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Balandžio 10 d. Genoa Mieste
LLOYD GEORGE IR POINCARE SUSITAIKĖ 
ANT KONFERENCIJOS PROGRAMO. ABU 
JIE SAVO ATSTOVU BUTŲ PAREMTI.

Lietuvos Atstovai Į Genoa' Išvažiavo su Buriu 
Gabių Ekonominių Ekspertų.

TROCKIS VĖL GRĄSI- 
NA BUbžEMS

Maskva. — Karės ministeris 
Trockis, sugryžęs iš kariumenės 
peržiūrėjimo, komunistų kongre
se pasakė: “Jeigu sovietus ata
kuotų visi Europos buržujai, gal 
būt sovietai panaujins savo ko
munizmo karę"; įkuri butų 'daug 
žiauresnė negu buvo laike nami
nės karės Rusijoje.” Kaslink 
tarptautinių dalykų, jis išsirei
škė: “Jeigu mūsų priešai išve
da sau jog įleidimas Rusijoj 
spekuliantų reišjkia jog mes tu
rime atgrąžinti špekuiiatorių ga
lybę, tai, musiFakimis, tame jie

novų sudarė tam tikrą komisi- klysta” ~
ją kuriai pavesta pai uosti rei- Vėl .paleista žinios jog Leni- 
kalingą medegą Genoos, konfe- naa mil.^ daugelis jį pa. 
rencijai.

Lietuvos delegacijos nariai į 
Genoos konferenciją busią:

Ministeris Pirmininkas Galva
nauskas,

Lietuvos? Atstovas Londone 
Norus-Naruševičhis, 
• Sekretoriai 
kalų Vice Ministeris 

Lietuvos Atstovas
Milašas.

Be to, siunčiama 
klausimų žinovai ir 
person'alas.’

Aukos L. P. Iždui- P
(Per Nabkeviičaus-Žygelio l 

prakalbas)
C. Brooklyn, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
Amsterdam, N. Y.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš Angliakasių Streiko
-Angliakasių streikas visuose 

beveik anglies laukuose Suvie- 
. nytose Valstijose įsisiūbavo su 
balandžio 1 diena. Streikuoti 
išėjo, sulyg padavimų angliąka- 

■gių unijos viršininkų, sekančiai:
Illinois ,'v'alšt: 95,000
Indianą 30,000
Ohio 50,000
Pennsylvania 215,000

• West Virginia 30,000
v Iowa 12,000

Alabama - 4,500
Arkansas 2,00Q
Colorado 5,000
Kansas 10,000
Kentucky 18,000

: Maryland 1,500
Ž ’Michigan 2,500

■Missouri 7,500
j Montana 4,000
g Oklahoma . 7,000
r Tennessee 4,200

< Texas 2,400
į Washington' 5,200

Wyoming . 7,800
į; Pirmą dieną menama sustrei- 
Jkavo pilnai 600,000^vėliaus ,-tfa 

"’*Kima‘ daugiau prisidėsiant.' į

Abelnaif balsavimuose anglia
kasiai 95 nuošimčiais nubalsa- 

: vo už streiką. • , t‘ i 
Pačią pirmą dieną streiko ke- 

Įetoj vietų- Illinois valstijoj atsi
buvo šaudymų ir susirėmimų su 
policija. Keletas sužeista.

■■J West Virginia, Raleigh pavie
te, irgi balandžio 3 d. atsibuvo 
šaudymų prieš strejkerius.
' Terre Haute, Ind., ..kasykloje 

’streiko pasekmėj kilus susirėmi
mui sužeista pora žmonių.

Pennsylvania valstijoj pirmos 
riaušės streiko pasekmėje atsi
buvo balandžio 4 d. Washington 
ir Fayette apskričiuose. .
, Valdžia pasirengus didesnia
me atsitikime įsimaišyti į strei
ką, jei to reikėtų.' šis streikas 
yra didžiausias Su v. Valstijų 
ąngliakasyklų istorijoj.
.’Valdžia taipgi pareiškė ang
lies pardavėjams jog jie neturi 
pasinaudoti streiko priežastimi 
pakėlimui anglies kainų. Bet 
tas valdžios grasinimas vargu 
ką gelbės.
' Dvasiškijos dalis ragina pre
zidentą šaukti darbininkų atsto
vų ir angliakasyklų' savininkų 
konferenciją aptarimui susitai
kymo.
’ Kongresas imasi streiko sutai
kymo. Paduota sumanymas su
šaukti ant balandžio 10 d. ben
drą darbininkų ir kasyklų -savi- 

k ninku atstovų suvažiavimą. An- 
gliakasių unijos pirmininkas Le- 
wis ant to sutinka.

Lloyd’o George Progra
mas Konferencijai

Londonas. — Balandžio 3 d. 
Anglijos premjeres lankėsi at
stovų bute prašydamas išreikš
ti jam pasitikėjimą balsavimu; 
Atstovai jo visus veiksnius už
tvirtino didele diduma balsų.

šituo jo veiksnių ir nusistaty
mų užtvirtinimu paremtas, Llo
yd George vyksta į Genoa kon
ferenciją kuri prasidės balan
džio 16 d.

Savo programe Lloyd George 
turi apsvarstymą ekonominio at
gaivinimo Europos, sunai'kjntos 
ir suardytos į daleles karės, aud
romis.

Svarbiausia konferencijos te
mą, pasaką Lloyd George atsto
vams, yra atsteigimas taikos 
kreditų; pinigų keitimo, trans
porto ir mašinerijos (tarptautinei 
prekybai. Genobj susirinks at
stovai' nuo netoli 30 valstybių. 
Kokis, jų. pirmas .tikslas.? Juk 
tai1 atgaivinimas t 
prekybos mašinerijos.

;/,s Ątsiekimųi to, sako jis toliąją, 
reikalinga nustatymas jų biud
žetų. Iki to nebus, naujų pini
gų spausdinimas tik'juos puldys 
ir prekyba nesusitvarkys.'

Paskui, ■ sako jis- vėl, kitas ir 
gal svarbiausias klausimas — 
tai taikos Rusijoje,Sr taikos su 
Rusija. Iki visoj Europoj nebus 
atsiekta taikos negalima esą ti
kėtis prekybos pagerėjimo. Vis 
eina kalbos apie didinimą armi
jų, rengimąsi karėn, apie revo- 
liucijonierių gaujų užpludimą 
ant Europos nuslopinimui Euro
pos ik to kaip dabar yra Rusijo
je. Kitas dalykas. Bolševikų 
didėlės armijos laikymas patei
sinama kitų šalių (armijų didu
mu; Armijų nebus galima su
mažini iki Europoj nebus taikos.

Iki Rusija nebus atgaivinta, 
aiškino toliau Lloyd George, Vo
kietija negalės mokėti savo sko
lų santarvei., Rusija tūri pripa
žinti senas savo skolas kitoms 
šalims, priimti kitas' išlygas, ži
noma, Rusija tuojau negalės at

Lietuvos Atstovai į 
Genoa

Kaunas. — Gavus pakvietimą 
į Genoos konferenciją, (Lietuvos 
vyriausybė iš įvairių dalykų ži-

laidojo jau kelis, sykius nuo Ru
sijos revoliucijos.

Užsienio Rei- 
Klimas ir 
Paryžiuje

kai kurių 
technikos 

'(“Trimitas”)

Užpuolimas ant bažnyčios
Maskva. — Raudonoji armija 

nušovė keturis ir sužeidė desėt- 
ką. žmonių paleisdami šuvius į 
minią susirinkusią prie vienos 
cerkvės provincijoj apginti jos 
turtą nuo konfiskavimo, kaip 
buvo įsakyta.

ATVYKSTA NAUJA. 
FINANSŲ MISIJA/ 
Washington, kovo 30 d. '(El

ta). — Sulyg Lietuvos Atsto
vo gauto iš 'Kauno kablegra- 
mo, netrukus Amerikon at
vyksianti Lietuvos Finansų 
Misija naujai Lietuvos pasko
lai vesti.

$225.10]’
$341.77
$197.00

STIS LIETUVOS REIKALŲ KEBLAUS 
PADĖJIMO

lyginti skolų. Niekas to ir ne
sitiki.

Ar Rusija galės priimti tuos 
reikalavimus? — klausia pats 
Lloyd George. — Yrą žymės vi
siško jų pažiūrų pasikeitimo. 
Badas atidarė Rusams akis ir 
parodė jų priklausomybę nuo 

tarptautinės savo kaimynų, kaip lygiai klai
dingumą bolševikiškų planų su
tvarkymui šalies. Bet iki. Ru
sija nenutiks ant visko, kas gali
ma ir 'reikalinga, su Rusija ne
bus užvesta diplomatinių santi- 
kių.

Lloyd?'George sutiko kad kon
ferencijoj nebus svarstoma ir 
pertvarkoma Versalio sutartis, 
nes tas.-nuimtų naštų nuo Vo
kiečių "pečių ir uždėtų ją ant 
Francuzų. šituose klausimuose 
Anglijos ir Francuzijos premje
rai pilnai susitaikė.

, Franc uzai Užgyrė Savo
Paryžius. — Francuzijos at

stovų butas didele diduma bal
sų užtvirtino Francuzijos prem
jero Poincare nusistatymą dėlei 
Genoa konferencijos. Poincare 
savo programe turi svarbiausiai 
kad Rusija pripažintų visas pri
vatines , svetimų šalių nuosavy
bes kurias bolševikai komunis
tiškai užvaldė, atėmė ar sunai
kino, ir atlyginimą už tai. So
cialistai atstovai reikalavo Ru
sijos pripažinimo.

Massachusetts valstijos audi- 
nyčių streikerių vadai turėjo pa
sitarimą su valstijos taikymo 
taryba reikale užbaigimo strei
ko prasidėjusio daugybėj audi- 
nyčių po numažinimo algų.

’Ir pinigų dirbėjams bėda. Iš 
. valdžios pinigų spausdinimo js- 
, taigos Washingtone paleista 500 

darbininkų. Užėjo bedarbė, ąpt 
pinigų: turbut mažiau jų reikia 
kad mažiau jų spausdins.

Bet štai kame priežastis: ma
žiau dabar išmonės pinigų 'buri, 
mažiau jų sučiupinėja ir mažiau 
suplyšta. Mažiau taigi reika- 

~ laujama naujų popierinių pakei
timui nusidėvėjusių.

Gelžkeliu darbininkai statyda
mi savo reikalavimus algų padi
dinimo išskaičiuoja ką gelžke- 
lietis gali valgyt su savo šeimy
ną gaudamas $1,651 į metus. Iš 
to. išskaitliavimo matosi -labai 
mažos ir pigios porcijos. Rei
kalinga, sako, bent $2,636 me
tams algų jeigu tinkamai šeimy
ną išlaikyti, padengti ir paval
gydinti1.

CHARLES FRANCIS JOSEPH ZITA of PARMA

Buvęs Austro-Vengrijos imperatorius Karolis, dabar miręs 
plaučių uždegimo ištrėmime an t'salos Madeira, Atlantikę. 
juo paveiksle stovi jo žmona. Paveiksas iš 1916 metų.

nuo
Su

; (Daugiau ant pusi. Sf-to)

Vulkanas Etna Smarkiai 
Užsidegė

Palermo, Italija. — Vulkanas 
Etna smarkiai išsiveržė pereitą 
sukatą, lava visais kraštais teka 
iš jo gerklės, gyventojai bėga 
tolyn iš savo namų stovinčių pa
šonėse kalno, žemė dreba išsi
veržimo pasekmėj.

Tikima greito'išsiveržimo kai
myniško vulkano Vezuvijaus. 
Tie didiejT'amžini Italijos žmo
nių persekiotojai- yrą pirmasis 
ant Sicilijos salos, Vezuvijus pa
čioj Italijoj.

Vulkanai yra užvertę savo iš
matomis — siera ir pelenais — 
daugybes miestų ir kaimų ir su
naikinę milijonus žmonių, bet 
vis žmonės budavojasi naujas 
buvynes vulkanų pašonėse. Po 
Vezuvijum guli du miestai už
griūti apie 79 m. po Kristaus. 
Dabar 'jie beveik jau atkasta ir 
matosi kaip senovėj Romėnai 
gyveno.

Nedalyvauja su Lenkais
Washington, kovo 28 d. (El

ta). — Rusų iniciativa Latviai 
kvietė Lietuvą kovo 28 d. Ry
gon konferencijon kurion už
kviesta ir Lenkai. Lietuva at
sisakė konferencijoje dalyvauti 
nes Lenkai neatitaisę sulaužy
tos Suvalkų sutarties, atmetė 
Lietuvos pasiūlymą duoti Vil
niaus klausimą Tarptautiniam 
Teismui išrišti, rengia nepriete
lingus žygius, ir organizuoja ne- 
utralėje zonoje ginkluotas gau
jas.

liko toji imperija. Nužu- 
pasekmė buvo, pasaulinė 
Tos karės bėgiu mirė se- 

Austrijos imperatorius ir 
Karė

Mirė Buvęs Imperatorius 
Karolis

Funchal, (Madeira. —^balan
džio 1 d. čia mirė buvęs "'Austro- 
Vengrijos imperatorius' ištrem
tas ant šios salos pereitą rudenį.

Karolis sostą gavo pasekmėj 
didžiausios pasaulinės tragedi
jos. Kada 19J.4 metais Bosni
joj liko nužudytas tikrasis Aus- 
tro-Vengrų sosto inpėdinis Ka
roliui 
dymo 
karė, 
nasis
jo vietą užėmė ’Karolis, 
liko pralaimėja ir ceųtralinės 
imperijos ■— Vokiečių ir Austrų 
— sugriuvo. Karolis neteko so
sto. Pora sykių jis bandė, jau 
karei pasibaigus, atgauti savo 
imperatorines teises ir bandė 

Įvykti į Vengriją iš Šveicarijos. 
Vienu laiku buvo išvarytas at
gal j Šveicariją. Antru kartu 
kėsinosi jis atnaujinti savo im- 
penją pereitą vasarą, ko pasek
mėj, Europos ramybei, santarvė, 
jį nusprendė ištremti ant Madei
ra salos. Tenai buvo su žmona 
išgabenti lapkričio mėnesyje.

Mirė Keistos Dvynes — 
Suaugę Moterįs

Chicago, UI. — Kovo 30 d. 
mirė Jozefą ir Rosa Blazek, va
dintos “Siamo dvynės”," kurios 
iki 43 metų amžiaus gyveno, va
žinėjo ir vaikščiojo abi sykiu,] 
nes buvo suaugusios šona'is, iki 
šlaunų, tik kojos buvo paskiros, 
taip kad abi turėjo keturias ko
jas, keturias rankas ir dvi gal
vas. ’Suaugimas buvo toks kad 
nekurie daktarai manė butų ga
lima jas perpjauti ir paliuosuo- 
ti vieną nuo kitos. Kiti tikrino 
jog tokia operacija butų jom gy
venimo pabaiga,
mirė buvo norėta daryt opera
ciją kitą išlaikyt gyva, tečiau 
antroji mirė neužilgo iįą pačią 
dieną.

Viena jų buvo vedus, su savo 
vyru turėjo sūnų, kuris dabar 
gyvena šu jų brolių čeko-Slova- 
kijoj. Jodvi važinėjo po teat
rus.

Po jų mirties vėliau ištirta 
kad jų ir, strėrikauliaį buvo vie
noj vietoj bendri, ne tik mėsos, 
taigi nebūtų buvę galima jų per
pjauti ir palikti gyvas.

Kada viena

Airių Kariumene Ruošia- 
' si Kovoti

Belfast. — Bal. 4 d. nauji 
Airijos Respublikos kareiviai, 
sukilėliai užgriebė Milfordo 
barakus, Donegal paviete, iš
vydami Laisvos Valstybės ka- 
riumenę.
Dublinas. — Nepritardami bu

vimui Laisvoj Valstyvėj 'po An
glija, 3,000 Dublino Airių -karei
vių sukilo, pagriebdami su sa
vim užtektinai ginklų ir amuni
cijos del kokių 20,000 vyrų. Jie 
nori Airijos nepriklausomybės.

Diena prieš tai Londone buvo 
vedama derybos tarp pietinės 
Airijos valdžios ir Ulsterio val
džios nustatymui rubežių ir už
baigimui muštynių tarp savęs. 
Derybos privedė prie pageidau
jamų pasekmių. Vienok Belfas
te pasitaiko muštynės ir žudy
nės.

Pačioj pietinėj arba Dublino 
Airijoj betvarkė apsireiškia ki
lus dviem ginkluotom pusėm ku
rių viena pasirašė sutartį su 
Anglija, kita nori visiškai .savo 
tvarkos Airijoje.

Pasklido žinios taipgi jog Ai
rių respublikonų komitetas ap
šaukė slaptą kariumenės mobili
zavimą ir tikima sukilimų prieš 
Dublino valdžią.

Galutinas karališkas užtikri
nimas akto apšaukiančio Airiją 
Laisva Valstybe padaryta kovo 
31 d. Dabar išeilės eina visuo
tini valdžios rinkimai. Bet tas 
neprives šalies prie tvarkos.

Amerikietis Lietuvos 
Operos Vedėjas

Washington, kovo 28 d. (El
ta). — Kaip praneša Kauno lai
kraštis “Aidas”, Amerikietis ar
tistas Antanas Sodeika, 'Lietu
vos operos dainininkas, paskir
tas Lietuvos Valstybės operos 
direktorium.

Kaip senais laikais. — New 
Yorko valstijoj 40 apsiginkla
vusių banditų sulaikė kelyje trū
kį ir apiplėšė.

lasant Lordo Curzono ga- 
arkios notos Lenkams jog 

ingimas Vilniaus prie Len
tos bus nemalonus Anglijai 
tas ir privers ją užstoti už 

sietuvą, Lenkų užsienio minis- 
teris Skirmontas yra dabar ke
lionėje į Paryžių ir Londoną — 
tikslu išaiškinimo santarvei ko
dėl Vilnius su apskričiu turės 
būti dalimi Lenkijos. Lenkų 
mįnisteris Skirmontas sakosi 
esąs “Lietuvis” ir todėl turįs 
teisę ginti “Centralinės Lietu
vos” reikalus. Skirmontas esąs 
vienas iš tų “Lietuvių” 'kuris; 
kaip ir Gen. Pilsudskis, pasirin
kęs Lenkų kultūrą. Visas Vil
nius ir apskritis vartoja Lenkų, 
o ne Lietuvių, kalbą; ir pagalios 
patįs rinkimai “Centralinėj Lie
tuvoj” nusprendę kur Vilnius ir 
apskritis turį prigulėti. Tokiais 
ir panašiais argumentais Skir
montas “intikina” artimą Len
kams Francuzų spaudą. Kaip 
bus su Anglijos žurnalistais jau 
kitas dalykas. Mat Anglai ne 
yiską nurįja kas jiems pakiša
ma. Vilniaus valdymas Lenkais 
Anglijos Supratimu dar nėra 
fait acompli (užbaigtas faktas) 
ir Britanijos Užsienio ministeri
ja Lenkams retkarčiais apie tai 
prisimena.'

Kodėl Skirmontas skubinasi į 
Paryžių yra dar Įeita priežastis: 
Nesenai Francuzų premjero, 
Poincare, parėdymu garsusis ir, 
be abejo, vienas iš gabiausių 
Francuzijos politikierių, Barthe- 
lot, liko iš karės ministerijos pa
šalintas už panaudojimą savo 
.valdiškos vidtos-apgynimui savo 
brolio, Paryžiaus “Kinų Banko” 
prezidento, kuris banką beve
dant nugyveno apie-$25,000,0'00. 
Barthelot yra artimas draugas 
dabartinio Francuzijos" prezi
dento Millerand’o ir jiedu dau
giausia pasidarbavo įvykdinimui 
Didžiulės Lenkijos programo-pa
ruošto dabartinio premj. Poin
care. Skirmuntui rupi žinoti 
apie (Barthelot’o vietininko nu
sistatymą, ir apsipažinus su 
nauja situacija, dalykus apsvar
sčius, keliauti Londonai kad te
nai savotiškai (padėtį perstatyti, 
ir, kad kokios, (bandyti intikin- 
ti Curzoną Lenkų neklaidingu
me. Reikia neužmiršti, Kūn. 
'Jurgučio, 'Lietuvos užsienių rei
kalų ministėrio, nota kviečian
ti Lenkus prie tiesioginių dery
bų del Vilniaus kaip tik gelbsti 
Skirmontui.

Jeigu ne Lordo Curzono nota 
tai Lenkai apie Vilnių nebūtų 
niekam 
sakant, 
na bet 
1920 m.
vo bolševikai, .bet musų diplo
matams su Lenkais Suvalkuose 
besitariant užėjo ant Vilniaus 
Gen. Želigovskis, o musų “Na
poleonas”, Krašto Apsaugos Mi
nisteris Žukas, vietoj Lietuvos 
sostinę ginti atvažiavo automo- 
biliuje Vilniaus stotin ir žiuri 
kaip žmonės nuo Lenkų bėga!

Inei užsiminę, žodžiu 
ne Lietuviai Vilnių gi- 
svetimžemiai. ■ Vasarą 
Vilnių Lietuviams atga-

Genoos Konferencija
Neužilgo įvyks Genoos konfe

rencija. Sąstatas Lietuvių de
legacijos tas pats koks buvo 
Kun. Purickiu! šmugelį varant: 
Klimas, Norus, ide Milosz, ir tt. 
V. de Milosz, vienas iš Barthe- 
loto prisilaižytojų, ir vėl vado
vaus delegacija, nes be jo su 
kitais Lietuviais delegatais nie
kas nesiskaito. Jeigu de Milosz 
nebūtų Prancūzų valdžios pro
teguojamas vargu kas ir su juo 
norėtų bičiuliauti.

Reikia neužmiršti -kad Kun. 
Purickio šmugelio varymas' yra 
dabar visų valstybių raštinėse 
apkalbama, nes tokio atsitikimo 
dar nėra buvę kur pats ministe- 
ris butų buvęs įmaišyta.
negu Lietuvos piliečiams apie 
Kun. Purickio užsiėmimą buvo 
žinoma jau kitų valstybių rasti-

Pirm

MARŠRUTAS
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nariai: Seimo Sekretorius 
Kapt. V. NATKEVIČIUS

Mok. B. ŽYGELIS 
su prakalbomis lankysis 

šiose kolonijose 
Balandžio 20 d. 

Grand Rapids, Mich. 
Balandžio 22 ir toliau 

CHICAGGO, ILL.
Norėdamos surengti jiems 
prakalbas vakarinės koloni
jos gali kreipktis šiuo adr.: 
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nėsė apie tai senai buvo kalba
ma. Taip Vokietijoj, Francuzi- 
joj kaip ir Anglijoj ministerijo
se buvo žinoma apie tai kad ku
nigai Purickis ir Vailokaitis už
siima šmugeliu ir kad diploma
tinius kurjerus (pasiuntinius) 
vartoja šmugelio" tikslams. In
cidentas su p-le Jągomastaite 
tai patvirtina. Kitų šalių užsie
nio ministerijose žinoma: kokiu 
būdu Galvanauskas su Naruše
vičium išvežė ’Lietuvos linus ir 
kaip juos Londone “pardavė”; 
kodėl Londono Atstovas Grafas 
Tiškevičius “rezignavo”; kodėl 
tos Atstovybės sekretoriaus H. 
Raibinavičiaus nuo vietos neat
statomą nepaisant kad nuo bu
vusio Londono Atstovybės iždi
ninko, Roberto Child, jis yra pa
ėmęs £50 (apie $250) kyšį,

, Užrupežyj yra taipgi žinoma 
kad karės metu Vokiečiams už 
pinigus tarnavęs J. Gabrys-Par- 
šaitis bičiuliauja su Galvanaus
ku ir (kad Seniau jis suteikdavo 
žinias apie Lietuvą Francuzams- 
Barthelot’ui, Pelisier’ui, Pulk. 
Raboul’ui ir kitiems. Gi Brita
nijos "Black List” apie Gabrį- 
Paršaitį. aprašo smulkmeniškai: 
kokie jo buvo ryšiai su Baronu 
Briedrich von der Ropp.

Argi dyvai kad Lietuva iki 
šiolei nėra pripažinta de jure. 
Ar ne laikas butų tą Augejaus 
tvartą išvalyti ? Neužmirškit 
kad Lietuvos nepriguhnybei grę- 
šia pavojus!

Kazys Pilėnas_ _

statement 
of the Ownership, Manage

ment, Circulation, etc., 
Required by the Act of 

Congress of August 
24, 1912

the DIRVA published weekly atof _______H
Cleveland, Ohio, for APRIL 1st, 1922. 
State of Ohio- ss 
County of Cuyahoga

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Aug. Jankaus
kas, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the DIRVA and that the following 
is. to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the own
ership, management, etc,, of the afo
resaid publication for the date shown 
in above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443,' Postal Laws and Regu
lations, to wit?

1— That the names and addresses 
of the publishers, editor, managing 
editor, and business managers are: 
PUBLISHERS
The Ohio Lithuanian Publishing Co.

7907 Superior Ave., Cleveland, " 
EDITOR
K. S. Karpavičius

1315- E. 82nd St., Cleveland, 
BUSINESS BANAGER 
Aug. Jankauskas

7913 Superior Ave., Cleveland,
2— THAT THE OWNERS ARE: 

A. B. Bartoszewicz
14851 Shore Acres Drive, Clev., 

K. S. Karpavičius
1315 E. 82nd St., Cleveland, 

A. Kranauskas
4608 Superior Ave., Cleveland,
3— That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owiiing or holdng 1" per cent or 
more of total amount of bonds, mort
gages, or other securities, are:

•NONE.
AUG. JANKAUSKAS 

Business Manager.
Sworn and subscribed before me 

this 4th day of April, 1922.
S. LEWANDOWSKI, 

Notary Public. 
My commission expires Nov. 11, 1922.

O.

O.

O.

O.
O.

O.



Iš Lietuvių Gyvenimo |
dūlis, J. Rauktys, J. Peleckas. 
Laike vakarienės daug darbu 
prisidėjo p-lė Ramanauskaitė ir 
komisijos narys Juozfts Kaman- 
dulis bei kiti darbštesni Sanda- 
riečiai, už ką kuopa jiems šir
dingai dėkuoja. Programą taip 
gražų surengė P. P. Stepon- 
kus.

SLA. kuopos narių veikimus. 
Vietos SLA. 57 kuopos narių 
tarpe matosi spartus veikimas,

vos Himną; pianu balsą padavė 
p-lė J. Rauktytė, tada visi sve
čiai sustoję iškilmingai sudaina
vo “Lietuva, Tėvyne musų”.

Vakarieniavimui prasidėjus, 
“kalakutų” orkestras pradėjo 
groti. Jis grojo visu laiku sve
čiams bevalgant, kas pridavė 
svečiams smagaus ūpo (gal ge
so apetito? ■— Red.). Po va
karienės prasidėjo programas, 
kurį išpildė vietos gabiausi dai
nininkai ir muzikantai, k. t. San- 
darietis P. Skrickis, žymus te
noras solistas; p-lė M. Montvi- 
liutė, p-lė Lašaitė, p-lė V. Gu- 
žauskaitė; taipgi J. Dirvelis ir 
jo mokinis K. Klimas puikiai at
liko smuikų duetą, šie visi ga
bus dainininkai ir muzikantai 
savo gabumais bei gražiomis 
dainelėmis linksmino visus .da
lyvaujančius. Dainininkams pia
nu akompanavo p-lė J. Raukty
tė. Ant programo pabaigos pri
buvo vietos gabus eilių kalbėto
jas F. Grinskis; jis sakė eiles 
“Lietuva brangi” ir “Pamylė
jau”. Eilės publikai labai pati
ko, net reikėjo pakartoti.

Po programui prasidėjo žai
dimai. Jaunimas žaidė iki vė
lumai nakties, paskui visi links
mi išsiskirstė namon. Taigi ši 
Sandariečių vakarienė gerai pa
vyko. Vakarienės priren'gimu 
daugiausia rūpinosi J. Kaman-

WORCESTER, MASS.
Iš Sandariečių judėjimo. Ko

vo 26 d., vakare, Lietuvių salėj, 
Sandariečiai turėjo gražią va
karienę.. šioj draugiškoj vaka
rienėj dalyvavo apie 150 žmo
nių, daugiausia jaunimas. Va
karienė visais atžvilgiais 'buvo 
puiki. Svečiams susėdus prie 
stalų, Sandaros 16 kuopos pir-' 
mininkas V. M. Čekanauskas pa
ragino visus sudainuoti Lietu-

ant pabaigos žieminio sezono. 
Balandžio mėn. bus sulota dra
ma, keturių veiksmų, “Del Pi
nigų”. Matomai pavyks gerai 
šis parengimas, nes jau apie še
ši šimtai tikie'tų iškalno yra par
duota. Vietinės SLA. kuopos 
nariai darbuojasi smarkiai, ko
mitetas taipgi nemiega. Teko 
pasikalbėti su SLA. kuopos “čy- 
fais", P. A. Dėdynu ir pagelb. 
V. M. Čekanausku, ir štai ką jie 
pasakė: “Pereitą metą mes dir
bome, ir musų komiteto darbai 
buvo nuveikta labai dideli. Ta
po prirašyta apie šimtas naujų 
narių prie kuopos; daug žymės 
padaryta del Viešojo knygyno. 
Apart to buvo parengta eilė pra
kalbų ir paskaitų, išsiųsta kelios 
dešimtįs tūkstančių laikraščių j 
Lietuvą ir šiaip literatūros.” šį 
metą pirmininkas P. Dėdynas 
sako: “Musų planas yra pasta
tyti Viešą 'Lietuvių knygyną

Mirė Leitenantas 
Karolis Vaišnora

Kovo 23 d. mieste Bloomfield, 
: N. J. (23 Morse St.), pasimirė 
jaunas Lietuvis, Amerikos Lai
vyno leitenantas Karolis Vaiš
nora (Charles B. Woyshnar). 
Mirtis ištiko jį netikėtai. Vie
nas būdamas namie/ maudynėje 
taisė gazo paipą palubėje. Ko
pėčios matomai lūžo, ir Vaišno
ra puldamas žemyn tiek prisi- 
trenkė kad nebegalėjo pasikel
ti ; tuo tarpu, jam puolant, nu
truko gazo paipa, ir gazas ėmė 
veržtis laukan. Gydytojų spė
jama velionį -užtroškus nuo ga
zo

Velionis buvo jaunas, pilnas 
gyvybės ir energijos vyras, vos į 
34 metų amžiaus. Gimęs Ame
rikoje, gimnaziją (High School) 
lankė Scrantone, Pa. Dr. šliu
po patarimu, pirm 15-kos metų 
įstojo į Amerikos laivyną, ir ant 
laivo-mokyklos pabaigė jūrinin
kystės mokslą su 8eitenando-ko- 
mendanto laipsniu. Laike karės 
buvo 'kapitonu didelio 22.000 to
nų karinio laivo-ligoninės “So
lace”. Be to, Amerikos karei
viams keliantis Europon į ka
rės laukus, velioniui Vaišnorai 
buvo pavedama lydėti transpor
tus. Daug pavojų jis matė to
se kelionėse. Jūrininkystės pra
ktikoje aplankė visas pasaulio 
jūres ir be nelaimių, — tečiau 
likimo buvo (lemta netekti gy
vasties savuose namuose, be jo
kios priežasties.

Velionis Karolis Vaišnora bu
vo vedęs žinomo Lietuvio veikė- '

reikšdami jam paskutinės pa
garbos, jo nubudusiai moterei ir 
jos tėvams širdingos užuojautos 
didelėje nelaimėje. Kovo 26 d., 
4 vai. po pietų, prie velionio kar
sto namuose, buvo atlikta Maso
nų apeigos, — velionis priklau
sė Masonams ir buvo jau pasie
kęs 32-jį laipsnį jų organizaci
joje. Prie tų apeigų buvo daug 
žmonių. Iš Lietuvių atvyko ati
duoti paskutinę pagarbą, tarp 
kitų, šie: p-lė P. Jurgeliutė, M. 
W. Bush su žmona, Dr. J. Mes
sage su žmona, Dr. J. Valukas, 
su žmona, Dr. Bacevičius, V. K. 
Račkauskas, Adv. J. Matulevi
čius, J. B. ščegauskas, Vaitulio- 
nis, Kralikauskas, Adv. Supin- 
skas su žmona, velionio sesuo 
Stella Pratt iš Massachusetts, 
dėdė ir pusbroliai iš Pittsfield 
(vienas jų yra Am. Laivyno lei
tenantu) ir daug kitų.

Lai buna lengva jam šios ša
lies žemelė! V. K. R.

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

ant tvirto finansinio pamato. j0 juozo Ambrozevičiaus (178 
SLA. kuopa įsteigė šį knygyną, Ferry St., Newark, N. J.) vien- 
bet jis turės būti penkis kartūs turtę dukterį Stella ir gyveno 
turtingesnis”. Taigi reikia ge- su ja gražiausioje meilėje. Po- 
rėtis SLA. kuopos narių irkomi-|nj Vaišnorienė mokytojavo Ne- 
teto darbais. Knygynas šutei- warke, gimnazijoje (Waverly 
kia daug labo vietos Lietuviams, Į Avenue School). Tą vakarą ka- 
nes čia jie gauna knygų pasi-Į^a nelaimė ištiko jos vyrą poni 
skaitymui dykai. I Vaišnorienė buvo išėjusi į pa-

Taipe Worcesterio Lietuviškų Įskaitą, į South Side High School, 
draugijų veikimo randasi nema-1Gryžusi namon apie 11 vai. va
zai, bet rimtesni parengimai ar- kare, ji rado vyrą nebegyvą — 
ba kultūriniai darbai atliekama mirtis jį pagriebė, matoma, dar 
tik SLA. 57 kuopos ir ALT. San-Įdienos laiku, nes, jai gryžus na- 
daros 16 kuopos ir Dailės,-Dra
mos Draugijos “Aušrelės”, to
dėl kad prie šių draugijų (pri
klauso gabiausi ir jauni žmo
nės turinti gabumus jr norus 
darbuotis del Lietuvių visuome
nės labo.

Reporteris.

mon, žiburių namie nebuvo.
Velionis turėjo daug draugų, 

ir visų su kuo tik sueidavo bu
vo mylimas ir augštai gerbia
mas del savo meilaus budo, aug- 
štos inteligencijos ir teisingumo. 
Jam mirus, daugybė jo draugų 
tikru nubudimu lankė jo namus,

DETROIT, MICH.
“Kiekvienam Lietuviui, suti

kęs, primink apie 13-tą balan
džio, apie Didžiojo Ketverge va
karą” — taip sako vienas an
tram vietos Lietuviai. Kas per 
diena, kas tai per vakaras bus? 
— nevienas paklaus. Tą vakarą 
iš Lietuvos svečiai — Steigia
mojo Seimo nariai: Kapitonas 
Natkevičius ir Mokytojas žyge
lis — tie Lietuvos liaudies bal
so, jos nusistatymo bei troški
mų reiškėjai, mums, Detroitie- 
čiams, vaizduos-praneš paskiau
sius įvykius Lietuvoj surištus 
su Steigiamojo Seimo darbuo
te; apie užbaigtą žemės refor
mą ('kas iš Lietuvos biednuo- 
menės galės gaut žemės ir kas 
ne, ir tt.).; mokyklų sutvarky
mą, apie rinkimus į Lietuvos 
Parliamentą, ir tt. Todėl -kiek
vienas “Dirvos” skaitytojas ir 
skaitytoja privalo ne tik patįs 
ruoštis į tą vakarą, 'bet ir kiek
vieną kalbinti, taip kad bendrai 
visi tais mums interesingais, 
brangiais įspūdžiais galėtume 
pasidalinti, o sulaukę linksmų 
Velykų švenčių suėję su drau- į 
gaiš ar pažįstamais, įgytus įspu- | 
džius kartosime, mintimis skri- ] 
sime į ten kur jaunose dienose 
per panašias šventes, po Alelu- 
ja, mušėme išmargintais kiau- 1 
šiniais. ' • J 1

Tas iškilmingas vakaras bus 
Lietuvių salėje, 25 ir Dix gat. j

Busintis Vakare.

Idant Lietuvė Motina Žinotų Kas 
Bordeno Eagle Pienas Yra

Per Keletą Gentkarčių Tūkstančiai Lietuvių Motinų Iš
augino Savo Kūdikius su Borden’o Eagle- Pienu. Jos taip 
Elgėsi todėl kad Eagle Pieną Joms Rekomendavo Drau
gės, ir todėl kad Jos Rado Jį Pilnai Užganėdinančiu.

Bet reikia apgailėt kad daugelis Lie
tuvių motinų nebuvo pilnai informuo
ta kodėl jos gavo tokių puikių 
tatų.
Eagle Pienas nėra paprastas 
sutaisymas supiltas į blešines.

rezul-

J

pieno 
Prie

šingai, jis ne tik puikiausias ir gry
niausias iš šviežių, riebių pienų, bei 
geriausias atidžiai apgrynintas cuk
rus, bet sykiu pati geriausia kombi
nacija šitų dviejų pamatinių sudėti
nių, tinkamai sumaišytų, kad pada
rius kūdikiams puikiausi maistą duo
damą tada kada motinos pieno neuž
tenka arba kada jis nemaistingas.

‘ Borden’o Eagle Pienas yra moksliš
kai pagamintas prie sveikiausių ir 
sanitariškiausių sąlygų. Jeigu pats 
savo akim pamatytum pienines iš ku
rių Borden’o pienas išeina pamaty
tum tas puikiausias sveikas karves 
— galėtum pasikalbėt su Borden’o 
inspektoriais kurie kasdien peržiūri

karves ir pienines — pamatytum 
kaip viskas visur švaru ir sveika, tai 
nereikalautum jokios geresnės reko
mendacijos. Jei atsilankytum j dirb
tuves kur Borden’o Eagle Pienas yra 
išgaminama ir kaip ten švaru tai bū
tum daugiau negu užganėdintas. O 
jei dar pamatytum Borden’o labora
torijas kur kiekvienas viedras Bor
den’o Eagle Pieno yra tyrinėjama 
chemiškų ekspertų, tai pamatytum 
kaip kiekvienas gurkšnis Borden’o 
Eagle pieno yra apsaugojama kad jū
sų kūdikis iškalno gautų tik geriau
si ir puikiausi ,

Šitos yra kelios priežastjs delei kurių mo
tinos nerizikuoja nieko duodamos kūdi
kiams Borden’o Eagle Brand Pienų. Jos 
tuomi neduoda nieko naujo, nieko neišban
dyto, nieko kas butų negera jiems. Jos se
ka pėdomis daugelio Lietuvių motinų šioje 
šalyje ir užtikrina savo kūdikiams saugiau
si ir geriausj po motinos pienui maistų.

PASILAIKYK 
SVEIKAS

(Iš Foreign Language Inf. Service)
1. Vėdink kambarius .
2. Nešiok liuosas drapanas 

pritaikintas kožnam laikui, orui 
ir darbui.

3. Jeigu dirbi viduje, kasdien 
praleisk nors kiek laiko lauke.

4. Miegok tyrame ore, lauke, 
jeigu galima.

5. Kuomet kosti ar čiaudi, pa- 
dengk skepetaite nosį ir burną 
ir reikalauk kad kiti tą patį da
rytų.

6. Visuomet nuprausk rankas 
prieš valgį.

7. Nepersivalgyk. Ypatingai 
mėsa ir kiaušiniais.

8. Valgyk daug vaisių ir dar
žovių.

9. Valgyk išpalengva — gerai 
sukramtyk maištą.

10. Gerk daug vandens kas
dien.

11. Reguliariškai nusivalyk.
12. Stovėk, sėdėk ir vaikščiok 

tiesiai.
13. Neleisk nuodams ir užkrė

timams ineiti į kūną.
14. švariai laikyk dantis, dan- ' 

tų smegenis ir liežuvį.
i 15. Tinkamai dirbk, žaisk, ilsė
kis ir miegok.

16. Visuomet buk ramus. Rū
pestis yra sveikatos priešas. 
Jieškok draugystės savo artimų.

17. Nevartok patentuotų vais
tų.
18. Eik pas gydytoją nors sy

kį ant metų. Pas dentistą ingi 
reikia eiti reguliariškai.

NEŽŪSIME
Ir vėl juodvarniai sukranksė

jo, ir vėl pesimistai galvas pa
kėlė ir žinovų veidais, suraukto
mis kaktomis, Lietuvai pražūtį 
pranašavo. Tai tautos šjauda- 
dušiai, tai didysis pavojus iš vi
daus, tai musų sąmonės slopin
tojai, tai kelmai ir gremėzdai 
pasirioglinę ir užgriuvę kad tau
tos pažangą trukdyti.

Priimkime, saike jie, Hyman- 
so projektą, nes kitaip bus blo
ga, laukite Lenkų puolimo, lau
kite aliantų nemalonės. >

Priimkite Hymanso projektą, j 
nes štai Lenkai ruošiasi apsprę
sti Vilnių-, tada Vilnius jau žu
vęs mums.

Jau ketvirtas mėnuo eina
kaip tauta galutinai atmetė Hy
manso projektą, jau trečias mė
nuo bėga po Vilniaus Lenkų ko
medijai — “seimo” rinkimų — 
o nei Lenkai Lietuvos puolė, nei 
aliantai pikto žodelio netarė, nei 
Vilnius prid Varšavos neprijun
gta.

Musų pesimistai dar nesupra
to, nepatikėjo kad musų tauta 
jau gyva, kad žino savo kėlius 
ir tikslą. Kada pereitais spalio 
ir lapkričio mėn. gimė skaus
muose laisvos tautos sąmonė, 
kada kristalizavosi jos valia — 
nuostabus dalykas: matė tai gilaičiai dar nesužinojo, ale 
svetimi diplomatai ir augo jų jau žino kur tas kraštas yra 
pagarba Lietuvai; tik nematė to ir kokie vejai tenai pučia 
musų bailiai kurie drebino kin- žiemą ir vasarą, ir kokios 
kas negi už Lietuvos ateitį bet politikos tenai varinėjama, 
už savo ramybę ir biznius. Slaptos Spragilų Sąjungos

Nežūsime patol pakol m iii jo-1 Spragilaičiai nuo tos dienos 
nai musų brolių žinos kad jie kaip tik atvažiavo Į Ameri- 
gyvi ir. laisvi yra ir kad jie turi ką tie du vyrai ir kaip tik 
būti visada laisvi. Jokioj oku- išlipo iš laivo pradėjo juos 
pacijos, nors ir viso krašto, ne- sekioti ir tyrinėti ir prarieŠ- 
■beįstengs jų pavergti. Jos tik ti kasdien vyriausiai galvai 
gali prailginti musų skausmus, gerb. Spragilui raportus, 
padidinti musų kančias, bet ne- Tįe du į važinėja po 
gali mus vergais paversti. L • • • • -

uK.0del ,V®kar^ E,uroposT vals- kalbas. Visur kur tik jie iš 
tybės neleido Lenkams Lietu- trūkio išlipa juos sutinka 
vos pulti, kodėl jie nepripažino Slapti ;SpragilaiČiai ir Spra- 
Vilniaus rinkimų. Kodėl mu- gį]aitės. Ale jie nežino kad 
sų padėtis pastarais mėnesiai taį yra kokia slaptybę, neš 
nepablogėjo bet žymiai pagerė- SPragilaiČiams ant kaktų 
jo? Kas čia nusvėrė? Gal kas neparašyta kas jie tokie, o 
į mus įsimylėjo? O gal pasigai- jje taipgi iš akių negali pa- 
lėjo? Nekas kitas čia nusvėrė sįslėpt ir turi viešai saulės 
kaip tik moralis veiksnia, musų šviesoj pasirodyt 
tautos moralis atbudimas, tvir- gą įįg du vyrai kur sako 
tos valios apraiška. Žibo alian- jr kalba visų raportų nesu_ 
tai kad jų interesuose yra nori dėtum kad -ir norėtum. Ir 
malus ateities santikiai Lietu- tyčia čia nededu kad visi nu- 
vių su Lenkais, nes tik .tuomet ejtumet jų paklausyt kada 
galės būti ramybė Rytų Euro- jie pas jus atsilankys.
poj ir tvirtas kylis busimai Ru- Jie j gerb Spragi]0 sostinę ■ 
sų-vokiečių galybei. Gi tu nor- atsilankys šitoj subatoj ir ■ 
malių^ santikių nebus — alian- slankys vyriausią Slaptos 
tai aiškiai pamatė ir suprato — Spragilų Sąjungos raštinę, amžių budai yrą tiktai lie- 
jeigu buš mums Vilnius išplėš- aje nežinos kad jie ten apsi- žuvis, gerklė, švilpynė, na
ta, arba pančiai Lietuvių lais- lankė, ba viskąs yra slaptai, sis ir-kulnai. Kiaušiniai da-..A TX Kur tik „e eig ir kur sto_ bgr perbrangųs, kuolus ir

vės visur čia jie bus apsup
ki Slaptos Spragilų Sąjungos

SQERB.
PRAGILO KAMPELIO^

s. S. S. S. RAPORTAI 
APIE DU VYRU

tempę ir akis atstatę, ir ne
klausykit ką kalba, ale klau
sykit ką sako.

Kada kalbėtojai užeis ant 
pagrindų salėj, jeigu vienas 
— švilpkit; jeigu abudu — 
čypkit; jeigu su programo 
vedėju — kaukkit šunų bal
sais.

Visur kur tik galima pri- 
lyst prie miestų valdininkų, 
stengtis apskųst jiems sve
čius kaipo Rusų bolševikus, 
ba dar ir dabar daugelis 
žioplų Amerikonų visai nie
ko apie Lietuvą nežino ir 
nežino ar tokie žmonės ant 
svieto yra, ir valdininkai la
bai tankiai užregistruoja 
Lietuvius Rusais miestų sta-Slaptos Spragilų Sąjungos' KUS?1S ™!es^ 8ta‘

Spragilaičiai praneša yy-Įt1.^39 daran> . Sita jy ne- 
riausiai savo galvai gerb. zine pasinaudojant, reikia 
Spragilui sekantį. pasistengt jskųst svečius ir

DAvvninliVa dvido. P.abut Judosiais, nors tnsde-Devyniolika šimtų dvide
šimts antram mete į Ameri
ką atvažiavo du vyrai atsių
sti iš tokio krašto kuris va
dinasi Lietuva. Kam tasai 
kraštas taip vadinasi Spra-

’ šimts grąšių negausit 
į Kitas pamokinimas punk
tas skamba šitaip: Jeigu 
kalbėtojai ką užsimins apie

; kraštą kuris Lietuva vadi- 
, naši, trypkit kulnais ir ki
tais galais. Jeigu užsimins 
apie to krašto bėdas — dau
žykit krėslais į grindis. Jei
gu užsimins žodį klerikalas 
— paleist visas birbynes, 
visas gerkles ir kitus galus.

Tuos slaptus pamokini
mus Slaptos Spragilų Są
jungos Spragilaičiai visus 
sugaudė ir susiuntė vyriau
siai-galvai gerb. Spragilui, 
o jis visiems Spragilaičiams 
nusiuntė pagyrimą už nar
sumą, o kada dar daugiau. ■ --- j—. -—j- r- sumą, o aaoa aar daugiau 

visus miestus ir sako pra- ko Spragilaičiai suseks tada 
Irolhao Vicniv* r i Ir .. * ° . . . . *

vei užnerta. Iš to atsirado ir 
tylus pagerbimas, o ateityje at
eis ir garsus pripažinimas.

Tiek to su alkanų vilkų pri-1 Spragilaičiais 
pažinimais. 'Pripažinkime -----
patįs, Visi iki vienam shvo lais-1ti Spragilaičiai" gerb’Spra- 
ve patikėkime, remkime (kuo iš- gj]ui praneša tai apie Tuš- 
galime savo valstybę, o tada ne- gjo Taukuoto Puodo skam
bėtas baisus mums visi pavojai, bėjimą. Taukuoto Puodo lai- 
Kiekyienas privalom turėt bent žytojai nusigando kaip tik 
po vieną Lietuvos Laisvės Pa- tie du vyrai ant Amerikos 
skolos boną. užlipo, ir nuo tos dienos jų

Lietuvos laisvę tegali tik pa-1 kinkos dreba ir šaltas pra- 
tįs Lietuviai pražudyti. Musų kaitas ima. Jie' tuo j surašė 
tauta yra sveika ir gyva. Atsi- pamokinimus gavo Tuščio 
randa piktšašių ir ant sveikti ku- Taukuoto Puodo Pildyto- 
no. Lietuvos teismai dabar į tu- jąms kaip reikia daryt kada 
lūs šašus-šmugelninkus įsikibo, tie du vyrai jų “kampuose at
šaliu “juos, tuos šašus, nors, ir silajlkys. •• • ■
privilegijuotus. T” 
kūnas išliktų sveikas. Gi svei
kame kūne bus sveika ir dvasia.

Nežūsime.
Tik daugiau optimizmo.
Ir darbo,
Ir budėjimo.

of tme BonoO'_į^,

^1e'borden coMPA^
YORK.

Galit pirkti Bordeno Eagle Brand Pieną 
savo krautuvninką. Įsižiurėkit gerai į 
dėžės paveikslą ir neimkit jokio kito.

THE BORDEN COMPANY
350 Madison Ave., New Yprk

Penėjimo 
Instrukcijos

Vardas ---

Adresas

KUPONAS

Kryželį katros nori

Kūdikių Pamokinimų
Kūdikių Knyga

(Lithuanian)

f Laivakortės Atpigo
X I Klaipėdą ir Liepoją $107.00 
t I Piliavą-Karaliaučių $106.50 
-į- War Tax $5.00.
X Pinigų siuntimas Lietuvon že- 
•f miausiu kursu. Pinigus gauna 
X Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- 
j ke 25—30. dįenų.
| P. MIKOLAINIS

|X 53 Hudson Ave.
Į? Brooklyn, New York

t

t

jie gaus po švininį kryžių.
Kodėl Tuščias Taukuotas 

Puodas praskambo tokiu la
bai graudžiu balsu kada čia 
atvažiavo tie du vyrai? Ar 
Puodas liks amžinai tuščias 
po jų pasivažinėjimo, ar dar 
blogiau jam atsitiks ir tada 
Puodo laižytojai ne tik ne; 
teks ką laižyt bet ir paties 
Puodo vi^ąi nematys?

Šita karti teisybė — gerb. 
Spragilas su graudžia širdi
mi jiems praneša —.labai, 
labai jų sąžines graužia, ir 
jie imasi visko kaip išgelbė
jus savo Tuščią Puodą.

Vienatiniai civilizacijos

. plytas nešiotis nepatogu, o 
tokių Įrankių net nei arkliai 
nei kiti gyvuliai nenaudoja. 
Kiaules, karves, arkliai ir 
mulai paeiliui kožnas pagal 
savo “profesijos” žviegia, 
bliauja, žvengia, ir trypia, 
ir tie įrankiai geriausia pri
tinka Tuščio Taukuoti) Puo
do Pildyto jams išpildyt to 
Puodo laižytojų Įsakymus..
' Slaptos Spragilų Sąjungos 

Spragilaičių visur bus kur 
tik tie du vyrai iš Lietuva 
vadinamo krašto lankysis ir 
praneš visiems kokie Puodo 
Pildytojai turėjo plačiausias 

_________Vienas pamokini- žiotis, (didžiausius nasrus, ir 
Bi tik^ tautos j mo punktas yra toks: I didžiausios šnerves ir pūsles

Neikit nei vienas, ale nu- laike tų dviejų vyru pra
eikit visi ir sėdėkit ausis iš-1 kalbų.

®a.ve | Antrą didelį raportą Slap-

L. P.

"DIRVA” ATPIGINTA 
iw(žiur., pusi. 3-čią)

L. P. IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir nietines 
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.

SPAUDOS DARBAI
jįjfjUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius

Spaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
garsinimus (Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;
glTBiznieriams darome Laiškus, Konvertus 

ir įvairios rųšies Garsinimus-Korteles;
Spausdiname taipgi dideles Kordas.
Darbus atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname 
pagal užsakymo kiekvieną dalykėlį nuo pa' 
prasčiausio iki didžiausiam.

Greitus užsakymus persiunčiant Special De-, 
livery.

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

L-



DIRVA 3

Nuo Redakcijos
lėtinas tilps daugybėj Amerikos 
laikraščių. “Dirva” yra viena
tinė iš visų Lietuviškų laikraš
čių turinti sąryši su National 
Geographic Society, ir kuriai ta 
draugija prisiunčia savo savai
tinius buletinus.

KADA MES IS NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN ....... Vertė A. A. TULYS

NAUJAS ATEIVIAMS APSUNKINIMAS | Šiaurinio: Poliaus Atra- 
’ ————————■ ■ ———; dejas

I Atkreipiame savo skaitytojų 
domę į straipsnį ant ketvirto 
puslapio, “Peary’s Tyrinėjimai 
Tolimųjų šiaurių”, Amerikos 

. Nacionalės Geografinės Draugi- 
, jos Prezidento, Gilberto Gros- 
. venor, prisiųstą “Dirvai” iš tos 

Draugijos raštinės Washington, 
D. C., sąryšyje su paminėjimu 
sukaktuvių nuo atradimo šiau
rinio Poliaus balandžio 6 d. 1909 
m. Tą dieną Nacionalėse Kapi
nėse, Ąrlingtone, kur palaidota 
ir Leit. Harris, kritęs Kaune lai
ke priešininkų sukurstymo Lie
tuvos kariumenės prieš Lietu
vos nepriklausomybę, bus pasta
tyta gražus paminklas šiauri
nio Poliaus atradėjui, paminėji
mui 13-kos metų nuo jo didelio 
atsiekto mokslui žygio.

Prie progos užsimename, Na- , 
tional Geographic Society išlei- , 
do buletiną apie nekurias Lietu- j 
vių apeigas. Tą buletiną patai- , 
pinsimė sekančiame ar kitame = 
“Dirvos” num. Taipgi tas bu-

IZONGRESE paduota bi- 
liūs apsunkinimui Ame

rikoje esančių ateivių norin
čių pastoti piliečiais. Tki- 
šiol Suv. Valstijose buvo ga
na patogu pastoti piliečiu jei 
kuris šią šalį pasirinko sa
vo nauja tėvyne, nenorėda
mas gryžti į savo kraštą.

Šisai naujas apsunkinan-

Del Lenkijos “Apkar
pymo”

Katino “Trimitas” rašo (No. 
10) jog “Genoos konferencija, 
kurioj neabejojamai kils klausi
mas apie Lenkijos sienų nusta
tymą, privertė Lenkų' -vyriausy
bę susirūpinti del “didelės” val
stybės likimo, šis klausimas jau 

tis piliečiu tapti bilius yra i gvildenama įvairių valstybių 
pasiulyt&s Kongresmano iš spaudoj. Anglų spauda nurodo 
Kalifornijos, Johnsono. Tą kad dabartinė Lenkija: yra du 
jo sumanymą daugumas re- kartu didesnė negu etnografinė 
mia, delei ko galima tikėti Lenkija kurią Anglija pripažino 
jis bus perleista, jei tinka-11914 metais, ir del’to Anglija 
ma laiku piliečiai užkirtimui } dabartinės 'Lenkijos sienas skai- 
kelio nesusigriebs. [to tik laikinomis ir kad pakei-

Biliaus nekurie punktai timąs jų neišvengiamas.
._ —i—j..-. . “Lloyd George žadąs Genooj

I pakelti klausimą apie galutiną 
'Lenkijos šienų nustatymą. So
vietų Rusų vyriausybė esą nu- 

apie
su-

yra sekanti :
1—Kas metinis registravimas | 

ateivių per penkis metus pirm į 
negu jie patampa piliečiais.

2r-Įsteigimas pilietybės biu- tarusi pakelti klausimą 
ro darbo departamente ^(Wash-| Lenkų-Rusų Rygos taikos

■ tarties peržiūrėjimą.”
Nabagai Lenkai, iš visų 

siu apie juos visi rūpinasi.

ingtone) ir pavedimas tam de-1 
partmentui švietimo kontrolės 
svetimtaučiuose.

3— Pavedimas teisės federa
lism egzaminuotojui galutinai 
spręsti naturalizavimo išdavimą 
ar ne.

4— Padidinimas mokesčių pa
duodant aplikacijas pilietybei ik* 
galutiname priėmime.

Šalip to 'kad padidėtų mo- D ALANDIS yra labai patogus 
kesčiai paduodant prašymą - menuo apžiūrinėjimams di- 
pilietybei, ir paskui išgau- dėsniųjų-skaistesnių planetų. Iš 
nant pilnas pilietybės popie- vakaro anksti, kaip tilo sutem- 
rąs, vienas iŠ blogiausių UŽ- sta, rytiniame dangaus krašte, 

’ biskį į pietus nuo linijos tarpe 
.šiaurių ir pietų, matosi rusva 
planeta Saturnas, paskui jos te
ka Jupiteris >— labai didelė ir 
skaisčiai balta žvaigždė, su be
veik nejudančia šviesa. Jupite
rį suradus lengva surasti ir Sa
turną jei jo išsykio nerastum. 
Nuo Jupiterio Saturnas spingsi 
tiesiog viršuje. Tų dviejų pla
netų niekas negali nerasti.

Kitas lengvas būdas Surasti 
tas planetas ir keletą pirmo di
dumo žvaigždžių jų kaimynystė- 

nt IKutpurtų uvoatuo. |le- Tiesiai ęytųose^yi.enoj Unijoj 
Mokestis pakeliama MO su Jupiteriu, Ikiek toliau į šiaurę, 

Į dolario paduodant aplika- randasi žvaigždė .Arkturas, irgi 
ciją iki 2 dolarių, ir nuo 4japigelsvė kaip Saturnas. Ark-

manymų yra tai registravi
mas arija paprastai sakant 
turėjimas žmogaus ant šniū
relio per penkis metus, nuo- 
latai reikalaujant jo “apsi- 
jovijimų” tam tikroje vieto
je, ir tik viskam nužiūrėtai 
atsakančiai esant žmogus 
galės gauti pilietybės popie- 
ras. Iki šiolei užteko paliu
dymo poros piliečių apie to
kio naujai Įsirašančio pilie
čio atsakantumą.

Butų įvedimas lyg Rusiš
kos pasportų dvasios. '• .

BALANDŽIO NAK
TŲ DANGUS

ciją iki 2 dolarių, ir nuo 4lcr.„—----- r ---------- -------
dol. išgaunant popierius iki turas, Jupiteris ir Saturnas su- 
$10. įdaro raidės L pavidalą. Augš-
. Cleveland© svetimtautiški j tutinėj L koto dalyj guli Arktu- 
iaikraščiai tame 'klausimeiras, apačioj arba per patį linki- 
laikė susirinkimą balandžio j n1? yra Jupiteris, dalgio L a t- 
6 d. užprotestavimui.

Piliečių klubai įvairiose 
kolonijose irgi prbtestųokit 
prieš šitą sumanymą.

Kas Tie ‘Tamsieji Am
žiai” ir “Viduramžiai”? |

Tankiai skaitytojai mato mi
nint spaudoje, ir kalboje, apie 
“viduramžius”. Kas tie vidur
amžiai ir kada jie buvo? Pas
kui; taip pat retkarčiais mini-j 
ma “tamsybės amžiais”. Kas 
jie ir kada jie buvo?

Sulyg įvairių enciklopedijų, 
skirtumo tarp’ “tamsybės am
žių” ir “viduramžių” beveik nė
ra. Viduramžiai susidėjo iŠ apie 
desėtko šimtų metų, sudarę pe
riodą Europos -istorijoj nuo -puo
limo Romos imperijos, 476 me
tais po Kristaus, iki persiverti
mo maždaug į moderninį amžių 
kurio pradžia daugelio istorikų 
ir skirtingai paduota: vieni pa- ' 
duoda moderninį arba dabartinį 
amžių prasidėjus su išradimu ’ 
Spaudos, apie 1450 -m.; kiti su 
puolimu Konstantinopolio ir Ry
tų imperijos 1453 m.; kiti — 
su atgaivinimu mokslo; su at- . 
radimu Amerikos, ir tam pana-j 
šiai, kas viskas 'buvo beveik tuo j, 
pačiu penkioliktu šimtmečiu.

Pirmi trįs amžiai, imant nuo 
komos imperijos griuvimo, te- 
čiąu, yra -paprastai vadinama 
kaipo “Tamsieji Amžiai”; tail" 
buvo amžius kuriame žmonių 
protai buvo tamsus, ignorantiš- '
ki arba neapšviesti” Tamsieji J 1
Amžiai tęsėsi nuo 476 iki apie 
800 metų.

je iki beveik po devintai valan
dai 
kas 
kui 
ims
mę nuo rytų iki vakarų, ir tuo
met Venus pradės vėl trauktis 
ir slėptis už saulės.

Dabar Venus dar randasi vi
sai netoli saulės ir tuoj nusilei
džia saulei užlindus už vakarų 
horizonto. Esant augštumose ir 
matant saulę leidžiantis kur ne
kliudo nei durnai nei budinkai,' 
Venų gražiai matysit. Venus, 
kaip iš pernai atsimenat, lipa 
augštyn nuo saulės Į rytus, tik 
ant nelaimės ji niekad nuo sau
lės negali perdaug atsitolint ir 
niekad nepereina nakties laiku 
viena sau per dangų nei iš rytų 
nei iš vakarų, tik kada ji buna 
rytine žvaigžde ji perkeliauja 
virš, mųsų galvų , dienos laiku 
pirma saulės, ir tada mes jos 
nematome, o kada buna vakari
ne •— keliauja paskui saulę, ir 
taipgi sykių su saule pereina Į 
vakarus, o paskui tik saulei pa
sislėpus ją tepamatome. Kada 
Venus pasiekia’ didžiausio tolu
mo nuo saulės, tiesa, ją gali
ma matyti net dienos laiku, bet 
reikia gerų akių ir žinoti kur ji 
tuo tarpu randasi.

Marsas, šalip savo lipimo au- 
gščiau ant dangaus, taipgi arti
nasi prie žemės. Teisingai sa-' 
kant, žemė vejasi paskui Marsą, 
nes žemė greičiau keliauja, ka
dangi ji yra. arčiau saulės, o Ve
nus arčiau saulės negu žemė. 
Iki. vidurio šio mėnesio Marso 
šviesa padidės beveik dusyk tiek 
negu buvo kada jis pirmiausia 
kovo mėnesyje pasirodė.

Kasdien žemė prisiartina prie 
Marso po apie 800,000 mylių, ir 
tokis musų artinimąsi su karin
gu savo kaimynu tęsis 
želio 18 d., kada žemė 
sas bus lygioje linijoje 
le,- saulė, suprantama, 
lyje žemės, žemė per vidurį, ta
da marsas bus tik 42,000,000 
mylių ‘artumo iki žemei, arba 
mažiau negu pusiau tiek kiek 
yra nuo žemės saulė (ji randasi 
atstumo j apie 93,000,000 mylių). 
Tuo laiku Marsas bus pasiekęs 
skaistumo didesnio -negu dabar 
yra Jupiteris, taigi kuriems žin- 
geidu tėmykit tą gerai. Šia pro
ga naudosis ir astronomai stu
dijavimui Marso paviršiaus, pa
didinimui musų žinojimo apie 
tą taip daug diskusuojamą pla
netą.

Pereito mėnesio žvaigždynai, 
didėsės žvaigždės Sirius iš šu
nies konsteliacijos, jau prieš 12 
nakties-.matosi žemai vakaruose, 
besileidžią. Sirius labai didelis 
ir skaistus ir jį galima matysi 
vakaruose žemai apie stogus ir

nakties, iki gerai sutemai, 
vakaras nusileisdama pas- 

saulės. Marsas galiaus pa
virau, nes jis pereis per že-

S. L. A. Viršininkų
! Rinkimas
! Susivienijimas Lietuvių Ame- 
1 rikoje, didžiausia musų organi- 
1 zacija išauginta daugelio pasi

šventėlių tautininkų ir narsių 
senų musų darbuotojų, dabar 
turi balsavimus Centro valdy
bos. Balsuoja nariai savo kuo
pų susirinkimuose, ir pavieniai 
kur kuopų nėra.

Už vietas Centro vaidyboje la
bai varosi tokie gaivalai kurie 
pačiuose sunkiuose Susivieniji
mo laikuose dar stengėsi jam 
koją pakišti. Matę negalėsią 
nieko pešti, niekuo nepakenksią, 
pasiliovė. Bet dabar, jau kelin
ti rinkimai, stengiasi įsilysti į 
tą organizaciją ir iš vidaus ją 
suardyti. Sugriauti jos pama
tinius dėsnius kame svarbiausia - 
visais laikais skambėjo tautys
tės meilė, Tėvynės rėmimas ir 
tam panašus dalykai. - Bolševi- j 
kai to amžinai nepakentė, nors - 
iki šiolei nieko neįstengė pada
ryti. Lysdami į Centro virši
ninkus jie įsivaizdina savo nau- 
don Susivienijimą paversti.

1 Kolei ■ laikas, SLA. nariai sa
vo menku pamojimu, menku sa
vo balsavimo darbeliu, gali juos 
į Su'sivienimą Centro. Valdybą 
neįleisti.

šį mėnesį eina balsavimai. Na
riams rekomenduojame šiuos iš
tikimus ir darbščius Susivieni
jimui kandidatus:

Prezidentu — St. Gegužis.
Vice-prez. — Adv. Z. Puišiutė. 
Sekretorium — P.’Jurgeliutė. 
Iždininku — A. B. Strimaitis. 
Iždo Globėjais — M. W. Būsh

J. M. Danielius.
Dakt.-Kvotėjus — Dr. I. B. 

Bronušas.
Labai atsargiai reikia šiais 

laikais apsieiti su bolševikais: 
jų srovė susiskaldę į keturias 
skeveldras, jie gali ir- Susivie
nijimą suskaldyti besipešdami 
savo, tarpe. .«• v

Susivienijimas yra ne politi
kų varinėjimo organizacija bet 
savitarpinė pašalpos brolystė, o 
ją suskaldžius žlugtų visi narių 
pinigai.

bos. Balsuoja nariai 
pu susirinkimuose, ii

I PrOf. Rubek (aštriai į ją žiūrėda
mas): — Mano modelių!

Maja (su šypsą); — Tavo jaunesnėse 
dienose, aš saikau. Juk tu sakeisi turėjęs 
tiek nesuskaitomų modelių — tolioje pra
eityje, suprantama.

Prof. Rubek (tuo pačiu tonu): — O 
ne, mažute mano Frau Maja. Ištikrųjų aš 
turėjau tiktai vieną modelį. Vieną ir tiktai 
vieną yiskame ką įtik aš esu nukalęs.

Inspekt. (nusisukęs tolyn; stovi žiū

(Tąsą iš pereito num.)
Inspekt. (su vilčia): — Ir užpakaly

je balto pavidalo? Arti jį sekdama?....
Prof. Rubek: — Taip, visai netoli

mais. ...
Inspekt. : — Aha! Tai manau galė

siu tą paslaptį išaiškinti, Profesoriau.
Prof. Rubek : — Na tai kas ten buvo?
Maja (vienu sykiu): — Tai Profeso

rius tikrai nesapnavo?
Inspekt. (veikiai rodydamas jiems į

užpakalį po dešinei): — Nutilkite, jei jūsų j rėmas Į kairę): — Jei man atleisite, aš tu- 
mylįsta! Žiūrėkite ten.... ant valandėlės 
balsiai nekalbėkite.

sikišimo vietą užima .Saturnas. 
Einant į rytus nuo Jupiterio ma
tosi balta žvaigždė Spika iš Vir
go konsteliacijos. Ta žvaigždė 
skaitosi pirmo didumo bet nėra 
taip skaistį 'kaip visos trįs minė
tos pirmiau. Priskaitant prie 
tų trijų Spiką, jos sudaro nely
gų raidės T pavidalą, viršutinė 
T dalis guli į pietus.

Marsas ir Venus vėl pradeda 
rodytis, pirmutinis iš rytų šono, 
antroji iš vakarų. Karės dievas 

| užeina ant dangaus apžiūrėti su- 
snudusią žmoniją apie vidurnak
tį, ir kurie vėliau gulat galit jį 
matyti taip pat beveik tame 
kelyje kur eina Saturnas ir Ju
piteris, tekantį rytuose, raudoną 
lyg įširdusį. Marsas yra mažes
nis už Jupiterį bet didesnis už 
Saturną, didžiausias už kitas 
žvaigždes kurios jo kaimynystė
je randasi.

Priešingai karės dievui Mar
sui, iš vakarų pusės į žemę pyp- 
čioja Meilės Dieve Venus — se
kant pasakų -keliais. Venus vi
sada yra s'kaisti-balta ir didesnė 
už pati Jupiterį, visų dievų tė- ; 
va, kuris pas Lietuvius skaitėsi 
Perkūnu, vyriausiu dievu.

Kada Marsas žiuri susiraukęs i 
.ir paraudonavęs ir primena tė- i 
mytojui ką tokio nesmagaus ir i 

I liūdno, Venu's iš kitos pusės į i 
nuvargusius žmonelius žiuri su 

| malonia šypsą, ir kurie tą pla- < 
I netą įtėmija jaučia 'tiesiog žavė- i 
jantį malonumą, užmiršta žemės i 

įvargųs. 1
šis. visas pavasaris 'bus kova i 

—p meilės ir žiaurumo — tarp 
Venau-s ir Marso. Abi tos di- medžių viršūnes. Oriono konste- 

| dėlės naktų žvaigždės — seno- liacija irgi apie 9 vai. siekia va- 
vės tikybų dievų vardus turin- karų kraštą ir leidžiasi. Tiesiai 

įčios — augščiau ir augščiau kas augštumoj, nevisai virš galvos, 
į vakaras kį'Ia ant musų naktų matosi rusva žvaigždė Regulus, 

didelio Pjautuvo konsteliacijos 
kote. Iš naujų konsteliacijų ry
tuose, pradeda rodytis Lyra su 
balta skaisčia žvaigžde įVega vi
sai arti šiaurės. Ji matosi aiš
kiai po 9 vai. vakare tekanti virš 

}są vasarą vakariniame dangų-[stogų.

iki bir- 
ir Mar
su sau- 
užpaka-

Pripažįsta Suv. Valstijų, . ,
D 'L- 1 * ^ dangaus, ir anksčiau ir kas va-
Keikalavimą karas pradeda rodytis. Venus 

Washington. — Frąnėųžijos. iš vakarų lipa į rytus, norėdama 
valdžia pareiškia neturėjosi no- ilgiau pralinksmint mus nuvar- 
ro atstumti Suv. Valstijų nuo Į gūsius, ir ji dalipės pusėtinai 
gavimo atlyginimo už kartume- j augštai ir viešpaitaus per šią vi
nes užlaikymą ant Reino.

SMULKENOS
Anglijoj sumanyta spausdin

ti bizniškus apskelbimus ant už
pakalio pačtin'ių markių, sukėli
mui valdžiai didesnių ineigų be 
apdėjimo mokesniais gyvento
jų. Tik kažin ar rasis’norinčių 
padėti vargo ant skaitymo ap
garsinimų ant tokių mažyčių 
ženklelių pirm palaižymo lipini- 
mųi ant laiško. Blogiausia bus 
su tokiomis markėmis kurios 
naudosis bizniškose vietose kur 
darbininkai lipys ant tūkstan
čių laiškų, o jiems uždrausta 
gaišuoti.

Trijose pietinėse valstijose — 
. Missouri, Kentucky ir Tennes- 
. see — pereitą savaitę buvo jau- 
. čiama žemės drebėjimas. Seis- 
. mologistai St. Louis Uhiversite- 
i te tvirtina tai paeinant nuo sil

pnų vietų žemės plutoje. Chi- 
niečiai kada jaučia žemės dre
bėjimą mano jog žemės valdo
vas smakas užpyko, kratosi iš 
neramumo. Musų praėjusios 
gentkartės tikėjo jog žemės su- 
drebėjimaš reiškia Dievo rūsty
bę, užmiršdami jog Dievas ga
lėtų prasižengėlius ir griešnin- 
kus tiesioginai nubausti be žu
dymo daugybės nekaltų dide
liuose žemės drebėjimuose.

Dabar mes žinome jog žemės 
drebėjimai yra vien nuo papras
to senos žemės lukšto nuolatinio 
persimetinėjimo nusistovėjimui, 
kaip ji darė per desėtkus milijo
nų metų iki šiolei. Vidus žemės, 
karštas ir verdantis, ir dalimai 
skystas, padengtas 'kietu lukštu 
ant kurio mes gyvename, trau
kiasi ir atšala. Lukštas nusilei
džia ar nuslūgsta vienur ar ki
tur, beveik nejučiomis, žemei 
tas nieko. Mums mažyčiams va
balėliams gyvenantiems ant jos 
paviršio tas yra dideliu daiktu.

Vietoj mesti kaltę už žemės 
drebėjimą ant įširdusio smako 
arba Sutvertojo viršuje, moksli
ninkai studijuoja visut žemės 
judimus ir jų tikslus.

(Plona moteris, baltai apsirengus, lydima 
Gailestingos Sesers, juodai apsirengusios, 
su sidabriniu kryželiu pakartu ant jos kru
tinės; ateina ištolo, iš už viešbučio ir eina 
skersai parko linkui paviliono į priešakį po 
dešinei. Jos veidas nublankęs, raukšlėtas, 
akįs išrodo lyg nieko nematytų. Jos suknia 
iki žemės ir kvolduota. Ant jos galvos, 
kaklo, krutinės, pečių ir rankų baltas ša
likas. Rankas laiko sukeitus ant krutinės. 
Eidama neša visą savo kūną nepajudinda
ma. Žingsniai nerangus. Gailestingosios 
Sesers žingsniai taipgi nerangus, ir ji nu
duoda tarnaite. Ji laiko savo gilias, smai
las akis ant moteries. Kalpai ateina lin
kui viešbučio durų su šluostuvais ant ran
kų, ir meta keistus žvilgsnius į nepažįsta
mus, kurie nieko nepastebėdami ir neapsi-

. dairydami ineina į pavilioną.)
Prof. ■ R u bėk (atsistojęs, lėtai ir neno

riai, pradeda eiti prie paviliono): — Kas to
ji moteris?

Inspekt.: — Ji yra nepažįstama, nu- 
sisamdžiusi ten mažą pavilioną.

Prof. R u be k : — Ateivė?
Inspekt.: — Manoma. Kaip neimsi, 

jos atkeliavo iš svetur apie savaitė atgal. 
Jodvi nėra čia buvę pirmiau.

Prof. R u b e k (sprendžiamai jin žiūrė
damas) : — Tai ją aš mačiau parke praeitą 
naktį.

Inspekt. : — Neabejotinai tai galėjo 
būti. Aš išsykio taip maniap.

Prof. R u b e k : ’— Kaip ta moteris va
dinasi, Inspektoriau?

Inspekt. : — Jinpi užsiregistravo kai
po “Madame de Satova, su drauge”. Dau
giau mes nieko apie ją nežinome.

Prof. R u b e k (susimąstęs): — Sato
va ? Satova ?....

Maja (viliojančiai juokiasi): — Ar tu 
pažinai ką po‘ta pavarde,‘Rubek? A?

Prof. Rubek (krato galvą): — Ne, nei 
vienos. Satova? Tai skamba Rusiškai, 
arba visai Slaviškai. (Inspektoriui.) Ko
kią kalbą jinai vartoja?

Inspekt. : — Kuomet jodvi tarp savęs 
kalbėjo aš jokiu budu negalėjau suprasti. 
O kituose atvejuose jinai kalba Norvegiš
kai, kaip čia gimus.

Prof. Rubek (karštai): — Norvegiš
kai? Ar tikrai tame neapsirinki?

Inspekt.: — Ne, nes kaip ir galėčiau 
tame klysti?

Prof. Rubek (jin žiūrėdamas su dide
liu žingeidumu): — Tamista patsai ją kal
bant girdėjai?

Inspekt. : — Taip. Aš patsai kalbė
jau su ja keletą sykių. Tiktai po keletą 
žodžių, kaip ten nebūtų. Ji yra toli nito su
sinėsimo, bet....

Prof. Rubek: — Bet tai buvo Norve
giškai ?

Inspekt.: — Tikrai gerai Norvegiš
kai, gal būt biskį su šiaurės krašto tarme.

Prof. Rubek (nuostobiai žiūrėdamas 
tiesiai į priešakį): — Ir net taip!

Maja (biskį užsigavus ir susijudinus): 
—Gal toji moteris buvo viena iš tavo mode
lių, Rubek? Bandyk atsiminti. I

riu eiti. Aš matau ką tai ateinant kurio 
nevisai norėčiau sutikti, ypač prie moterų.

Prof. Rubek (žiūrėdamas į tą pačią 
pusę): — Tą sportą ten? Kas jis yra?

Inspekt. : — Tai tūlas ponas Ulfheim, 
iš:....

Prof. Rubek: — O, ponas Ulfheim-...
Inspekt.: — .... Meškų medžiotojas, 

kaip jį vadinama.
Prof. Rubek: — Aš jį pažįstu. 
Inspekt. : — Kas dar jo nežino! 
Prof. Rubek: — Vienok mažai. Ar 

jis yrą-tąmistos pacientų tarpe,‘taipgi?
Inspekt.: — Ne, stebėtina dar kol 

kas ne. Jis čia apsilanko sykį į metus, ke
liaudamas į medžioklęs. Atsiprašau ant 
valandėlės.... (Pradeda eiti į viešbutį.)

U1 f h e i m o balsas (girdisi lauke): — 
Lukterėk valandėlę, žmogau! Velniai 
suktų kur viską' ar tu negali sustoti? 
tu visuomet nuo manęs bėgi?

Inspekt. (sustoja): — Aš visai 
bėgu, ponas Ulfheim.
(Ulfheim ineina iš kairės, paskui jį ateina 
tarnas -su pora šunų ant šniūro parištų. 
Ulfheim apsirėdęs medžioklės rubais, su 
augštais aūlais batais, ir vailokine skrybė
le su plunksna. Augštas, plonas, stiprios 
įžiuros, susimaigusiais plaukais ir barzda, 
garsaus balso. Ant jo išvaizdos negalima 
įspėti jo amžiaus, betgi jau nebejaunas.)

Ulfheim (užsipuola ant Inspekto
riaus) : — Ar tai taip reikia svečius priim
ti, e? Tu niureni šalin uodegą pabrukęs, 
lyg jau aitvaras liptų tau ant kulnų.

Inspekt.' (švelniai, neatsakydamas): 
— Ar ponas Ulfheim atvažiavai laivu?

Ulfheim (niurną): — Neturėjau gar
bės jokio laivo matyti. (Rankom įsirėmęs 
į šonus.) Ar tu nežinai jog aš plaukioju 
su savo vienstiebiu? (Tarnui.) Gerai pri
žiūrėk tuos sutvėrimus, Lars. Bet vistiek 
prižiūrėdamas juos prilaikyk paalkiais. 
Šerk šviežios mėsos kaulais, bet su mažai 
mėsos, ar tu girdi? Ir žiūrėk kad butų 
švieži, garuojanti ir kraujuoti. Taipgi įsi- 
kimšk šį tą ir į savo pilvą kuomet norėsi. 
(Taikindamas jam spirti.) Dabar nešdin
kis po biesais!

(Tarnas su .šunimi nueina už viešbučio.) 
Inspekt. : — Ar nenorėtum dabar, po

nas Ulfheim, eiti į valgomąjį kambarį?
Ulfheim': — Tarp pusiau mirusių 

musių ir žmonių?.... Ne, ačiū tūkstantį 
kartų, ponas Inspektoriau.

Inspekt.: — Na tai kaip sau nori.
Ulfheim: — Bet šeimininkė lai pri

rengia man pintinę, kaip paprastai. Joje 
turi būti užtektinai maisto ir dikčiai deg
tinės !.... Gali pasakyti jai jog aš arba 
Lars ateis ir pakaitins ją jeigu ji nepada- _ 
rys kaip reikia....

Inspekt. (sutrukdydamas): — Mes 
žinome iš senai tamistos apsiėjimus. (At
sisuka.) . Ar galiu aš paduoti kalpui palie
pimą, Profesoriau? Ar galiu atsiųsti po
niai Rubek ką nors?

Prof. Rubek: — Ne, ačiū tamistai, 
nieko del manęs.

Maja: — Neigi del manęs.
(Inspektorius eina į viešbutį.)

(Dar bus)

pa- 
Ko

ne-

$1 "DIRVA" TIK DOLARIS $1
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.

“Dirvos” kaina metams. Amerikoje
Lietuvoje 
Kanadoje

(Pusei metų — pusė kainos; Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio“DIRVA

$2.00
$3.00
$2.50
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Ipusę, padarykkim iš kiekvieno du asmeniu. BISKIS IŠ KLERIKALIŠKOS “DARBUOTES 
Jie negalės (Jaugiau taip rištis. Jų bus du
syk daugiau negu dabar, ir mes gausim du
syk tiek aukų. Kiekviena perkirsta pusė 

Itada turės vargo sau poros jieškodama ir 
jie neturės laiko mums daugiau į akis lys-

itL

VYRAS IR MOTERIS — VIENAS 
ŽMOGUS

pRASIDĖJUS “lygybėms” tarp vyrų ir 
moterų, nekurios moterįs pradėjo pro-j 

pagandą už visišką atsiliupsavimą nuo vy
rų — net kada apšiveda pasilikti savo pa
vardes kaip buvo mergaudamos. ,

Kaip ten nebuvo, jokis žmogus pats . £a*P 'r buvo padaryta. Todėl tai mes 
ar pati viena nėra pilnas žmogus. Mote- kiekvienas paskirai — vyras ir moteris —- 
ris yrą trįs ketvirtdaliai žmogiško šutvė- esame tik dalis žmogaus; ir todėl, kaip vi
rimo, vyras — vienas ketvirtdalis, — sako | slems gerai žinoma, kožna pusė nerimau- 
Brisbane. Taigi, abu suvienytu sudaro vie-i^ama laksto visur ir visada jieškodama sa- 
hą žmogų.

Grekų filosofas Plato, (gyvenęs apie 
400 metų pirm Kristaus) sekančiai apibu
dinu žmogų. Iš pat prasidėjimo abu, vy
ras ir moteris, buvo viename bendrame 
sąstate — viename kūne. .Tai buvo apva
lūs kūnas, su keturiomis kojomis, keturio
mis rankomis. Tokis keistas žmogus vai
kščiojo visomis aštuoniomis — kojomis iri 
rankomis risdamosi pirmyn.

Pagaliaus, pasidarę drąsus, Smertėlhi 
žmonęliai, susitarę užsiristi ant Olympo ir 
atakuoti dievus. , Natūraliai, dievai nepa- 
kęsdami tokio maišto nutarė juos visus su
naikinti. Tėčiau vienas gudresnis suma
nė: “Nedarykim to. Perkirskim juos per

SVEČIAMS ATVAŽIAVUS

Tė-

gręsė iš raudonojo (bolševikų) 
internacionalo. Raudonasis in
ternacionalas gręsia sunaikinti 
Lietuvos materialę kultūrą, o 
dabartinis juodasis klerikalų in-, 
ternacionalas grąso sunaikinti 
musų jaunos kultūros diegelius.

“Nepasakysiu kad tarp Kr.- 
i Dem. nebūtų tikrų patriotų, kar- 
I štų nepriklausomybės gynėjų.

Bet jie

vo atkirstos pusės, nežinodama katra tik
rai kam 'priklauso.

Aršiausia to jieškojimo dalis yra ta 
kad mes pertankiai klaidingai pagaunam 
ne tą pusę kuri mums priklauso, po to rei
kia vargintis po teismus, kurie turi vėl at
kirsti arba perkirsti žmones 
pagoniškieji dievai pradžioje.

kaip padarė

Vertė X.

gu
Kartais yra daug geriau 

atsiminti.
užmiršti ne

Tikras gyvenimo džiaugsmas yra kova 
nors atsiekimui — todėl tarp žmoniųko 

nėra ramybės.

IKiek JusuDolaris Jums Pelno Neša?
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, kū
nų kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7T iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%. »

Saugumo Užtikrinimas
DANKINAMI biznyje perkami 

šėrai yra didžiausias užtikrini
mas pelno ir saugumo jūsų pini
gams. Ši įstaiga — The A. B. Sa
yings and Loan Company — yra 
viena iš daugybės pasekmingai vei
kiančių Ohio valstijoje ir CIevelan
do mieste. Ją suorganizavo pla
čiai CIevelando ir Amerikos Lietu
viams žinomas tokių biznių eks
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 CIevelan
do Lietuvių Budavojimo ir Pasko
los Banko, dabar turinčio kapitalo 
suvirš $600,000.00. Jis yra po seno
vei tos įstaigos iždininkų. Ji šė
rininkams moka 8 nuošimčius;

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

Kita didelė ištaiga, lošianti žymią 
rolę Cleveland© mieste, suorgani- 
zuota-išauginta Bartoševičiaus pa
sidarbavimu yra The Municipal 
Savings and Loan Company, su 
šiais skyriais: The Representative 
Realty Company ir The Municipal 
Mortgage Company. Bendras šių 
įstaigų kapitalas dabar yra keturi 
milijonai dolarių. Ji moka šėrinin- 
kams 12 nuošimčių ant metų. Jis 
yra jos vice-prezidentu.

Trečia pasekminga CIevelando įs
taiga, Lietuvių tarpe, p. Bartoševi
čiaus suorganizuota, yra The Li
thuanian Mortgage Co., 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- * 
grasinta. CIevelando 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-

■Valdyba šios Kompanijos suside
da iš šių žinomų žmonių: 
A. B. Bartoševičius —- Prez.
Jonas Tidd — Vice-Prez.
K. S. Karpavičius — Sekr. 
V. Bartoševičius — Iždih.
S. Bartoševičius — Sekr. Pagelb.
Inkorporuota Ohio valstijoje.
Valstija reikalauja'kad visos išlai
dos prie organizavimo ir palaiky
mo taupymo ir paskolos kompanijų 
butų apmokėta iš kompanijos už
darbių, o tas reiškia jog padėti pi
nigai taupymui ir pirkti Šerai 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
ine perka neištraukiamus Šerus su
moka visus $105 ant syk. Užsira
šant ištraukiamų šėrų, reikia $5 
įmokėti aiįt syk nuo kožno šėro, o 
už pačius Šerus mokėti po 50c. nuo 
šėro kas mėnuo (galima mokėt ir 
po daugiau).' Tuos ištraukiamųjų 
šėrų pinigus galima išsiimti kada 
nori nors ir nesumoki pilnai iki šė
ro, bet ištraukti negalima tų $5 
įmokėtų kaipo narystės mokestį. 
Kitaip sakant, ištraukiami šėrai 
yra kaip ir depozitai, tik neša pil
ną šėrų nuošimtį, kaip ir neištrau
kiami. '
Visi kiti bankai ikišiol Amerikoje 
bankinius Šerus pardavė po $125. 
Šita proga — prie The A. B. Sa
vings and Loan Co. — yra viena 
iš prielankiausių Lietuviams.
5'< už Padėtus Taupymui Pinigus. 
Šis Bankas už padėtus ant knyge
lių pinigus savo depozitoriams mo
ka penkis nuošimčius ant metų, ir. 
tai nuo dienos padėjimo iki ištrau
kimo, ne nuo tam paskirto laiko.

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

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

Rašant visokiuose reikaluose — ; 
kaip apie Šerus ir pasidėjimą pi- j 
nigų — rašykit Lietuviškai.

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

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

Vardas

Adresas
Miestas Valst..

Amerikos Lietuvių R.-K. Fede
racija

222 South 9th Street 
Brooklyn, N. Y.

Gerb. Am. L. R.-K. 
Federacijos Skyrius.
Idėjos Draugai?—

Dar nesusitvarkius mušu
vynei Lietuvai, dar nenustačius 
rubežių, dar neišvijus Lenkų,— 
prisieina stoti mums į sunkią 
kovą už savo švenčiausius, am- 
žiniausius idealus. Bedievybę 
pakėlė galvą ir grąso sunaikinti 
visus diegus musų Krikščioniš
kosios Kultūros. Perąniksti toji 
kova atėjo. Bet sykį jau atėjo, 
ji ar šiaip -ar taip yra neišven
giama. Mes1 ją turime atlaiky
ti ir turime laimėti. Turime ap
ginti Lietuvos mokyklas nuo be
dievybės. Bažnyčią nuo prie
spaudos : turime užtikrinti pilną 
laisvę Lietuvoje Krikščioniškai 
šviesai ir mokslui.

Organizuotoji Lietuvos bedie- 
vija atsiuntė du savo ingalioti- 
niu (-Natkevičių ir žygelį) pa
rinkti aukų agitacijai kad be
dievių ir socijalistų partijos pa
imtų viršų busimuose Lietuvos 
rinkimuose, kurie įvyks rodos 
šią vasarą. Jei jiems pasisek
tų, Lietuvoje prasidėtų nuož
miausi persekiojimai tikėjimo 
ir tikinčiųjų.

Lai bedieviai deda aukas sa
vo partijoms. Niekas negali to 
jiems užginti. Tik mes; katali
kai, turime savo tarpe susižino
ti, kad nepastatyti save ant juo
ko ir kad nenukalti sau prie
spaudos pančių.

Mes turime taip elgtis.
1) Į Sąndariečių ar socialistų 

rengiamas prakalbas |ieiti dau
geliui ; nušiurkime vieną-kitą 
kad sužinotų ką jie kalba ir kaip 
jiems sekasi. Butų gerai prisi
rengus užduoti klausimų, gyvu 
žodžiu ir ant rašto.

2) Aiškinti isavo broliams ka
talikams kad dabar atėjo laikas 
Kultūrinės kovos, kovos už ap- 
švietą, už dorą, už tikėjimo lais
vę,- ir kad visi/katalikai savo 
brolių pusėje turi veikliai toje 
kovoje dalyvauti.

3) Aiškinti visiems svarbą sa
vo organizacijų, svarbą Federa
cijos, Tautos Fondo, ir apskri
tai svarbą laikytis visiems ka
talikams išvien.

šitą laišką prašome perskaity
ti artimiausiame Federacijos 
Tautos Fondo susirinkime.

s Su tikra pagarba'
K. J; Krušinskas,

Fed. Sekretorius.

ir

Nno Redakcijos. — šitas laiš
kas pateko mums savu keliu, ir 
jis parodo kaip musų klerikalai 
žiuri į tautininkus kurie Lietu
vai laisvės nori. Nežiūrint tau
tininkų visų nusistatymų, skel
bimų ir darbų už tai ikad Lietu
voje butų laisvė visiems tikėji
mams, kad butų laisvė visoms 
pažiūroms, o ne kad viena kuri 
užimtų valdžią ant kitų ir kitas 
persekiotų, “garbingas” Federa
cijos sekretorius Krušinskas — 
greičiausia tik padaras kokio 
nors diplomato, tik pasidėjęs sa
vo vardą po tuo laišku—skelbia 
Lietuviams katalikams buk tai 
Lietuvoje “prasidėtų nuožmiau
si persekiojimai tikėjimo ir ti
kinčių”. Tautininkai-liberalai 
priešingi visokiems persekioji
mams, ir priešingi tokiems per
sekiojimams kokie dabar Lietu
voje yra kur mokyklos užvaldy
tos kunigėliu, kur mokytojai iš- 
varinėjami iš vietų už nenusi- 
lenkimą prabaščiui, kur vaikai 
ir tėvai pragaru grąsinami jeigu 
eis į tokią mokyklą kur mokina 
klebonui nepatinkamas mokyto
jas ar mokytoja.

Tautininkai pripažįsta laisvę 
tikėjimo ir egzistavimą bažny
čios, tik kad jie nebūtų versti
nai, ir su persekiojimais, užde
dama ant tokių žmonių- kurie pa
sirenka “tikėjimo laisvę” arba 
ne tikėjimo, kaip ir šis Krušin- 
sko laiškas,iš tautininkų reika
lauja.

Jeigu Krušinskas šaukiasi do- i 
ros, jeigu visa Krušinsko srovė 
turi širdyje dorą, lai neskleidžia 
tokių melagysčių, jeigu patįs va
ro tokį persekiojimo darbą, lai 
to neužmeta kitiems kurie visa- | 
da suprato tikrą žmogaus sąži- į 
nes, darbų ir tikėjimo laisvę bi- į 
le tas nekenkia kitam žmogui- į 
artimui ir visai šaliai.

Kokia gi “kultūrinė kova” ga- ji 
lėtu būti jei norima grąžinti vi- į

duramžių inkviziciją. Ar tas 
kultūra? Kokią apsvietą nori
ma apginti — ar draudimą mo
kinti gamtos mokslų?

Kokion gin kovon jus šaukiat 
“visus savo brolius” dalyvauti? 
Ar prakalbose lermus kelti ka
da čia Amerikoj negalima gink- Taip, yra jų, ir nemaža, 
lo pavartoti? Ar Lietuvoje su jbejiegiai yra atsispirti tai visa- 
ginklais žudyti brolį dėlto kad gaiiaį juodajai Rymo rankai 
jis nori tikėjimo ir sąžinės lais- j kuri per [Bučius, Šmulkščius, 
vės? Maliauskus, Dambrauskus, ir

Kas kitas jieško priespaudos | kitus atsiuntusi Lietuvon dar
— ir jau ją turi Lietuvoj įvedę
— jei ne jus patįs. Vardan tos 
savo doros, susilaikykit nuo me
lagysčių, tada į jus žmoniškai 
bus galima pažiūrėti.

tikybinę leteną už- 
universiteto, ir ant 
ir ant liaudies mo- 
norėtų kad liaudies

Dalykai Lietuvoje.. Sekančiai, 
tarp kitko, rašo M. Šleževičius, 
buvęs Lietuvos Premjeras, 'San-I 
daros’ Pirmininkui V. K. Rač
kauskui (vasario 21 d.):

“Dabar važiuoja musų drau
gai VI. Natkevičius ir žygelis. 
Mes tikimės kad Amerikiečiai 
juos maloniai priims ir suteiks 
galimybės supažindinti Ameri
kiečius su dabartine Lietuvos 
padėtimi-. O ta padėtis ne per 
kokia. Krikščionįs-Demokratai 
Rymo jėzuitų vedami (ha, ir sa
vųjų jau netrūksta) norėtų Lie
tuvą grąžinti į viduramžius. Jie 
norėtų savo 
dėti ir ant 
gimnazijos, 
kyklų. Jie
mokyklose net žydeliai, net Liu- į 
teriai butų auklėjami daugumos 
tėvų konfesijos dvasioj; o ka
dangi pas mus Lietuvoje daugu
mą tėvų katalikai, tai tuo budu 
liaudies mokyklose visų tikybų 
vaikai ir turėtų būti auklėjami 
katalikų tikybos dvasioj. • Moky
tojai yra verčiami dėstyti tiky
bą. Tam kad tikybą dėstyti jie 
privalo gauti dvasinės vyriau
sybės leidimą, suprask vietos 
klebonų; -taigi aišku kokie mo
kytojai galės pas mus mokyto
jauti ir kokios bus musų liau
dies mokyklos. Pralenktume net 
viduramžio Ispaniją. Paėmę sa
vo globon mokyklas; jie, žinoma, 
pasistengs savo “gaivinančią” 
globą praplėsti į kitas gyvenimo 
sritis: meną, mokslą, žodžio ir 
spaudos laisvę. ’ žodžiu, jie ne7 
prošalį butų sudaryti teokratinę 
valstybę kur vieni tik kunigai 
kraštą valdytų. Kad tai ne ma
no išmistas tą rodo Kun. Dam
brausko raštai kuriuose jis, be
gindamas Rusų carą ir jojo Die
vybę, nužemintai prašo ‘pavesti 
jiems, kunigams, Lietuvą val
dyti įnamių teisėmis. Dabar gi 
jie, žinoma, pasidarė dideliais 
nepriklausomybės šalininkais — 
jau nebe įnamiais norėtų būti j— 
ir Dievo siųstieji “dūšių gany
tojai” neatsisakytų dar del tos 
pat Dievo malones ir Lietuvos 
žmonių žemiškus kunus ganyti. 
Ir visa tai jie norėtų pasiekt’pri
sidengę Lietuvos 
mybės Skraiste.

“Lietuvai dabar 
do internacionalo 
vojus kaip 1918-1919 m.

nepriklauso-

gręsia iš juo- 
toks pat pa

kari Į

susipratę žmonės turi kaip vie
nas žmogus stoti kad apgynus' 
nuo juodojo internacionalo jau
nutę, Lietuvos kultūrą. Kitaip 
musų vaikai prakeiks mus. Pri
valome i n tempt i visas savo dva
sios ir turto lėšas kad apgynus 
Lietuvoje sąžinės, žodžio, spau
dos, mokslo ir mokinimo lais-, 
vę.”

Iporą ’jėzuitų, geležine valia tie
sia ant Lietuvos savo juodąją 
viduramžio skraistę. Ir bėda 
tam kunigui ar tikinčiam ka
talikui svietiškiui 'kuris drys'tų 
tai juodajai rankai pasipriešin
ti!

“žinoma, sunku tikėti kad 
dvidešimtame amžiuje nors ir 
Lietuvoje gryžtiį inkvizicijų lai
kai. Bet visgi pavojus yra ir la
bai didelis pavojus. Visa Lietu
vos inteligentija, visi Lietuvos

I PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 
ARAGUAYA - - - Bal. 22 
VESTRIS - - - - Geg. 20 
VANDYCK - - - - Bir.17 
ORDUNA - Geg.27 Liep. 8 
VAUBAN - - - - Liep. 12 

OROPESA Bal.29 Bir.10 Liep. 22 
ORBITA Geg. 13 Bir. 24 Rugp. 5

Tiesiog j Cherbourg, 
Southampton ir Hafnburg 
Visi kambariukai atskirai. 

Ekstra mokesčių nėra.
ROYAL MAIL 

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

“Lietuvos Ūkininkas

iga

ELT1I
ALCOHOL

EJUBorrnica
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Užrašydami vienų savo giminei 
Lietuvoje kitų sau Amerikon 
gaunat per metus tik už $2.50.

Visi užsirašanti gauna “Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite 

liotiniui

P. Mikolainis
53 Hudson Avenue 

Brooklyn, N. Y.

lEi

Nutrinkite siti 
skausmus 

ReumatiSkaj, 
Neuralgiją, 
Šlubom 

Nikste rijimą, 
Utampytu 
Muskulu, 

Dantų 
Skandijimą, 

Galios 
Skandijlmų, 
Peršalimą.

Tčmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEL 

KLIS.

LAI MUSŲ MAŽA ‘MĖLY
NA KNYGELĖ’ LEIDŽIA 
JUS VAIKUS MOKSLAN
Lai nebūna jums klausimo ar 
GALIT ar ' NEGALIT įstengti 
suteikt savo vaikui ar mergai
tei gero mokslo.
Pradėkit auginti. kolegijos fon
dą dabar. Reguliariai depozitai 
vienoje mažutėje musų mėlyno
je knygutėje aprūpins kolegijos 
mokslu.
šis 72 metų amžiaus patogioje 
vietoj esantis bankas moka 4% 
už padėtus pinigus. Jūsų tau
pymai maloniai priimami.

ponely
in the City of Cleveland.
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THE MUNICIPAL SAVINGS& LOAN COMPANY
Įsteigta 1 9.1 3 metais

praneša savo daugybei kostumęrių 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 
7909 Superior Avenue 
M. A. VINSON, "Vedėjas

St. Clair Skyrius
2006 St. Clair Avenue

P. MULIOLIS, Vedėjas

Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue



DIRVA

PEARY’S TYRINĖJIMAI TOLIMŲ
ŠIAURIŲ

Rašo GILBERT GROSVENOR 
National Geographic Society Prezidentas

miau zero. Persistatykit kaip jis nusiste
bėjo nusileisdamas nuo augštumos j mažą 
klonį kurį atrado nuklotą skaisčiomis gėlė
mis ir gyvą zirziančių bičių, kur samani
niai jaučiai tingiai sau ganėsi.

Šitoji rogių kelionė, kurią jis pakar
tojo lygiai tam panašiu žygiu per tą ledų 
augštumą trįs metai vėliau, nustatė šiau
rinį nusitęsimą Grenlandijos ir-tikrai pri- 
parodė jog ji yra sala vietoj kontinento 
nusidriekiančio iki Poliaus. Kiek galima 
tik persistatyti drąsumą ir didžias pasek
mes šie du perklampojimai Grenlandijos 
yra nesulyginami arktiko istorijoje. Di
dumas Peary’s žygių geriau bus apvertin-

]UAN privilegija buvo pažinti Admirolą 
Peary artimai per dvidešimts metų, ir 

nerandu būdų išreikšti kaip aš jį mėgau ir 
gerbiau už jo ypatiškus gabumus, jo šir
dies didumą ir jo ypatybę, jo gerumą ir at
sidavimą savo draugams, jo pilną savisto
vumą ir meilę visko kas Amerikoniška.

Kėsinimaisi pasiekti Šiaurinį Polių 
prasidėjo netoli šimtas metų pirmiau ne
gu išlipo Pilgrimų Tėvai prie Plymouth 
Akmens (Amerikoje), ir tą bandymą ati
darė (1527 m.) karalius su daugeliu pasi
žymėjimų, Henrikas VIII iš Anglijos.

Daugybės narsių navigatorių, Britų, 
Prancūzų, Holandų, Vokiečių, Skandinavų, 
ir Rusų, vyko vėliau po Davis’o, visi steng
damiesi pereiti per Polių, tą taip geidžia
mą trumpą kelionę į Chiniją ir Indijas. 
Lenktiniavimas buvo intemptas ir kaina
vo daugelį gyvasčių, laivų, ir turtų, vienok 
nuo Henriko VIII laikų per tris ir pusę 
šimtmečių, arba iki 1882 metų (su išėmimu 
1594—1606 m., kuomet, per Wm. Barents, 
Rolandai turėjo tą rekordą), Didėsės Bri
tanijos vėliava visada plevėsavo arčiausia 
prie žemės skritulio čiukuro.

Didi turtai pinigais ir gyvastimis bu
vo išleista daugelio tautų ištyrinėjimams 
šiaurinio ledų pasaulio ir atsiekimui pa

tą kuomet priminsim jog Nansen’o istoriš
kas tos salos perskersavimas įbuvo žemiau 
Arktiško Ruožto, 1000 mylių į pietus nuo 
Peary’s pasiekto tolumo, kur Grenlandija 
yra apie 250 mylių pločio.

(Bus daugiau)
w

/ KAREIVIS
Z Mano kelias — kulkos kelias— 

Kįla stačiai prie saulelės, 
O pasiekęs ją krisiu 
Ir gyvybės neteksiu. 
Bet šiandieną aš galingas 
Ir žiaurus:
Baudžiu lygiai nuodėmingus 
Ir gerus.
Noriu kad suprastų žmonės 
Kenksmingumą jų svajonės, 
Ką tuščių sapnų sapne 
Gimdė kulką, ir mane.
Taigi bausiu nuodėmingus 
Ir gerus,
Ir blaškysiu apgaulingus 
jų sapnus.

Bijūnas.
(“Trimitas”)
-------- ---------W

čio čiukuro žemės. Vienok visos pastan
gos Polių pasiekti buvo bevertės, nežiūrint 
neapriboto pašventimo aukso ir energijos 
ir kraujo kas buvo liejama be pavydėjimo 
per beveik keturis šimtmečius.

Trumpa vasarinė ekskursija į Grenlan
diją 1886 metais įkurstė Robertą E. Peary, 
Suv. Valstijų Laivyno civilį inžinierių, už- 
sižingeidauti poliariu klausimu. Peary ke- 
li-metai-pirm to baigė, Bowdoin Kolegiją 
antras savo klasėje, kas reiškia nepaprastą 
protišką gabumą institucijoje pasižymėju
sioje puikiais mokiniais ir intelektais jos 
narių eilėje. Jis tuojau suprato jog reika
lingas ir jieškomas šiaurėje punktas ku
ris viliojo tiek daug šimtų narsių ir kan
trių vyrų galėtų būti atsiekta tik panaudo
jant naują atako metodą.

Pirmasis šiaurės klausimas su kuriuo 
Peary ėmėsi buvo skaitoma tuo laiku net 
antros svarbos iki užkariavimo paties Po
liaus; tai buvo ištyrinėti ant kiek yra pati 
Grenlandija ilga ir kiek ji nusitęsia į šiau
rę. Pačioje pradžioje, savo pirmos ekspe
dicijos į Grenlandiją, 1891 metais, jis nu- 
kentė nelaimę kas sunkiai atsiliepė ant jo 
kantrybės ir lygiai jo kūno, ir kas pamini
ma čionai kaipo pavyzdis jo išnašumo ir 
moralio bei fiziško sudėjimo. Kuomet jo 
laivas, Kite, varėsi per ledų laukus netoli 
Grenlandijos pakraščio, šmotas ledo įsi
pynė į ruderį, priversdamas ratą suktis at
gal. Vienas rato špykis prispaudė Peary’s 
koją prie stulpo šono, taip kad jis negalėjo 
pasiliuosuoti iki abu kojos kaulai nebuvo 
perlaužti. Su juo keliavę žmonės ragino jį 
gryžti į Suv. Valstijas ant žiemos ir pa
naujinti tyrinėjimus sekantį metą. Vie
nok Peary spyrėsi pasiekti kaip originaliai 
planavo McCormiok Užlają, sakydamas 
jog į tą projektą indėta jo draugų pinigai

Z MATUŠĖ .
'Matušė! Kaip skamba tas žodis švelniai! 
Jiega yr’ slaptinga jo garsuose:
Jis visad bus jaunas, nors gimė senai, 
Šaknimi vienodas kalbose!
Kiek paslėpta jausmo galingo jame!
Kiek gema minčių, atminimų.... 
Akordų širdingų kiek žodyj tame, 

J Jaunystės sapnų, suklupimų!....
Kaip amžių liepsna nėužgesta visur — 
Begęstant išnaujo kartojas — 
Taip meilė matušės nelinksta svetur- 
Ir degt niekuomet nesustoja.
Jos meilė gili, kaip uola pastovi;
Jausmai — apgaubs nesakysi.
Ta meilė tyli, kaip mintis nuosavi — 
Savimeilės čia nematysi.
Pažvelgk kaip ji verkia naktimis tyliai 
Netekusi mylimo vaiko....
Ką supo, augino, bučiamo karštai, 
Ir metais ji vargo be saiko.... •

Matuše! Viena tu man žydi skaisčiai!
Tik tavo keliai neklaidingi!
Viena tu kalbi su manim netuščiai, 
Tik tavo jausmai yr’ širdingi.
Tarp tų veidmainingų bergždžiųjų darbų 
Kurie mus prie kaukės tik veda, 
Tarp tų melagingų pasaulio darbų 
Matau tiktai vieną aš veidą....
Jisai niekuomet neišdils atmintyj, 
Kartu jis numirs su manimi;
Jis uždegė liepsną apviltoj širdyj, 
Jis liepė kovot su vilnimi....
Tas veidas raukšlėtas matušės senos — 
Dabar aš matau jį tamsoje — 
Šią naktį matysi mane tu sapnuos, 
Rytoj gi atminsi maldoje!....

Tomas Vilkupietis.
(“Trimitas”)

ir kad jis turi “tinkamai atsilyginti” su 
jais. Atsidavusis prižiūrėjimas jo moteries 
ponios Peary, pagelbstint geram orui, taip 
greitai atgrąžino jo sveikatą jog sekančio
se Kalėdose per iškilmes kurios buvo su
rengta Eskimosams, jis lenktynėse 'ant 
sniegų pralenkė visus tenaitinius ir savo 
žmones!

Sekantį gegužio mėnesį, su vienu są- 
keleiviu, Astrup, jis užlipo ant viršūnės di
delio ledo kalnyno kuris padengia vidurį 
Grelandijos, 5000 iki 8000 pėdų augščio. ir 
nusidavė šiaurlinkui per 500 mylių sritimis

DABAR
ir visais kitais atvejais “ARTOJAS” 
bus tinkamiausia dovana jūsų inteli
gentiškam draugui ar mokiniui Lie
tuvoje. — Kaina tik $1.25 metams. 
Taipgi neužmirškit savęs: “Artojas” 
ateidamas kas mėnuo suteiks jums 
daug pasitenkinimo. “Artojas” yra 
28 puslapių, didelio formato laikraš
tis. Amerikoje kaina tik $1. Išeina 
pradžioj mėnesio.

kur jokia žmogaus koja nebuvo pirma už- “ARTOJAS”
stojus, temperatūroje nuo 10° iki 50° že- 7907 Superior Ave. Cleveland, O.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdiirų, — 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. 
“HETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
cios viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
pi-— ■ —

GODŽIOS AKIS 
žiba-žvilga tos akelės, 
Tarsi degančios žvakelės. 
Bet gi moteries gražybė 

I Tiktai žaislo ypatybė.
Gražus, dailus jos veidelis, 
Bet be sargo ji vaikelis. 
Tankiai vieškelyj paklysta, 
Greit pražydi, greit ir vysta.

Moteris tur tokią širdį: 
Visus šaukiančius ji girdi. 
Mėgsta daugelį atjausti, 

i Pamyluoti ir priglausti.
Kas praėjo — iš to juokias, 
Prie naujų smailiai vėl

tuokias....
Jos nekaltos: taip jau duota, 
Visur jų budai vienodi.

Juozas Jotis.
Nuo Juokų Red.: Visi vyrai 

moteris (ir mergas) šitaip per- 
sistato, nors visais amžiais jos 
yra parodę kur jų akelės vyrus 
vedžiojo, kaip jų širdįs vienus 
karalius ant sostų sodino, kitus 
vertė, vienus vedė į kares ir 
garbę, kitus į pralaimėjimą.

štai mes žinom net iš senų 
laikų kaip Kleopatra savo akim 
užkariavo Antonijų, kaip Jose- 
finą vadovavo Napoleoną, kaip 
kiti karaliai pasekmingai — ir 
trukšmingai šalis valdė po mo
terų diktavimais (ant jų šir
džių), kaip poetai garsiais pa
stojo, kaip Byronas, kaip Sha- 
kespyras, kaip Goete, kaip Puš
kinas, kaip Voltaire savo garbes 
atsiekė, kaip kitų daugybės pa
stojo garsingais, ir kaip šiais 
amžiais daugybės lipa garbės 
kopėčiomis virš visų kitų tik 
del to kad prie jų randasi mote- 
rįs. Daug žinome tokių ir sa
vų tarpe, tik nenorime minėti 
kolei dar jie. gyvais yra.

Nedykai, 'iš kitos pusės ėmus, 
musų poetai (daugiausia šiame 
Skyriuje) verkė apie žvaigždes, 
saules, šaltinius — nes ištikro 
ta silpna moteriškė tokiu yra, 
nežiūrint kaip mes jas nesmerk
tume.

Tik vieną išviso atsitikimą ži
nome kur moteriška vyrą pa
mylėjus garsi pastojo. Bet gal 
ji ir šiandien žinoma del to kad 
ji prigulėjo prie dievų šeimynos, 
o ne del tos savo meilės. Tai 
yra dieve Venus, o tas mylima
sis — Adonis, kurio, vardą mu
sų poetas gerb. Adonis pasisa
vino.

Kodėl sviete nėra ramybės. 
Šiais amžiais sviete visko yra 
perdaug. Mes .užversti ir nu
varginti kiekybe vietoj kokybe. 
Yra perdaug visokių knygų, per
daug laikraščių,' perdaug teotrų, 
perdaug mažųjų žmonių kurie 
nuduoda dideliais, perdaug įs
tatymų, perdaug religijų, per
daug veidmainių, perdaug klau- 
nų.

Tas viskas kiekvienam galvą 
apsuką.

Kaip daugelyj kitų atvejų, ir 
“titulavime” pas mus perdaug 
yra dadėta žodžių. Ypač Lietu
vos laikraščiai nenusistatę tame. 
Berdaug vartojama žodis “po
nas”, nors neprigulmybę pasi
skelbus norėta tą žodį panaikin
ti. Maišatienė yra štai kame. 
Rašo: ponas Prezidentas, arba 
Prezidentas ponas Tokis-ir-To- 
kis. Ponas Ministeris, arba Mi- 
nisteris ponas Tokis-ir-Tokis. 
Ponas Atstovas, arba Atstovas 
ponas Tokis-ir-Tokis.

Taip laikantis, reikėtų sakyt: 
ponas Daktaras, arba Daktaras 
ponas Tokis-ir-Tokis. Ponas pro
fesorius, arba profesorius ponas 
ir generolas ponas tas ir tas.

žodis “ponas” prikergiama to
kiems “ponams” kurie neturi 
jokio 'kito titulo. Amerikoj tas 
vadinama Mr. Francuziškai M. 
Bėt kur prieš pavardę eina ki- 
tokis titulas, kaip Daktaras, Mi
nisteris, Profesorius, Atstovas, 
Prezidentas, — ten dėjimas dar 
“pono” arba p. yra tik pajuoki
mas arba nežinojimas taisyklės. 
Užtai ir ši kritika tokiems čia 
patenka.

Kaip keista kad pasaulis, pa- 
galiaus, ilgai mini ne tuos ku
rie linksmai gyveno, gausiai pa
valgė, gerai miegojo ir ilgai 'gy
veno ir sveiki buvo, bet tuos 
kurie ■ sunkiai dirbo džiovinda- j

I ... .
mi savo smegenis; jauni apsir
go ir sudžiūvo ir mirė nesulau-1 
kę nei pusės savo gyvenimo.

Tankiai matome kaip du me
džiai šalę vienas kito auga, ir 
rodos jų lapai vienodi, ir žievė 
vienoda, ir toj pačioj žemėj su
leidę šaknis turi, o kada nuski- 
ni jų vaisių — nuo vieno ir nuo 
kito, — vieno obuoliai būną sal-
dus, o kito rūgštus.

Taip pat matom vieno tėvo ir 
vienos motinos vaikus, iš veido 
jie išrodo vienodi, vienokių kal
ba kalba, bet jų budai taip skir
tingi kaip tų obuolių skoniai.

Daugelis žmonių savo baduo
se yra tiek skirtingi, kad neku- 
rie visada daug ko žada ir žada' 
atlikt, o niekad nepadaro; o kiti 
visai nesirengia ir be žadėjimų 
gyvena, o darbus didelius daro.

Teisingai Budda pasakė: Nors 
obuoliai ant vieno medžio auga, 
bet nerasi dviejų vienas kitam 
panašių, taip ir žmonių nerasi 
kad butų vienas kitam budais 
vienodi.

Mes girdėjome vieną žmogų 
giriantis kitam kokia nauda yra 
iš prigulėjimo prie pašalpinių 
draugijų: štai jis priguli prie 
kelių, turės pašalpą ligoje, po
mirtinė bus išmokėtą jo šeimy
nai kada numirs, ir tt. ir tt.

Kitas kalbėjo neprigUlįs prie 
jokių draugijų, ir išreiškė savo 
pasidžiaugimą tuomi, labai esąs

Lietuvių Dainininkai 
Užsieniuose

Washington, kovo 28 d. (El
ta). — Lietuvos operos daini
ninkas Kipras Petrauskas 'buvo 
išvažiavęs 'duoti koncertą BerlL 
ne.

Apie jo apsilankymą Berline 
Kauno “Aidas” taip rašo:

"Kipras Petrauskas, būdamas

populiaris dainininkas; surinko 
didžiausią šiame sezone Vokieti
joje auditoriją kur vien iš inėji- 
mo bilietų 'buvo surinkta 100,000 

I markių, kas ir Berlinui, ‘daug 
ką mačiusiam’, yra nepaprastas 
atsitikimas.”

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

“Dirvą” pusei metų.

Nieko Nėra
Perdaug Gero Del
Kūdikių. Duokite Geriausį 

geras prižiūrėjimas padarys 
sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs

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

EAGLE BRAND
(CONDENSED MUK)

Motinos per tris gentkartes vartojo ji, jeigu-jos neH 
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada
re greitą ir pastebėtiną augimą kaip tik tapo pradėtas 
maitint su EAGLE BRAND.

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

tuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.

tuo patenkintas, nereikia niekur] 
jokio cento išmokėti, .o 'kai nu
mirs kam jam tos pomirtinės, 
ar kad kiti pasinaudotų....

Įr kaip nemislysi visad taip 
išeina: Nežiūrint kaip sau kas 
blogo daro visada tuomi yra už
ganėdintas.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

Sprendžiant apie bolševizmą, 
— rašo K. Kaitis iš Valparaiso, 
Ind., — rėikia turėti mintyje 
tą faktą jog Rusija net ir prie 
aršiausių carų turėjo maisto 
eksportavimui.

Kaip J. Viliunas (iš Hartford, 
Conn.) išskaitliuoja, meilė pini
gų buvo šaknimi visų industrijų-.

Gamta ištikro.1 turi stebuklin
gą būdą kuriuomi priverčia 
visus veidrodžius sakyti: “Tu 
neišrodai jau visai taip 'blogai.” 
Užtai ir prasčiausias žmogus (ar 
mergina) vis save sau gražiu
randa, — atsiuntė Antosė Stak- 
niutė (iš Pittsburgo).
/AVAVAYAVAWVAWAV

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

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon, Ukrainon ir į visas 
Baltijos Valstybes.

PANNONIA (tik kabinę) Bal. 18 
CARONIA - -’ - Gegužio 13

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

Liverpool ir Glasgow 
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA - - - - Bal. 19

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su gretimu persėdimu į kitą laivą iš 

Southamptono_ j Danzigą, Piliavą 
ir Liepoją:

AQUITANIA - Bal. 11 Geg' 2 
MAURETANIA Bal. 25 Geg. 16

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

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbaženklIuSuv. Valst. 
1‘ateutu Biuro.

N gujamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan- 

čios ypatybes Siame vaisto idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ižu files yra iaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

patiks kad 
ir gačniau- 
šiai ypatai.

Aptiekoec | 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per' pašty 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

Vartojama 
Kur tik 
Žmones 
Turi 
Dantis

Ispanijoj

Saulėtoj Ispanjoj švarus dantįs pri
duoda “senoritai” viliojančio gražu
mo, taip lygiai kaip ir šios šalies 
gražuolėms-.

Ir tenai-, kaip ir čia, kiltesnės šeimynos pasi
renka COLGATE’S del jo gerumo. Jis išva
lys jūsų dantis puikiai. Didelė . triubelė, 
kaina 25c.

Gėri Dantįs
“Colgate” vardas ant toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

Gera Sveikata

Į LIETUVĄ IR 1S 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 miestą patinku ant stoties.
» Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą-.

ATYDA. Mainymas pinigų n’e priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kas klausia.

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

Šita graži puikių eilių ir dainų knygele 
turi 144 puslapius. Kaina 50c. 
Reikalaukit “Dirvoje” tuojau.

TRIMITAS



LIETUVOS ŽMONES, RŪPINKITĖS SAVO 
LAISVE PATĮS

Atsišaukimas į musų Kaimynus 
Žaslių, žižmarių, Kaišedorių, 

Palomenio, Čiobiškiu ir 
Paparčių Piliečius 

Lietuvoje.

mus
Lie-

šį atsišaukimą priverčia 
rašyti gaunamos žinios iš 
tuvos. Brangus musų kaimy
nai. Mums esant Amerikoj jau 
nuo keliolikos metų, gerai apsi- 
pažinus ir apsipratus su šios ša
lies įstatais, tvarka ir gyveni
mu — nes Amerika iki šiol bu
vo liuosiausia šalis ir geriausias 
.čia gyvenimas darbininkui, kam 
lygios kitos šalies visai nėra— 
mes stengėmės kelti Lietuvą iš 
miego ir išsikivinkliuoti iš rete
žių Maskolijos, Vokiečių ir Len
kų; darbavomės prieš pasaulinę 
karę ir laike karės, taipgi ir da
bar darbuojamės padėdami ten 
jums materialiai ir dvasiškai 
kad Lietuva atsistotų ant tikrų 
demokratiškų pamatų, panašiai 
kaip Su v. Valstijose, kame lais
vė pramonės, spaudos, žodžio, 
susirinkimų užtikrinta, kad mo
kyklos but liuosos nuo tikėjimiš- 
kų retežių, kaip yra čia kur vie
šos mokslainės neturi reikalo su 
religijomis. Kas nori tikybinių 
mokyklų lai steigia savo para
pijose ir ten lai sau mokinasi ti
kėjimo be jokio varžymo, — 
to mes norime savo jaunai Tė
vynei Lietuvai.

Bet nelaimė kad taip nėra. 
Vos tik Lietuva pradėjo gyvuot 
savu kunu ir dvasia, be kitų pa
galbos, jau kunigija uždėjo jai 
savo retežius ir nori laikyt liau
dį savo rankose kad tik jiems 
butumet paklusnus. Kaip jau 
gavom daugelį pasibaisėtinų ži
nių iš Lietuvos, paaiškėja tas 
ko mes čia būdami niekados ne
tikėjome: nemanėme'kad teks 
Lietuvai patirti tokia letena' po 
kokia ji dabar paspausta. Iš 
visų Lietuvos kampelių ateina 
mums žinios kad Sabai persekio
jami apšviestesni mokytojai ku
rie neina išvien su kunigais. Tai
gi jus, mieli kaimynai, pažvelg
kit į Kristaus mokinimus ir jo 
pėdomis šekit,' o pamatysit ir 
suprasit kad kunigų vieta baž
nyčiose prie altorių ir kad jie 
tenai turi skelbti tikrą Kristaus 
mokslą, bet jie bažnyčioj skel-

bia ir pasakoja jums .svietiškus 
ir politiškus reikalus. Sulaiky
kit tokius kunigus nuo to ir rei
kalaukit kad jie bažnyčiose nuo 
politiškų agitacijų susilaikytų, 
kad politikų nevarinėtų ir ne
smerktų gražių širdžių ir gra
žių idėjų tų ypatų kurios trok
šta gerovės visiems Lietuviams 
ir visai žmonijai.

šiandien turi būti padaryta 
galas politiškoms turgavietėms 
bažnyčiose, kaip anais laikais 
padarė galą Kristus išvaikyda
mas pirklius iš bažnyčios. Liau
dis lengvai gali apsidirbt politi
koj ir be kunigų, tik tegul jie 
žmones doros mokina, ką daro
ma kitose šalyse. Nėra nei vie
nos šalies kitos kur kunigas bu
tų ministeriu ar kokiu kitu vir
šininku kaip Lietuvoje, gal dar 
ir kunigų draugingoje kaimy
niškoje Lenkijoje, o šiaip niekur 
kitur. Kitų šalių kunigai net 
gėdijasi 'lysti į viršininkų vietas 
nes žmonėms butų didelis juo
kas. Taip turėtų būti ir Lie
tuvoje.

Jus, Lietuvos liaudis, turit ne- 
rinkt kunigų į viršininkus, tik 
reikalaut kad jie žiūrėtų bažny
čią ir Kristaus prisakymus. Ką 
gero padarė anais laikais kada 
arki-kunigai Ainosius ir Kaipo- 
šius įsiskverbė į politiką — na
gi jie tik Kristų nukryžiavojo 
ir kitus Kristaus pasekėjus per
sekiojo, patįs gi žlugo palikda
mi po savim pasibjaurėtiną var
dą tikybinėj jūsų istorijoj. Ku
nigai šiandien lysdami į Lietu
vos politiką kryžiavoja nekaltą 
liaudį, jus, musų kaimynai ir vi
si Lietuvos žmonės.

štai dabar pasiekė žinios kaip 
Mižonių mokslainėj jūsų klebo
nas Kun. Varnius užsimanė ge
rą mokytoją prašalint; kadangi 

Į valdžia kunigo skundų nepaklau
sė ir ant to mokytojo nieko blo
go'nesurado, jūsų klebonas jus 

I pragaru įgrąsino neleisti savo 
vaikų į tokią mokyklą. Na gi 
tie jūsų vaikučiai išaugę bus 
tos nuomonės kaip anas moky
tojas, ir nevienas vaikas keiks 
savo tėvų nesupratimą, ir tą jus 
girdėsit jei kuris laimingai su- 
lau'ksit to amžiaus kada jūsų 
Vaikai bus vyrais. •Gailėsit už
traukę ant savo vaikų tokią nė

lengvai nusikratomą vergiją.
Pereitam gegužio mėn. buvo 

taip ir Darsūniškyje. Mokyto
jas išbuvo tris metus ir buvo 
visiems geras, bet kunigų su
kurstyti jus vos neužmušėt mo
kytojo. Kodėl gi jus nesvarstot 
savu protu? Ilki kunigas jums 
nieko apie mokytoją nesako ir 
nesugundė prieš jį, mokytojas 
jums yra geriausias žmogus, o 
tik kunigui liežuvį pakišus jus 
gatavi žmogų sudraskyt nors jį 
mylėjot artimo meile.

Ar ne tą patį ir jus lošiat kaip 
anais laikais dare žydai: kuo
met Kristus jojo į Jeruzalį visi 
jį pasitiko ir garbino, bet pas
kui kada kunigam-politikieriams 
nepatiko Kristaus mokymas, jie 
prigundė liaudį, o tada visi tie 
patįs garbintojai puolė ant jo 
ir nukryžiavojo. Nors šiais lai
kais ant žemės Kristų nėra ir su 
juo' nei vienas nesilygina, betgi 
Kristaus paliktą prisakymą my
lėti artimą jus peržengiat kuni
gų sukurstyti, norėdami nukan
kinti bile žmogų kuris kunigui 
nepatinka.

Jeigu jus leisit kunigams sa
vo protus maišyt, daryt su mo
kyklomis kaip jie nori, tai jus 
traukiąt' Lietuvą atgal į prapul
tį, vėl rengiat kraujo pralieji
mą viduryje Lietuvos, o to krau
jo jau ir taip gana yra pralieta 
svetimiems po Lietuvą siau
čiant. Pažvelgkit į viduramžius 
ir vadinamus Inkvizicijos laikus 
kada viešpatavo kunigija ir bu
vo visokiais ministeriais ir vir
šininkais: visoje Europoj tuks- 
tančius žmonių jie nukankino, 
korė, degino ir draskė. Ar pa
gelbėjo tas žiaurumas nors kiek 
jų galybei palaikyti? Vist-iek 
mokslas paėmė viršų ir žmonija 
išsiliuosavo iš to fanatizmo, tik 
šiandien, Lietuvoj vargų dienai 
užėjus jie pirmiausia -susigriebė 
atgaivinti viduramžių tvarką, ir 
laikinai vėl mano pažaisti žmo
nių krauju.

Kad tokio 'bereikalingo žmo
nių persekiojimo Lietuvoje ne
būtų, Lietuvą pasistengkit pa
daryti laisva, įveskit tenai nors 
tokią liuosybę kaip Suvienytose 
Valstijose: iškariaukit sau lai
svę žodžio, laisvę spaudos, lais
vę tikėjimo ir visko. Kaip čia 
lai ir Lietuvoje taip buna: jei 
žmogus netiki kunigams jo nie
kas nepersekioja, bile tik žmo-
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i gus išpildo šalies įstatymus. Tą 
reikalinga turėti ir Lietuvoj, tik 
jus patįs trukdot tam ir sunki
nai įvykdinimą klausydami savo 
klebonų.

Mes gavom tik iš dviejų savo 
kaimynystės vietų, kiti gauna iš 
kitų žinias apie tokius atsitiki
mus, o kur dar to nesulaukėt 
tai sulauksit. Tik, mieli kaimy
nai, iki laikas yra, apsižiurėkit 
gerai patįs neklausydami kitų. 
Jei mokytojas ar šiaip viršinin
kas ar paprastas žmogus yra 
geras, tik nepraktikuoja tikėji- 
miškose ceremonijose, nepulkit 
jo kryžiavoti. Tikėjimiškam mo
kslui užtenka dienos-kitos savai
tėje, siųskit savo vaikučius ti
kėjimo mokintis pas klebonus 
ar steigkit savo privatines mo
kyklas, o valstybinės mokyklos 
lai buna tikrojo mokslo įstaigos 
kur vaikučiai turi mokintis gy
venimo ir šviestis pakėlimui vi
sos Lietuvos.

Amerikoj Gyvenanti žasliečiai 
ir Kaišedoriečiai.

Lenkai Nužudė Septynis 
Žmones

Ignalinas, Švenčionių apskr.
Valstiečio Alf. Aremavičiaus 

žmona mėgdavo su Lenkų poru- 
čnikais baliavoti. Turbut iš to
kių pažinčių vasario 4 d. rasta 
Aremavičių namuose baisus re
ginis. Butą vakare dviejų Len
kų poručikų, išgerta du degti
nės buteliai, valgyta sviesto, 
sūrio — tai ant stalo. Viduryj 
gi aslos sukrauta lavonų krūva 
ir marška apdengta: patsai Al
fonsas, jo žmona,, dvi dukterį, 
samdininkė mergina, devynių 
metų vaikas, bernas samdinis 
irgi negyvas už stalo pasodin
tas ; iš viso septyni lavonai. Pa
sikinkyta arklys, išsivežta tur
to 100 aukso rublių ir keli šim
tai tūkstančių Lenkų vanagų 
(markių). Dvi dukterį mokina
si Švenčionyse tai liko gyvos. 
Keturi Lenkai oficieriai jau su
imta. (“žinios”)

VARPO B-VES AKCI-I 
NINKAMS AMERI

KOJE
(Atvežė Kap. VI. Natkevičius)

(Tąsa iš pereito num.)
Draugai Amerikiečiai dėjęsi 

prie “Varpo” Bendrovės nesigai
lės.. Nors “Varpo” B-vė ir ne
moka dividendų gyvais pinigais, 
bet dėlto visiems tiems kurie 
turi nemažiau trijų akcijų bu
vo siunčiama “Lietuvos Ukiniri- 
kas” visus metus veltui. Tai 
reikia skaityti atlyginimu už 
nupirktas akcijas “Varpo” Ben-į 
drovėje. Už tris akcijas •— 36 Į 
dolarius — gauna 2 dol., arba 
5i/2% nuo kapitalo. Gali jaus
tis nuskriaustais tik tie kurie 
turi .paėmę daugiau kaip penkias I 
akcijas, šiaip buvo stengtasi vi
siems kaip nors atlyginti. /Tie 
kurie buvo pirkę vieną akciją 
gavo mažąjį Kalendorių, kurie 
pirko dvi akcijas — Didįjį Ka
lendorių, kurie tris akcijas — 
gavo “Liet. Ūkininką”, o kurie 
penkias akcijas — gavo “Liet. 
Ūkininką” ir “Varpą”.

Kas ateityje manoma daryti 
taip pat norime paaiškinti.

Spaudos darbų Lietuvoje yra

ninkai. Greičiau sukėlus šį ka
pitalą, butų galima įgyti tuoj ir 
savo žemę Hr savo namą pasi
statyti.

šiame laiške mes išrodėme 
kad “Varpo” B-vės akcijos šian
dien yra brangesnės 50% (du 
sykiu tiek kiek buvo). Taip 
išeina skaitant mašinas ir spau
stuvės daiktus pirktąją kaina 
(buhalterine), bet ištikrųjų tos 
mašinos parduodant šiandien 
jau keturis kartus brangesnės. 
Skaitant šios dienos kaina spau
stuvė butų berta arti 6,000,000 
auksinų. Todėl “Varpo” Ben
drovės akcija šiandien jau verta 
ne 500 auksinų, bet 2,000 auk
sinų. Ir “Varpo” B-vės valdy
ba šį dalyką pranešus steig. su
sirinkimui ir išrodžius kad nau
jai parduodamos akcijos po 500 
auksinų darytų skriaudą se
niems akcininkams, pasiūlė nau
jai išleistas akcijas parduoti to
kia kaina kokią turės senos ak
cijos vertę. “Varpo” B-vės val
dyba apskaičius turto vertę ra
do kad akcijos vertos šios die
nos pinigais po 2,000 auks., ar
ba 1.0—12 dolarių, ir nutarė: 
“Varpo” B-vės akcijas pardavi
nėti Lietuvoje ir Amerikoje po 
12 dolarių.

šiuo reikalu mes prašytume 
draugus “Varpo” B-vės akcinin
kus dabar padirbėti. Kviečiame- 
Jus, draugai, pirkti akcijų ir 
taip pat prašome savo draugams 
parduoti ir darbą pavaryti taip 
kad kuogreičiausia sukėlus -vi
są reikalingą kapitalą. Įgijus 
savo namą, imsimės leisti dau
giau raštų ir visomis pajiegomis 
rūpinsimės išleisti kuopigiausios 
literatūros Lietuvos žmonėms-
šviesti.

Draugai, mes manome jog 
Jums rupi daugiau kad žmonės 
butų apsišvietę, nes Jųš sveti
moje šalyje pamatėte kaip yra 
žmogui naudingą ir brangu mo
kslas. “Varpo” iB-vė statyda
ma savo įstaigą ant biznio pa
matų žiūrės taip pat kad kuo- 
daugiausia padaryti žmonių 
švietimo reikale. Mes tikimės
kad Jus mokėdami įvertinti mu
sų sumanymą drąsiai stosite į 
darbą, ir mes kartu remsime 
švietimo darbą Lietuvoje.

Tegyvuoja nepriklausoma, de- 
mokratinga ir šviesi Lietuva!

“Varpo” B-vės Valdyba
M. Sleževičius

Pirmininkas.
F. Bortkevičienė

Sekretorius.

CHORAMS DAINOS .
MUZIKA

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖSIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Siu nakcialy (dzūkiška) ...........  30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c 
Ko Liūdit, Sveteliai? .............................................. 20c
Vai Aš Pakirsčiau .:.....................................  20c
Už šilingėlį ...............    30c

. Dovanojo (dzūkiška) .............. ............................... ' 15c
Skyniau Skynimėlį ............................................  15c
Tykiai Nemunėlis Teka .......................   15c
Saulutė Raudona ........................  26c
Lihgo (Latviška) ................................................... 15c
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ....................................... 30c

žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
žalčių Karalienė’^Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) '.............. :....•...................................  J75c

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ........  ' 35c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai
žodžiai Anna lutkus. Solo ir pianui) .... 30c

Girių Karalius (1 veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) ................................................... 40c
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ....... 50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ............... 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .................r.'............. 50c
Pasaka (solo) ............................   80c
Noktumas — Ačiū (solo) ........................  75c
Kur tas šaltinėlis (solo) ............................... ... 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) .t............................... 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sęs..........  25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ................... 50c
Skambančios Stygos (duetas) ...............   50c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis

(mišram chorui) ......................  35c
Aš Jojau Per Girelę ir žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ........... 60c
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) .'...... 1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.50
Darbininko Daina (mišr. chorui) ....................... 60c
Era Mano Brangi (baso solo) ........................... 50c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) ........................... 1.00
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) .... 60c
Kareivių Daina (trio) ............................   60c
Kur Bakūžė Samanota (solo) ............................... 50c
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ............... 75c
Lopšinė Daina (solo) . ....................................... 60c
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ..............  30c
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chcrui).. 30c
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ..........   30c
Ne del Tavęs aš. Mergele (solo) ....................... 50c
Oželis (mišr. chorui) ........................................... 60c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ -........... 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)............... 1.00
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ............... 30c

Plaukia sau Laivelis (duetas) !..... ........... 75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo)   75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ........................................ 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę^jm. ch) 30c 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ................................... 25c
Scherzo (tik pianui) .......................................... 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ............   ....... 60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui) .................................... 50c
Vakarinė Daina (mišram chorui) ................... 60c
Važiavau Dieną ir Vai žyįėk, žydėk (mišr. eh.) 25c 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ............... 30c
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) .... 45c

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

solo) ................. ...................................... 7 be
Lietuvos Himnas (solo) ............  60c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. ( 35c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 35c
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 35c
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 35c
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 35c 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) .......................   60c
Gailesčio Giesmė (trio) ........................................ 25c
Asperges Me (trio) .........-..................................... 50c
Mozurką (Lietuvaitė — pianui) ........................... 50c
Pasaka (pianui) ...................     60c
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 60c 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............. .... 50j

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ......................  75c
Graži čia Giružė (solo) ........................................ 50c
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ........................... 65c
Meilė (solo) ....'...................................................... 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ................... 75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ........................... 25<
Visuomet Širdis Surakinta ....................   60c

Č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ................... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) ............ ;............................ 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ............................... 40c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ............................... " 35c
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 2-' ........................ 25c

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .................................................................. 1.50

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16. .,................................... 35c

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų,

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas........... 1.00
‘‘Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, Ill................................................................. 25c

"DIRVA"
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.Ką Pilat į Kūdikio 
Bonkutę?

Jeigu negalit žindyt savo kū
dikio, parinkit maistą kuris bus 
maistingas ir, lengvai suvirški
namas kaip jūsų pačios pienas. 
Duokit savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Pieną, geriausį kū
dikiams pieną—vartotą per pas
tarus šešiasdešimts du metus 
šimtu tūkstančių motinų.

Šiame laikraštyje laiks nuo 
laiko rasit Borden’s Eagle Brand 
Pieno pagarsinimą, o tai mai
stas kuris, išaugino daugiau 
sveikų kūdikių negu kiti visi 
dirbtini kūdikiams maistai sudė
ti išvieno. Iškirpkit tą apgarsi
nimą ir pasiuskit į The Borden 
Company, New York, ir jie pri
sius jums instrukcijas jūsų pa
čių kalboje kaip maitinti kūdikį, 
arba kūdikių knygą, arba recep
tų knygelę kaip pagaminti val
gius su Eagle Brand. Reikalau- 
kit vardu to ko jus norit gauti.

Prospect 202.

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

begalo daug ir “Varpo” B-vės 
spaustuvė — jeigu butų ir dar 
10 kartų didesnė — tų darbų 
neapdirbtų, jau neskaitant ką 
kitos spaustuvės -padarys. “Var
po” B-vės Valdyba ir yra labai 
suinteresuota spaustuvės didini
mu, nes pereitais metais “Var
po” B-vės spaustuvėje tik kokia 
penkta dalis visų pasiūlytų dar
bų -buvo priimta; kitiems prisi
ėjo atsakyti. Vienok toj vietoj 
kur dabar spaustuvė randasi di
dinti ją jau nėra kur, reikia 
naujos -vietos. Todėl Bendrovės 
valdyba, steigiamajam susirin
kimui pranešus apie padėtį, siū
lė žemės plotą pirkti ir statyti
spaustuvei .tinkamą namą. Su
sirinkę akcininkai šitam suma
nymui pritarė ir nutarė “Var
po” B-vėis pagrindinį kapitalą 
padidinti tiek 'kad butų galima 
nusipirkti sklypą žemės Kaune 
ir pasistatyti spaustuvei rinksi
mą namą.

Prie to ir einama artimiausio
je ateityje. Valdyba jau gavus 
valdžios 'leidimą padidinti savo 
pagrindinį kapitalą mano jį su
kelti taip pat Amerikiečių tarpe. 
Naujo leidimo yra 4,000 akcijų, 
šių akcijų pirkti pirmenybę, ei
nant įstatymais, turi seni akci-

Bedarbės laiku—pigiausia skai
tyti “Dirvą? — pusei metų tik 
$1. Prisiųsk štampais ar mo- 

nei orderiu ar kitaip.

FAKTAI UŽ SAVE KALBA.
PER P. MIKOLA1NIO AGENTŪRĄ 

ATKELIAVO AMERIKON
1. Katarina Varnaitė iš Remygalos pas Seserį į Brboklyną.
2. Juzė Brazdekaitė iš žemaičiu Kalvarijos pas sužieduotinį į 

Westville, UI.
3. Cecilija Kirdeikaitė iš Liubartų pas seserį į Brooklyną.
4. Magdė Miliauskienė Su dviem; vaikais iš Bartininkų pas vy

rą į Portage, Pa.
5. Marė Butkevičiutė iš Butrimonių pas seserį į White Plains.
6. Veronika Zizienė su dukrele iš Utenos pas vyrą į Hacken

sack, N. J.
7. Genavaitė Bųnikė iš šilavos pas sužiedotinį į 'Brooklyną.
8. Jonas Mačiulis su žmona iš Rudiškių pas dėdę į -Amsterdam.
9. Marė Kazlauskaitė' iš Papilės pas tėvą į Elizabeth, N. J;

10. Ona Vitkauskienė su dviem vaikais iš Subačiaus pas vyrą
į Eynon, Pa. ->

11. Barbora Ungurienė su dukrele iš Radviliškio pas vyrą į
Granby, Conn.

12. Veronika Matulienė su 4 vaikais iš Vainutos pas vyrą į 
Herrin, UI.

Dar didesnis 'skaitlius rengiasi atkeliauti moterių pas vyrus ir 
vaikų pas tėvus, ir giminių pas gimines. Visiems Mikolanio 
Agentūra nusiuntė laivakortes ir pilniausius patarimus, taipgi 
surašė tinkamus Ąffidavitus pas Amerikos Konlsulius Rygoje ir 
Kaune link vizavimo pasų, kaipogi ir Peticijas į Washingtoną, iŠ 
'kur valdžia visiems leidimus davė, nors tūli 'giminės Amerikoje 
nei pirmųjų popierių neturėjo. Už tokį patarnavimą visi yra la
bai dėkingi. ' P*

P. Mikolainis yra daugeliui pažįstamas nuo seno, nes buvo 
“Vienybės Lietuvninkų” redaktorium per 5 metus, paskiau per 
10 metų valdininku buvo Ellis Island (Kaslegamėje), ir dėlto jam 
yra gerai pažįstami ateivystės'įstatymai ir pagal tai jis parašė 
atsakančius Ąffidavitus ir Peticijas atkeliavimui Amerikon. Net 
iš Lietuvos žmonės kreipiasi pas Mikolainį patarimų.

Kaslink patarnavimų gryžtantiems į Lietuvą daug kalbėti nėra 
reikalo. Iš daugelio laiškų su dėkavonėmis, vienas, skamba se
kančiai : “Aš labai dėkavoju P. Mikolainio Agentūrai už ‘Olympi- 
ką’. Į 12 dienų buvau Kuršėnuose. Bemadas Vilbasis”.

Todėl kas norite parsikviesti savo gimines ar šeimynas į Ame
riką, arba keliauti į Lietuvą, tiktai rašykite po šiuomi adresu ir 
pridėkite 2c. štampą atsakymui.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Avenue. Brooklyn, New York.

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

Jeigu sergi, nežiūrint koka liga butų, ar kaip nusiminęs likai, Nenustok, vilties., 
ateik pas mane.' Jeigu jūsų liga nepagydoma aš. jus tų. atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus 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 22 metų patyri
mas gydyme keblių- ir chroniškų ligų" vyrų ir moterų davė man daugybę progų atvesti žmones į sveti 
katę. Jeigu kenčiat nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulių, Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykit. Aš 
vartoju garsngę Kraujo Vaistų 606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus: 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr.#Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 
pas jj tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios. Mes Kalbame Lietuviškai;

DR SPECIALISTAS
5511 Euclid Avenue,

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

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

Antros Grindys.

— X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.001

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

THE REPRESENTATIVE PLANO
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 ‘SAVO APLIKACIJĄ. GAUKIT SAU EILINĮ NUMERĮ.
JUMS BUS PRANEŠTA KADA NAMAI KURIOJE DALYJE BUS UŽBAIGTA.

THE REPRESENTATIVE
REALTY COMPANY

Main 6950 2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682
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eikalu mes prašytume 
‘Varpo” B-vės akcinin- 
• padirbėti. Kviečiame 
jgai, įpirkti akcijų ir 
įrašome savo draugams 
ir darbą pavaryti taip 
greičiausia sukėlus -vi- 
ingą kapitalą. Įgij us
ą, imsimės leisti dau- 
i ir visomis pajiegomis 

išleisti kuopigiausios
Lietuvos žmonėms-

6 
3

i> mes manome jog: 
i daugiau kad žmonės 
švietę, nes Jųš sveti- 
je pamatėte kaip yra 
ludingą ir brangu mo- 
Faiipo” B-vė statyda- 
įstaigą ant biznio pa- 
■ės taip pat kad kuo- 
i padaryti žmonių 
reikale. Mes tikimės 
lokėdami įvertinti mii- 
ymą drąsiai stosite į 
mes kartu remsimo 

iarbą Lietuvoje.
>ja nepriklausoma, de- 
a ir šviesi Lietuva! 
io” B-vės Valdyba

M. Sleževičius 
Pirmininkas.

F. Bortkevičienė
Sekretorius.

$

ŽINIOS IS LIETUVOS
Derybos Su Lenkais 

Nevyksta
Musų Užsienio Reikalų Minis

terija buvo pasiūliusi Lenkams 
tiesiogines derybas Lietuvos- 
Lenkijos ginčui išspręsti del 
Vilniaus krašto. Tuo reikalu 
įvyko pasikeitimas notomis; iš

ALBA.
1ENTURĄ 
IKON
leserj į Brooklyną.
os pas sužieduotinį į

šerį į Brooklyną.
iš Bartininkų pas vy

-------------------------- 1
Lietuvių Kova Klaipėdoj! Lietuvos Universiteto

Del Savų Teisių ' Profesoriai
Klaipėdos krašto Lietuviai at

šaukė savo atstovus iš krašto 
direktorijos ir išrinko naują 
Tautos Tarybą ir direktoriją. 
Naujai išrinktoji Tautos Taryba 
vasario 21 d., apsvarsčiusi nuo
dugniai padėtį, priėmė tokią re
zoliuciją:

“Per a'bu metu kai Klaipėdos 
Kraštas nuo Vokietijas atskir
ta, kreipėmės pakartotinai raš
tu ir delegacijomis į šio krašto 
apstatymo vyriausybę prašyda
mi Lietuviams, kurie šio kraš
to gyventojų daugumą sudaro, 
teisių lygybės ir pripažinimo 
Lietuvių kalbos kaipo valdiškos 
lygiai su Vokiškąją kalba. Su 
nepasitenkinimu turime konsta
tuoti jog visi musų iki šiol da
rytieji žygiai liko neatboti, ir 
Germanizacija žengia paprastais 
keliais dar stipriau tolyn. No
rint mes dar vis viltėjom musų 
teisėtų prašymų išpildymo, te- 
čiau matydami jog jie nevyk
doma, pareiškiam:

“Mes negalim ilgiau bepakęs- 
ti musų teisių susiaurinimo ir 
atsisakom toliau dalyvauti val
dyme, ir šiuo atšaukiame nuo 
šiuo tarpu musų krašto direkto
rijai prezentuotus kandidatus 
Dr. Steputaitį, Reidį ir Brožai-|

KELIAVIMAS LIETU- Iš to kas čia parašyta aišku 
VON VĖL PRASIDĖJO Ikad keliavimas Lietuvon ir iš 

Lietuvos dabar nei kiek nepai
nesnis kaip kitados buvo, reikia 
tik kreiptis į atatinkamą įstaigą 
kuri išgali ir žino kaip kelionę 
aprūpinti. O tokia įstaiga ir 
yra Rytinėse Valstijose grynai 
Lietuviškas Valstijinis Bankas 
BALTIC CTATES BANK, 294 
Eighth Ave., New York. Jeigu 
kas skundžiasi kad turėjo nege
rą kelionę, ar kad negali parsi
gabenti save giminių iš Lietu? 
vos ar pats negali pargryžti į 
Ameriką, -tai žinokite kad jis 
nebuvo kreipęsi į BALTIC STA
TES BANKĄ! Kas pirko lai
vakortę tame banke tas neturės 
priežasties is-kųstis.

Kelionės ar giminių parsiga- 
benimo reikalais reikia rašyti vi
suomet tik šiuo adresu: BAL
TIC STATES BANK 294 Eighth 
Ave., New York, N. Y. Tasai 
Bankas yra tik Vienas ir tik po 
šiuo adresu, ir su kitom įstai
gom, nors ir su panašiais pava
dinimais? nieko bendra neturi.

Kur seniausia,
Ten geriausia.Prieš atidarant Universitetą 

Kaune, švietimo Ministerio pa
siūlyta, o Prezidento patvirtin
ta, šie profesoriai:

Teologijos fakultan (su že
maičių vyskupo sutikimu) — 
Prel. Dr. Jonas Maculevičius 
(dekanas), Kun. Dr. P. Bučys, 
Kun. Dr. BĮ. Česnys, Kun. Dr. 
Al. Grigaitis ir Kun. Magistra
tas Kaz. šaulys.

Socialinin fakultan — Prof.
Ė. Volteris, Prof. Kazys Būga, 
Prof. Vincas Krėvė-Mickevičius, 
Prof. Aug. Voldemaras (deka
nas) ir juristas Aug. Janulaitis.

Medicinos fakultan — Prof. 
Leonas Gogelis, Dr. A. Jurge- 
liunas, Dr. P- Avižonis (deka
nas), Magistratas Petras Rau
donikis ir Dr. VI. Lašas.

Matematikos ir Gamtos fakul
tan — fizikas chemikas V. ča- 
pins'kas, gamtininkas T. Ivanau
skas, chemikas P. Butkevičius, 
matematikas Z. žemaitis (deka
nas) ir gamtininkas A. Purenąs.

Technikos fakultan — Prof.
PI. Jankauskas, Prof. Pr. Juo
delė (dekanas), Prof. Jon. Šim
kus (rektorius), inž. 'Jonas Ši- 
moliunas ir inž. K. Vasiliauskas.

šįe profesoriai sudaro kiekvie
no fakulto židinį ir turės toliau 

tį, ir kviečiam juos savo urėdus | rinkti katedroms profesorius ir 
krašto direktorijoj padėti.”

Be <to, Taryba pareiškė pro
testą prieš Arbeistgemeinschaf- 
to Klaipėdos kraštui pražūtingą 
darbą del to krašto savaranku
mo. Arbeitsgemein. visokiomis 
klastingomis, melagingomis ir 
nepateisinamomis priemonėmis 
rinko žmonių parašus įrodymui 
jog to krašto gyventojų daugu
ma norinti Klaipėdos pilno 
vistovumo.

Pavasariui artinantis, pradė
jo žmonės vėl būriais važiuoti 
Lietuvon. Ypač daug keleivių 
važiuoja Lietuvon per BALTIC 
STATES BANKĄ, — tasai ban
kas geriausia patarnauja Lietu
viams. Kaipo Valstijinė įstai
ga, Bankas turi artimų ryšių su 
geriausiomis -laivų kompanijo
mis, ir todėl savo keleiviams 
gauna geriausias vietas grei
čiausiuose ir geriausia įrengtuo
se laivuose. Kam nėra žinomi 
laivai “Rotterdam”, “New Am
sterdam” ir kiti Olandijos lai
vai kuriais taip paranku Lietu
viams keliauti, nes iš Rotterda- 
mo, be jokio laukimo, nuveža 
stačiai į Lietuvos portą Klaipė
dą. O ką jau 'kalbėti apie kitus 
milžinus-laivus kaip “Olympic”, 
“Majestic”, “Homeric”, “Lap
land”, “Resolute”, “Reliance” ir 
daugybę kitų kurių surašymui 
ir vietos čia nėra. Visais tais 
plaukiančiais palociais galima 
keliauti į Klaipėdą užpirkus- lai
vakortę BALTIC STATES BANr 
KE, 294 Eighth Av., New York. 
Jokių pasporto vizų, jokių “Len
kų Koridorių”, jokių perėjimų 
rubežių keleiviai nemato: Klaiy 
pėda yra Lietuvos portas ir t«^ 
nai nuvažiavę Lietuviai jaučiasi 
jau namie, o ne svetimoje šaly
je.

Čia paminėsime paskiausia iš
važiavusius per BALTIC STA
TES BANKĄ keleivius kurie 
nuoširdžiai padėkavo Bankui už 
gerą patarnavimą, Antanas Bu- 
čys, Adomas Jurgilas, Povilas 
Valaitis, Jonas Skarbolius, Juo
zas Seniuta, Vincas Tureikis, 
Aleksandras Tumasonis, Juozas 
černis, Jonas Buzinskas, Jurgis 
Balsikevičius, Juozas Samas su 
motere ir dviem vaikais, Jokū
bas Smolenskas, Kazys Krajev- 
skis, Andrius Ramanauskas su 
žmona ir dvejetu vaikučių, Ro
kas Ramanauskas su žmona, 
Antanas Lemezis su šeimyna, 
Kazimieras čyvas, Jonas Straz
das, Jonas Tunikaitis, Daktaras 
Bladas Vencius (antroje klasė
je), Magdalena Lecviliutė, Mari
jona žukauskiutė, Anastazija 
Kriaučiūnienė su dviem vaikais, 
Jurgis Mazilausikas, Jur. Alan- 
skas su žmona ir dviem vaikais, 
ir tt. ir tt.

SENIAUSIA 

flOMUirft 
VIENYBE

čiais pergyveno baimės dienas-.
Buvo pranašaujama didelis 

potvinis kurs galėjo padaryt 
daug nuostolių ir nelaimės. Ke
letą dienų buvo sprogdinama le
das ties tilties kuriems taip pat 
gręsė -pavojus.

Kovo 1 dieną Nemuno ledas 
,J,,. , _ .ėmė lūžti ir eiti. Kadangi di-
inusų pusės Lenkams buvo pa- dėsniu ledo užsikimšimu nebuvo 
siųsta trįs notos, ir iš Lenkų pu- tai taojau vanduo slugtL 
sės dvi notos. ▼ v T

Lenkai atsisako vesti derybas APETITAS VIS DIDĖJA 
•dėl šienų nustatymo, o tik del) -- 
užmezgimo šiaip ryšių tarp Lj Vilniaus 
Lietuvos ir Lenkijos. Lietuva 
randa reikalingu pirmiau išsprę
sti ginčą del sienų, o jau paskui 
"kalbėti apie dviejų valstybių kai
myninius šantikius. Lenkams 
atsisakius Liėtuvo? pasiūlymą 
priimti, tiesioginės derybos ne- 

C įvyko. Tada Lietuvos vyriausy
bė pasiuntė Lenkijos valdžiai 
trečią notą kuria siūlo Lenkijos 
valdžiai atiduoti bylą spręsti 
Tautų Sąj. sudarytam Tarptau
tiniam Teismui kurs nesenai at- 
sidarė Holandijos sostinėje Haa- 
gos mieste. Tam Teismui Lie
tuvą siūlo pavesti išspręsti:

1) Tikrenybę fakto kad Len
kiją yra- sulaužiusi Lietuviu- 
Leūkų sutartį padarytą Suval
kuose 1920 m. spalio 7 d., ir jei 
Teismas duotų teigiamą atsaky
mą į šį pirmąjį klausimą tai

2) Nustatyti atlyginimo bū
dą ir didumą, kuri Lenkija turi 
■duoti už šio tarptautinio pasi
žadėjimo sulaužymą.

Į šį pasiūlymą/ Lietuvos vy
riausybė oficialio Lenkų atsaky
mo greituoju negavo, bet jau 
buvo žinių kad Lenkų vyriau
sybe nusistatė neiti į tą Teis
mą kurio teisingas sprendimas 
Lenkijai butų labai nemalonūs.

Tokiu budu Lietuvos vyriau
sybes pastangos 'baigti į'kirėju- 
sį ginčą nedavė pageidaujamų 
vaisių; ir tas klausimas tebėra 
lyg užburtame rate.

Nors Varšava atsisako priim
ti Vilr.i^r.o “seimo” nutarimą 
apie prijungimą be sąlygų Vil
nijos krašto prie Lenkijos, 'bet 
tas tam tyč “jungimui” sušauk
tas “seimas” jau 'dairos ką čia 
dar prie “Macierzos”’prijungus. 
Jis jau įima galvoti apie neutra- 
lę zoną, apie Lenkų “placuvkas” 
Kaunijoj ir net apie Latvių Let- 
galiją.

Dabar tame “seime” šmeižia
ma Lietuvos vyriausybė ir švie
suomenė; tik Lietuvių liaudis 
giriama, nes ji esanti prielanki 
Lenkams.

Politinėj “seimo” komisijoj 
nutarta reikalauti ‘kad Lenkų 
vyriausybė pasirūpintų Letgali- 
jos prijungimu prie Lenkijos; 
bet tas klausimas tuo tarpu ne
busiąs viešai keliama.- Gaila, 
Latviams šaukiamoj Varšavos 
konferencijoj 'butų malonu iš
girsti nors vieną nuoširdų Len
kų pageidavimą, o litas pageida
vimas kaip tik rimtai ima reik
štis Letgalijos prijungimo rei
kale.

Taigi Vilniaus “seimas” jau 
ima piršliauti tolimesniems Len
kijos “kresams”....

B

aitykit ir Piatinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr. 
</ « T D T IVf I T A ”

■
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dviliškio pas vyrą į

Vainutps pas vyrą į

var-

trooklyn, New Yorlu

5”

seserį į White Plains.
> pas vyrą į Hacken-

'otinį į Brooklyną.
is dėdę į Amsterdam, 
į Elizabeth, N. J.

I Subačiaus pas vyrą

ŽULIKOWSKININKAI
NESILIAUJA

Laike Vilniaus Lietuvių
Gudų įstaigų kratų Lenkai

NEMUNO LEDAS IŠĖJO
Paskiausiu laiku Kauno 

guomenė kuri gyvena daugiau
sia. Nemuno ir Neries ipakr&š-

Klauskite informacijų ir kainų.

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

Menesį tik po $1.95
Ar turėjot progą savo gyvenime pa
žvelgt į tokias puikias ir stiliškas Lan
gines kaip šiame paveiksle, kurios bu- 
ų gražiausiu'papuošalu jūsų langams, 
:aip šios yra sX8I,SrtėEeO O-ų 
os yra naujausio modelio ir vienatines 
okios rūšies. Jos yra artistiško pa- 
-yzdžio ir garantuotos ranku darbo ko 

dėlei išrodo- labai turtingos, kaip net 
už $15, ir negausit geresnių; nei kitos 
nelaikyt taip ilgai kaip |ios kurias 
mes parduodam šio mėnesio bėgiu tik 
visai speciale kaina $1.95 pora. Jeigu 
norit užsakyti keturias poras, mes ati
duosime jas už tik $7.00.

Kadangi šis specialis supažindini- 
o išpardavimas tęsis visai trumpai, 
es todėl patartume jums pasinaudo- 
šia proga tuojau. Niekados to ne

gailėsite.
Mes nereikalaujam pinigų iškalno. 

ik prisiųskit mums 35c stampomis 
persiuntimo lėšoms, už langines už
mokėsit kuomet "jos bus jums į namus 
prištayta. Rašykis mumis tuojau.

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

“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulįa.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
VaizbaženkllB užreg. S. V. Pat. Ofiso

— Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą". ‘‘Kūdikiai mėgsta jį 1 Jie prašo dauglaus!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 
40c. pašto markėmis tiesiog j

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

/I

moterių pas vyrus ir 
Visiems Mikolanio 

is patarimus, taipgi 
KonSulius Rygoje ir 
as į Washingtoną, iš 
i giminės Amerikoje- 
imavimą visi yra la-

nuo seno, nes buvo 
metus, paskiau per 

rarnėje), ir dėlto jam 
pagal tai jis parašo 
imui Amerikon. Net 
atarimų.
vą daug kalbėti nėra 
, vienas skamba se- - 
genturai už ‘Olympi
as ViFbasis”.
ar šeimynas į Ame- 
po šiuomi adresu ir

> 22 metų patyri- 
sti žmones j svei- 

Plaučių, Skilvio, 
pasigydykiL Aš 

indulių gydymus, 
paslaptyje. Eikit 
akeitimui viso ju- 
bame Lietuviškai.

li iki 1 po pietų. 
tos Grindys.

fa.

82

sa-

atskiriems dalykams dėstyti lek- 
I torius. Kai bus parinkta profe
soriai bent pusei katedrų tuo
met fakultai įgys teisę rinkti 
sau dekaną, o visi profesoriai— 
Universiteto rektorių. Iki 
gi ir rektorius ir dekanai 
skiriama Vyriausybės.
// (“Trimitas”)

šiol 
bus

rimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, 
puoštas gražiu viršeliu, žada pra- 
ti eiti paveiksluotas.
resas: “Trimito” Red. ir Admin, 
unas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

OS

‘Trimitas” kas savaitę lankydamas 
avo skaitytojus, parneš jiems įvai- 
ių naujienų apie'politikos ir karės 
adetį, pasakos apie musų karžygius- 
ariumenės, šaulių, partizanų žygius 
onte, apie musų priešo nedorus dar- 
s ir klastas.

ir 
su

ėmė dokumentų iš kurių gavo 
adresų ■ veiklesnių Lietuvių ir 
Gudų gyvenančių provincijoje. 
Areštavę ir ištrėmę žymiausius 
Lietuvių ir Gudų darbuotojus 
Vilniuje, želigowskininkai ėmė 

įdaryti kratas ir areštuoti Lietu- 
l-yius ir Gudus provincijoje.

SIUNČIAME DAIKTUS 
LIETUVON

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

bilius, trokus, traktorius ir tL

Adresuokite šitaip:
Lithuanian-American -Transfer Company 

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

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE

pa-

VOLDEMARAS ATSISAKĖ
Prof. Augustinas Voldemaras, 

paskirtasai socialinio fakulto de
kanu Lietuvos Universitete, va
sario 24 d. inteikęs švietimo 'mi
nister! ui prašymą apie atsista
tydinimą.

LIETUVIŲ GIMNAZIJA 
KLAIPĖDOJE

Dideliu džiaugsmu tenka 
žymėt svarbų įvykį Klaipėdos
Krašto Lietuvių gyvenime: -Klai
pėdoj kuriama Lietuvių gimna-1 PARUBEžIO MUŠEIKOS 
čikais baliavoti. Turbut iš to- Saločių vai., Pasvalio apsk. 
rašai, ir tikimasi netrukus gim- Rubežiniai sargai buvo suėmę 
nazija atidaryti. Išleista atsi- valstietį P. su arkliu ir norėjo 
šaukimas į Lietuvius kad siųs
tų savo vaikus ir mergaites nuo 
11 iki 14. metų į tą mokslo ži
dinį.

Galima tikėti kad Klaipėdos 
Krašto Lietuviai, kurių daugu
ma pasiturinti ūkininkai, su
prasdami mokslo svarbumą tuo-, 
jaus duos reikalingą šios gim
nazijos atidarymui mokinių 
skaičių, o netolimoj ateityj net 
nepasitenkins viena gimnazija.

LIETUVOS-VOKIETI JOS 
KONFERENCIJA

Vasario 27 d. Kaune prasidė
jo Lietuvos-Vokietijos ekonomi
nė konferencija. Abiejų -pusių 
delegacijas sudarė žymus eko
nominių ir finansinių reikalų ži
novai.

Konferencija svarstė klausi
mus apie Vokiečių ost-markių 
pakeitimą Lietuvos sava valiu
ta, apie atlyginimus nuostolių 
padarytų Lietuvai Vokiečių-Ru- 
sų karės metu, ir prekybos su
tarties padarymas tarp 
vos ir Vokietijos.

varyti muitinėn Joniškin už 30 
kilometrų. Atsiprašęs P. gavo 
užsukt į savo namus apsirėdyti, 
čia suimtojo žmona nenorėjo 
leisti vyro, iš to kilo ginčai su 
sargybiniais, kurie apdaužė tą 
moteriškę. Riksmas ■ sutraukė 
daugiau žmonių, kurie užveikė 
du sargu ir surišo. Parvežtas 
iš Vaškų gydytojas ir nuovados 
viršininkas rado žmoną tikrai 
sumuštą. Nuovados viršininkas 
surištus sargus tam kartui pa
leido.

Čionai dar pasitaiko kad nedo
ri 'sargybiniai paėmę kyšį 300 
auks. už perleidimą per sieną 
savo auką su savo draugų pa
galba suima ir gabena muitinėn.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

AR GALIMA GRYŽTI Iš 
LIETUVOS?

Pirmiau daugelis prisibijojo 
važiuot) Lietuvon nes manė kad 
negalima sugryžti atgal jei Lie
tuvoje nepatiktų gyventi. Va
žiuojantis per BALTIC STATES 
BANKĄ neprivalo baugintis, 
nes ketinantiems gryžti atgal į 
Ameriką tasai Bankas surašo 
tam tikrus popierius su keleivio 
paveikslais (reikia dviejų pavei
kslų), jo priesaika ir notaro už- 
liudymu. Tokie popieriai pri- 
gelbsti keleiviams pargryžti be 
jokių kliūčių Amerikon šešių 
mėnesių7 bėgyje.

FARMOS
Didžioj Lietuvių Ūkininkų kolo
nijoj turiu 108 farmas pardavi
mui. 40 akrų, 15 išdirbtos, kra- 
java stuba iš rąstų. Kiti- maži 
budinkai, kaina §1,000, įmokėti 
reik §300. Kta 40 akrų, 35 iš
dirbtos, (didėli budinkai, sodnas, 
žemė molis; kaina §2300, įmokė
ti reik §1500. 40 akrų, 34 iš
dirbtos; užsėta daug kviečiais, 
rugiais, dobilais. ištu'ba nauja, 4 
kambarių, jaunas sodnas, 2 ark
liai, 2 karvės, 2 telyčios, kiaulės, 
vištos ir padargai, kaina $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. *

J. A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17 Fountain, Mich,

(15)

PIRKIT FARMAS
Lietuvių kolonijoj New Jersey 
valstijoje, netoli Newarko. Par
mos randasi geriausioj .vietoj, 
prie bažnyčios ir mokyklos ir 
arti miešto. Turiu pardavimui 

*daug farmų, didelių ir mažų, pi
gių ir brangių, su visai mažu 
{mokėjimu. Galit pirkti gerų 
farmų; Platesnių žinių klausk: 
TONY MARKŪNAS (14) 
Box 41 Sergentsyille, N. J.

Lietu-

NAUJI PASKYRIMAI
Vieton Gener. Krausevičiaus 

Vyriausiu Kariumenės Vadu pa
skirta Pulk. Stanaitis; vieton 
majoro Bylos, Krašto Apsaugos 
Ministerio padėjėju paskirta 
Kapt. Papečkiš.

LENKAI SIŪLO 
fDE JURE”

Lenkų vyriausybė esą pasiū
liusi Lietuvos vyriausybei jog 
ji pripažinsianti Lietuvą de ju
re jei Lietuva sutiks pasikeisti 
su Lenkija diplomatinėmis ir 
konsuliarinėmis atstovybėmis, 

| neliečiant Vilniaus krašto klau- 
Kitaip sakant, Lenkija 

kad su- 
facto”.

simo.
siūlo mums “de jure” 
siaurinus Lietuvos “de 

(“Trimitas”)

i

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL

.....liyilUMKl Duoda lekcijas ant 
tlvttvAviw akkordiono (piano 

ar chromatiška si-
— sterna klavišų) ir

! teisingai. Geriau-
metodai. Cleve-

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

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL Tony Cairo, Mgr.

1410 ST. CLAIR AVENUE 
CLEVELAND, OHIO
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Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išlėidžiam ir sukraunam.
3400 St. Cląir Avenue Cleveland, Ohio,

g———===•: ===='? =<•=;; = =-=—=

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne* 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu ‘ jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnejusius 
nervus ir kenčiate .nuo užriuodijimo 

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 atsinešit šį ap
garsinimu.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland 

4.
iki 8 vakarę

10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Parduoda laivakor
tes ant visų par 
rankiausįų Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą; Liepo
jų, Karaliaučių' ir ki
tus poftus į Eidkū- 
nus ir į patį Kaupą, 
taip pat ir iš Lietuvos.

SS®
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve- 

o.
Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigu.

B S
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

» B Si
-Z ’’VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir turi 

• juokų skyrių
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

raš-
Iš

Pirkite ^Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus i 
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
s a

Užlaiko didelį
"kur galima

šokių knygų.

ffi
knygynų, 
gauti vi-

Reikalnukite plutcsnių 
formacijų apie viską, 
šykite nuims laiškus, 
kniaukite musu pinig
kurso ir knygų katalogo.

in-
ra- 

rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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Box 96 (13)

DABAR LAIKAS RINKTIS FARMAS
Dabar geriausias laikas pasiteiraut apie ukes. čia patarsiu kur 
reikia kreiptis norint gaut teisingų patarimų — tai į Redakcijų 
"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.

(KADA REIKIA FOTOGRAFISTO į
Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik- J1 

siu darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas; Daro ;J« 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi ■! 

■ J pavienių, didelių, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi ij 
I puikių žema kaina rčmų.„ Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- J1 

veikslų ant pasportų — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik. *■

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

7033 Superior Avė. Cleveland •;

Į Piliavą §106.50; j Liepojų §107.
ATPIGO: į Klaipėdą $107.LAIVAKORTES

Tūkstančiai Lietuvių ir Lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugryžti j Tėvynę per musų Didžiausių Lietuviškų Įstaigų, ant di
džiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!
Laivakortes parduodam 
ant visų linijų tiesiog j

(Karaliaučių)

LIEPOJŲ 
HAMBURGĄ 
TILŽĘ, EITKŪNUS, 
ir visus kitus uostus 
ir miestus.
Rašykit klausdami ro
dos kaip pigiausia ir 
patogiausia sugryžti į 
Lietuvą, o džiaugsitės 
apturėję labai indomias 
žinias.

Kas prisius mums 
10 gerų antrašų 
savo pažįstamų 
žadančių važiuoti 
Lietuvon, siųst pi* 
nigus ar parsi* 
traukti gimines, 
tas apturės pui* 
kių dovanų.

Laivai j Lietuvą išplau
kia kas antrų dienų. 
Išgautame l’ASl’OR- 
TUS ir taksų paliudy- 
mus. Atkeliavusius iš 
kitur patinkant stoty
se, pristatom bagažų ir 
palydim ant laivo. Pri
rengtam viską kas tik
tai reikalinga del ke
lionės.
SIUNČIAM PINIGUS 
ir PARTRAUKIAM Iš 
LIETUVOS GIMINES 
Į AMERIKĄ KUO- 
GREIČIAUSIA

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

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU / 

NEW YORK, N. Y.



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande
Telefonai Princeton 2727

jkj suaugs naujos varlės. Tada, 
A v* S a B i r* Ir a a Ž anot “ VanaK°”> £a]a3 gryžtiDI vii 11į prie savo “amato” — varlių dau- 

- r _ s žymo. Saliamonas,
ndolph 6153 į

Darbininkiškos Žinios

Randolph

Kapt. V. Natkevičiaus ir Mok. B. Žygelio

PRAKALBOS
SUBATOJ, BALANDŽIO-APR1L 8 D.

LIETUVIU SALĖJE 
6835 Superior Avenue

Pradžia 7:30 vai, vakare.Inžanga 15c.

' Nebijokit laikyt pinigu ban- 
kuose. Nekurie'turėdami pini
gų banke bijo kad tuos pinigus! 
valdžia neaptaksuotų, užtai iš
siima, arba visai nededa. Tai 
yra prasižengimas sau pačiam. 
Vagilius iš kišeniaus arba iš šė
pos greičiau gali visus jūsų pi
nigėlius . “ištaksuoti”. Iš val-i 
džios ateina pranešimai jog nie
kas iš taksų rinkėjų neturi tie
sos reikalauti bankų parodyt ar 
ir kiek kas turi banke pinigų, ir 
tas valdžiai daugiau atsieitų ne
gu butų galima tuo budu taksų 
surinkti. .

Kapt. VI. Natkevičius

Mokytojas B. Žygelis — irgi 
narys — kaipo Lietuvos Mokytojų Profesinės Są
jungos pirmininkas vienatinis geriausia žino kul- 
turinius musų tautos mokslo trukumus, kliūtis, bu
dus jų prašalinimui, ir budimas priešakyje tos mu
sų mokslo srovės — mokytojų — geriausia nupieš 
Amerikiečiams tą interesingą klausimą, šalip abel- 
nų politinių klausimų. Nelikit jų negirdėję!

šių dvieju svečių atsilankymas yra didžiausias šių 
metų nuotikis Clevelando Lietuvių gyvenime. Ka
pitonas VI. Natkevičius yra organizatorius Lietu
vos narsunų pulko “Geležinio Vilko”, yra buvęs at
stovas Įvairiose derybose kaimyniškose Baltiko ša
lyse, paskiau, Seimą organizuojant, išrinktas Sei
mo atstovu, o pačiame Steig. Seimo liko išrinktas 
jo Sekretorium — ar rasis kitas žmogus geriaus 
apsipažinęs su dabartiniais Lietuvos reikalais?
Steigiamojo Seimo

EKSTRA! Nedėlioj, balandžio.9 d., Goodrich Sa
lėj (1420 E. 31 St.) atsibus graži vakarienė su dai
nomis, prakalbomis ir šiaip pamarginimais. Da
lyvauti norintieji užsisakykt veitas iškalno “Dirvo
je”' Keletas dar galės ineit ekstra jei neturės lai
ko vietų užsisakyt prieš nedėlią. Per prakalbas 
užsisakykit pas komisijos narius. .Vyrams $1.50. 
Moterims $1. Vakarienė bus formališka, gražiai 
išpuoštoj salėj. Prasidės vakaras nuo 5, vakarie
nė bus apie S valandą. Kviečia Rengėjai. Mok. B. žygelis

Nekurie labai kaltina Lietu
vių salės bendrovės direktorius 
už netvarką knygose, nors tie 
žmoneliai dirba dykai ir tik va
karais gali tam darbui laiko pa
švęsti. štai kas pasidarė Cleve
lande su valdžios taksų rinkėjais 
kurie tik tam tikrai stovi. Kny
gose įvyko tokių betvarkių ir 
maišatienės kad net keturiolika 
ekspertų atsiųsta iš Washingto- 
no peržiūrėjimui vietos taksų 
[rinkimo ofiso knygų ir suvedi
mui jų į tvarką. Nuo vasario 1 
d. tie 14 ekspertų trusiasi.

Clevelandas pereitą rudenį tu
rėjo net 7 kandidatus ant ma
joro laike balsavimų, šiais me
tais Ohio valstija turės bent 14 
kandidatų ant gubernatoriaus. 

| Taip yra todėl kad partijos susi- 
įskaldė ir nesutaria paimti kokį 
vieną kandidatą iš vienos ar ki
tos partijos balsuoti.

Nenusiminkit, klerikalai 
bolševikai, kad jūsų srovės 
siskaldė: visur tas pats....

ir
su-

Vyčių ir “federatistų” begė
dystės. Pasklidus žiniai kad at
važiuoja į Clevelandą Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nariai Kapt. 
Natkevičius ir Mokytojas B. žy
gelis, kurie čia kalbės šioj suka
toj Lietuvių salėj, vakare, Cle
velando vyčiai ir “federacijos” 
organizatoriai, suagituoti savo 
centro “galvų”, pradėjo imtis vi
sokių begėdysčių ir judošysčių.* 
Kaip klerikalai darė kitose kolo-j 
nijose taip ir čia jie mano da
ryti, ar bent šneka kad taip bu
tų gerai padarius. .

Vyčių sumanyta, ir plačiai i 
agituota, “pasistengti kad juos 
(reiškia svečius) policija nuo1 
stoties atgal sugrąžintų”, tai yra i 
neįsileistų į Clevelandą.

.Kaip šitą judošišką darbą at
likti ? štai kaip.

Reikia keliems pasiverst judo- 
šiais (nors ir po trisdešimts gra
šių negaus) ir nueit į policiją 
ir apskųst kad štai į Clevelandą 
atvažiuoja bolševikai stačiai iš 
Rusijos, agituos už nuvertimą 
Amerikos valdžios ir kitokius 
noglus. Nereikia pasakyt kad 
jie čia atvyksta skelbdami už to
kią tvarką Lietuvoj kaip yra 
SuV. Valstijose. Tada gal val
džia patikės ir pasiųs ant stoties 
kelis šnipus ir jie galės kabintis 
prie atvykusių svečių. Ir dar- i 
bas atlikta. O paskui per “sa
vo dorus” laikraščius šaukti kad i 
va Clevelando policija susekė jų i 
tikslą ir į Clevelandą neleido!

Tuo užtrauktume! gėdą visai 
Clevelando Lietuvių kolonijai ir 
sau. Tas kitur padaryta, nors 
dabar visomis jiegomis ginasi.

Bet nusiraminkit,( vyručiai, 
kurių smegenyse kunkuliuoja 
tokis judošiškas sumanymas.

Pirmiausia, tie du svečiai iš 
Lietuvos važiuodami turėjo pri
statyt Amerikos valdžiai visus 
dokumentus apie save, gaut S. 
Valstijų konsulo Kaune liudy- 
mus, tada Amerikos valdžia ma
tė jų gerumą ir nekenksmingu
mą, nors jus tą norėtumėt įro
dyti.

Kitas dalykas, su atvykstan-

rais svečiąis stoja geras buris 
ištikimų Amerikos ir Clevelan- 
do .piliečių, taigi jūsų liežuvėlių 
kaišiojimas išeis tuščias, kaip 
buvo ir kitur. S. J.

April Fool. Mirtos Choras 'ba
landžio -1 d. norėjo “sufulyti” 
Clevelandiečius, bet nepasisekė: 
nevisi šnapsą geria, todėl nega

ilėjo apgauti. Arit to “puikaus” 
jų koncerto atėjo tik apie tuzi
nas ekstra kairiųjų, išsėdėję 
apie pora valandų norėjo ir tie 
eiti namon, matė jog čia suda- 

| ryta “apriliaus šposas”; bet .pi- 
|nigai užmokėta, tai nutarė sėdė
ti ir toliau. Ir štai “fulinimas” 
pasirodė: garsusis dainininkas

LIETUVIŠKA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ 

Parduodam viską pigiai ir pa- 
tamaujam prielankiai 
nam.

JONAS JARUS 
(Jarušauskas) 

1047 EAST 79TH STREET

kiekvie-
(14)

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

ant Superior, Lietuvių kaimynys
tėje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st. 
ir Mėsinė ir Grosernė ir 110 akrų že
mes farms Geneva ant ežero. Visi 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, visi 
Įrankiai ir užsėti laukai. Trįs ak
rai vynuogių, apie 3 arkai vaisių.

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

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parsiduo
da, geroj vietoj, biznis išdirbtas ge

rai. Savininkas apleidžia miestą. 
6926 Superior avė.

SALDAINIŲ Krautuvė parsiduoda— 
kaina prieinama; daro gerą biznį.

Kreipkitės 1283 Addison Rd.

I Pereitais metais Ohio valsti
joj ant kelių automobilių nelai- 

|mėse užmušta 738 žmonės. Di- 
■ džiausiąs skaičius užmuštų bu
vo Cuyahoga paviete kuriame ir 
Clevelandas randasi, arba viso 
176 žm. Iš to daugiausia buvo 
žuvusių pačiame Clevelande.i Vyčių nuogandos. Ateinant 

■ 'dienai kada Clevelande 'bus VI.
11 Natkevičius ir B. žygelis, žy
li mus Lietuvos veikėjai, vyčiai Budavojimo amatų darbininkų 

subruzdo pakenkti jų prakal- streikas tebesitęsia. Susiardy- 
boms ir aukoms. Atsišaukia į mas pasirodė iš elektros suvedė
davo žmones” neaukauti, nesą, 

'įsako, laisvamaniai žino kad ka
talikai yra duosnųs ir remiasi 
lant katalikų aukų.

Kiek katalikai yra duosnųs 
pasirodė 'laike prakalbų M. Bag- 

|dono, irgi St. Seimo nario, kal
bėjusio čia kelios savaitės atgal 
klerikalų partijos naudai. Tada 
iš apie 500 publikos vos surink
ta. apie ..šimtelis, ir tai su grau
džiais .verksmais. Kur čia ka
talikų duosnumas? O gal jie ir 

| duosnųs bet tik ne ten kur ren- 
” iš

jų pusės: jie nubalsavo gryžti j 
darbą ant senų algų ir pavesti 
sutaikymą jiems bedirbant. Su- 
gryžta darban 1,100 žmonių.

Apie Kun. Mašiotą. Seniems 
Clevelandiečiams Lietuviams ži
nomas buvęs Kun. Juozas Ma
šiotas, metęs kunigystę jau ke
liolika metų, dabar gyvenęs su 
savo šeimyną. Berea, O., pateko 
į policijos rankas už slaptą da
rymą ir .pardavinėjimą degtinės. 
Buvo nuteistas kalėjiman nuo 
vasario 3 d., išsėdėjo iki balan
džio 1 d., dabar liko paleistas, 
bet turės mokėti po $10 kas mė? 

.nuo bausmę iki $534.80 bus su- 
.11 uiugus ugnaLuiiu nvi ud. - Ne mokėta. Mašiotas gauna iš vys- 
sykį Clevelando katalikai buvo kupijos $20 iaht mėnesio pensi- 
apgauti viliojimais duoti pinigų jos iš kurios pusę turi atiduot ,4T ioLiitao Irai n on/v aii_ I - - —■ **

..... . • uuusuua ucl lia 11c iru kui iis Wilmerding, Pa kurio pavei- kama‘aHkos «tautos fondui„ 
kslas talpinta ant garsinimų, Į kurj0 paskui sau f0 “puodo” lai- 
nepąsirode; nebuvo nei jokios L t -ai s laikus turi ■ 
smuikores, tik nusidėvėjęs cho- nės jau išmoko permatyt gerus 
ras ir Krasmckas atliko pui- k. b] agitatoril) norus. xtJ 
kų koncertą.

Mirta vėl sulindo į skylę — 
kas bus? Choro nariai turės dari...
po dolan Pelkė ti mėnesines rinkimo paskelbimais jog 
mokesties. Publika nėra taip! • * - v. , , . :... .... i imi Dviii piancatamsi kad su apgarsinimais bu- tautog fonda„ 
rit nroluvia ovxrronri llrtinrrinc . __

žmo-

Lietuvos reikalams”, o po su- |už bausmę. Jis yra 63 m. amž.
■Publika nėra taipjniiršorii pranešt kad tai aukos'į

tų galima apgauti. Dovydas. Visi lengvai galės aukaut šia
me atsitikime, katrie nenorės 
pinigais, savo bonų kuponus už 
1921 ir 1922 metus. Tik kupo
nus atsineškit.

Imdamiesi purvinų priemonių 
prieš Cleveland© tautininkus, 
prieš “Dirvą”, vyčiai pavirto į 
Raulus, Baltrus, Mulus, Asilus

Liuosybės Choro vakaras. Ba
landžio 2 d., nedėlioj, Goodrich 
salėj, atsibuvo gražus Liuosy
bės Choro vakarėlis. Pirmiau
sia buvo sulošta “Tai Politika” 
ir “Dvi Kūmutės”, po to sekė 
dainos solo,'dainavo: A. Gailiu- 
nas pora dainelių, paskui Ponzel, ir žioplius, 
po to jie abu sudainavo dvi dai- Ir jie turbut tolei kabinėsis 
nas sykiu, galiausia pats choras, prie visų iki gerai atšils balos ir

Šiame vakarėlyje buvo pir
mas choro pasirodymas vado- į 
vaujant A. Jankauskui. Reikia 
patėmyt, choras nors nedidelis 
bet labai dailiai balsai sutaikin
ta ii* klausant choro dainų da
rosi gražus įspūdis. Balsų har- 
moniškumas yra svarbiausi cho
rų dailumo paslaptis. Kaip ma
tyt, A. Jankauskas tame yra 
gabus, nors chorą mokiną tik po 
sykį savaitėje.

Publikos buvo neperdaugiau- 
sia. Po programo tęsėsi pasilin
ksminimas. Buvęs.

Paima 4,500 darbininkų prie 
taisymo miesto gatvių, pavasa
riui prasidėjus. Taigi nekurie 
bedarbiai gaus atsipeikėti.

Pereitą panedėlį tūkstančiai 
žmonių susituokė prie miesto 
rotužės jieškodami darbo kada 
išgirdo apie miesto pasirengimą 
taisyti gatves ir kelius.

Salės Bendrovės susirinkimas. 
Seredoj atsibuvo ekstra susirin
kimas salės bendrovės šėrinin- 
kų. Tą susirinkimą reikėjo šau
kti delei apsireiškusios netvar
kos pereitų metų bendrovės 
knygose.

Buvo išduodama knygų per
žiūrėjimo komisijos raportai ir 
visokie aiškinimai. Buvo dik-! 
čiai bruzdėjimo šėrininkų tar
pe, ir buvo pakelta balsas kas- 
link katalikiškų draugijų sąry
šio boikotavimo salės.

Viskas plačiau bus pranešta 
sekančiame. numeryje.

Ohio valstijoj ligonių bepro
tyste apsirgusių nuo gėrimo vi
sokių nuodingų svaigalų padidė- Į 
jo ant 6 nuošimčių.

Pavietas pradėjo kovą su dif- 
terija tarp mokyklų vaikų. Sa
koma jog nėra išsiteisinimo už 
mirtį nuo difterijos kuri taip 
lengvai suvaldoma. Eina vaikų 
čiepijimas.

Nežiūrint streikų, per 
mėn. Clevelande bedarbių 
čius sumažėjo ant 2.1 nuoš. Iš

kovo 
skai-

sus atstovų rūmo kelius ir per
eigas ir eiti į patį rūmą kur at* 
stovai posėdžius laiko;

Detroite,, automobilių išdirbę* 
jas Ford sumanė įvesti savo įs
taigose bevielinio telefono prie
taisus per kuriuos darbininkai 
dirbdami galės girdėti iš įvai
rių vietų leidžiamą muziką, kaip 
dabar jau duodama koncertai 
viename kuriame mieste; o ki
tuose žmonės klausosi, kurie tu
ri priėmimo aparatus.

Fordas nori pralinksminti sa
vo žmones darbo laiku.

dirba 74,711 darbininkų. Gele
žies ir plieno industrijos parodė 
didžiausį darbininkų, padaugini- 
mą.

Ohio valstijos čhiropraktikai gjes įr plieno darbų prasiplėti- 
turi didelę kovą su valstija kuri mas jr randasi daugiau reikala- 
nenori pripažinti tokių kurie ne- vimų. Gurno darbuose, pasirodė 

Ipereina valstijos medikalės _ ta- lapsiugimas vietinių pirkinių, su 
rybos tardymų. Čhiropraktikai i'niažu pagerėjimu eksportavimu, 
sako nepasiduos medikalei tary- puodininkystės darbai laikosi 
bai egzaminuoti, nes medikai jų netoli normalio. Sandėliuose pra- 

■_ gydymo būdą gali suprasti tik deda rodytis daugiau naujos vil- 
I . tiek kiek kunigas apie kalvio nos. Nežiūrint angliakasių strei- 

amatą. Čhiropraktikai sutinka ]{0 dar kolei kas anglies yra na- 
ant valstijos reikalavimų turėti miniams reikalams pakankamai, 
'leidimus, bet priešingi egzami- Cieve]ande geležies produkci- 
navimui tokių amonių kurie L atsigaivina\gi s k2iu su ki. 
smerkia chiropraktikų profesiją. įais OhBio miestafs; £ors Clėve.

, landas geležies produkcijoje ne- 
r pasiekė laipsnio kaip abelnai

yra Suv. Valstijose, vienok.’.čia 
laipsniškai kįla darbai ir šiuomi 
tarpu eina geriausia negu ėjo [100 
pastarais 12 mėnesių. Iki va- -----
sarai produkcija ‘bus daug dides
nė negu dabar yra.

Youngs'towno distrikle geleži
niai darbai pakilo iki 78 nuoš. 
normalio.

Indijoj nacionalistai agituoja 
už generalį streiką sąryšyje su 
paminėjimu pradėjimo Gahndi 
kampanijos prieš Angliją per
eitais metais.

Vėl maršuos į Washingtona. 
Pavasarį 1894 m. “Generolas” ] 
Coxey vedė bedarbių armiją iš 
Massillon; O., j Washingtona. Jų ; 
maršavimas pragarsėjo visoje . 
Amerikoj. Ėjo per 'Ohio, Penn- , 
sylvania ir Maryland ir visur ta 
armija paliko atmintinas įspū
dingas žymes. Paga'liaus pačia-1. 
me Washingtone toji armija li
ko areštuota už mindžiojimą ka- 
pitoliaus žolės.

Dabar “Gen.” Coxey, po 28 
metų, |vėl rengiasi vesti antrą 
armiją iš Masiliono į Washing
tona. šalip maršavimo, jis ati
džiai ruošia keletą bilių persta- 

I tymui valdžiai kaip Ibutų galima 
pagerinti dabartinį bedarbės pa
dėjimą. Jeigu kongresas reika
lingu laiku jo sumanymų neper
eisiąs jis grasina šauksiąs lai- 
svanorius bedarbius užstoti vi-

P A S I SKUBINKIT
■Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas Į 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei- . 
giąmojo Seimo darbuotė. 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valatie* ! 
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministeriu Kabineto? 3) Ar I 
kunigai gali būti užsienių ministerial? 4) Kaip greitai Lietuva t 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus? 5) Kaip greitai Lie- I 
tuva turės savo pinigus? Įr tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug k 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa- E 
siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tife K 
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų ?1.2i 
Pinigus, siųsdami adresuokite' šitaip'

"SANDARA” 327 E St. Sf Boston, Mass

Ohio valstijos industrijų atsi
gaivinimo žygyje iš pereitos sa
vaitės žymiausia pasirodė gele-

------------------n
PINIGŲ KURSAS

Ohio valstijoj pereitą savaitę 
keletoj daliu buvo didelių tva
nų. Daugelis žmonių buvo at
skirta nuo susinešimo su kito
mis dalimas. Padaryta pusėti
nų nuostolių.

Balandžio 22 d. bus svarsty
mai moteriškų drapanų siuvėjų 
ginčai su darbdaviais už algas. 
Darbdaviai tarybas sušaukė su 
darbininkų unijos atstovais ap- 
sprendimui tam tikros betarpi- 
nės tarybos.

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.

BUDAVOJIMO 
Kontraktorius

Statom medinius, mūri
nius namus, taiso, plei- 
steriuoja ir lieja šaliga
tvius. Jokis darbelis 
nėra permažas. Turė
dami ką pataisyti apie 
namus kreipkitės čia.
Geo. Brazaitis & Co. 
7709 Aberdeen Av. N.E. ¥

(Kaina perkant dideles sumas) 
Balandžio 5 d.

100 markių-Auksinų
100 Lenkų markių

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos

10 ryte iki 12
. 2 iki 5 po piet

Nedėliomii
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8- 
935 Ė. 79 St. Garfield Bank Big.

ŪKĖS PARDAVIMUI 
PARSIDUODA DVI UKfiS, laboj pi
giai, prie pat miesto ir dirbtuvių — 
būtinai turiu parduoti. Pardavimo 
priežastis patirsit ant vietos. Kreip
kitės prie savininko , (17)

TONY GOLDIK
Box 107 Phelps, Wis.

PAJIEŠKOJIMĄI 
PAJIEŠKAU brolį Izidorių Spausti, 
naitį, paeina iš Raseinių apsk., Erž
vilko par,, Bačitj kaimo. • Jis yra pa
mainęs pavardę, vadinasi Izidoriui 
Butkus. Apie 20 m. Amerikoj, daug 
laiko dirbo ant ūkių apie Milwaukee, 
Wis., paskui dirbo vagonų dirbtuvėj. 
Yra vedęs su Lenke. Kas apie jį ži
no arba jis j 
atlyginimo. (15)

Juozas Spaustinaitis 
1267 E. 26 St.; Cleveland, Ohio.

>u Lenke. Kas apie jį a- f 
pats atsišaukit, duosis S

L©

YOTANS and NEURONES 
Elektriški Kontraktoriai 

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

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

DR. J. T. VOKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

h Gydytojas ir Chirurgas
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
" 982 E. 79 St., Cleveland, O,
< . ■ — Telefonai —
“ Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 J 
jki 9 vai. _ . j

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al J

į LOUIS EISENBERG 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių.' 
į Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 

Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1837-K

cius sumažėjo ant z.i nuos. is
100 įstaigų laikančių po 500 ir 
viršiau darbininkų surinktos ži- ___ Jį___ ___
nios rodo jog jose visose dabar WAVVAYA\W/AWAWM

UŽLAIKYKITE VAIKUS SVEIKUS IR UŽGANĖDINTUS

Elektriškas .šaldytojas 
galima intaisyti ledi
nėje šėpoj jūsų pačių 
kokią dabar 
tik sujungti 
šviesos viela.

THE

turit ir 
su bile

TZARŠTU vasaros oru vaikai turi būti ap- 
*'■ saugoti nuo ligų kurios tankiai paeina 
nuo netyro maisto.

Elektriškas Šaldymas yra saugiausias nuo 
tų negerumų. Jūsų šaldyto jas nuolat bus pa
laikyta žemoj temperatūroj, ir jame šaltas 
oras bus visada trapus ir sausas. Pienas, 
sviestas, mėsos ir vaisiai neturės progos su
gesti. Eikvojimą maisto susigadinimu išven
gsiu Nereiks’ vargo nei priteršimo kaip 
na laike" pridėjimo ledais.

Elektriškas Šaldymas (Refrigeration) 
lieka savo darbą—-veikia pats—kainuoja 
sai mažai jo operavimui ir užlaikymui.

bu-

at
vi

ILLUMINATJNG COMPANY

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 -į- LIETUVIS FOTOGRAFAS 
1197 EAST 79TH STREET » CLEVELAND
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9. vak. 

tXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXErXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXDa

MERGAITES nuo 13 Metų 
amžiaus gali įsirašyti. Vieną- 
tine Mokyklą vedanti garan- 
tuotus kursus nuo pradžios iki 
pabaigai. Klesos kasdien ir 
Panedėlio bei Ketvergo vaka
rais.

| Darvas Professional School of Dressmaking,
| Designing and Millinery
| 6520 Hough Avenue

Mokykla Bus Atdara Vasaros Laiku Kitoms Užsidarius.
A Wade Park Karas. Hough ir E. 66 Street

TYRAS MAISTINGAS PIENAS
C VEIKOS karvės duoda tyrą maistingą pieną 

Telling-Belle Vernon Company apsaugoja savo 
pirkėjus prižiūrėdama kad visos karvės kurios duo
da Belle Vernon Pieną butų ne tik sveikos bet kad 
jos butų laikoma švariuose sanitariuose tvartuose. 
Belle Vernon Pienas yra tyras, maistingas pienas. 
Gaukit jo pas savo krautuvninką, arba lai The 
Telling-Belle Vernon Company pristato jį jums į 
namus kas rytas.

Randolph 3242 .Erie 190 Central 8070BELLE VERNON MILK
“The Best”
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