo apklupti infanterijos, kavale
rijos, tankų ir orlaivių išstaty
tų (Pietų Afrikos Valdžios.

“Tąsai miestas gimė iš di
džiausio aukso atradimo kokis 

Įtik moderniniam pasauliui žino
ma”, tęsia toliau buletinas, “ir 
pakilo iki miesto visai į' keletą 

įmetu beveik ant pačių ‘kasenų’. 
Jis yra beveik apt briaunos taip 
vadinamo ‘Rand’ (oficialiai Wit- 
watersrand), 50 mylių kalnyne 
auksą turinčios žemės iš kurios 
didžiausios srovės pasaulinio au
kso plaukė nuo 1906 metų kuo
met tenaitinė produkcija pervir
šijo randamą visoj šiaurinėje 
Amerikoj.

“Pirm Pasaulinės Karės kas-
šai bolševikai”, kitur patįs eina metinis auksas išimamas iš tojo 
į prakalbas ir kelia lermus. | Rando pasiekė $175,000,000, ir 

Worcesteryje 'ir Cambridge, jki 1920 metų iškasimas vėl nu- 
Mass., buvo užsiųsta detektivai. j 
Žinoma, jie susirinkimo neužda
rė, nes kalbėtojai nieko apie jo- 
kias “ revoliucijas” nekalbėjo.

Brooklyne klerikalai sumanė 
patįs pakelti prakalbose lermą. 
Kitur šnipų siuntimas neveikė, 
taigi jie patįs pradėjo “veikti”. 
Susirinkime, per prakalbas, ati
darė savo žiotis: rėkė, ūžė kiek 

.patiko, neva “klausimus” statė.
Po tokio savo laukiniško dar

bo, “Garsas” pasididžiuojančiai 
pasigiria....

Kokia begėdystę! Koks že
mas darbas! Kokis garbės j ieš
kojimas tame kad jiems pasise
kė sukurstytus žmones nuvary
ti į prakalbas ir ten pakeiti ler
mą!

Nors tylėtų tokią niekšystę ir 
nekulturišką prasižengimą prieš 
Lietuvių civilizaciją papildę.

Bet klerikalams lermų kėli- : 
mas ne naujiena. Jie tik pasta
rais metais buvo kiek aprimę, ] 
pasimainę su musų nedakepė- 
liais bolševikais.

Visa musų Amerikoj gyveni
mo istorija ir Lietuvių veikimas

“Vienok akivaizdoje to puoš
numo Johannesburg vis dar turi 
savo žymes khsyklų bustynių. 
Gražiuose ir išpuoštuose klubuo- 

' se greta išsidabinusių turtingų 
finansierių galima matyt sėdin
čius batais apsimovusius progų 
jieškotojus. Geležiniais stogais 
budelės iš ankstyvųjų dienų dar 
visiškai nepradingo; gemblerys- 
tės urvai ir gėryklos lengvai ka
sėjų surandama mieste kur jie 
gali praleisti savo uždarbį tra
diciniu kasėjų kaimų papročiu. 
Nei taipgi pats miestas, su vi
sais savo viešais įrengimais ir 
architektūra, nėra visiškai dvi
dešimto šimtmečio balto žmo
gaus gyvenimas. Suvirš 100,000 
Afrikonų gyvena jo ribose. Mo
toriniai vežimai turi pirmą vie
tą važinėjimuose, vienok sun
kus Boero ratai nepradingo dar 
visiškai iš to paveikslo. Ir bile 
kas gali važiuoti asfalto keliu— 
ar bent galėjo keletas metų at
gal — dviratyj vadinamam *rik- 
šo”, traukiamam plunksnomis 
pasikaišiusio Zulu juoduko.

“Neramumai buvo lyg likimo 
užleista Johannesburgui nuo jo 
užgimimo 1885 njetais, ir dau
giausia jo klausimų svaidėsi ap
link kasyklų savininkus ir dar
bininkus. Boerų Karė ištiesų 
išaugo nuo atradimo aukso ant 
Rando ir nuo užplaukimo tūks
tančių Anglų. Nelaimingas už
puolimas Jamesono miestelio 
buvo taikyta prieš Johannesbur- 

| gą, ir tuo pačiu laiku tas mies- 

daugybe

už apie

tas buvo užimta iš vidaus Ang
lų kasyklų vedėjų. Vos prieš 
Pasaulinės Karės išsiveržimą 
Johannesburgo apielinkėj buvo 
panašus baltų mainerių sukili
mas, tik nesusipratimai liko su
lopyta delei užėjusio didesnio 
konflikto.

“Gavimas darbininkų į Rand 
kasyklas visada buvo pusėtinai 
didelės svarbos klausimas. Kad 
paleisti kasyklas dirbti pilnai 
kiek galima reikalinga pervirš 
250,000 darbininkų. Vieliniai 
negrai mėgsta labiau dirbti ant 
ūkių ir prie galvijų pas Boerus. 
Baltųjų žmonių užtektino skai
čiaus negalima gauti, neigi sa
vininkai išgali mokėti pilnai tin
kamas baltų žmonių algas. Vie
nu laiku buvo atgabenta 50,000 
Chiniečių. darbininkų, vienok jų 
esumas 
geroves 
kutinis 
iš kur 
metais desėtkai tūkstančių neg
rų iš Portugalijos Rytų Afrikos 
buvo atgabenta kurie galima bu
vo išjudint prie darbo užėmimui 
vietinių negrų vietų, ir 25,000 

. ___  r__ šiek tiek pralavintų ir paprastų
tymo Brigadą” kuri veikė pirm'rezidencijų; gi klubai laukuose 'baltų darbininkų.”

mažėjo iki $138,000,000, kas pa
ėmus abelnai buvo pusė viso pa
saulyje gauto aukso tais meatis. 
1921 metais augščiausias aukso 
išėmimas perviršijo iki tolei pa
siektą didumą kuomet iš Rando 
iškasta aukso vertės 
$200,000,000.

“Johannesburg” guli 
durį tojo Rando, su
aplinkinių miestelių nutiestų jo 
atokėse prie kalnų pašonių. Di
duma to baisiai gaulsaus skarbo 
išplaukė .į kitas šalis, delei ko, 
ir apsireiškė nepasiganėdinimo 
tarp baltų kasėjų ir Boerų ūki
ninkų. Vienok nekurie milijo
nieriai ir pus-mil'ijonieriai gau
siai leido toje šalyje, ir jų iš
laidos, kaip lygiai ir milijonai 
išleisti darbų vedimui, Johan- 
nesburgą darė turtingu. Išsky
rus trijų’ miestų netoli Vidurže- 
minių jūrių, kurie galima skai
tyti prigulį prie skirtingos civi
lizacijos, Johannesburg yra 
tropoliu Afrikos. Jis turi 
ventoj ų pervirš 250,000 iš 
rių apie 150,000 yra balti.

“Jis yra miestas daugybės 
nudėmėta pasimainytinai kleri-1 pusėtinų budingų, nekurie jų ir 
kalų ir socialistų šlykščiais dar- daugelio augštų panašus dau- 
bais: ardymu susirinkimų, kėli-lgiau į Amerikos struktūrą negu 
mulermų, užpuldinėjimu ant ki-l į Europos. Plačios asfaltu lie
tų srovių draugijų rengimų, ir I tos gatvės, teatrai, puošnus klu- 
tt. ir tt. bai, ir puikiausi hoteliai pietuo-

Šitas klerikalų pasielgimas su se nuo ekvatoriaus yra kiti da- 
Steigiamojo Seimo nariais duo-|lykai padarą ‘Joburgą’ naujau- 
da manyti bene jie vėl atgaivins. sios mados, patogiu miestu. Jo 
savo .“Supuvusių Kiaušinių Mė- apielinkėse yra daugybė puikių j__  t* •_ i______ -• _ •______  i . , . . ................ _ ‘

me- 
gy- 
ku-

tenai sukėlė tokias ne- 
kad 1910 metais jų pas- 
turėjo būti sugrąžinta 

atgabenta. Pastarais

Sovietai Organizuoja 
Banką

Geneva, Šveicarija. — Naujas 
sovietų Rusijos valstybės ban
kas išsiuntinėjo atsikreipimus j 
Šveicarijos bankus paskolų ant 
trumpo laiko nešančių 36 nuo
šimčius už svetimų šalių pini
gus, ypač Šveicarijos aukso no
tas, Amerikos dolarius Ir Bri
tanijos svarus. Paskolas Mas
kvai galima siųsti, atsikreipime 
sa'koma, per Deutsche banką 
Berline. Kaslink užtikrinimų, 
atsikreipimai sako jog “tas ma
žas smulkmenas galima sutvar
kyti vėliau”.

BALSAS TOLIMŲJŲ 
RYTŲ LIETUVIŲ 

KENČIANČIŲ BADĄ
Šanghai, Chinija, 

Vasario 14, 1922.
Gerbiami Lietuviai, Seserįs 

ir Broliai Amerikoje.
šiuomi kreipiuos prie jūsų, 

kaipo balsas Lietuvos piliečių 
klaidžiojančių Sibire, Mančžu- 
rijoj ir Chinijoj kuriems karės 
apdroj pateko sunkus likimas— 
ta varginga pabėgėlio bedarbio 
našta. Kaip jums žinoma, Ru
sijos valstybėj šiuomi laiku kas 
diena Tūkstančiai miršta bado 
mirtimi. Lietuvių ten randasi 
taipgi nemažai kurie visomis 
spėkomis stengiasi išbėgti nuo 
bado, ypatingai bėga šangha- 
jun tikėdamiesi rasti uždarbio 
ir galų gale iš čia parvažiuoti 
Tėvynėn; bet atvykus čia juos 
sutinka tas pats likimas. Iki 
šiolei aš galėjau padėti tik duo
damas kambarį kokiam laikui, 
bet malonėčiau Jūsų pašalpos 
ir pinigais, nes pabėgėliai nei 
vienas neturi ko valgyti. Kas 
myli savo Tėvynę tikiu neatsi
sakys broliui Lietuviui pašalpos.

S. Neniškis, 
: Lietuvos Įgaliotinis šanghajuj.

Adresas: Shanghai, China, 
Broadway east 779 A.

Šį liūdną, širdį sudrebinantį 
atsišaukimą į Amerikiečius at
vežė “Dirvai” Bronius Šukys, 
kovo 15 d. atvykęs į Clevelandą, 
per Seattle, ‘Wash., iš šangha- 
jaus kur pats vargo ir gyveno 
su visais iki jį jo broliai parsi
traukė į Ameriką.

Atsišaukimas formaliai pasi
rašytas Lietuvos įgaliotinio Chi
nijoj, S. Neniškio, prie jo pri
dėta oficialė Atstovybės ant- 
spauda.

Prof. Rubek (pertraukia keletą sykių 
ranka sau per kaklą ir vėl atsilošia krės- 
lan): — Aš esu linksmas, Maja. Tikrai 
linksmas.... išdalies. (Trumpa tyla) — 
Nes po visko tikrai smagu yra esant laisvu 
ir savistoviu iš visų pusių, turint visko 
ko tik panori — visų išlaukinių dalykų — 
taip sakant. Ar tu nesutinki 
Maja?

Maja: — O, taip, sutinku, 
savaimi labai puiku. (Į jį
Bet ar atmeni ką esi man prižadėjęs tą 
dieną kada mudu pradėjom susiprasti ant 
— ant to kvaršinančio dalyko......?

Prof. Rubek (linguoja galva): — Ant 
dalyko kaslink musų apsivedimo, taip. Tai 
buvo nelengvas dalykas del tavęs, Maja.

Maja (baigia nepertraukdama) —.... 
ir sutarėme jog aš keliausiu su tavim sve
tur ir aš ten gyvensiu ištiesų ir ant visa
dos, ir linksminsiuosi. Ar tu atsimeni ką 
prižadėjai tą dieną?

Prof. Rubek (galvą kratydamas): — 
Ne, aš negaliu sakyti jog tai atmenu. Na, 
ką gi aš prižadėjau?

Maja: — Tu sakei jog vešiesi mane į 
augštus kalnus ir parodysi man visą pa
saulio didybę ir garbę.

Prof. R u'b e k (lėtai): — Ar ir tą esu 
tau prižadėjęs?

Maja: — Man ? Kam gi daugiau, tu
rėčiau paklausti?

Prof. Rubek (nepersimainęs): Ne, 
ne, aš turėjau mintyje ar prižadėjau tau 
parodyti. .

-Maja: — ... .visą pasaulio didybę? 
Taip, prižadėjai. Ir visa toji didybė turė
sianti būti mano, tu sakei.

Prof. Rubek : — Tai buvo tiktai kal
bos pagražinimas, ką aš buvau pratęs kart
kartėmis pavartoti.

Maja: — Tiktai kalbos pagražinimas?
Prof. Rubek: — Taip, vaikiška frazė. 

Tą priemonę aš panaudodavau kuomet no
rėdavau išvilioti kaimynų vaikus pažaisti 
su manim į miškus ir ant kalnų.

Maja (spaigiai jin žiūrėdama): — Gal ' 
but kad ir mane tu tik norėjai išviliot pa
žaisti kaip juos?

Prof. Rubek (praleidžia juoku): — 
Na, argi tai nebuvo pakenčiamai užsiga
nėdinanti žaismė, Maja?

Maja (šaltai): — Aš nėjau su tavim 
vien tiktai žaisti.

Prof. Rubek: — Ne, ne, aš ir nesą- i 
kau. ■ -f•'»--Lč’-!

Maja: — O vienok tu niekad nenusive- j 
dei manęs kur ant augšto kalno ir neparo- j 
dei man....

Prof. Rubek (susierzinęs): — ... .vi- • 
so pasaulio didybę? Ne, neparodžiau. Nes, 
duok man pasakyti tau štai ką: tu nesi gi- j 
mus kalnams laipiot, mieloji Maja. . 'i 

Maja (bandydama susivaldyti): —» Vie
nok gi buvo laikas kada tu manei jog aš • 
tam tikus. 1

Prof. Rubek: — Keturi ar penki me
tai atgal, taip. (Išsitiesia krėsle.) 
ri ar penki metai tai ilgas, ilgas 
Maja.,.

Maja (žiūrėdama jin su karšta 
ka): — Ar tasai laikas taip jau ilgas tau 
atrodė, Rubek?

Prof. Rubek: — Dabar aš pradedu 
manyti jog jis ištiesų buvo ilgokas. (Žio
vaudamas.) Kaip kada ir būdavo, žinai.

Maja (sugryždama į savo vietą): — 
Daugia uaš nebevarginsiu tavęs. (Atsisė
da, ima laikraštį, varto. Abu tyli.)

' Prof. Rubek (alkūne pasiremdamas 
ant skobnio ir žiūrėdamas į ją erzinančiai): 
— Ar Ponia Profesorienė užsigavo?

Ketu- 
laikas,

išraiš-

Inspe k torius, su pirštinaitėmis ir 
lazdele rankoje, ateina į parką, sutinka sve- 
čius, mandagiai nusilenkia, ir keletą žodžių 
pakalba su nekurtais.

I n s p e k t. (prieidamas prie Profeso
riaus Rubeko stalo ir mandagiai skrybėlę 

, nusiimdamas): — Turiu garbę 
tamistai labo ryto, ponia Rubek. 
tą, Profesoriau Rubek.

Prof. Rubek: — Gerą rytą, 
tą, Inspektoriau.

I n s p e k t. (persistatydamas 
nei): — Gal bus man leista paklausti kaip 
gerai tamistėlė miegojai?

Maja : — Taip. • Ačiū tamistai. Pui
kiai iš mano pusės. Aš visuomet miegu 
kaip akmuo.

Inspekt.: — Linksma tas girdėti. 
Pirmą naktį naujoj vietoj paprastai buba 
sunku ramiai miegoti. Gi profesorius?... »

Prof. Rubek: — O, man naktų pailsis 
nėra labai pasigėrėtinas, ypač paskutiniu 
laiku.

I n s p e k t. (pareiškdamas simpatijos): 
— O, tai apgailėtina. Bet pabuvus šičia 
maudynėse keletą savaičių viskas tas visai 
pereis.

Prof. Rubek (jin žiūrėdamas): — Pa
sakyk man, Inspektoriau, ar kas nors iš ta-, 
mistos pacientų neturi papročio maudytis 
naktimis?

I n s p e k t. (nusistebi): — Nakties lai
ke? Ne, nesu girdėjęs apie tokius dalykus.

Prof. Rubek : — Nesi?
Inspekt. : — Ne, aš nežinau nei vie

no taip sergančio kad reikalautų net tos 
priemonės. ■

Prof. Rubek: — Deja, kaip sau nori, 
čionai randasi viena ypata kuri turi papro-, 
tį vaikščioti naktimis po parką.

Inspekt. (šypsosi ir purto galvą): — 
Ne, Profesoriau, tai butų prieš taisykles.

Maja (nepakantriai): — Geras dan
gau, Rubek, aš tau sakiau šį rytą jog tu 
turbūt tik sapnavai tai.’

Prof. Rubek (sausai): 
Sapnavau? Ačiū! (Atsikreipdamas į In
spektorių.) Taip, ištiesų buvo, aš atsikė
liau praeitą naktį — negalėjau užmigti — 
ir norėjau pažiūrėti koki naktis....

Inspekt. (domiai): — Nagi ir pas
kui?.... _ ; . ■ ;■

Prof. Rubek: — Pažiurėjau per lan
gą ir pastebėjau baltą pavidalą ten tarp 
medžių,

Maja (šypsodamos į Inspektorių): — 
Ir Profesorius tvirtina buk tas pavidalas 
buvęs apsirėdęs maudančiais rubais....

Prof. Rubek: — ....ar kas tokio pa
našaus, sakau. Negalėjau labai aiškiai pa- 
tėmyti. Bet esu tikras jog buvo kas tokio 
balto.

Inspekt.: — Tikrai stebėtina. Ar tai 
buvo vyras ar moteris?

Prof. Rubek: — Aš veik galėčiau pri
siekti jog tai buvo moteris. Bet paskui at
ėjo ir antras pavidalas. Pastarasis buvo 
visai tamsus, it šešėlis....

Inspekt. : (graibydamas žodžius): — 
Tamsus? Gal visai juodas?

Prof. Rubek : — Taip, aš turėjau taip 
ir pasakyti.

(Dar bus)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

$1 "DIRVA" TIK DOLARIS $1

palinkėti
Labą ry-

gerą ry-

Rubekie-

, Ištiesų?

pALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kurie nedirba 
* 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 kiekvienam apie tai pranešama ir duodama pora savaičių laiko 
jos atnaujinimui. Kuriems galima, užsimokėkit už visus metus antsyk.

$2.00 
$3.00 
$2.50

Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

“Dirvos” kaina metams Amerikoje 
” ” ” Lietuvoje

Kanadoje 
(Pusei metų — pusė kainos. J’

“DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio



SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE IR TAUTININKAI

ATĖJO rinkimai į Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomąją Tarybą. Amerikos Lietu

viai bolševikai nuo. senai jau laido savotiškas 
bombas į visą Pild. Tarybą kad ją diskreditavus 
ir savo žmones jon įvedus. Bet su 'jų kandida
tais yra bėdos: pas juos ne tiktai kvalifikacijų 
nėra, bet jie ir įstatų nepažįsta: didelė jų kandi
datų dalis buvo suspenduota bėgyje pastarųjų 
metų ir pertai negali ineiti kandidatais į rinki
mus. Iš visų jų kandidatų, kuriems “LAISVĖ” 
rašė rekomendacijos editorialus, tiktai trįs kan
didatai nebuvo suspenduott ir du turi teisės bū
ti kandidatų surašė. Tai yra Dundulis, kurs “ru- 
nija” į Prezidento ofisą, Raginskas, “kurs rupi
ja" į Sekretoriaus ofisą, ir Aleksis. Tik Alek- 
šis, nors ir nebuvo suspenduotas, negali būti kan
didatu, nes jis nėra Suv. Valstijų pilietis. Blo
gai. Kas atlygins “Laisvei” už tą popierių ant 
kurio ji dergė S. L. A. Pildomąją Tarybą ir gy
rė savus kandidatus?
Kandidatais yra sekantieji žmonės:
Į Prezidentus: — ST. GEGUŽIS. Dundulis1 ir Dr. 

Graičunas.
Į Vice Prezidentus: ADV. ZUZANA PUIŠIUTĖ, 

Kamarauskas, Metelionis.
Į Sekretorius: PETR. JURGELIUTĖ, Raginskas, 

žilis.
Į Kasierius: • A. B. STRIMAITIS, T. Paukštis, 

Linonis.
Į Daktarus-Kvotėjus: Dr. IP. BRONUšAS, Dr, 

Matulaitis, Dr. Klimas.
Į Iždo Globėjus: M. W. BUSH, J. M. DANIELIUS, 

Dėdynas, Varašius, Ambraziejus, Mikelionis.
Mums, Tautininkams, turi rūpėti kad S. L. A. 

rinkimuose pereitų musų žmonės, kad musų pra

kaitu užauginta organizacija nenueitų tarnauti 
Leninui ir Trockiui, kad musų sunkiai sudėti pi
nigai ■ nenueitų bolševikiškai propagandai Ame
rikoje ir Lietuvoje. Mes ne bolševikams orga
nizavome Susivienijimą ir ne jiems jį pavėsime. 
Tautininkai turi išanksto susitarti del rinkimų. 
Viršiau paduotame surašė yra didesnėmis raidė
mis sudėti kandidatų vardai: už juos mes ir tu
rime balsuoti visi kaip vienas. TURIME PRA
VESTI VISĄ SAVO SURAŠĄ. Todėl visi tauti
ninkai privalo eiti į susirinkimus ir neleisti uzur
patoriams pasiveržti musų brangią organizaciją. 
Turi patįs eiti balsuoti ir kitus prie to raginta. 
Turi aiškinti susirinkimuose kandidatų tinkamu
mą ir netinkamumą.

Kad geriau apsižiūrėti kas ir kodėl yra tinka
mas kandidatas, mes čia paeiliui kiekvieną per- 
kratysime.

PREZIDENTAS. — St. Gegužis, ištarnavęs 
Susivienijimui per tiek metų, parodė kad jis su
pranta Susivienijimo reikalus, kad jam organi
zacijos dalykai yra labai arti prie širdies. Jeigu 
jis tarnavo taip ilgai ir taip ištikimai, tai geres
nio kandidato mes nematome ir nenorime. Tau
tininkai, ir visi kam rupi Susivienijimo gerovė, 
turi būtinai balsuoti už STASĮ GEGUŽĮ į S. L. A. 
Prezidentus.

Dabar S. L. A. Prezidento urėdas nebe juokai, 
kaip praeityje buvo. Dabar Prezidentas turi bu
si plačiai susipažinęs su organizacijos reikalais, 
su~ įvairių valstijų teisėmis. Naujas žmogus, at
ėjęs organizacijon, bus kaip pagautas, — jam 
reiks ilgų laikų iki jis permatys visus dalykus.

Kaslink kitų kandidatų, — Dundulis, jisai nė
ra musų žmogus. Jis ant tiek tinka į prezidentus 
kad tiktai juokas ima. Juk jis užpernai kandi-

IKiek Jusu Dolaris Jums Pelno Neša? 1
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 Šerų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7 A iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

K

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 Ohio valstijoje ir Clevelan- 
do mieste. Ją suorganizavo pla-. 
čiai Clevelando ir Amerikos Lietu
viams žinomas tokių biznių' ekš- 
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-: ' 
šidarbavimu yra The Municipal 
Saving's 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 Cd., Bartoševi- - 
čius yra prezidentu. Šėrininkams 
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.
Kviečiam visus Lietuvius ne tiktai 
gyvenančius Clevelande, bet ir jus 
visus kur jus nebūtumėt, prisidėti 
ir būti jūsų apielinkėj bendradar-

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 kampanijos už
darbių, o tas reiškia jog padėti pi
nigai taupymui ir pirkti šėrai bū
tinai turi likti čielybėje visu laiku 
kada žmogus juos padeda.
Apie Šerus. Ohio valstija pavelija 
parduoti žmonėms ištraukiamus ir 
neištraukiamus Šerus. Abejų šėrų 
kaina šioje įstaigoje yra $105. Ku
rie perka neištraukiamus šėrus su- 

' moka 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 
yrą kaip ir ‘depozitai, tik neša pil
ną šėrų nuošimtį, kaip ir neištrau- , 
kiąmi. . r
Viši kiti bankai ikišiol Amerikoje 
bankinius šėrus pardavė po $125. 
Šitą’ 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
ką’ 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 dėpozito- 

■ riams kortelės ir depozitų knyge
lės prisiunčiama per pačtą, ir pini
gus padėti galit prisiusi pačtu.

£

i

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

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

Gerbiamieji: Prisiųskite man platesnių • infor
macijų apie kompanijos akcijas ir pasidejimą 
pinigų. Su pagarba. —

Rašant visokiuose reikaluose — 
kaip apie Šerus ir pasidėjimą pi
nigą — rašykit Lietuviškai.

Vardas

Adresas
Miestas Valst.________ == I
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SVEIKATOS SKYRIUS
KONVULSIJOS

Turbūt niekas labiau negali 
inbauginti žmogaus kaip staigus 
konvulsijų apsireiškimas. Taip 
visai sveikas kūdikis, ar suau
gęs žmogus, puolą, tamposi, pa- 
stirsta, pamėlynuoja ir “apmir
šta”. Mirties baimė tiesiog su
kelia paniką (suirutę) visoje 

‘šeimynoje. Visi bando gelbėti 
■nelaimingąjį. O musų moterė
lės .pradeda “gydyti” savomis

gyduolėmis. Nuo paprasta kar
što vandens einama net iki nuo
dingiausių diedo pypkės^ syvų. 
O ką jau kalbėt apie tokius maž
možius kaip žibalą, terpentiną, 
ir daug kitokių liaudies vaistų! I 
Panašus elgimąsi ne tik kad ne
pagerina paties dalyko, bet dau-| 
gumoj atvejų užnuodina ligonį 
ir be laiko pasiunčia į kapus.

Bandydami užbėgti už akių 
panašiam neprotingam musų

moterėlių gydymui ir ligonių 
nuodijimui, pakalbėsime apie 
priežastis nuo ko atsirandą kon
vulsijos ir kaip Jas reikia gydy
ti pirm negu“atvyksta daktaras.

Pirmoje vietoje galima trum
pai ir aiškiai pasakyti, konvul
sijos yra nevienokios ir gali pa
eiti nuo daug įvairių ligų, taigi 
ir gydymo budai yra skirtingi 
ir įvairus.

Konvulsijos yra vaikų liga, 
nors retkarčiais ir suaugę žmo
nės gali jas turėti. Bet tai jau 

yra retenybė, o ne taisyklė. 
Vaikai labai lengvai gauna kon
vulsijas. Nekurie kūdikiai turi 
įgimtą paveldėjimą ir prie ma
žiausių kūno nenormališkumų 
gauna konvulsijas. Be to, jei
gu atminsime jog kūdikio sme
genis auga labai sparčiai ir ne- 
proporcionališkai pirmais gyve
nimo metais, bus aišku kodėl 
kūdikiai greičiau gauna konvul
sijas. Mažyčių smegenįs ir vi
sas dirksnių aparatas-sistema 
yra nesurambėjus, neišvystytą 
ir silpnutė. Menkas akstinimas 
panaikiną lygsvarą ir prasideda 
suitutė-konvulsij-os.

Bile ligos pradžioje kūdikiai 
gali turėti konvulsijas. Svar
biausią vietą užima rachitas—' 
kaulų suminkštėjimo ligą. Toji 
liga paeina nuo netinkamo mai
sto ir stokos taip vadinamųjų 
vitaminų. Net tokios paprastos 
ligos kaip slogos, peršalimai, 
kokliušas, jadra, tonsolitas ir 
kitokios vaikų ligos gali iššauk
ti gana stiprias ir pavojingas 
konvulsijas. .Visos smegenų ir 
dirksnių ligos turi konvulsijas; 
Svarbesnę vietą užima smegenų 
ir galvos plėvių uždegimas, gal
vos navikai, skauduliai, votįs, 
sifilis, ir daug kitokių ligų. Ne
tikę ir sugedę valgiai vidurių už
kietėjimas, kirmėlės, priepuolis, 
ausų ir nosies ligos prasideda su 
konvulsijomis. Laikymas kū
dikio mažame troškiame kam- - 
baryje ar arti prie kakalio (pe
čiaus) neretai pagimdo pamėly- 
navimą ir konvulsijas. Pradžio
je pneumonijos, difterijos ir 'ki
tų aštriųjų ligų kūdikiai turi di
desnes ar- mažesnes -konvulsijas.

Trumpai sakant, bile galvos 
ir dirksnių liga; bile užnuodiji-, 
mas, ar tai butų dujomis, vais
tais ar valgiais; bile uždegimas; 
bile liga nosies, ausies, krutinės 
ar vidurių gali iššaukti konvul
sijas.

Suaugę žmonės gali turėti 
konvulsijas nuomario ligoje-epi- 
lepsijoj, motinystės ligose, ink-, 
stų ir širdies ligose, hysterijoj, 
alkoholizme, užsigavimuose, už- 
sinuodijimuose, aštriuose užde
gimuose ir įvairiose galvos li
gose.

Suprantant kad konvulsijos 
gali paeiti nuo daug priežasčių, 
nesunku matyti jog ir gydymas 
privalo būti įvairus. Visuose 
atsitikimuose reik kreiptis prie 
daktaro, kuris nuspręs, kaip 
reikia gydyti. Tečiau pirm ne
gu daktaras atvyksta, reik pa
likti ligonį ramybėje, nevartyti 
ar net purtyti. Prie galvos yra 
gera pridėti ledų, kojas įmerk
ti į karštą garstyčių (mustard) 
vandenį, o visą kūną apkloti 
karštais rankšluosčiais. > Pana
šus gydymas nors nesulaikys 
konvulsijų daugumoje atsitiki
mų, -tečiau žymiai sumažins, ir 
susilpnins. Gi vartojimas vi
sokių degutu, terpentinų, žibalu 
ar kitokių-nuodų yra pavojinga 
ir kenksminga beveik visuose 
atsitikimuose. Nuo konvulsijų' 
retai kas miršta ir be vartojimo 
visokių nuodų -jos pereiną. Gi 
pašauktais daktaras, tam tikrais 
nekenksmingais vaistais ar ki
tokiais budais, sulaikys konvul-

datavo ir lermą kėlė, nors pats buvo kaltas: koks 
iš jo gali būti prezidentas jei jis nežino kad, bu
vęs suspenduotas bėgyje dviejų metų, negali bū
ti kandidatu? Jei kandidatas nežino elementarių 
organizacijos įstaitymų tai jis netinka būti kan
didatų, ir tokiam -žmogui užėmus -urėdą organiza
cija gali pakelti tiktai nuostolius. Prie to Dun
dulis gyvena Chicagoje, o ką reiškia tolumas Pre
zidento gyvenimo paaiškės toliau kaip kalbėsime 
apie Graičuną. Prie to viso, Dundulį remia “Lai
svė”, bolševikų-komunistų organas. Mes žinome 
kiek gero žmonijai padarė bolševikai Rusijoj,- kur 
desėtkai milijonų žmonių miršta iš bado, kur ša
lis taip subankrutijo kad už $1 gali gauti pusę 
milijono rublių.... Mes nenorime kad bolševi
kai subankrutytų musų Susivienijimą, todėl nie
kas už Dundulį neprivalo ir balsuoti. Anais rin
kimais, “Naujienos" sarmatijosi Dundulio kaipo 
kandidato į Sekretorių, — tat kas besakyti apie 
jį kaipo apie prezidentą?!....

Dar lieka Dr. A. L. Graičunas. Jis yrą, kaip 
Amerikonai sako, “good fellow”. Užsitarnavęs 
darbuotojas. Gal geras daktaras. Gal geras agi
tatorius. Gal geras kalbėtojas. Bet tautininkai 
turėtų atsižvelgti kad Dr. Graičunui, jo amžiaus 
sulaukus, nebeverta mokintis fraternalės organi
zacijos teisių, lai jis varo savo medicinos biznį 
ir daktarų laikraštį. Mes jį remsime. Bet ne ten 
kur reikia darbo — juk Dr. Graičunas ir taip tu
ri tiek darbo kad nevalioja apsidirbt. Tat kam 
dar naujų guzų jieškoti, O kas svarbiausia — 
Dr. Graičunas (kaip ir Dundulis) gyvena 'Chica
goje. Tas pats vienas faktas reiškia didelius nuo
stolius organizacijai. S. L. A. prie dabartinio 
išsiplėtojimo, Prezidentas turi bent keturis ar 
penkis kartus į metus būti raštinėje (New Yor
ke). Ne kartą reikia kad atvyktų centran už 
kelių valandų. Tai ir pasirodo kad GEGUŽIS, 
būdamas Mahanoy City, Pa., gali- būti New Yor
ke už kelių valandų, o Dr. Graičunui, ar Dundu
liui, reiktų bent dvi dienas iki jie išsirengtų New 
Yorkan. Toliaus,'— ekspensai kelionių išsvaidy
tų organizacijos pinigus be jokio reikalo. Mes 
gyvename tokioje gadynėje kada reikia kiekvie
nas centas taupyti. Turint Prezidentu Gegužį, 
jo kelionės į Centrą, su organizacijos reikalais, 
apsieiną metams apie $120. Tuo tarpu Graiču
nui ar Dunduliui užėmus prezidento vietą, jų ke
lionės į New Yorką apsieitų nemažiau kaip kokius 
600 ar 700 dolarių į metus. Taigi ir ekonomi
jos žvilgsniu butų labai neišmintinga agituoti už 
Graičuną ar Dundulį, Nei vienas nei kitas neat
neš tiek naudos kad Susivienijimas turėtų mė
tyti ant jų kelionių pinigus. Tau tain inkai ir vi
si kam rupi S. L. A. gerovė balsuos už Gegužį.

VICE’-PREZIDENTAS. — Į Vice-prezidentus 
geriausia tinka Advokatė Zuzana Puišiutė-šal- 
nienė. Rods, ji nėra tautininke su kunu ir dū
šia, bet didelė jos dūšios dalis jau įpriklauso tau
tininkams; Neužilgo ji bus visiškai musų tarpe. 
Tai viena; antrą, duokime jaunai advokatei ir 
jaunai musų darbuotojai progos atlikti naudingą 
didėlėje organizacijoje darbą. Prie to, organi
zacijoje, Centro Valdyboje, būtinai reikalingas 
yra advokatas. Puišiutė-šalnienė kaip tiktai- ir 
tiks tai vietai. Mes nesakome nieko prieš Kama
rauską nei prieš Metelionį. Abudu vyru yra ge
ru. Tik nei vienas nei kitas neatliks organizaci
joje tokio darbo kaip Puišiutė. O antgalo, S. L. 
A. Centre turi būti duodama daugiau vietų mote
rims, — juk arti trečia dalis SLA. narių yra mo
ters. Pats principas fraternalizmo pirmučiausia 
rūpinasi moterimis kaip'o šeimynų auklėtojomis.

SEKRETORIUS. — Organizacijoje paprastai 
visųsvarbiausi vieta yra Sekretoriaus, kurs yra 
širdis organizacijos. Nuo to kaip dirba ir kaip 
reikalus veda sekretorius priklauso organizacijos 
bujojimas ir augimas. SLA. užaugo į tokį laips
nį kad jo reikalų nebegali vesti bile kas. čia 
jau reikia didelio prisirengimo, reikia pažinti da
lykus nuodugniai. Nuo vienos-kitos klaidos ku
ri pačiam gali pasirodyti labai menka, gali pri
klausyti visos organizacijos likimas, galima pa-

i tekti teisman, galima pridaryti didelių nuostolių. 
I Dabar SLA. reikalauja jau pilnai prisirengusių 
žmonių j tokius atsakomus urėdus kaip Sekreto
rius. Dabartinė Sekretorė P. JURGELIUTĖ ne
reikalaują iš musų pusės rekomendacijų. Ji sa
vo darbu Susivienijimui nuo 1913 m. parodė ką 
ji gali ir kaip ji gali atlikti atsakomingą darbą-. 
Mums, kurie žiuri j SLA. kaipo į didžiausią Lie
tuvių organizaciją kuriai lemta yrą atlikti svarbi 
rolė Amerikos Lietuvių gyvenime, užtenka to 
fakto kad JURGELIUTĖS sekretoriavimo laiku, 
ir ačiū jos taktingam pasidarbavimui, Susivieni
jimas liko priimtas į Michigan, New York ir 
Massachusetts valstijas. Ypatingai su Massa
chusetts valstija vargo visi, ir daug dar butų 
vargę, — Jurgeliutė pirmuoju savo-apsilankymu 
Bostone išgavo tos valstijos LICENSE. Visi 
tautininkai balsuos už JURGELIUTĘ. ■ Už ją tu
ri balsuoti ir tie kam rupi SLA. gerovė.

Ką besakyti apie kitus kandidatus? Jei bent 
tiek kad reikia stebėtis kaip jie neišmano SLA. 
sekretoriaus pareigų sunkumo. Lenda lyg čia 
yra pašalpinės Jurginės ar Mikolinės draugys
tės reikalas. Jei jie yra vyrai ir tikrai nori or
ganizacijai labo, tai pirm nekaip kandidatuos į S. 
L. S. Sekretoriaus vietą, tegul bent per trejetą 
metų patarnauja SLA. Raštinėje ir išmoksta vi
so darbo, kaip padarė Jurgeliutė, o tuokart tai 
gal ir duosime balsą už tokius drąsuolius; O da
bar — mums rupi organizacijos gerovė, todėl nei 
vienas tų kandidatų balso negaus. Prie to viso, 
Raginskas yra remiamas “Laisvės”, jo paties 
prakalbos atsiduoda anarchiška betvarke. Susi
vienijimui bolševikų nereikia.

KASIERIUS. — Tautininkai iš trijų kandidatų 
turi pasirinkti A. B. STRIMAITĮ. Senasis, Pauk
štis, kaip jau buvo minėta spaudoje, neketino ap
siimti. .Kodėl jis apsiėmė išnaujo “runyti” — 
tai .tiktai jam vienam žinoma

A. B. STRIMAITIS, kaipo Baltic States Banko 
direktorius, yra perėjęs per visus valdžios ir Ban
kų Department!] koštuvus, — ir atrastas kaipo 
teisingas ir labai patikėtinas žmogus. Jei New 
Yorko valstijos Bankų Departmentas priėmė A. 
B. Strimaitį kaipo Direktorių-Steigėją Baltic Sta
tes Banko, tai, be abejonės, jis tinka ir prižiūrė
jimui SLA. Iždo. Prie to, jis, išbuvęs per 9 metus 
SLA. sekretorium turi daug pažinimo organizaci
jos reikalų.

Kaslink Linonio, — niekas jo nežino, niekas "ne 
girdėjo nei kas jis yra, nei kiek jis turi' įsitikėji- 
mo piniginiuose klausimuose.. Už jį niekas ir ne
balsuos.

DAKTARAS-KVOTĖJAS. — Balsuosime už 
DR. IP. BRONUŠĄ. Jis dirbo “Tėvynėje” per 
keletą metų, po to savo spėkomis, per dideliausį 
pasišventimą, išėjo daktaro mokslą. Tuomi jis 
atnešė daug garbės Susivienijimui, ir užsitarnau
ja kad mes jam tą gerbę pripažintume. "Buvo 
karo laukuose. Gerai pažįsta SLA. reikalus. Yra 
jiems atsidavęs. Geras tautininkas. Geresnio 
Daktaro-Kvotėjo mes nerasime.

Kaslink Dr. Matulaičio — turime laikytis tos 
nuomonės kad kas nuo musų pasitraukė tas nebe 
musų-. Dr. Matulaitis nuėjo ir susibičiuliavo su 
klerikalų lyderiu kunigu Jakaičiu ir kažin ar tik 
ir pats neišvirs į klerikalą. Kas ne su mumis, 
tas prieš mus. Jei 'Dr: Matulaičiui norisi laiky
tis su klerikalais tai gal jis pateks į daktarus kvo
tėjus Susiv. Liet. Rymo-Katalikų Amerikoje. To
dėl mes už jį' nebalsuosime kad neužkirtus jam 
kelio pastatyti kandidatūrą pas rymionus.

Dėl Dr. Klimo — nedaug tepasakytum. Jis 
yra geras ir tvirtas patriotas. Tačiau — prie 
SLA. daug yra darbo daktarui kvotėjui. O Dr. 
Klimas ir be to turi pilnas rankas, — vos vos ap
sidirba.

MES BALSUOSIM Už DR. BRONUŠĄ.
IŽDO GLOBĖJAI, — Balsuosime už J. M. DA

NIELIŲ ir M. W. BUSH.' Geresnių negausime 
ir geresnių nejieškome.

S. L. A. RINKIMŲ KOMITETAS.

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 Grindįs — HANNA BLDG.

Superior Skyrius St. 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

sijas tuom sykiu, o prašalinda
mas ligą-konvulsijų priežastį 
prašalins ir pačias konvulsijas. 
Konvulsijos yra ligos ženklas- 
simptomas, o ne pati liga. Pra
šalinus 'ligą, pranyks ir jos žen-"“ 
klai. Dr. Med. J. T. Vitkus.

CLEVELAND ACCORDION 
C H O O L

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

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

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL Tony Cairo, Mgr. ■ 

1410 ST. CLAIR AVENUE 
CLEVELAND, OHIO

DIL RICHTER'S 
t’PAIN-.

PEUSSU

kliu.

Gera sveikata yra verta auk* 
siniQ dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Fra&alinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerio, kuris yra seuudrau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkarovaisbažen-

Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
kose arba pas.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St.

Brooklyn. N. Y.
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TU IR AŠ
(Kai kam j Albumą su N. Metais) 

Tu, tvirtas, augštas, augalotas, 
Sunkus, aptukęs, kiek 'kuprotas, 
Drebi del menkniekio, skatiko....
Kada gimei tave sutiko
Galybė, džiaugsmas, turtas laimė;
Užtąt nesvetima tau baimė 1....

Kišenius tavo išsipūtęs.... 
Nuo vargšo bėgi kai pasiutęs. 
Minkštai miegi, gardžiai pavalgai, 
Ir klauso tavęs žmonės-vergai. 
Nuo šalčio kailiai tave dengia, 
0 vasarai — šilkus prirengia.

Tu šiandien juk valdai pasaulį;
Kas prieštarauti ir begali.... 
Save skaitai -didžiu, galingu, 
Ir tiktai turtuos jieškai lygų; 
Tenai juokies kur reik raudoti! 
Bet kas žmogus — ne tau žinoti!

Aš — vargšas, mažas, neturtingas, 
Bet kad bebūčiau nelaimingas 
(Nors nedavalgęs ir nuplyšęs, 
Ir ranką kai kada atkišęs) — 
To pasakyti negalėčiau 
Kad ir patvoryje gulėčiau.

Nors mano kūnas susitraukęs, 
Lyg kad senatvės jau sulaukęs, 
Ir nežinau ką ryt pradėsiu, 
Ar duonos kąsnį beturėsiu, 
Vienok nekeikiu tą likimą — 
Pamačius tave džiaugsmas ima!

Nors tu manęs nebepažįsti,’-' 
Ant mano kelio vis užklysti. 
Tu mėgsti jei tave kas giria, 
(Ir kiaulei kartais straipsnį skiria!) 
Kur čia žinosi iš kur imas 
Mums kitą kartą įkvėpimas....

Aš tas kas myli žalumynus, 
Ir dangų, žemę ir kaimynus.... 
Iš daugel vargo ašarėlių 
Iš akių vargšų našlaitėlių — 
Širdis vargdienio diegus skina, 
Vainikais žemę isclaibina....

Drebi išgirdęs apie mirtį:. 7
— O! reiks su viskuo atsiskirti.... 
O aš: — Eik šian mirtie, viešnele, 
Tu nuraminsi man širdelę....
Kam visuomet kentėti, jausti....
Nėra nei kur galvos priklausti.... 

Abudu mudu — busim lygus. 
0 mudviejų kapam išdygus, 
Paminklai, žinoma, statysis, 
Ant jų kai kas dar ir rašysis.... 
Mat, vienas buvo pikių tūzas, 
Šalia jo kitas — vargo guzas....

Brangus paminklas, marmurinis 
(Na, gali būti akmeninis) 
Iš tavo turtų išstatytas, 
Ten tavo vardas įrašytas.
Bet.... žmonės ten nemegs sustoti, 
Jie tavęs nenorės žinoti!

Toliau, mažytis paminklėlis, 
Ant kapo žydi skaisčios gėlės.... 
Tai mano kapas! Ant jo žymė 
Kas čionai ilsis, kada gimė, 
Ką rašė, dirbo, veikė matė, 
Ir kas paminklą šį pastatė.

Čionai ateis sena motutė, 
Jauna mergužė, ir sesutė, 
Ateis visi kuriuos mylėjau, 
Del ko vargau, veikiau, kentėjau. 
Kam teks kovoj kliūtis matyti, 
Eis mano ‘kapą atlankyti....

Žinok, brolauk, tu man ne draugas; 
Nuo tavęs dvokia senas raukas.
Kuomet kelyj mane sutinki 
Tai sau visuomet prisiminki: 
Visi pavirš į žemių krūvą — 
Geri darbai tiktai nežūva!..........

A. Vaičiūnas.
1921. Rygoje.

myli tokį žmogų kuris savo sko- 
apsimoka.

Savęs paguodai reikia prisiminti: Ki
ti taipgi turi savų bėdų.

Visi 
las laiku

JAM....
(Atminčiai draugo V. Vektario 

laidotuvėms)
Diena švinta, saulė teka, 
Jau pavasaris atėj’;
Vyturėlis čiulba, šneka,
Ir mums linksminti pradėj’.

Medžiai sprogsta žaliais lapais, 
O, kaip linksma ant širdies;
Or’s pripilta gardžiais kvapais, 
Gamta bunda po nakties.

Jau artojas žagrę ima, 
Pila sėklas i maišus, 
Pilnus krauna j vežimą, 
Taisos eiti sėt laukus.

Piemenėlis gena bandą 
Ir dainuoja daineles, 
Jis linksmybę jose randa, 
Beganydams karveles.

Visi sodnai sužaliavo, 
Koks kvepėjimas yra, 
Ir gegutė užkukavo — 
Tik jo gyvo jau nėra.

Jis nemato tų gražybių, 
Guli vienas ant lentos;
Nesulaukė tų linksmybių
Dienos linksmos ir šiltos....

Bokšte varpas suskambėjo, 
Balsas eina per laukus, 
Laidotuvės prasidėjo — 
Verksmas apima visus....

Jaunikaičiai ima grabą, 
Visi verkia jo labai, 
Nes Į žemę dės jo kūną 
Kur ilsės jis amžinai.

Kasdien tave, mielas drauge, 
Tik gegutė apdraudos;
Anksti rytą raibi paukščiai 
Tau giesmelių pagiedos.

Tariu žodį paskutini:
— Sudiev, drauge, amžinai, 
Man net 
Gailiuos

skauda jau krutinę, 
tavęs aš labai!....
......... Ant.-Ferd. Max.

Akmeniuose.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

s
ŽIEDELIS

Guliu, keliu ar ką veikiu— 
Mintis vis pas tave.
Manau, svarstau, svajus 

pinu —
Vis sau skiriu tave.
Kas gal išvengt, ar išlaikyt 
Viliones tų akių
Kurios jau baigia užvaldyt 
Mane ik pat ausų....
Tu dar lyg rolė vos trumpai 
Gavai daržus dabint, 
Bet kuomet žiedas prasiplės 
Bandysiu tave skint.

Adonis.
Nuo Juokų Red.: Mes taip 

ir sakėme: čia prasideda nuo
bodus džiaugsmo garsai vietoj 
linksmų ir žingeidžių ašarų, čia 
kitados gerb. Mučelmnkas de
javo, gerb. Cirineušas meilės 
kryžių tempdamas ašaras liejo, 
gerb. Maižiešius sunkybes dėstė, 
ir kiti, ir tik retkarčiais kas 
pamargino kokia nuobodžia tei
sybe.

— Senai, senai dar, kada šis 
skyrius gimė, mes buvome užsi
minę jog žmonėms žingeidu tik 
kas kitam skauda, kas 'kitam 
kenkia, kas kitą vargina ir nuo 
ko kitiems negerovės ateina. Ta
da visi iš pašalių žiūrėdami tik 
šypsosi ir žingeidaujasi.

Geriaus mums butų jei gerb. 
Cirineušas verktų, jei gerb. Mu- 
čelninkas aimanuotų. Bet ne
laimė! jiedu pasiekė tokio džiau
gsmo kokio jiems kiti pavydi.

Bet kur gerb. Biruta, gerb. 
Audra, p-lė Kleopatra, ir gerb. 

' kitos? Kodėl nutilo čia dainos 
jūsų, kodėl nežavit savo žode
liais, kur dingo jūsų eilių pun
deliai? Negi ir jus jau ramiai 
nuėjot keliais pačiais tais kur 
vyrai dainiai, ir susiradot sau 
kurį mylit — užtai ir tylit?

Linksma mums butų jei kož- 
nas vienas kas čia mums skau
smo daug savo pylė atsiektų lai
mę, sulauktų džiaugsmo, ir gau
tų sau tą ką labiaus’ myli. Bet 
kad 
kad 
kitų 
nelę

Prie šių- gerb. Adonio eilių 
norime patėmyti jog tas žiede
lis, jeigu ištikro gražus, ras sau 
daug mėgėjų, ir ar vėl kas nors 
kitas -pirm jo jo nenuskins, o 
gerb. Adoniui ar vėl neliks sun
kus tas senas Vilkiniui kryžius?

V
"Kaune vienas -“skveras” (ar

ba Amerikoniškai išvertus “aik
štė”) užvardinta “Vienybės Ai- 

'kštė”. Brooklyn© “Vienybė” gi- 
1 riasi kad tas padaryta jos “gar- 
' bei”.

Antra garbė, tuo pačiu keliu 
.einant, pripuola irgi Brooklynui 
— tik dabar “Laisvei” — nes 
Kaune yra “Laisvės Alėja”.

O kadangi daug pirm to Lie
tuvoj buvo (ir dabar yra) dau
gybė “aikščių” vadinamų "dir
vomis” — tą garbę mes pasi- 
imame sau.
. Visas tas “garbes” sudėjus į 
svarstykles, arma mastu mje- 
ruojant, “Dirvai” daugiausia 
garbės išpuola.

Bet kad CleveFandas nėra 
1 nei kiek “garbėmis” žemesnis 
už Brooklyną priliudija ir ši-

NAUJAS ATRADIMAS MOKSLO 
PAMATŲ SUJUDINIMUI

NIAUJI išrodymai surasta kaslink teisin
go laiko išradimo teleskopo — žiūro

no vartojamo žvaigždžių tyrinėjimui ir ki- 
' tiems panašiems dalykams. Tūlas Voynič 
atrado slaptą rankraštį Bacon’o, iš kurio 
žinių matyt reikės perrašyti pasaulinę mo
kslo istoriją pernaują.

Tasai rankraštis, parašytas cifrais pa
žymaus Anglų mokslininko Bącon’o, kuris 
mirė 1296 m., yra perrašomas raidėmis — 
perrašymu užsiima Pennsylvania Univer
siteto profesorius Newbold, ir savo ištyri
mą perstatys Amerikos mokslininkams se- 
kantį mėnesį.

Vienok jau ir dabar to rankraščio da
lis yra nufotografuota ir parodoma moks-' 
lininkams. Visi šių dienų rankvedžiai ir J 
enciklopedijos rodo jog teleskopas ir mik
roskopas buvo išrasta 16-me amžiuje. Tą; 
faktą reikės pertaisyt, nes tas stebėtinas 
Bacon’o rankraštis prirodo jog net 12751 
metais pats Bacon turėjo dikčiai padidinan 
čius stiklus abfejų minėtų instrumentų.

Kodėl Bacon tą laikė paslaptyje? At
sakymas: Išgelbėjimui savo kailio nuo in
kvizitorių sudeginimo. Inkvizitoriai jį tu
rėjo paėmę ir laikė kalėjime daug metų, in? 
tardami magiku ir burtininku. Savo stip
riais didinančiais stiklais Bacon matė ir 
piešė paveikslus dangiškų ir anatdmiškųl 
daiktų kurie pirm to nebuvo žmogaus akia 
matomi ir kurie vėl liko užmiršti per kelis 
šimtmečius. Jeigu Bacon tada butų dry- ^ag. Lietuvoj daug yra sutvė- 
sęs savo ištyrimą atidengti, civilizacija ir „mų vadinamų “artojais” — ši 
mokslas butų šiandien trimis šimtais me- garbė pripuola irgi Clevelandui, 
tų stovėjęs toliau ųuo Šių dienų. Ką tas ir. mes ją atiduodam “Artojui”, 
reikštų — atsakyti tegalėtų Jules Verne, 
jeigu dar gyventų. Kiekvienas žmogus myli vie-

Šituo faktu, ir daugeliu kitais, vaduo-pas kitą, bet o! kaip keista: jie 
vienas nuo kito taip šalinasi!

neliktų čia nuobodumas, ir 
n’ateitų kapyno tyla, reikia 
vėl kurie užvestų naują dai- 
kad skausmas kįla.

nes greičiau griebiasi už to kas šiais laikais uždrausta'. Gavęs, tfWVWVWWWVWWWWWflW 
blogą jiems neša.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.
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Mandagesnė forma sakinio: 

“Tu. meluoji” yra: “Aš tau ne
tikiu”. »

Sakinio: “Neužmiršk ką sa
kiau”, yra: “Atmink ką sakiau.”

Muzejuje esant, matėme pa
vidalą — kalvį sukalantį šautu
vus, (durklus ir kitus karinius 
įnagius į plūgą.

Tas perstato galą karių.
Sekantis žingsnis po sukali- 

mo skerdimo įrankių į plugus 
yra perkeitimas karės didvyrių 
į kolektorius iškolektavimui iš 
visų šalių karės kkolų. .

pasispaudę.po. pažąsčia, baimin
gai parkiutin'd * vakare namon, 
inėjo į stubą per užpakalines 
duris, užžiebė žiburį, pasidėjo 
bonką ant stalo, ir .rengėsi nu
sirengti. Staiga per virtuvės 
aslą prabėgo pelė. Gerb. šlap- 
skus stvėrė 'bonką ir trenkė į pe
lę,. visai netikėdamas ją užmuš
ti, nei manydamas bonką sumuš
ti, tik išsiveržus jo- instinktui— 
naikinti peles, kurių žmonės am
žinai nekenčia. Tik paskui jis 
pamatė: bonkos .tik kaklas čie- 
las gulėjo, o asla kvepėjo tuo 
jo brangiu skystimėliu kurį ren
gės nedėlioj prie pietų su bur- 
dingieriais gerus laikus švęs
ti.

®POI

damiesi, nei vienas neturėtų niekame gin- 
čyt jog kaip jau šiandien mokslo kas už
tikrinta ar tikrinama kad tai jau ir galu
tina ir teisinga. K.

1269 Amerika. Rinkinis jvairių faktų pusi. 288
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete.................. p. 79
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai

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

Reikalaukit “Dirvoje”

75
50
35

1.00
1.50

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdiir.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 KARIUMENe” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 

dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Mes skaitėme “Tėvynės Gy
nėją” (iš Lietuvos) ir užtikome 
juokuose paveikslus atvaizdi- 

. nančius Lietuvos kareivius be- 
sipratinančius naudoti Ameriko
nišką “čiutabaką” arba kram
tomąją taboką. Tas šlykštus 
paprotis greitai Lietuvių karei
vių tarpe pradėjo platintis, nors 
išsykio reikia sirgti ir vemti ir 
tt. ir tt.

Paskui mes manėme apie ki- 
| tus — gerus Amerikonų papro- 
| čius bandytus įvesti Lietuvon, 
I ir kaip sunkiai, beveik nežymiai, 
Į jie ten platinasi, nors butų la- 
bai-labai naudingi.

Išvedimas: Visada vanduo 
bėga į ten kur žemuma, ir žmo-

Radę priekabių prie tokių ku
rie iš Latiniškos H padaro Sla
višką G ir vartoja ją Lietuvių 
rašyboje, lyg pajuoką musų li
teratūrai, mes dar randame prie
kabių ir prie tų musų laikraš
čių kurie maloniausiu juoku ran
da pavartojimą senos puslenkiš- 
kos kalbos, kokią seniau Lietu
viai vietomis vartojo, arba ir 
nevartojo, o tik tie “rašytojai” 
išsimislina.

Tokius juokus jau senai mu
sų laikraščiai ir pirmesni redak
toriai išmalė ir išnaudojo.

Jeigu, vyručiai, norit juokint 
savo skaitytojus tai išraskit ką 
nors naujo, o ne pasiganėdinkit 
senu ir numaltu.

Jei to negalit, bet neatsilikit 
nuo dabartinių dienų.

Kodėl niekas šiais laikais ne
rašo kaip Shakespeare, nepiešia 
kaip Raphaėlis, arba kiti? To
dėl kad tai butų pamėgdžioji
mas, ir rašytojai ar artistai ne
sutvertų nieko naujo, o tik ko
pijas.

Ant kiek saldus tokie juokai, 
jie turėtų būti musų redaktorių 
atmesta, nes jie neparodo musų 
juokdarių jokio progreso.

Kurie kelia daug lermo, tan
kai jų vardai patenka laikraš
čiuose ant pirmo puslapio. Vie
nok pasaulį, valdo tie kurie tyli 
ir rapiiai užsilaiko, ;— rašo Pr. 
Petkus (iš Pittsburgo.)

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 - .- 
PANNONIA (tik

Kabinę $130. 3 Kl.
Per Cherbourg, 

Liverpool ir Glasgow
CASSANDRA (iš Portland)

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

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

VW/AWWVWWAWAW.

Bal. 8 Geg. 13 
kabinę) Bal. 18 
103.50. Taksų $5.
Southampton,

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

“Dirvą” pusei metų.

Didelės 
Trub. 
Kaina 
25c

Vaikai Pasako Savo Draugams
Hes mylim valyt dantis su COLGATE’S 

todėl kad jis turi malonų skonį ir padaro 
musų dantis taip baltus kaip perlai.” 
Prigelbėkit savo vaikams išaugti stipriais 
vyrais ir moterimis, mokinant juos valyt sa
vo dantis su COLGATE’S*
Nusipirkit trubelę šiandien savo šeimynai.

P-lė Ant. Vainoniutė, iš Chi- 
cagos, lankėsi Clavelande pas sa
vo anukus.

Matyt ir jos dievai neužmir
šo ir anūkais apdovanojo.

Protestas del šonkaulių. Mes 
Brooklyno šonkaulių Klubas, iš- 
reiškiam savo protestą prieš vy
rus. Mes viešai-perskaitėm sa
vo susirinkime gerb. Spragilo 
pilozopiją kur jis sako kad šon
kauliai nuo vyrų bėga. Mes ga
tavos esam prie bile • šono pri- 
kibt, jau pralaukėm eiles mete
lių, o jie vis nedrysta mus už- 
kalbint. Tai ne mes kaltos kad 
jus- tokie bailiai.

Gerb. Spragilo šonkaulis išsi
platino: Clevelande mergos jau 
nesivadina merginomis 'bet šon
kauliais. Taip šneka ateivės ir 
čia augusios Lietuvaitės. . Bet 
čia augusios nevisos žino skirtu
mą tarp “šonkaulio” ir “šlau
nies”, užtai jos tankiai pavarto
ja pastarąjį žodį. “Aš ne jo 
šlaunis”, gerb. A. Praškevičius 
pirmiausia tą susekė.

Daugelis žmonių daug blogo 
kitiems padaro vien sau dary
dami gerą ir .tik apie save ma
nydami.

akį
šių dienų tragedija. Sebasti

jonas šlapikus, vietinio Blaivi
ninkų Klubo pirmininkas, aną 
dieną parsigabeno namon kvor
tą taip brangaus daikto kuris

jn

žiūrėkit
kad kas savaitė atidėtumet kiek
nors del ateities.
Lai šis patogioj vietoj esantis

Netoli

KAS KRAUNA JUSU PI
NIGUS I BANKĄ?

Neleiskit kepėjui, mėsininkui, 
namų savininkui ir krautuvnin- 
kams sunaudoti VISUS* jūsų pi
nigus.
Pastatykit save pirmiausia ant
savo mokesnio lakšto.

72 metų amžiaus taupymo ban
kas užlaikys jums jūsų pinigus 
saugiai, su 4% paluko.
90,000 žmonių turi čia padėję
savo taupymus.

Incorporate d 1843

Society for pamigs
in the Citu of Cleveland

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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VARPO B-VES AKCI
NINKAMS AMERI

KOJE
(Atvežė Kap. VI. Natkevičius)

Draugai! Po to kaip Dr. D. 
Alseika apleidęs Ameriką sugry- 
žo Lietuvon, mes mažai galėjo
me pranešti apie “Varpo” Ben
drovės stovį* ir darbus, nes laiš
kais sunku išaiškinti visą padė
tį. Dabar, siunčiamiems Lietu
vos Valstiečių Sąjungos ir Liau
dininkų atstovams į Ameriką 
mes duodame įgaliojimus kad 
musų akcininkams žodžiu pra
neštų kokia “Varpo" B-vės pa
dėtis ir kokie darbai numatoma 
ateityje, ir kad jie pagelbėtų 
musų įgaliotiniams ir “Varpo“ 
B-vės komitetams reikalingą 
darbą dirbti. Mes manome kad 
draugai Varpininkai šį musų 
siūlymą bendrai dirbti su atsių
staisiais iš Lidtuvos atstovais 
priimsite, ir, kaip pirma taip ir 
dabar, .kartu tolesnius “Varpo” 
B-vės tikslus v vykdindami dar
buos! tės.

iuo laiku “Varpo” Bendrovės 
stovis yra geresnis -negu buvo 
tikėtasi. “Varpo” B-vė įsikūrė 
ir pradėjo dirbti gana sunkiose 
sąlygose, pradžioje 1921 metų. 
Tuomet Lietuvoje visi gyveno 
’tik ta diena, nes gandų buvo 
įvairių, o valstybės padėtis 
vo silpna. Vieni kalbėjo 
tuč tuoj Lenkai užimsią, 
laukė bolševikų, treti, tame 
šinyje gandų begyvendami
ko dirbti nebenorėjo. Prekybos 
beveik jokios nebuvo, reikalingų 
dalykų, b ypač knygų, popieros, 
spaustuvės reikmenų, nebuvo 
galima gauti be Vokietijos, kur 
reikėjo mokėti dideles kainas, ir 
viską grynais pinigais. Tokiai 
šalies padėčiai esant, surinkti 
spaustuvės įsteigimui reikalin
gą kapitalą nebuvo galima ti
kėtis. Kaune buvo kelios žydų 
spaustuvės, bet jos menkai dir
bo, o už darbą lupo devynis kai
lius,. valstybės spaustuvė val
džios darbais užversta, sveti
mų darbų nedirbo. Prisiėjo Val
stiečių Sąjungai ir Liaudininkų 
partijai išsižadėti savo laikraš
čių ir knygų leisti, arba leisti 
kaip galima mažiau. Tuomet 
pradėję eiti jų laikraščiai “Sau
lėtekis”, “Darbas” turėjo susto
ti'ėję, ir reikėjo pasitenkint ma
žu “Lietuvos Ūkininku”, mene-

bu- 
buk 
kiti 
mi- 
nie-

yra ir didžiausia Kaune, po val
stybinės.

Pereitais metais "Varpo” fi
ves spaustuvėje buvo .padaryta 
darbų viso už 1,350,396 auksi-

ainiu “Varpu”, kurie taip pat 
davė dideliausius nuostolius, ir 
leidėjams, “Varpo” B-vei, neliko 
nieko kito daryti kaip steigti 
savo spaustuvę arba išsižadėti
ir ‘tų laikraščių kurie buvo lei- nų; iš to pelno spaustuvė davė 
džiama.

Tuo tai laiku, tame chaose 
gandų, kaip sakėme, niekas ne
norėjo imtis rimto ir atsakmin- 
go darbo. Dar 1920 metais bū
relis drąsuolių iš “Varpo” B-vės 
Valdybos narių, paskatinti Ame
rikiečių prižadais paremti dar
bą, paskolinę savo vardais pini
gų virtos bankuose ir Lietuvos 
Atdtatymo Bendrovėje (Ameri
koje) nupirko Rygoje palaiky
tą, bet dar gerą, spaustuvę, par
gabeno į Kauną, ir čia įsteigė 
spaustuvę, kuri 1921 m. sausio 
mėnesyje pradėjo dirbti.

Iš pat pradžios spaustuvė tu
rėjo tiek darbų kad negalėjo ap
sidirbti. Nupirktoji spaustuvė 
buvo nedidelė, turėjo daugiau 
raidžių mažiau mašinų, kai ku
rios jų .reikalavo remonto. Daug 
sutvarkytų darbų turėjo ilgai 
laukti eilės į mašiną papulti.

Kad nebūtų trukdymų, kad 
galima butų viskas atlikti grei
tai, ir vienas skyrius (rinkykla) 
spaustuvės butų pritaikintas 
tinkamoje proporcijoje antram 
(mašinų skyriui), prisiėjo ma
šinų ir raidžių dapirkti, reikėjo 
sudaryti trečiąjį skyrių — ra- 
šyklą, ir tt. Taip visas per
eitas metas praleista spaustu
vės tvarkymui ir didinimui.

Vienok spaustuvė tuo tvarky
mo laiku dirbo. Ji dirbo dar
bus pigiau ir mokėjo darbinin
kams brangiau negu kitos spau
stuvės. Į “Varpo” B-vės spau
stuvę susispirtė geriausi spaus
tuvės darbininkai, ir kartu ji 
numušė kainas už spaudos dar
bus 
po” 
bet 
tyti
geriau apmokėti, nes mes su
prantame kad “Varpo” B-vė 
yra įstaiga darbininkų Ameri
kiečių, kurių tikslu yra rūpintis 
savo draugų Lietuvoje būvį pa
gerinti.

Taip ėjo darbas pereitais me
tais, taip šįmet eina — “Var
po” B-vė pigiausia dirba spau
dos darbus Kaune, ir apmoka 
darbininkams geriausia.

Bet “Varpo” B-vės spaustuvėmis apmokama kartu su pačiais

1150,000 auks., neįskaitant or
ganizacijos išlaidas ir aiksčiau 
padarytas “V&rvo” B-vės sko
las. Atskaičius visus nuosto
lius ir skolas, gruodžio 4 d., 1921 
m., dar liko -pelno 8,141 auks., 
80 sk. Dabar “Varpo” B-vės 
visų mašinų, raidžių ir kitų 
spaustuvės dalykų vertė siekia 
1,700,000 auks., pagrindinis ka
pitalas — 1,000,000 auks. Rei
škia viena akcija, atėmus .sko
las, verta 750 auks.

Taip dalykai yra šiandien.
(Bus daugiau)

visame Kaune. Mat, “Var- 
B-vei rūpėjo ne vien pelnas 
ir sąžiningai kainas nusta- 
už darbus, ir darbininkus

Lietuvos Laisvės Pasko
los Įstatymas 

Amerikiečiams 
(Lietuvos Jnf. Biuras. Washingtone) 

Vyriausybės žinių Nr. 70'ir 
71 paskelbta Lietuvos Laisvės 
Paskolos Amerikoje įstatymas 
kurio turinis čionai paduodama: 

Einąs Respublikos Prezidento 
pareigas Steigiamojo Seimo Pir
mininkas skelbia šį Steigiamojo 
Seimo 1921 m. liepos 9 d. pri
imtą įstatymą apie Lietuvos 
Valstybės Paskolos pakeitimą.

Įstatymo apie Lietuvos Val
stybės 5l/i% paskolą nuo Ame
rikoje gyvenančių Lietuvos pi
liečių pakeitimas.

'Laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės įstatymas apie Lietuvos 
Valstybės 51/2 % paskolą nuo 
Amerikoje gyvenančių Lietuvos 
piliečių 1919 metų spalio mėn. 3 
dienos pakeičiama šiaip:

1) Lietuvos Valstybė užtrau
kia nuo Amerikoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių 5% paskolą 
sumoje 5 milijonų dolarių pen
kiolikai metų nuo 1920 liepos 
mėn. 1 dienos.

2) Paskola vadinasi: “Lietu
vos Laisvės Paskola Ameriko
je” ir leidžiama bonais kupiūrų 
50, 100, ir 500 dolarių.

3) Paskola garantuojama vi
su Lietuvos valstybės turtu ir 
jos pajamomis.

4) Palūkanos išmokama vie
ną kartą per metus už išėjusį 
liepos mėnesio 1 dienos kuponą 
arba nuo tos dienos per 10 me
tų. Paskutiniais metais nuošim-

rbonais. Lietuvoje nuošimtis ap- 
j mokama Valstybės Iždinės auk
sinais Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos oficialiniai 
nustatytu dolario kursu. Ame
rikoje nuošimtis ir patįs bonai 
apmokama dolariais tose įstai
gose ar bankuose kuriems jų 
apmokėjimą Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerija bus pa
vedusi.

5) Nuo visokių valstybinių 
rinkliavų ir mokesnių ši pasko
la atliuosuojama. šios paskolos 
bonus Lietuvos Vyriausybė pri
ima įkaitu oficialiniai nustatytu 
kursu, ir savininkams reikalau
jant laikoma ,Valstybės Iždinė
se dovanai.

6) Kupiūrų formą, atskaito
mybės ir visą realizavimo ir ap
mokėjimo tvarką nustato Finan
sų, Prekybos ir Pramonės Mi- 
nisteris.

7) Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos Finansų De
partments leidžiama 3,600,000 
auksinų kreditas šiai paskolai 
realizuoti.

Pastaba: Įstatymas apie Lie
tuvos Valstybės 5*/2% paskolą 
nuo Amerikoje gyvenančių Lie-' 
tuvos piliečių iš 1919 m. spalio 
mėn. 2 d. priedėlis -prie Laik. 
Vyr. žinių, Nr. 13, panaikina
ma, o šis įstatymas įgįja galios . 
nuo 1919 
2 (Įienos. 
(Pasirašo 
ginskis ir 
kas Dr. K. Grinius.)

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
šių nakcialy (dzūkiška) ....... *.........................
jojau Diena (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ...........................................
Vai Aš Pakirsčiau .........................................
Už šilinge!) .......................................................'....
Dovanojo (dzūkiška) ...............................................
Skyniau Skynimėlį .................................................
Tykiai Nemunėlis Teka .......................................
Saulutė Raudona ...................................................
Lihgo (Latviška)- ......'......................................
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ...............................

Žalčio ir. Gulbe-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė’’. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .........................................................

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ... .

Birutes Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna I-ntkus. Solo ir pianui) ... 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ...................................................
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ...................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi,'Rūta, Rūtele (solo) . .. ...........................
Pasaka (solo) .....................................,....................
Noktumas — Ačiū (solo) ...................................
Kur tas šaltinėlis (solo) ................................... ...
Vai, Verčia, Laužo (solo) ............................... ..
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži 
Skambančius

(4 lygiems balsams) ...................
Stygos (duetas) ...........................

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ............... ................ •..

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. .chorui) .......................
Era Mano Brangi (baso solo) ...........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ...........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .......................
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) . ........... ...............
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ......................
Oželis (mišr. chorui) ...........................................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ...............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ..............

lygiams balsams) ...

(solo) ............
Gimę (chorui)

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
26c 
15c

30c

75c

35c

30c 
3.00 
40c 
60c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
60c 
50c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.60 
60c 
60c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30c 
50c 
60c 

1.00 
1.00 
30c

plaukia sau laivelis (duetas) .............. ............
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ....... .
Saulutė Tekėjo (duetas) ............. .1................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . ...;...................
Scherzo (tik pianui) ................................ ..
Sunkų Man Gyventi (solo) ........ ...............
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ...........................
Vakarinė Daina (mišram chorui) ...................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ...............
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) ............................................................
Lietuvos Himnas (solo) ........................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir-Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir'Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 
Kad aš Buvau Mergele ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ....................... ....
Gailesčio Giesmė (trio) ....................... ................
Asperges Me (trio) ...................... ,
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............... .
Pasaka (pianui) ........................................................
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego " 
Tris Liaudies Dainos (pianui) .... ......................

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .........................
Graži čia Giružė (solo) ............................
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ................
Meilė (solo) ............................... ...........
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .................
Visuomet Širdis Surakinta .........................

76c

75c 
25c 
30c
25c 
60c 
60c

60c 
60c 
25c
30c 
45c

75c 
60c 
36c 
35c 
35c 
35c 

,35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
26c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50;

75c 
60c. 
60c 
66c 
40c 
76c 
25< 
6Ck

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ...................
Karvelėli (mišr. chorui) ...................................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ...............................
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ....................... ..
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .............. .*....

Dainos, su tai si tos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ..............    1.50

Revoliucijos. Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems halsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16........................................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill......................................................

25c
30c
40c
35c

26c

86c
60c 
50c

1.00

26c

■'DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

— Nuo Dievo....
— Parodyk gi popierius ar 

nuo paties Dievo?
Negali taip būti. Kaip Ponas 

Dievas Adomą iš rojaus už ski- 
nimą užgintų obuolių varė, nors 
Dievas pats tam buvo kaltas, 
reikėjo jam kokį nors sargą pa
statyti, o ne vesti į pagundą 
silpną bei alkaną jnusų pratėvį; 
taigi kada, jį, reiškia, iš rojaus 
mandagiai išprašė, jo pradžiu- 
ginimui atidavė jam visą žemę 
ir visa kas ant jos kruta, auga 
ir yra. — Imk, sako, tai tavo 
ir tavo vaikų. — Tai kas gali 
tikėti kad Ponas Dievas po tam 
tą žemę dar -kam, nors ir kara
liui, padovanotų? Negali tai 
būti! Nei vienas karalius nuo 
Dievo niekas nei kąsnelio žemės 
nėra gavęs, bet turėjo žemės 
tiek kiek nuo paprastų žmonių 
privogė. Privogs, būdavo, pri- 
vogs, ir dalina. Tam už tai kad 1 
gražią žmoną turėįjo, tam — ' 
kad gerai karėje kariavo; kitam j 
— kad didelius usus turėjo.... į 
Tokiu budu žemė, Dievo visiems S 
žmonėms vienodai skirta, išlen- į 
gvo pataikė į nagus musų po- J 
nų pradiedams; pataikė ačiū S 
tam kad karaliai ją nuo papras- | 
tų žmonių pavogė arba atėmė, ų

Bet dabar pasirodė jog vogta į 
netvirta. Ir ponų dvarai vie- j 
nas po kitam pradeda trukti, j 
Po biskį, po biskį,‘ ir vėl .bus j 
taip kaip išpradžios, visa žemė j 
priklausys tiems kas joje sėdi • 
bei pats asmeniškai be kumečių £ 
-ją dirba.

Tai mat už kokią šneką ir pa- S 
kliuvau į “Kutuzką”. Pašnipi- | 
nėjo gal kas, pranešė; gana to ® 
kad mane įkišo į akmeninį mai- 1 
šą (kaip aš savo kambarį kalė- Ž 
jime pavadinau). Sėdėk, sako, § 

, ir dalink čionai žemes kaip tau s 
i tik patinka! S

— Gerai, — mąstau. — .Aš | 
jums dar ją padalinsiu. Dar f 
pamatysime! • ®

Taip ir įspėjau. Palaikė ma- ® 
ne, palaikė, ir išleido. Nieku ® 
budu negalėjo prisikabinti. Ir ® 
dabar prie ponų vėl pradedu ar- ® 
tintis ir sakyti: ®

— Labą dieną, kaip augate? © 
Gal kartais nusibodo jums po- £ 
nauti ? Gal “savo” žemės bisku- ©

tį mažažemiams atleisite j^įg 
mandagiai paprašysime?

Kur tau, kas gi sau neprieis 
lis? Nesulauksime nuo pen, 
tos malonės. Del to aš vw 
met sakau, ir dabar sakysiu, n- [ 
siems, nor turėdamas dar karu t 
į kalėjimą sugryžti:

— Kaip yra, taip yra, bet g e 
ponų žemė reikia atimti! . i

Taip ir bus. Pamatysite. Al-' 
siminkite mano žodžius: Neš 
eis dešimts metų, o pony tikį 
vienas “dūkas” liks.... i

Laisvas Lietuvi I

H

bent nieks

k,

metų spalio mėnesio

Ne tik kad ar

il

T

a
a
a

Liepoją $107.00 L =1

bent

Prezidentas A. Stul- 
Ministeris Pirminin-

S"
D R

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00'

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

THE REPRESENTATIVE PLANO

Cent. 8682Main 6950

5511 Euclid Avenue,
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. ::

Netoli E. 56th Street. Room 222.

SPECIALISTAS”
Cleveland, Ohio.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų.
Antros Grindys. į

Gelžkelių Sutartis
Latvių, Estų, Lenkų ir čeko- 

Slovakų gelžkelių atstovai va
sario 19 d. Rygoj pasirašė su
tartį delei tiesaus gelžkelių su
sisiekimo tarp Revel io, Rygos, 
Varšavos ir Pragos.

Kadangi ši sutartis lietė ir 
Lietuvos sostinę Vilnių, ne's 
Lenkai tuo budu siekia surišti 
Vilnių tarptautinėmis sutarti
mis, tai Lietuvos atstovas pa
reiškė protestą ir iš posėdžių iš
ėjo. Sutartis kurios pagrindan 
imtą tarptautinė Berno konfe
rencija padaryta neapribotam 
laikui ir įgys galios kai ją pa
tvirtins Susisiekimo ministeri
jos kovo mėnesiui pasibaigus.

Tai sutarčiai duodama daug 
reikšmės. Iki šiol visas tranzi
tas iš čeko-Slovakų, Austrijos 
ir Vengrijos ėjo per Vokietiją 
(Berlinas, Danzigas, štekinas), 
dabar busią galima siųsti šiuo 
keliu, nes jis esąs apie 100 kilo
metrų trumpesnis.

Latvių laikraščiai sakosi su
tartimi patenkinti. Gal 
■kiek ir nebroliškai....

(“žinios”)

UŽ KĄ PAKLIUVAU Į 
LENKU KALĖJIMĄ

(Specialiai “Dirvai”)
- Jėzaus amžiaus sulaukęs, iki 
šiam laikui nebuvau ragavęs 
kalėjimo skonio.... Tik vieną 
gražią dieną staiga sunkios, ap
kaustytos geležimi durįs užsida
rė už manęs su tokiu trukšmu

i lyg viršus graibo butų užsida
ręs, ko ne gyvą mane palaidojo.

Reiškia esu kalėjime, Lenkų 
kalėjime! Hm, mažai kur žmo
gui prisiėjo but! Buvau Ame
rikoje, Rusijoje, vežime, po ve
žimu, pabusiu nūdien ir kalėji
me. Didelė čia bėda! Buk tai 
čia žmonės negyvena! Gyvena, 
ir kaip! Pripranta taip jog iš
eiti po tam nebenori. Prie vis
ko galima priprasti ir tiek; gir
di, pakartam sunku priprasti. 
Pakarosi, pakarosi kokias ketu
rias paras, ir jau ‘nabašninkas’, 
o jau rodosi pradėjai priprasti. 
Taip tai ir kalėjimas išrodo, še
ši žingsniai ilgin, trjs plotin. 
“Lova, sienos, ir daugiau nieko, 
“Ir daugiau — nieko!”

Pats vienas. Tai
negalės erzinti savo šnekėjimu. 
Ant penkto augšto. Gerai, nors 
tyras oras ir šviesu, ir atsisto
jus ant kėdės iš lango matyt 
taip toli, net mėlynai.... Pauk
ščiai matyt lekianti. Galima 
jiems prie kojų prikabinti savo 
mintį ir tegul neša .pasaulin tarp 
žmonių su skundu ant likimo, 
ant neteisybės....

Gal manysite kad už reikalą 
mane patupdė? — Jeigu taip, 
labai klystate, 
kliu nevogiau ir žmonių nežu
džiau, bet net nei vienos mer
gelės neapgavau, nei nieko.... 
Esu žmogus, galima pasakyti, 
garbingas, ir ne tai kad aš taip 
apie save sakau. Paklauskite 
ko norite — apart ponų šnipų 
nieks prieš mane neliudytų.... 
Tik tiek kad kiekvienam su kuo 
kalbėjau vis sakiau: Kaip yra 
taip yra, bet iš ponų 'Lietuvoje 
žemė reikia atimti būtinai. Pa
mąstykite patįs. Sėdi toks pil
votas pūslė ant tūkstančio hek
tarų (dešimtinių) žemės, nei jis 
ųų apdirbt sugebės, nei kitam 
paskolins: sėdi ir dreba kad kas 
iš jo neatimtų. Bet kad kas jo 
paklaustų iš kur tu, brolau, tą 
žemę gavai, iš kur tu ją turi?

— Nuo tėvo.
— O tėvas iš kur?
— Nuo diedo.
— O diedas?
— Nuo pradiedo.
— O pradiedas iš kur?
— Turbut nuo karaliaus.
— O karalius iš kur?

j; LAIVAKORTES ATPIGO t 

• * Į Klaipėdą ir 1
’ ’ Į "Piliavą-Karaliaučių $106.50 J 
? War Tax $5.00.
3* Pinigų siuntimas Lietuvon že- 
T minusiu kursu. Pinigus gauna 
X Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- 
j ke 25—30 dienų.
| P. MIKOLAINIS 
t 53 Hudson Ave.
T Brooklyn, New York

iat

Kur seniausia, - 
Ten geriausi*.

SENIAUSIA 

flgentiirfl 
VIENYBE

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 tą atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksit trumpiausiu galimu, laiku, kaip tūkstančiai kitų žmonių 
pasveiko nuo mano mokslško gydymo. Mano paties ypatiškai ištyrinėti gydymo me
todai vartojami klinikose V’ennoje, Berline, Paryžiuje, Romoje, ir Londone, ir mano 
mas gydyme keblių ir chroniškų ligų vyrų ir moterų davė man daugybę progų atvesti žmonės j svei
katą. Jeigu kenčiat nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulių, -Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Ttukio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykit. Aš 
vartoju garsngą Kraujo Vaistą 606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 

' pas jį 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.

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba .ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Licpo. 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S ■ Si - 
Pinigus siunčia { Lietuvą 
ir visur pigiausiu kum;- 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S E S 
’’VIENYBĖS 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams poplera, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt

S H
- ’’VIENYBĖ” 

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE .

Spausdina geriausius ni
tus, vėliausias žinias U 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių. 
”TARKA”

AMERIKOJE C3.50 NST 
LIETUVOJE .........  4.50

g B S
Pirkite ’’Vienybes” Ben
drovės Šerus. Dividendu 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas. . " •

Vienas Šeras $10.
S Q S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie visk-, 
šykite mums laiškus,

VI

S'
in-
ra- 

nu

I

kalenkite musų piniginio Į’.S 
kurso . ir knygų katalogo. |

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresą:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.GO.G
193 Grand St.

Brooklyn, N.Y
Kur vlenybč. 
Ten galybė.

i V)®®®®©®1?®®®

Patogumai: 1—Penkių šimtų jmokėjimas ant bile darbininkui reikalingo namo.
2—Likusi dalis ant mėnesinių išmokėjimų.
1—šešių nuošimčių (6%) mokėjimas už likusius pinigus.
4— Gyvasties ir nelaimių apdrauda 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.

THE REPRESENTATIVE 
REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg.



DIRVA

emiams atleisite jeigu 
u paprašysime?
iu, kas gi sau nepriete- 
isulauksirrie nuo pony 
nes. Del to aš viauo- 
u, ir dabar sakysiu, vi- 
>r turėdamas dar kartą 

sugryžti:
yra, taip yra, bet iš 
reikia atimti!

ŽINIOS IS LIETUVOS
‘4 
P 
lė

bus. Pamatysite. At
mano žodžius: Neiš

riš metų, o ponų tik 
lukas” liks....

Laisvas Lietuvis.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

GENIAUSIA 

aenturfl 
IENYBE
arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini- 
Lietuvą ir iš Lie

's arba , ir visur ki- 
per Antverpą, 

;erdamą, Breme- 
Hamburgą, Licpo- 
Karaliaučių ir ki- 
portus į Eidkū- 
ir į patį Kauną, 
pat ir iš Lietuvos.

!A n s
us siunčia į Lietuvą 
sur pigiausiu kursu; 
os garantuoja, kad — 
Lietuvoje — pinigai 
reltal ir parankiai li
rai artimiausioje vle- 
nuo priėmėjo gyve-

nigus į Lietuvą 
inčia telegramų, 
nerikos pinigus 
įaino ant visų 
šalių pinigų.

ffi E S 
’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 
kius spaudos dar- 
atlieka greitai, 

fiai ir gražiai, 
liną konstitucijas, 
s, laiškams popieras, 
us, vizitines kortelės, 
is tikietus ir tt. _

K H S
’’VIENYBĖ”
INA DU KART 
SAVAITĖJE

Una geriausius Tai
kliausias žinias iš 
os ir visur ir turi 
juokų skyrių 
’’TARKA”

OKOJE $3.50 MET.
IVOJE ............. 4.50

1S S !S
i ’’Vienybes0 Ben- 

šerus. Dividendai 
i. Ateityje bus di-

nas Šeras $10.
Q S

:o dideli knygyną, 
galima gauti

šokių knygą.
vi-

lūkite platesnių 
i jų apie viakę,

in- 
ra- 

rci- 
•te musą piniginio 
ir knygą katalogo.

isokiais reikalais [Hj 
kites šiuo adresu: I § 
THUflNIRN 3 
/BE PUBL60. FI
Grand St
oklĮjn, N. y. |
Kur vienybė, 
Ten galybė.
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Musų Rūpestis
(Specialiai "Dirvai”)

Esant tokiai Lietuvos padė
čiai. kuomet mes karės stovyje, 
nors faktinai nekariaujam, kož- 
nas susipratęs Lietuvis yra su
sirūpinęs, kas bus rytoj, kas 
laukia mus šiais metais....

žinoma, Lietuvos padėtis nėra 
iš geriausių, bet nėra taip bloga 
kaip kam rodos. Daug sunkes
nių laikų pergyvenome. Rusams 
pasitraukus, kuomet užėjo Vo
kiečiai ir suspaudė savo geleži
nė ranka, ar tuomet buvo ! gė
riau? Kuomet bolševikai ėjo į 
Lietuvą, p musų armija susidė
jo dar iš kelių kaimo berniukų 
bei kelių karininkų, ar tuomet 
buvo geresnis Lietuvos padėji
mas?

A i /?S Besitveriant Lietuvos valdžiai
E' ** vieno 'T .iofn vnc Hali hnvn irinmoį v vieną Lietuvos dalį buvo. užėmę 

Vokiečiai, kitą —- bolševikai, 
t ' trečią — Bermontininkai. Kau

ne buvo leidžiama bolševikų or
ganas, o svetimų valstybių agen
tų buvo pilna Lietuva. Tuomet 
'buvo dar blogiau!

Išprašėme Vokiečius, apgalė
jome bolševikus, sutrynėme Ber- 
monto galybę turėdami* silpnu
tę armiją. Mums niekas tuo
met nepadėjo! . Net moraliai 
nepalaikė.... Vienok žengėme 
pirmyn ir sukūrėme savo vals
tybę.

Su visais.kaimynais dabar gy
vename geruoju, nes visi supra- 

EL to ir pamatė kas tai yra “Lie- 
uviška "kumštis”. Tai kai per

kūno kirtis! Tik vieni ■ Lenkai 
mažai turbut gavo- į kailį kad 
vis mus erzina. Matyt, po šir- 
vintais, kada vos želgowskis į 
nelaisvę nepakliuvo, nedaug te
gavo jie pilti. Tik Lenkai — 
vieni Lenkai — šiandien mums 
ramybės neduoda, ir visur Euro- 

■' poje stengiasi mums roja pa
kišti. Bet Europa jau pamatė 
kad Lenkas 
nelabai tiki 
liais.

Tiek to.
rytojaus diena." Rytojaus die
na mums, man rodos, aiški. Tu
rime puikią šariumenę, šaulius, 
turime ginklų, duonos, matome 
priešo neteisybes, turime gerus 
kaimynus brolius iš senovės 
Latvius, kurie nekartų yra iš- 
sireiškę kad jeigu Lenkai kibtų 
į Lietuvos -kūną ginklu’ pa'dės 
kariauti, — ko daugiau?! Jei
gu atidus mums Vilnių,- tą patį

nežino ko nori, ir 
gražiais jų žode-

Musų rūpestis —

Lietuvos Moksleivija ir 
Liaudis

(Specialiai “Dirvai”)
Bendrai imant, musų tauta 

susideda iš žmonių žemojo luo
mo (jis vienas (Lietuvoje ir bė
ra likęs, be sunykusioje bajorų 
luomo), kas pas sen'ovės Romė
nus buvo vadinama “plebs”, pas 
Grekus “dėmos”, pas mus gi 
tam pačiam atatinka “liaudis”. 
Pastaroji Lietuvoj užsiima že
mės darbu. Nors ji civilizacijos 
žvilgsniu kol kas stovi ir žemai, 
tečiau jaunajai kartai besilavi
nant, kartu kįla ir jos apšvieta. 
Ta (besimokinančioji jaunuome
nė — pradedant pradine mokyk
la ir 'baigiant augštaj'a (univer
sitetu) — sudaro moksleiviją.

'■Liaudis musų valstybėje su
daro didumą gyventojų, o mok
sleivija jule tos liaudies vaikai. 
Tat galima pasakyti: moksleivi
ja — tai žiedas ir ateitis musų 
tautos. Perskleidę istorijos la
pus, .pamatysime kad moksleivi
jos praeitis labai įvairi: seniau- 1 
siais laikais mokykla buvo neži- 1 
homa, mokinosi žmonės tik iš 1 
gyvenimo. Susiformavus p'rak- 1 
tikos mokslui teorinin įsisteigia 
mokyklos, .kuriose buvo mokina
ma to ką laikąs ir gyvenimas 
buvo išmokinęs. Taip pat Lietu
voje. Senovėje būdami laisvi 
mokyklų neturėjo, arba kad ir 
turėjo v.os keletą. Vėliau tam
susis debesis užslinko ant Lie
tuvos. Jų laisvę apžioją du 
arai. Dvigalvis aras apžiojęs 
Did. Lietuvą norėjo užslėpti jos 
vardą -pasaulyj, norėjo nuskan- 
dint gelmėse jų istoriją kad pa
saulis ir sapnuot nesapnuotų jog 
ir Lietuvių ant žemės gyvena
ma. Nieku budu neįveikdamas 
to atlikti savo Rusiškose mokyk
lose, uždraudė, pagaliau, mums 
savąją spaudą. Bet ir tas ne
pakenkė mums.

štai galų (gale vingiuotais pa
slaptingais takais, tarp audrin
gų pasaulinės karės bangų, žiau
rių okupacijų prikentusi, netikė
tai Lietuva išsprunką iš to aro 
nagų. Ir vėl po šimtmečių var
gų pasiekia ją laisvės saulės 
spindulis. Tas malonia savo 
šypsena patraukia Lietuvių šir
dis į save. Nubunda musų Tė
vynė. Sukrunta 
darbą. (Liaudies 
deda steigtis ne 
net ir kaimuose.

didi ir maži į 
mokyklos pra
tik miestuose 
Sušvito saulė 

PradedaVilnių kurį musų karalius Gedi- samanotose bakūžėse.
minas pastatė, ir visą užgrobtą dJr«ti, R *rybai P° lietaus> Sim' 
Lietuvą kur žmonės nusistatę nazijos, progimnazijos, įvairus
griežtai prieš Lenkus, tai njeko; 
jeigu gi ne, ir dar jie norės 
skverbtis, tai duosime taip kaip 

’ "Karčiauskas. ubagui", t. y. 
kaip jau kartą gavo ties -ši r vin
tais.

Lietuva galinga tuo kad vi
soje valstybėje nėra dviejų nuo
monių del Lietuvos nepriklau
somybės. Turint galvoje kad 

) Lietuvis kantrus ir kelis didelius 
, .priešus apgalėjo, nesunku švie

siom akim sutikti rytojų.
Taigi, musų rūpestis turi bū

ti : vienybės ir ištvermės, .o mes 
be abejo laimėsime, nes musų 
tiesa. Mes neiname svetimų že
mių grobstyti ir neisime, nes 
tas priešinas |musų prigimčiai, 
bet jokiu- budu savo neapleisi- 
me! Pakol kvėpuosime vienu 
kvapu, sudarysime vieną kum
štį, neprivalome nieko bijoti! 
Kas eina tiesos keliu — nežus!

„• A. Vaičiūnas.

I; LOUIS EISENBERG
!;Turi Geležinių Daiktų, Pečių,;! 

e L ;■ Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, j! 
iK ’! Lieja ir Stogams dangalų Ž 
’ I ■; 1169 East 79th St. N. E. !>

i; Princeton 1337-K ;!

kursai bei mokytojų seminari
jos. Visos tos mokyklos pilnos 
širdžių persiėmusių musų tau
tos dvasia.

Toks umus subruzdimas švie
timosi darban nustebino net ii* 
kitas valstybes. Bet kas juos 
paskatino prie to umaus darbo? 
Be abejo jų vargai ir troškusis 
penkių amžių miegas. Apkarto 
jiems gyventi po svetima pasto
ge per penkis šimtmečius, tat 
griebėsi jie dabar savų namų 
statymo. Kad pastatyti tą mil- 
žiną-namą, kur sutilptų visa 
musų tauta gyventi, reikalinga 
tvirtas pamatas. Iš ko gi tiesi
me tuos pamatus? Melsvasis 
granitas tam tiktų, nes jis tvir
tas, puikus ir niekados nevys
ta. Tik ar turime mes jo? At
siminkime kad yra Lietuvos jau
nimas kurs tvirtas savo'valia 
ir spėkomis, ir skaistus savo 
jaunyste ir genialiais jos sap
nais — jis atstos mums melsvą
jį granitą. Tas pamatas ir bus 
užtiesta iš jaunųjų ir išsilavinu
siųjų žmonių, tai yra iš moksl
eivijos. Taigi šiandien tą visą 
numatydami turime nusikalti 
šarvus kuriais apsišarvavę ga-

lėtume išlaikyti tą rūmą. Tat 
apsišarvuokime mokslu, dorą bei sis laikas bus atostogos, 
tvirta valia, tada mums niekas 

i nebus pavojinga.
šiandien mes drąsiai galime 

pasakyti su senovės Lietuviais: 
“Dirbu sau”, o atsiminę kad 
sau dirbame prisiminkime seną 
ir gilų senovės priežodį: “Kaip 
pasiklosi taip išmiegosi”. Tat 
skubėkim darban, nes musų 
laukas buvo užleistas. Vaisių

i jis mums nebnešė. Dabar, at- 
. gimdami patįs, pradėkime pu

renti ir tą dirvą kad ji vėl neš
tų naudą. Sodininkas kurs bu
vo ilgą laiką nelaisvėje ištrem
tas sugryžęs randa savo daržą 
apleistą. Be jo niekas nepasi
stengė prižiūrėti daržo kad jis 
teiktų žmonėms, kaip ir pir
miau, malonumo bei pasigerėji
mo ir daržininkui naudos. Su
gryžęs,' jis daug prideda truso 
kol jį atnaujina. Jšpradžių jis 
pradeda raustyt usnis, dilgėles 
ir kitas piktžoles kad nesmelk
tų gražiųjų žolių. Jų vieton so
dina puikias’ rožes bei lelijas. 
Toliau, ima jas laistyt, ravėt ir 
po keletą kartų persodinėt.

Tat ir mes, it tas daržininkas, 
išraukim iš šaknų blogus inpro- 
čius, jų vieton prisirinkime ge
rųjų. Nepasitenkinkim vien te
chniškais mokslais ((fizika, che
mija, algebra), kultūrinkime 
taip pat musų kūną, valią, pro
tą, mintis bei jausmus; o jau 
būdami patįs vispusiai apsišvie
tę galėsįme ir kiįus šviesti. Tas 
būtinai reikalinga, nes to trok
šta liaudis.

Gal pasakys moksleivis ar 
. moksleivė.: “Kaip mes galime 
i juos šviesti ir kokioje srityje? 
! Mes patįs juk turime mokintis, 
į o ne kitus mokinti,” 
: skime.

Kitus juk galima 
vien žodžiu ir ne tik 
Atsiminkime tik kadir Grekų 
laikus kaip didis , mokslinčius 
Sokratas skelbė savo mokslą 
minioms rinkose.' Panašiai, gal, 
ir mes prisitaikinsime, 
mo dirva musų liaudyje plati, 
tik reikia noro; pasišventimo jai 
padėti; 
me jai. 
tuo jame, 
liaudies 
mums tėvai duodą mokslo kad 
vėliau juos pačius sumaniau ga
lėtume išnaudoti ir iš to gėrės-Į 
nį pagyvenimą turėti? Man ro
dos kad kiekvienas tėvas leis
damas vaiką į mokslą nori kad 
vaikas butų geru žmogumi, žmo
gaus gerumas tame ir užsive
ria kad šventai pildo savo parei
gas. O mes be to svajojame apie 
šviesią musų tautos ateitį. Ar 
gali* būti žmonės pasaulyj lai
mingi dirbdami kiekvienas savo, 
o ne visuomenės, labui? Kur nė
ra meilės, pasišventimo, sutari
mo, harmonijos ten nėra ir ge
rovės. Mes matome, kurs kraš
tas kulturingesnis ten ir gyve
nimo sąlygos geresnės. Kaip tik 
to musų liaudžiai ir trūksta. O 
mes galime šiek tiek suteikti 
jai tos apšvietos, to žmonišku
mo kurio mes patįs įgįjame be
silavindami. Pasakysi jog mums 
ipersunku, teužsiima tuo moky
tieji. Bet ar jie nesidarbuoja? 
Jiems reikia veikti valstybės 
kūrime, darbuotis mokyklose bei 
literatūroje. Tik pažvelgkime, 
ar liaudis pakankamai supran
ta literatūros svarbą, ar užtek
tinai pas ją Tėvynės meilės? čia 
mums ir bus progos padėti jai 
savo žiniomis. Bet kada? 

žiemą ir rudenį mes mokyk
loje. Tuo laiku moksleivija ma
žai ką gali padėti, nes pati tu-1 
ri mokintis, be to yra atkirsta |

Nenusigą-

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

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

B A. JUT B I IV O
VaizbaienkUg užrcg. S. V. Pat. Ofiso

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
dauginus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siąstumėm per paštą, tai reikia siųsti 40c. "j

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn, New York

nuo jos. Man rodos patogiau-1
Čia I 

mes gana arti susiduriame su 
liaudimi, ypač vasaros metu. 
Nebijokime tuo metu pasidar- 

: buoti keletą savaičių laukuose 
I bei pievose. Tuo pačiu tvirtė- 
f sime fiziniai ir turėsime geriau- 
i šią progą skleisti tarpe liaudies 
: savo žinias. Besidarbuodami su 

darbininkais; galime jiems .pa
pasakoti smulkiausių žinių apie 
musų tautos praeitį ir apie pro
tėvių darbus.

Mušu .pjovėjai su grėbėjomis 
kartu juk mėgsta padainuoti, ir 
vėl mums proga papasakoti apie 
Lietuvių dainas ir apie jų vertę ; 
dabar mums ir pasauliui, bei ką 
suteikė tos dainos musų protė
viams. Sodžiuose prie pradeda- 
mųjų mokyklų yra įsteigta kur- . 
sai suaugusiems; o kur 
ra privalome įsteigti, gi 
teigtuose galime ruošti 
tėlių, suorganizuoti jų 
kad jie bendromis jiegomis ga
lėtų įsigyti laikraščių bei nau-....... 
dingų jiems pasiskaitymui kny- u Steigiamąjį Seimą buvo įnešta 
gU paklausimas šitokio turinio-:

šventvakariais pasistengkime ‘Lapkričio 28 d. š. m. žvalgy- 
užinteresuoti sodžiaus jaunimą, r*08 Skyriaus buvo sulaikyta Jo- 
Stengkimės veikti į jį pavyzdin- niškri vagonai miltų, cuk- 
gu elgimusi bei širdingumu. Pa- raus kruopų siunčiamų mu- 
keiskime ju bloguosius inpro- sų atstovybei Maskvoje, kuriuos 
čius geresniais. Užvaduokime | Užsienio Ministerijoj di- 
kenksmingus ir negražius jų pa
silinksminimus padoriais ir nau-

Sausio pradžioj Išdagų kaimo nupjovė vieną kūno dalį. 
Kaziui Gudaičiui mergina iš 
keršto kad jis kitą žada vesti

Su
žeidimas sunkus. Gudaitis gy
doma Kauno ligoninėje.

ap- rxxxxxx

jų nė
jau įs- 
paskai- 
grupes

Kunigo Ministerio 
.Darbuote

(Specialiai “Dirvai”) 
Krikščionis demokratai,

žergę Seimą, ėmė “karūnuoti” 
kunigus. Vieną .jų, Kun. Puric- 
kį, jie paskyrė užsienio reikalų 
ministeriu. Kadangi Prancūzų, 
Anglų ir kitų kultūringų šalių 
piliečiai nelabai gerbia kunigė
lius kaipo diplomatus, turi tik 
jiems jų vietą, o kunigus mi- 
nisterius skaito vidurinių am-1 
žiu šešėliais, tada krikščionįs- 
demokrątai perkrikštijo Kunigą 
Purickį į “daktarą”' ir pavedė 
jam “diplomatiją” vesti ir jų 
“politiką” užsienyj varyti. Te- 
čiau tas neilgai sekėsi. Jų pa- 
teptinis savo “dvasiška užsienio 
politika”, 
Hymanso 
ne tiktai 
Valstybę.

Kitaip 
valdomos 
šmugelio srityje. Gruodžio 6 d,

savo diplomatija del 
projekto įklampino 

juos, bet ir Lietuvos

ėjo kunigo ministerio 
ministerijos darbuotė

plomątinis kurjeras.... Nors 
Užsienių. Reikalų Ministerijos

dingais. Jaunimas be pasilink- Centralinio Departmento direk-
torius dėjo visas pastangas kad 
vagonai nebūtų patikrinta....

sminimo nebus, nes jo prigim
tis to reikalauja, šventvaka
riais susirinkę pakrumy, seno- r>e\ a**darius minėtus vagonus11 leno o u s ii 11 iivę umy f sjciiu** >

Ivės Lietuvių jaunimo pavyzdžiu, Pasi_r°dė jog be maisto praduk- 
|padoriai žaiskime, skaitykime ^ iuose rasta apie 625 .pūdai 
'laikraščius, sekime senovės pa- sa^ar*no ir keliolika kilogramų 
sakaš. Paminėjau čia vos Vagonai buvo Kauno
lėtą bruožų kaip mes galim liau- Į _ pertikrinti, antspau-
dyje .veikti. Visų išskaičiuoti 
ir nebūtų galima.

žodžiu sakant, mes į liaudįmokinti ne 
mokyklose. . . .. ....... ... _ . I turime veikti taip kad jame pa-

Mes .juk skolingi esa- 
Ikišiol nieko neproduk- Į 

tik konsurtiuojame 
produkciją. Ar tam

siliktų susipratimo, meilės, san
taikos, grožės ir kilniojo žmoniš
kumo žymės (o liaudis labai no- 

. . .. ,riai seka moksleivija). Pama- Švieti- , , , , , . . ...jtysime tada kokią simpatiją 
.’ | liaudis jaus prie moksleivijos.

Pradėkime darbuotis bendrai, 
pamatysime kokie bus iš to vai
siai. Taip santikiaudami atlik
sime savo užduotį, drauge kel
sime krašto gerovę ir padidinsi
me savo žiniją.

Mes Lietuviai dar vos pasi- 
| rodėme laisvųjų tautų arenoje. 
Svarbu mums įgyti jų užuojau
tą, o kad tą įgijus turime pasi
žymėti tokiais darbais kurie tu-, 
retų reikšmės pasaulyje; tas bus 
vienas iš didžiausių pliusų mu
sų nepriklausomybei įgyti.

šviesdamiės patįs ir šviesda
mi kitus tuo pačiu padėsime ply
tą Lietuvos kultūros ir progre
so rumui. Pastatę tuos ramus, 
užimsime vietą kultūringųjų ir 
laisvųjų tautų eilėje, žvelgsi
me tat savo praeitin ir pama
tysime koks didis darbas musų 
buvo atlikta. Nustebs Vakarai 
pamatę ne tik juos pavijus, 'bet 
dar ir sparčiai pirmyn žengiant.

Tat auklėkime save augštaja- 
me žmoniškume ir švieskime 
liepsnas į pasaulį;

Moksleivis.

PaPILĖ, Šiaulių ąpsk.
Valsčiaus Taryba priėmė su

manymą duoti visiems leidimus 
atidaryti traktierius kurie tik 
apsiima mokėti savivaldybės 
naudai nuo bonkos paskirtą tam 
tikrą nuošimtį.

Taryba taipgi paskyrė Sima- 
iiq Daukanto knygynui pašalpos 
1000 auks.

DIRVA” ATPIGINTA
(Žiur. pusi. 3-čią)

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

Mėnesį tik po $1.95
tur®iot progą savo gyvenime pa

žvelgt į tokias puikias ir stiliškas Lan-1 
ginęs kaip šiame paveiksle, kurios bu
tų gražiausiu papuošalu jūsų langams, 
kaip šios yra sX8I,Srtč£eO O-ų 
jos yra naujausio modelio ir vienatines 
tokios, rūšies. Jos yra artistiško pa
vyzdžio ir garantuotos rankų darbo ko 
delei išrodo labai turtingos, kaip net 
už $15, ir negausit geresnių, nei kitos 
nelaikyt taip ilgai kaip |ios 1__I_ _
męs 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- šiai” Purickį. 
mo išpardavimas tęsis -visai trumpai, 
mes todėl patartume jums pasinaudo
ti šia proga tuojau. Niekados to ne-1 
sigailčsite.

Mes nercikalaujam pinigų iškalno. 
Tik prisiųskit mums 35c stampomis 
persiuntimo lėšoms, už langines už
mokėsit kuomet jos bus jums į namus 
pristayta. Rašykis mums tuojau.

UNION SALES COMPANY Dept. 120 
673 W. Madison St. Chicago, 111.-

į duoti ir leidžiamajame rašte bu
vo pažymėta jog vežama miltai, 

. cukrus ir kruopos.” L I . .Aišku jog tie vagonai nebuvo 
pirmieji; Pralaimėjęs užsienio 
politikoje, kunigas diplomatas 
ir jo sandarbininkai daug lai
mėjo “prekybos” politikoje. Ku- 

| nigas Purickis pasirodė esąs ga
bus ‘^komercijos” dalykuose, 
štai ką rašo “Lietuvių Balsas” 

j apie Kun-. Purickio darbuotę “tė- 
I vynės ir nepriklausomybės la
ibu i”:

“Prieš atsidarant Seimui, jau 
Jagomastaitė (Kun. Purickio... 
“diplomatinis, kurjeras”) važi
nėjo po Skandinaviją ir kitur 
su diplomatiniu pasu kurs jai 
buvo duota D-ro Purickio. Jos 
laiškas, p. J. Vailokaičio (ban- 
kierius, “Darbo Federacijos” 
šulas) šmugelio reikalais, kurį 
mes minėjome praėjusiam strai
psny j, rašytas rodos prieš Sei
mui susirenkant. Beyažinėda- 
ma siuntusių ją ponų reikalais, 
ji atvyksta Londonan ir reika
lauja iš tenykščio atstovo Tiš
kevičiaus kad jis pridėtų .pa
siuntinybės antspaudą ant jos 
valizos nežiūrėdamas kas viduje 
yra. Atstovas atsisako. Tada 
jam primena Jagomastaitė kad 
ji telegrafuosianti Kaunan ir jis 
busiąs pašalintas per 24 valan
das. Tiškevičius telegrafuoja 
Užsienio Ministeriui Dr. Puric
kiu!, pranešdamas apie visa tai. 
Tuoj -gauna atsakymą kad iš
pildytų visus Jagomastaitėš rei
kalavimus .... Rudenyų, per
nai, Jagomastaitė tapo suareš
tuota Taline, kai želigowskis 
ruošės užimti Vilnių. Dr. Pu- ’ 
rickis rūpinasi atvaduoti..... 
ne Vilnių, tik Jagomastaitę; kur 
gi nesirūpins kad pirma to va
sarą jai perleido iš Berlino į 
Stokholmą 880 tūkstančių mar
kių. Iš kitos pusės, beareštuo- 
jant ją Estų policijai rasta bu
vę Dr. Purickio laiškų kurių jis 
nenorėtų matyti svetimose ran- ’ 
koše.” • -

Taip pašo -“Lietuvių (Balsas”, 
o jis gerai žino užsienio politi
kos paslaptis. Gaila tik kad pa- 
žangininkai tiek laiko tylėjo. 
Pagalios dabar Kun. Purickio 
užbaigė savo darbuotę ir atsi
statydino. Sakoma byla del sa- 
karino esanti atiduota teisman. 
Tikrai Lietuvos ministeris tku- 

kurias' nteas *r J° bendrai “saldžiai” 
pagyveno. Nežinia ar saldu da
bar krikščionių-demokratų par- 

Itijai "patepusiai ir karunavu-

Laisvas Lietuvis.

YOTANS and NEURONES
Elektriški Kontraktoriai 

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

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

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'už 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.

A. BARTKUS — LIETUVIS FOTOGRAFAS 
1197 EAST 79TH STREET CLEVELAND
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9. vak.
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----- GERIAUSIAS SVEIKATOS 
METODAS!

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

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.
6408 ST. CLAIR AVE.

vėl aš galiu dirbti namų darbą, eiti bažny
čion ir j krautuves, nors esu 71 meti; amž. 

r>n tvmtv n n Negaliu nerekomenduot jo sergančiai vi-DR. IVNIK, D. G. suomenei.”

KADA REIKIA FOTOGRAFISTO |
Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik- !■ 

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

SUPERIOR PHOTO STUDIO ji
J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892 ji

7033 Superior Ave. Cleveland į

LAIVAKORTES J Piliavą $106.50; į Liepojų $107. 
ATPIGO: į Klaipėdą $107.

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU ) 

NEW YORK, N. Y.

Tukstančiai Lietuvių ir Lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugryžti į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką Įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!

Laivakortes parduodam 
ant visų linijų tiesiog į

XXXXXXXXJL

(Karaliaučių) 
KLAIPĖDĄ 
LIEPOJŲ 

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 į Lietuvą išplau- 
~~Į kia kas antrą dieną.

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

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU (
136 East -12nd St. (Dept. D)

SIUNČIAME DAIKTUS 
LIETUVON

Per musų Ofisą galite pasiųsti Lietuvon visa ką 
tiktai norite: drabužius, avalus, mašinas, automo- 

bilius, trokus, traktorius ir tt.

Klauskite informacijų ir kainų.

Adresuokite šitaip:
Lithuanian-American Transfer Company

428 West 29th Street New York, N. Y,

txxxxxxxxx XXXXX

Į 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.

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, 

KŠL 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- 

aMvfl r*ologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
’r Įe*=u paimsiu jus gydyt, jums' 

IWS tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
įuU tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias 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 ątsinešit ši ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Kapt. V. Natkevičiaus ir Mok. B. Žygelio 

PRAKALBOS 
SUBATOJ, BALANDŽIO-APRIL 8 D.

LIETUVIŲ SALEJE
6835 Superior Avenue. Pradžia 7:30 vai. vakare

EKSTRA! Nedėlioj, balandžio 9 d., nuo 5 vai. vakare, 
Goodrich salėj atsibus vakarienė, tikietai vyrams $1.50, 

moterims $1. Užsisakyti reikia iškalno.

Pereitą panedėlį atsibuvo sa-Apie Svečių Prakalbas.. Ge-.
rai visi įsitėmykit. Tik savai-j lės bendrovės knygų peržiurėji- 
tė laiko telieka. Sekančią su-|mo komisijos susirinkimas. Kas 
batą, balandžio 8 d., į Clevelan
dą atvyksta du žymiausi svečiai žinos susirinkime.
iš Lietuvos, žymiausi svečiai: Visų šėrininkų susirinkimas 
kokie šį metą Clevelandą aplan- ■ sutarta šaukti seredoj, balandžio

mo komisijos susirinkimas. Kas 
atrasta ir ko nerasta nariai su-

ko. Lietuvos Steigiamojo Sei
mo Sekretorius, Kapitonas VI. 
Natkevičius, ir Mokytojų Są
jungos pirmininkas, taipgi Stei
giamojo Seimo narys, B. žygelis 
atvažiuos į Clevelandą subatoj, 
balandžio 8 d. Stotyje juos pa
sitiks bųrelfe tautininkų. Vaka
re ta pačią subatą atsibus pra
kalbos (nuo 7:30 vai.) LIETU
VIŲ Salėje, 6835 Superior avė.

šie svečiai yra geriausi kal
bėtojai kokius kada Amerikie
čiai iš Lietuvos atvykusius gir
dėjo. “Jų žodžiai kaip žaibas 
trenkia į klausytojų širdis” — 
sako pranešimai iš visų pusių.

Vakarienė.. Abu svečiai Cle- 
velande užsiliks dvi dienas ir 
abi 'dienas laikys prakalbas. Su
batoj bus visuomeniškos pra
kalbos. Nedėlioj, balandžio 9 d. 
Goodrich Auditorium (1420 E. 
31 st.) nuo 5 vai. vakare, ren
giama formališka svečių pager
bimui vakarienė. Visi susirin
kti į salę gali pradėt riūo 5 vai. 
.Vakarienė prasidės apie 8 vai.

Taip pat tenai atsibus prakal
bos, dainos ir šiaip pamargini- 
mai.

ši vakarienė rengiama vi
siems 'kas nori dalyvauti, ypač 
tiems kurie negalės subatoj da
lyvauti prakalbose. Norėdami 
būti vakarienėje, tikietus užsi
sakyki! iškalno (kreipkitės į 
-‘Dirvą” arba pas Baltrukonį, 
ant St. Clair avė.). Tiki.etų kai
nos: vyrams $1.50, moterims $1.

Apie aukas. Visi geri tautie
čiai žino kokiu tikslu tie musų 
gerbiami svečiai atvažiuoja. Vi
si norės paremti jų tikslą, visi 
stengsis aukauti. Kurie nedir
ba o turi pirkę Lietuvos bonų, 
galės paaukauti bonų kuponus: 
kuponai yra kaip gyvas pinigas. 
Ne visi dar esat nukarpę savo
1921 metų kuponus, o taipgi tu
rit pilnus kuponus 1922 metų. 
Juos atsineškit. Kitų metų ku
ponus pasilaikykit. Tik 1921 ir
1922 m. bonų kuponus galit au
kauti.

Salės Bendrovės šėrininkų su
sirinkimas. Sekančioj seredoj, 
balandžio 5 d., Lietuvių salėj 
atsibus ekstra 'salės šėrininkų 
susirinkimas. Prasidės nuo 7:30 
vai. vakare. Visi šėrininkai ir 
draugijų atstovai kviečiama su
sirinkti.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
bertaininis susirinkimas atsibus 
nedėlioj, balandžio 2 d., nuo 2 
vai. .po pietų, Flynn salėj, 5309 
Superior avė. Meldžiam^ nariai 
kuoskaitlingiausia atsilankyti, 
nes yra daug reikalų apsvarsty
mui. Prie progos taipgi pakal
binki t savo draugus prisirašyti 
prie Kudirkinėš, nes yra numa
žinta įstojimas. Lai pasinaudo
ja proga kiekvienas.

J. Ruškis, Užrašų Sekr. 
3101 Church av. U. W.

(Tel. Lincoln 4646 J.)

; “Dvi Kūmutės” ir “Tai Politi
ka” pasirodys nedėlioj.'Goodrich 
salės scenoj nuo 5 vai. vakare, 
kur kviečiama visi atsilankyti 
praleidimui gražaus vakaro.

Bus statoma tos dvi komedi
jos, prie to dainuos Liuosybės 
Choras kuris sumanė šį gražų 
vakarą parengti, šalip choro, 
dainuos nekurie žymesni solistai 
ir bus šiaip pasilinksminimo. 
Tas viskas bus .šioj nedėlioj, bal. 
2 d. Kom.

5 d., per atvirutes.
Laukiama ir tikimasi didelio 

lermo.
Lermą labai lengva sukelti, 

nes musų žmonės susirinkimuo
se nesistengia gražiai užsilaiky
ti ir nesivaldo bile kame, o tik 
prie menkiausio klausimo ima 
rėkti. Riksmu dalykus neišri- 
ši. Reikia šaltai svarstyti. Ne
reikia kelt trukšmo jei menkas 
dalykas kam išrodo ne taip, iki 
tikrai nesuprantama kaip kas 
yra.

šėrininkai turi žiūrėti kad jų 
dalyvavimas susirinkime nulem
tų ką nors geresnio jų salei ir 
kad užtikrintų jai pelną, ne kaip 
jau dabar pradeda rodytis ken
kimai.

šitais kenkimais, ką nekurie 
negudrus “diplomatai” varo, la
bai lengvai salė gali prieiti liūd
no galo ir šėrininkai netekti sa
vo pinigų, ar dalies jų.

Salės direktorių tvarka leng
vai galima pataisyti. Lengvai 
galima užvęsti tinkamas knygas, 
lengvai galima užžiurėti patį 
biznį, ir delei šitų klausimų ne
turėtų būti keliama daug tuš
čių kalbų ir ginčų, neturi būti 
daroma bereikalingų užmetimų, 
ar skaudžių pasmerkimų vienam 
ar kitam žmogui. Iš šalies į da
lyką žiūrintiems šėrininkams iš
rodyt gali vienaip, o buna ki
taip. 'Bet tai menkos svarbos 
dalykas. Tik, pastačius prie dar
bo gerą žmogų-kitą salės biznis 
eis tvarkoj.

Sunkiausia dalis salės likimui 
yra skirta nuo išlaukinių prie
šų.' Salės šėrininkai suėję su
sirinkime jųi nenumalšins pasi
bardami ant savo direktorių.

šėrininkai turi atsižvelgti j 
pačią rimčiausią salei klintį,

Jeigu direktoriai biznio rei
kaluose kur išmokėjo dolarį-ki- 
tą, tai nors šėrininkams išrodo 
pinigai išmėtyta, bereikalingai, 
gal jie ištikro reikėjo užmokėti. 
Tokie nuostoliai yra menki, jei 
jie ir nuostoliai, lyginant prieš 
vieną didelį salės šėrininkų pi
nigams pavojų.

Tas pavojus yra tai katalikiš
kų draugijų sąryšio nutarimas 
salę boikotuoti. Nors sąryšis 
teisinasi to nedarąs, bet šėri
ninkai tą turi matyti, turi į tai 
žiūrėti tomis pat akimis kaip 
žiuri į direktorių menką pakly
dimą ar netvarkų knygų vedimą.

Sąryšio nutarimas boikotuoti 
visus draugijų rengimus kurios 
nėra po sąryšio globa yra pasi
kėsinimais užkirsti biznį salei. 
Visas Clevelandas — ir visos 
Suv. Valstijos žino — kad iki 
šiolei visos Clevelando draugijos 
niekur.- kitur nerengė vakarų 
kaip tik Lietuviškoj salėj; jau 
net'ir kairėsės draugijos atėjo 
į Lietuvišką salę, Ot štai visas 
tais draūgijas sąryšis nutarė boi
kotuoti, arba atbaidyti nuo sa
lės. Jos bus priverstos tolintis 
nuo Lietuvių salės, kur reikia 
už rengiamą vakarą mokėti nuo 
$30 iki $40, nes joms pelno ne
bus. Tada jos kreipsis ten kur 
salę gaus-už $5 ar $10.

Tada, šalip nešimo pelno sau, 
kada patįs atlankot Lietuvių sa
lėj rengiamus vakarus, vėl tu
rėsit mokėti savo pinigus sveti
miems, nes jlik nuo vakarų lan
kymo visus neatbaidyą jokie 
boikotai.

Kam tada nuostolio? Ar 
jums, šėrininkai', ar ne jūsų 
nigų kurso, mažėjimas?

Pagalvokit apie tą pavojų 
darni į susirinkimą-, ir tenai 
ėję rimtai, be" lermų, svarstykit 
ką padaryti. Solo.

Pereita savaitė buvo labai lin
ksma mokinėms iš The Darvas 
Professional School of Dress
making, Designing and Millinery 
(6520 Hough avė.). Pusmetinė 
naujausių madų siuvinių paro
da tos mokyklos mokinių buvo 
pereitą mėnesį, kame mokinės 
išstatė daug savo pačių darbo 
naujausių moteriškų drapanų. 
Paroda buvo taip pasekminga 
jog mokyklai buvo pasiūlyta ke
letas užkvietimų vėl savo paro
dą laikyti.

Pereitą savaitę visa paroda 
buvo išstatyta Circle Teatre ant 
Euclid Ave. ir E. 105 st. per dvi 
dienas, žiūrėtojų buvo prisi
grūdę kupinai. Mokinės išstatė 
savo pačių puikiausius išdirbi
nius moteriškų siutų, gatvinių 
suknių, vakarinių papuošalų, I 
sportinių ir šiaip pasirengimų, 
skrybėlių, mašnelių, ir tt. Spe- 
cialis dalykas buvo “Darvas 
Fantazija", suknia padaryti vi
sų mokinių. 'Ją išrengti ėmė 
du metu ir apie 150 merginų 
dirbo prie apsiuvinėjimo karie- 
liukais ir viskuo.

The Darvas Mokykla įsteigta 
11 metų atgal ir yra vienatinė 
tos rūšies kur merginos ir mo
teris gali išmokti siūti puikiau
sias drapanas.

“Pasaulis gali pasibaigti už 
penkių metų”, pasakė Kun. M. 
R. Coon, pastorius Adventistų 
Bažnyčios. “Bet tas gali 
neatsitikti ir už 25 arba 50 
tų”, toliau jis pridėjo. Jis 
rodo į vieną biblijos punktą 
me pranašaujama jog prieš 
šaulio galą užeis karės, padas, 
žemės drebėjimai ir Sujudimas 
tarp visų tautų. “Mes turėjom 
kares. Jos užtraukė badą; Su- 
virš 7,000 žemės drebėjimų bu
vo pereitais metais. Po karės 
turėjo eiti žudynių banga tarp 
žmonių, sykiu su plėšimais. Tą 
irgi turėjome. T 
jama jog kuomet žmonių žino
jimas padidės perdaug pasauliui 
ateis galas. Pastari 50 metų 
parodė Stebėtiną žmonių pažin- 
gėjimą moksle.”

Kun. Coon ir jo žmonės tiki 
jog pasauliui galas ateis su di
dėle kova, Armageddonu, kurią 
minima Atidengimuose kaipo 
paskutinis pasaulinis mušis.

“Labai gali būti”, sako Coon, 
jog paskutinis sunaikinimas nu
sižengėlių buto su baisiais nuo
dingais gazais, tokiais kaip bu
vo išrasta apie karės galą. Nė
ra abejonės kad bus dar viena 
baisi karė, ir ta bus paskutinė. 
Nepasisekimas nusiginklavimo 
konferencijos yra tik vienas iš 
daugelio prirodymų.”

•Na ir kam dabar tie smertel- 
ni žmoneliai turi tikėti. Bibli
jos studentai sako kad svietas 
jau pasibaigė — milijonai da
bar gyvenančių jau nebemirs.
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SLA, 
rinkimą 
Ypatos Higiena”,-seredoj, balan
džio 5 d., 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje, 6835 Superior avė. 
■Visi nariai malonės būtinai at
silankyti į susirinkimą. Yra 
svarbių SLA. reikalų, ir bus 
SLA. Pildomosios Tarybos rin
kimais.

M. Rastis J. J. žilis.

136 kuopa laikys susi- 
su paskaita “Namų ir Gatvekarių kompanija nubal

savo numažinti algas 'gatveka
rių motormanams ir kondukto
riams nuo. gegužio 1 d. Dabar 
nutarta numažint nuo balandžio 
1 d. algas.kitiems darbininkams 
prie gatvekarių taisymo ir kito
kių tos kompanijos darbų. Nu
mažinama visiems po 10 nuoš.

Numažint važinėjimo kainas 
tiki galės apie' rudenį.

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

REIKALINGA
MERGINOS, 18 ir virš metų, 
amžiaus, mokintis cigarų , dirbi
mo. Mokama laike mokinimosi. 
Nuolatinis darbas. Kreipkitės į 
AMERICAN CIGAR CO., 922 
Woodland AV., kampas E. 9th st.

Nuo smarkių lietų, Kansas 
valstijoje pereitą savaitę tva
ne žuvo 4 žmonės, nuostolių pa
daryta už $750,000.

Texas valstijoj audroje žuvo 
šeši žmonės, Daug buvo nuo
stolių.

Iš Miami, Fla., išlėkęs orlai
vis link salos Bimini ^u penkiais 
pasažieriais buvo priverstas nu
sileisti jūrėse, žuvo penki kelei
viai, tik lakūnas išgelbėta.

• Suv. Valstijose 1921 m. ant 
gelžkelių nelaimėse 
5,587, sužeista 43,423.
užmuštų buvo 6,495, 
63,786 žm.

Nuostolių gaisruose 
buvo už apie $500,000,000.

Netoli Dowagiac, Mich., ežere 
prigėrė 6 skautai ir 2 komandie- 
riai motoriniam laiveliui apvir
tus.

užmušta 
1920 m. 
sužeistų

1921 m.

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

ant Superior, Lietuvių kaimynys
tėje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st. 
ir Mėsinė ir Grosemė ir 110 akrų že
mės farma Geneva ant ežero. Visi 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, visi 
Įrankiai ir užsėti laukai. Tris 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

SALDAINIŲ Krautuve parsiduoda— 
kaina prieinama;, daro gerą biznį.

Kreipkitės 1283 Addison Rd. (13)

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

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

sikirtimas iš abiejų pulsiu tebe
silaiko. Darbininkų unijos pre
zidentas McMahon pasakė jog 
audėjai “laikysis iki galo, ma
tys ar kompartijos, atsisakyda- 
mos numažinti savo riebius pel
nus, ^alės priversti darbininkus

! Darbininkiškos Žinios
(Tąsa nuo pusi. l»mo)

New Yorke laivų krovėjai pa-; 
i sirengę kovoti pries irrtportavi- 
• mą anglies iš kitų kraštų, čio- 

naitiniams maineriams strei- . _
■ kuojant. Laivų krovėjų unija įdirbti už menkutes algas”., 

turi 75,000 narius, o- tas daug I 
reiškia.

Washingtono valdžią permato 
jog angliakasių streikas bus il
gas, bent tris mėnesius laiko.

Nekurie kietosios anglies ka
syklų savininkai atnaujino tary
bas New Yorke su darbininkų 
atstovai, norėdami išvengti kil
siančio streiko.

Iš valdžios darbininkams iš
leista' persergėjimas kad butų 
vengiama sumišimų kėlimas ir 
riaušės. Bijoma kad nekiltų ko
kie revoliucijoniški maištai.

Kompanijoms taipgi išleista 
persergėjimai kad saugotųši iš
šaukti iš darbininkų pusės riau
šes.

Pati Washingtono administra
cija nemato budo streiko išven
gimui. Kalbinėtas dėjęs pastan
gas suvelsti kasyklų savininkus 
ir darbininkų atstovus į tarybas 
pirm balandžio^, d,, nuleido ran
kas, nieko nelaimėjus.

Angliakasių unija turi taip 
vadinamą kovo6 fondą iš dviejų 
milijonų dotarių pašalpai. Ti
kisi jo padidėjant iki keturių 
milijonų streiko laiku. Vienok, 
ta suma bus mažreikšmė ilges
nėje kovoje.

Ohio valstijos industrijos per- 
eitoj savaitėj beverk visose lini
jose pasižymėjo pažingėjimas 
pirmyn.

Plieno produkcija plečiasi iki I 
tiek kaip nėra buvus -per pas
kutinius aštuoniolika mėnesiu,

Fordas įvedė 40 valandų dar
bą. Dar niekur darbininkai ne
svajojo apie tai. Kriaučiai bu
vo iškovoję 44 valandas. Dabar 
automobilių išdirbėjus Ford De
troite padarė darbininkams pa
gerinimą. Iki šiolei, po darbų 
atfeipeikėjimo, daugelis Fordo įs
taigose dirbo po tris dienas sa
vaitėje. Dabar visi bus padėta 
ant penkių dienų savaitėje. Iri 
taipgi įvesta 40 valandų darbas 
visiems, kad taip aptrumpinus 
valandas galėtų gauti darbo ne
turintieji. Tikisi paimti bent 
3,000 vienoj įstaigoj, Highland 
Park, laikantis naujo plano. Da
bartinis išdarbio didumas bus 
palaikoma po senovei, nors dar
bas bus pertraukiama subatomis 
ir nedėliomis. Seniems darbi
ninkams bus mokama po seno- 
vei po $6 į dieną, naujiems ma
žiausia $5 į dieną. Ta mokestis 

| tik paprastiems darbininkams; 
mechanikai gauna savo algas.

Prezidento nuskirti tyrinėto
jai bedarbės klausimo praneša 
jog nuolataf visose Suv. Valsti
jose bedarbių eilės plonėja.

Chinijoj galiaus prisiėjo pri
pažinti pšjurio ir laivų darbi
ninkų uniją, išvengimui streiko. 
Chiniečių streikas buvo supara- 
ližiavęs visą prekybą su užru- 
žiais.

Anglijos laivų darbininkai pa
siryžo išeiti streikan kompani-

jos vadai pertraukė tarybas su 
kompanijomis, nors tomis de
rybomis norėta .išvengti visiš
ko lokauto Anglijos inžinierys- 
tės industrijose.'

VELYKOS ARTI!
Pasiųsk savo giminėms Lietuvon 
pinigų, jie jų labai laukia, ir pi
nigai yra labai reikalingi. Pats 
tą žinai. Mes siunčiam pinigus 
labai pigiai. Įsitėmyk: 1,000 
auksinų už $3.95, Siunčiam do- 
lariais, auksinais ir čekiais. — 
Taip pat parduodam laivakortes, 
duodam visokius patarimus kaip 
geriausia keleiviui atvažiuoti. 
Pereitą savaitę mes pasiuntėm 
suvirš 300,000 auksinų. Nelauk 
kolei auksinai pakils.

Nepamirškit musų antrašo 
CLEVELAND REALTY And 

INFORMATION BUREAU 
1419 E. 21 St. Cleveland, 0. 
Ofisas atdaras iki 8 vai. vakare.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pięt

/C, Nedčliomu
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big;
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd

I
’Gydytojas ir Chirurgas ■
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI:

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

Rosedale 5758, Princeton 431 !

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al
ir pirkėjų yra kuo ne visokiems Poms ,Pran®šus Jiems bus txxxxxxxrxxixixxTXTXXimJ 
geležies ir plieno dalykams. . nu”lu^'ta algos.

Gurno industrija rodo sveiką Anglijos inžinierių amatų uni- 
pagerėjimą.

Puodininkystės darbai eina 
nuolatai su apie 80 nuošimčiais 
normalio.

Ohio valstija varosi smarkiai. 
už pastojimą-vilnų centru šioje J 
šalyje.

Darbai prie gelžkelių relių ge-' 
rinasi.

Javų augintojai gauna geres
nio ūpo ir tikisi patogesnių ap
linkybių.

Automobilių industrija susi
laukė beveik geriausio periodo 
kokis šiuo nuslugimo laiku bu
vo-

Daug dirbtuvių, iki šiolei sto
vėjusių, rengiasi pradėti dirbti I 
.pirm ‘gegužio mėnesio.

Audėjų streikas plečiasi. Bos
ton, Matos. — Naujosios Angli
jos audinyčių darbininkų strei
kas dar labiau prasiplėtė perei
tą savaitę, streikui apėmus di
delius vatos ir vilnonių audinių 
centrus Lawrence, Mass.

J. A ŽEMAITIS į Septynios dirbtuvės tame mie- 
1. 1, Box 17 Fountain, Mich.fste paskelbė numuša algas ant 
----------------------------------------; 20 nuoš., to pasekmėj daugelis 

’ dantaginkų išėjo streikan. Vie- 
. na dirStuvė net užsidarė, paskui 

įtikėdama šaukti darbininkus at- 
gal už ‘jai patinkamas algas, 
į New Hampshire ir Rhode Is
land valstijose audėjų streikas 
Įiei kiek nesiartina prie galo.tsu-

Restaurantas, geroj vietoj, nė
ra kompeticijos, biznis garan
tuota, geri padargai. Prieina
ma kaina. Nepraleiskit progos. 
1362 Hayden (Ave.

KARMOS FARMOS
Didžioj Lietuvių Ūkininkų kolo
nijoj turiu 108 farmas pardavi
mui. 40 akrų, 15 išdirbtos, kra- 

.. Kiti maži 
budinkai, kąina $1,000, įmokėti 
reik $300. Kta 40 akrų, 35 iš
dirbtos, (dideli budinkai, sodnas, 
žemė molis; kaina $2300, įmokė
ti reik $1500. 40 akrų, 34 iš
dirbtos, užsėta daug kviečiais, 
rugiais, dobilais. Stuba nauja, 4 
kambarių, jaunas sodnas, 2 ark
liai, 2 karvės, 2 telyčios, kiaulės, 
vištos ir .padargai, kainą $3300. 
įmokėti reik $1700. 80 akrų, 
visa išdirbta, 20 a. kviečių, 18 
dobilų, puikus dideli budinkai. 
Stuboj vanduo, elektros šviesa; 
sodnas netoli didelio ežero. Daug 
Lietuvių kaimynų. $8000. Rei
kia įmokėt $4000. (15)f

LIETUVIŠKA BUČERNĖ IR 
GROSERNS 

Parduodam viską pigiai ir pa
tarnaujant prielankiai 
nam.

kiekvie- 
,(14) 

JONAS JARUS 
(Jarušauskas)

1047 EAST 79TH STREET
Buvo pranašau- java stuba iš rąstų.

PIRKIT FARMAS
Lietuvių kolonijoj New Jersey 
valstijoje, netoli Newarko. Fer
mos randasi geriausioj vietoj, 
prie bažnyčios ir mokyklos ir 
arti miesto. Turiu pardavimui 
daug farmų, didelių ir mažų, pi
gių ir brangių, su visai mažu 
Įmokėjimu., Galit • pirkti gerų 
farmų. Platesnių žinių ‘klausk: 
TONY MARKŪNAS (14) 
Box 41 Sergentsville, N. J.

SkaftyEiTIr PJatinkit 
’evynės Gynėjų Laikini 

“TRIMITĄ”
Trimitas” kas savaitę lankydami 
tvo skaitytojus, parneš jiems įva 
ų naujienų apie politikos ir kari 
idetį, pasakos apie musų karžygiui 

nriumenės, šaulių, partizanų žygiu 
gonte, apie musų priešo nedorus dai 
įs ir klastas.

trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis 
■puoštas gražiu viršeliu, žada pra 
ati eiti paveiksluotas.

ilrgsas: “Trimito” Re^i^^U^M 
Kaunas^SBBewdWTSffm/Lithuania.

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

NAUDOKITE Ptlffles 
Ar Jum* Galvos Ooą įeiti ? 
NAUDOKITE RufflCS 
Ar Jtpiį Plaukai 51*ttka? 
naudokite .

Ar Jų* Norite Af>*au/<nr Juo* ? / 
NAUDOKITE

Uj Laikymui savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE

Užlaikymui galvot odos tvaikai ir tvariai■ 
NAUDOKITE Ruffles

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš iSdirbej a per pašty už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn. N. T.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
64.01 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St.,Market..
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

P ASISKUBINKIT
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

Ladas Natkevičius raišo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei
giamojo Seimo darbuotė. 2) Dęlko Soc.-Liaudi’ninkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kabineto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministerial ? 4) Kaip greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie
tuva turės savo pinigus? Ir tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa
siskubinki! užsiprenumeruoti “Sandarą”^ tie straipsniai tilps tik
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų $1.25. 
Pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

'“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.

MERGAITES nuo 13 Metų 
amžiaus gali įsirašyti. Viena
tinė Mokykla vedanti garan
tuotus kursus.nuo pradžios iki 
pabaigai. Klesos kasdien ir 
Panedėlio bei Ketvergo vaka
rais.

žalių

Štampų

Reikalauk

Didžiausia

Krautuvė

y

Darvas Professional School of Dressmaking, 
Designing and Millinery

6520 Hough Avenue
Mokykla Bus Atdara Vasaros Laiku Kitoms Užsidarius.

Wade Park Karas. Hough ir E. 66 Street

DABAR LAIKAS RINKTIS FARMAS
Dabar geriausias laikas pasiteiraut apie ukes. čia patarsiu kur 
reikia kreiptis norint gaut teisingų patarimų — tai į Redakciją 
“AMERIKOS ŪKININKO" — ūkiško laikraščio. Prašykit ir gau
sit vieną numerį to laikraščio ir ūkių surašą. Aš pats taip pirkęs 
ir kitiems taip veliju. Tai puikiausia Lietuvių ūkių kolonija.

“AMERIKOS ŪKININKAS”
Hart, Michigan.Box 96 (13)

DIDŽIAUSIOS VERTYBĖS ŠIAME PIRKIME!

Vyrų ir Vaikinų Vilnoniai
Sportiniai Siutai

Visos Mieros—34 iki 40
. . GERAI PASIŪTI, mohair pa
mušalu vėliausiose madose lygiu 
ir perjuostu užpakaliu, su plyto
mis -ir pusiau diržais. Prisiūti iš 
viršaus ir paprasti • kišeniai. Yra 
Herringbone — Pilki — Rudi

Rusvi Bryžiuoti

Vyrai kurie nori gerai išrodančių drapanų kurios pilnai 
tarnaus—vyrai ir vaikinai kurie nori sutaupyt pinigus tu- 
turėtų pamatui šiuos siutus po $18.75.

BARGAIN 
BASEMENT

VAIKŲ 2-KELINĖM SIUTAI $.98
šie siutai turi su pamušalu kelines ir pasiūti geram ne

šiojimui; su diržais aplinkui. Mėlyni, pilki, nidi ir nau
jų mišinių, mierose nuo 6 iki 16 metų. Labai pigu po $5.98.
KŪDIKIŲ SIUTUKAI, SPECIALIAI $5.00 |

Grynos vinos Mėlyno Serge ir Jack Tar Siutai apdailin
ti baltais kraštais. Mieros nuo 3 iki 9 metų, pasiduoda 
Bargain Skiepe po $5.00.


