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ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
I St. Garfield Bank Big.

PARDAVIMUI
ODA DVI ŪKĖS, labai pi- 
pat miesto ir dirbtuvių — 

iriu parduoti. Pardavimo* 
patirsit ant vietos. Kreip- 
savininko (17)

TONY GOLDIK
F Phelps, Wis. .

JIEŠKOJIMAI
A U brolį Izidorių Spausti- 
ina iš Raseinių apsk., Erž- 
, Bačių kaimo. Jis yra pa- 
•avardę, vadinasi Izidorius. 
Apie 20 m. Amerikoj, daug 
o ant ūkių apie Milwaukee, 
kui dirbo vagonų dirbtuvėj. 
> su Lenke. Kas apie jj ži- 
is pats atsišaukit, duosiu $5 
j. (15)
uozas Spaustinaitis
J6 St. Cleveland, Ohio.
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Sekretorius Kapitonas 
šiuos dalykus: 1) Stei- 

Liaudininkai ir Valstie- 
terių Kabineto? 3) Ar 
:) Kaip greitai Lietuvos 
? 5) Kaip greitai Lie-
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ievičius turi labai daug 
iuvo naudota. Todėl pa* 
tie straipsniai tilps tik- 
2.50. Pusei metų $1.25.

i.”* Boston, Mass.
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> nuo 1 3 Metų 
įsirašyti. Viena- 
i vedanti garan- 
nuo pradžios iki 
esos kasdien ir 
. Ketvergo vaka-

jf Dressmaking, 
linery
mue
Kitoms Užsidarius.

Hough ir E. 66 Street

> PIENAS
maistingą pieną, 

ly apsaugoja savo 
tarvės kurios duo- 
ik sveikos bet kad 
ariuose tvartuose.
maistingas pienas, 
ką, arba lai The 
pristato jj jums j

Central 8070
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Septyni Lietuvos Atsto
vai Dalyvauja Genooj

RUSAI KONFERENCIJOJ KALBA APIE 
NUSIGINKLAVIMĄ; PRANCŪZAI TO 

NENORI IR GIRDĖTI.
Lloyd George Pasiryžęs Darbą Varyti iki 

Pasekmingo Galo.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš Angliakasių Streiko
Angliakasių streikas eina vi

su smarkumu. Daugelyj vietų 
gabus unijistai agitatoriai dasi- 
gauna į ne unijistų darbininkų 
eiles ir. išveda juos į- streiką.

Fafette apskrityj, Pennsylva- 
nįjoj, išvestą streikan 8,000 ar 
daugiau mainerių.

Daugelis sako jog streikuot 
jiems, vistiek: iki šiolei dirbo 
tik po dieną ar dvi savaitėje.

Ne-unijinių kasyklų vedėjai 
visomis pusėmis skelbia jog la
bai smarkiai streikas platinasi.

“Priešai laimi daug smarkiau 
negu mes įsivaizdinom”, pasa
kė .vienos Pennsylvania os 'kom
panijos prezidentas.

Beveik 75 nuošimčiai ne-uni- 
jistų mainerių prisidėjo prie 
streiko.

-Angliakasių- unijos vfršinin- 
'kai smarkiai daro 'planus' sų8r-l 

ganizavimui visų ne-unijistų
angliakasių.
• New Mexico valstijoj atsibu
vo didelės angliakasių štreikę- 
rių riaušės. Prisiėjo pašaukti 
valstijos kariumenę. Riaušės 
kilo streikeriams apdaužius ske- 
bus.

Federalė valdžia visai atsisa
kė duoti kariumenę į šio strei
ko ir riaušių distriktą. To ne
bus daroma iki valstijų kariu-: 
menės galės apsieiti.

Dedama pastangos dasigauti 
į West Virginia kasyklas kur 
kompanijos visu laiku turėjo 
darbininkus labiausia nuslopinu
sios.

čia bijoma naujų 'susirėmi
mu ir- net mūšių kokie yra bu
vę pirmiaus.

Daugelio valstijų kasyklų sa- 
yininkai atsisako sueiti į dery
bas su angliakasių unijų virši
ninkais.-Jie visai einą .prieš uni
jas ir nori valdyti darbininkus 
kaip jiems patinka.

Valdžia nesipriešins kompani
joms, kurios tarsis tarp save 
nustatyipe darbininkų algų.

Angliakasių streikui užėjus, 
taipgi išėjus iš kasyklų- tūks
tančiams ne-unijistų streikan, 
menama turės sustoti dirbę 
lęžinės dirbtuvės. Daugelis 
ležinių apie Pittsburgą turi 
sai mažai anglies.

Ohio valstijos svarbiausias in
dustrijas peržvelgiant/ pereitą 
savaitę pasirodė jog plieno ir 
geležies išdirbta daugiausia ne
gu ’kada pirmiau nuo 1920 me-

— tų. Gurno darbuose vis rodėsi 
gerėjimo žymės, žymiai suma-

- žėjo gelžkelių veikimas kilus an
gliakasių streikui. Ūkių pro
duktų išrodo šįmet bus mažiau 
negu pernai. Puodininkystės 
darbai eina savu keliu kaip pir
miau, nežiūrint angliakasių su- 
streikavimo. Molio dalykų iš- 
dirbėjams gręsia bedarbė pasek
mėj įsakymo .trylikos kasyklų 
pristačiusių tiems darbams ang
lį ‘darbininkams išeiti streikąn. 
Stiklo išdirbėjai praneša apie di
dėjantį išdarbį.

Keturiasdešimts trijuose iš 
65 miestų šioj valstijoj bedar
bių skaičius apmažėjo abelnai 
2.1 nuošimčiu.

ge- 
ge- 
yi-

Pirmos Konferencijos 
Dienos Ne Visai

Giedrios
Genoa, Italija. — Europinių 

valstybių ekonominėn konferen- 
cijon su važiavo. delegatų nuo šių 
tautų:

Pietų Afrikos 4
Albanijos 4
Australijos 14
Austrijos 6
Bulgarijos 15
Belgijos 14
Kanados 2
Čekoslovakijos 30
Danijos 10
Estijos x 25
Suomijos 7
Francuzijos 80
Vokietijos 80
Did. Britanijos 128
G’rekijos 22
Airijos 6
Italijos 400
Latvijos 6
Lietuvos 7
Luksemburgo 4
Norvegijos
Nauj. Zelandijos 16
Holandijos . . 16
Lenkijos 40.
Portugalijos 9
Rumanijos 22
Rusijos.- 12
Jugoslavijos 12
San Marino , , 16
Ispanijos 16
Švedijos 10
Šveicarijos 8
Vengrijos 7
Konferenciją formaliai atsi

darė panedėlyje istoriškame Šv. 
Jurgio palociuje, ją pradėjo Ita
lijos premj.eras Facta'.

Susikirtimais su Rusais
Sovietų atstovas čičerin davė 

pasiūlymą kaslink nusiginklavi
mo, ir to pasiūlymo pasekmėje 
kilo susikirtimas su Francuzų 
atstovu Barthou, kas gręsė net 
suirimu konferencijai. Prancū
zai griežtai atsisako kalbėti apie 
nusiginklavimą šioje konferen
cijoj. čičerin sakė tikėjęs jog 
Francuzija bus pasiryžus tai ap
kalbėti, nesą buvęs premjeras 
Briand Washingtono konferen
cijoj pareiškė jog Rusijos gink; 
luotų spėkų palaikymas nelei
džia kitoms nusiginkluoti.

Lloyd George pareiškė jog ši 
konferencija liks be vertės jei
gu pėbus prieita prie tikro nu
tarimo nusiginkluoti, įtik prašė 
tuo ’ klausimu palūkėti ir pir
miausia surasti taikos pamatą.

Francuzų ir Rusų atstovų su
sikirtimas atidengė faktą jogei 
nusiginklavimo klausimas nėra 
konferencijos svąrbiausiu tiks
lu. Italijos premjeras pasakė: 
* “Karės laikų neapikanta ir 
kerštavimai turi būti užmiršta. 
Jau nėra daugiau skirtingų pu
sių kaip draugų ir priešų, per
galėtojų ir nugalėtų, bet tik vy
rai ir tautos siekiančios bendrai 
atsiekimui geresnio idealo, ši 
konferencija turi atgrąžinti vi
suotiną pasitikėjimą kad taip 
butų galima atvesti biznį Į nor
males vėžes. Kiekvienam turi 
būti lygi teisė ir kiekvienas tą 
turi konferencijoj pripažinti.”

Rusijos Atgaivinimui Planai
Santarvės ekspertų komisijos

Londone pagamintas programas'Japonijos — 
apie Rusijos atgaivinimą ir Eu
ropos sudrutinimą, patiektas 
konferencijai, apima tam tikrus

būdus kuomi manoma’.atgrąžin
ti atgal Europą, sykiu ir Rusi
ją, į. sveiką gerovę.

Raporto kopija patiekta čiče- 
rinui persvarstyti. Didelėj di
dumoj-, raportas sako, dalykas 
prigulės nuo to ant kiek Rusija 
pati pagelbės tam su parėmimu 
kitų valstybių, kaip tai įleisda-* 
ma svetimus kapitalus pradėti 
tenai biznius, steigti fabrikus, 
ir tt. Rusijos taip pat prašomą 
kad ji priimtų ant savęs visas 
praeities išlygas, tai yra skolas 
iš caro laikų ir iš buvusios lai
kinosios valdžios carą nuvertus.

Lloyd George už Pasisekimą
Atvažiavęs į Genoą prieš kon

ferencijos prasidėjimą, Anglijos 
premjeras Lloyd George, kalbė
damas apie tai kas iš konferen
cijos laukiama, pasakė: “Link
sma man būti čia išvakarėj kon
ferencijos kurios aš intem'ptąi 
laukiau ir norėjau sušaukti, ka
da kiti ją “tik bandė suardyti.

J Su tuo pačių atsidavimu aš dir- 
Jbsiu kad konferencija išeitų pa
sekminga, ir tam aš pilnai pasi
tikiu. Planavau -čia būti tik sa- 

Ivaitę laiko, dabar užsiliksiu po
ra savaičių ar net ilgiau, jeigu 
reikės,- kadangi prieš mus sto
vinti .užduotis yra labai .didelė, 
tcūip tai .ątsteigimas gerų tarp- . 
tautinių santikių ir atgaivini- 
nias ekonominės padėties. visose 
valstybėse. Pareiškiu padėkos ] 
Sighorui Facta ir Sig. Schanzer 
už jų vargą prįrengimo šios kon
ferencijos, net kuomet nebuvo 
žinomą ar ji tikrai įvyks. Da
bar dar negalima tikrai prana
šauti kas bus atsiekta, Konfe
rencijos dienos neužtikrinta ly
giai kaip nežinoma žmogaus gy- j 
venijrno dienos; niekas negali pa- , 
šakyti ką rytojus atneš. Viena ‘ 
kas žinoma, mes čia atvykome 
dirbti sp visa energija ir pasi
ryžimu, ne aikvojimui laiko pa
silinksminimui.”

Abelnai skaitoma? jog Fran- 
cuzija bus didžiausias kelmas 
ant konferencijos kelio į pasi
sekimą.

BALTIKO VALSTY
BES UŽ. RUSIJĄ ' 

' Paskiausios f žinios iš konfe
rencijos sako kad Lloyd George 
pranuoja sutartį panaikinančią 

'kares.
Genoa. — Pribuvus Rusijos 

delegatams j Genoą, sužinota 
jog Baltiko valstybės — Lietu
va, Latvija, Estija ir Suomija— 
laikysiąs! bendrai su Rusija — 
nors tos šalįs griežtai yra prieš- 
bolševikiškos, jos mato sau ge
resnę naudą iš to, nes dalykams 
gerai susitvarkius tos valstybės 
gėlės pirmiausią užvelti preky
bą su Rusija.

Vokietija kaltina santarvę už 
tai kad Suv. Valstijos nedaly
vauja konferencijoj. Santarvės 
valstybės, sako ^Vokiečiai, neda
rė nieko 'del atmokė j imo savo 
skolų Sūv. /Valstijoms, paskui, 
neėmė žygio apmažint sausže- 
mio kariumenę, ko Suv. Valsti
jos labiausia pareidavo.

Kaslink Lepi ft o, jis pribus į 
'.konferenciją jeigu jo reikės ir 
jeigu jo sveikata pavelys.

Rusai pirmiausią visko nori 
kad santarvė Rusiją pripažintų.

Suv. Valstijos ateityje linkui 
Rusijos laikysis^ taip pat kaip . 
bus nusistatytą: kitų valstybių 
po Genda konferencijos.

Vokiečiai Neužsileidžia 
Santarvės Kontrolei

Paryžius. — Reikalavimą san
tarvės kontrolės? Vokietijos fi
nansų, kaip ir sudarymą naujų 
taksų iš 60,000,000,000 markių, 
Vokiečių valdžia atmetė, tai pa
reikšdama sanlai'yės atlygini
mo komisijai. - Vokietija nemato 
galimu sutikti pasiduoti santar
vei užsėsti jai ant sprando ir* 
leisti suvaržyti finansinę nepri
klausomybę.

Atbudina Tautų Sąjun
gą Amerikoj

New York. — Mintis apie 
Tautų Sąjungą nemirė Ameri
koje. Buvęs Ohio valstijos gu
bernatorius, ir kandidatas ant 
prezidento pereitais rinkimais, 
James M. Cox, savp kalboje ra
gino neliauti Amerikonus vary
tis už šios šalies prisidėjimą j 
Tautų Sąjungą. Šių dienu biz
nio apslugimas Amerikoj yra 
tiesioginė priežastis Suv. Vals
tijų neprisidėjimo prie Sąjun
gos.

Cox yra demokratų partijos 
veikėjas’.’-"Jis smerkia respubli 
konų partijo’s vadus .už tokius 
jų užsispyrimus neprileisti šios 
Šalies prie Wilsono Tautų Są
jungos.

Areštuota Bolševikų 
Priešas Semionov

New York. — Pereitą savai
tę atvykus čia žinomam Rusų 
kariumenės vadui Semionovui 
Siberijoje, jis liko stotyje areš
tuotas. Išleistas po $25,000 pa
ranka kurią sudėjo jo draugai.

Semionovas kaltinama pavogi
me netoli pusės milijono dolarių 
vertės vilnonių audinių ir kai
linių nuo dabar bankrutijusios 
firmos buvusios Čitoj. Ta va
gystė sakomą atsibuvo 19.19 m. 
kada Semionov Siberijoj radosi.

Porai Amerikonų valdinikų 
buvusių Sibire laikę Semionovo 
veikimų, savo afidavituose-liu- 
dymuose prieš jį, pavadina Še- 
mionovą banditu ir plėšiku.

Semionov teisinasi iš to ap
kaltinimo. Sako jog tuose už
puolimuose visi ėm’ė ką kas ma
tė busią galimu parduoti arba 
panaudoti sau. Bolševikai vo
gė nuo jo, jis vogė nuo bolševi
kų: Taigi, sako, kaip aš galiu 
atsimint kada ir kur aš bučiau 
paėmęs tuos intariamus daiktus.

Senatorius Borah padavė su
manymą prašalinti Semionovą 
iš Šuv. Valstijų kaipo “žudytoją 
Amerikos kareivių ir skerdiką 
nekaltų moterų ir vaikų”.

LAUKIAMA NAUJŲ 
' SUKILIMŲ AIRIJOJ

Londonas. — 
yra tokia didelė 
gali įsivaizdint, 
jos laikraščiams 
iš Airijos. Michael Collins, pa
ėmęs laikinąją valdžią po pasi
rašymo santaikos su Anglijos 
valdžia, dabar neįstengia nieko 
padaryti ir turi tik mažai rėmė
jų. Jis Dubline apgultas. Ti
kima j’og neužilgo Airijoj bus 
apšaukta respublika.

Sumišimai ir žudynės parube- 
žyje tarp pietinės Airijos ir Ul- 
sterio nesiliauja, nuolat dar di
dyn plečiasi.

Airijos respublikos kariume
nės vyrų buris įsiveržė į degti
nės ir vyno sandėlį Dubline ka
me buvo sudėta 500,000 galio
nų (2,000,000 kvortų) akčyžiuo- 
tų gėrimų, su apmokėjimu An
glijai, ir viską sudaužė ir išlai
stė.

Anglija nusiuntė į Airijos pa
kraštį keturis -kariškus laivus.

Airės moteris stoja į eiles sa
vo respublikos kovotojų prieš 
provizionalę (Collins’o) valdžią. 
Sukilėliai gaudo rekrutus šau
kiamus į naujos valdžios karįu- 
menę.

Pereitą savaitę Airiai sukilė
liai užgriebė vieną Anglijos lai
vą su amunicija, kurią atėmę 
paslėpė sau žinomoj vietoj.

.Daugelyj vietų respublikos 
kariumenė užpuola arsenalus ir 
užima ginklus. Prasideda kova 
taip pačių Airių palaikytojų da
bartinės valdžios ir tarp jieško- 
tojų savo šaliai nepriguhnybės, 

- Sukilimų prieš1 dabartinę Ai
rijos liglaikinę valdžią laukiama 
ant Velykų, paminėjimui šešių 
metų sukaktuvių garsaus Dubli
no sukilimo kame formaliai pa
skelbta Airijos respublika ir .ka
da įvykus dideliems mušiamg 
nukentėja daug Airių vadų.

De Valera, buvęs Airių res
publikos prezidentas, vadovauja 
respublikos kovotojus.

Airijos suirutė 
kad mažai kas 
— rašo Angli- 
korespondentai

Nori Meksikos Pripaži
nimo

Washington. — Atstovų bu
te paduota rezoliucija raginanti 
Prezidentą Hardingą imti ata
tinkamų žygių pripažinimui da
bartinės Meksikos valdžios kad 
butų galima atnaujinti diploma
tinius santikius tarp Suvienytų 
Valstijų ir kaimyninės Meksi
kos. Meksika, mat, turi daug 
aliejaus laukų, Amerikonai no
ri pradėt vėl tenai darbus, jau 
apžiurėjo ir sudarė sutartis už
vedimui darbų, bet šita viena 
priežastis 'trukdo.

Nelaime Ore
Netoli Paryžiaus, ore susimu

šė du pasažieriniai orlaiviai, ko 
pasekmėj žuvo šeši žmonės or
laiviams krintant liepsnose že
myn. Nelaimė atsitiko del di
delės miglos, lakūnai nematė 
vienas kito.

REIKALINGA LIETUVIU MOTERŲ PA
GALBOS LIETUVOS NAŠLAIČIAMS

Prieglaudoms Gręsia 
Uždarymas

Amerikos Lietuvių visuomenė 
žino kad Kaune ir kitose vieto
se Moterų Globos Komitetas už-' 
laiko našlaičių prieglaudą.

Tasai Komitetas yra gavęs iš
Lietuvių Moterų Amerikiečių ir
kitų labdaringų .piliečių paspir- Monarchistų Apgailos 
ties, tečiau prieglaudų laikymas 
reikalauja ir nemaža lėšų.

kuogrėičiausia perduota į pačias 
pirmąsias rankas iš kur bus 
grąžinta dėkingas pakvitavimas.

Ladas Natkevičius, Kap.
'Lietuvos Steig. Seimo Narys.

I Balandžio 9 d.
Cleveland:

Karolio
. Vienna. — Pomirtinių mišių 

Lietuvos moteris daug truso igįflmėSe už mirusį buvusį Aus- 
da tų našlaičių laikymui, auk-deda tų našlaičių laikymui, auk

lėjimui ir mokinimui, rinkda
mos toms prieglaudoms aukų tai 
iš pavienių piliečių', tai rengda
mos koncertus, vakarus, gegu
žines. Visą tai padeda tam 
kad daugelis našlaičių gauna 
pastogę.

Moterų" Globos Komiteto prie
glaudos taip Uoliai prižiūrima 
kad apsilankę jose Europos ir 
Amerikos svečiai randa jas pa
vyzdingiausiomis ne tik Lietu
voj bet ir Pabaltjurio valstybė
se.

Aš pats esu asmeniškai girdė
jęs tokią nuomonę iš Amerikos 
Maitinimo Komisijos Pabaltju- 
rio Valstybėse atstovo gerb. 
Miller. Jis negalėjo atsigerėti 
tų prieglaudų tvarka.

Tą patį sako aplankęs prie
glaudas ir Amerikietis Lietu
vis g. Jankauskas iš Jersey City.

Pavasario metu ypač daug 
sunkumų turi minėtos prieglau
dos. Išvažiuodamas ' Atnerikon 
daug nusiskundimų esu girdėjęs 
iš Moterų Globos Komiteto Pir
mininkės D. .Šleževičienės kad 
gal but prieglaudas reikės ma
žinti, o gal ir visai likviduoti;' 
neš sunku su lėšomis.

žinodamas tai gerai kad butų 
didelė nelaimė tiems našlaičiams 
jeigu jų prieglaudoms gręstų 

| toksai likimas, aš atvykęs Ame
rikon ir kreipiuosi į moteris ^nu- 
I rodydamas į taip prakilnų dar
bą — šelpimą minėtų našlaičių. 
Gavau labai šiltą tam reikalui 
pritarimą iš Mrs. Misevičienės 
Brooklyne, Mrs; Rebnerienės 
Patęrsone, Mrs. Michelsonienės 
So. Bostone, Miss Julės Baltru- 
koniutės, Clevelande, Miss P. 
Jurgeliutės New Yorke, Miss J. 
Rauktytės, -Worcester, Pittsbur- 
go Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
ir kitų. Amsterdame Lietuyės 
moterįs žadėjo kuogrėičiausia 
tam reikalui suruošti koncertą- 
vakarą.

Tvirtai tikiu kad ir kitų ko
lonijų moteris atsilieps ir .pa
rems tą prakilnų Lietuvos mote
rų darbą suteikdamos taip rei
kalingos pagalbos Lietuvos naš
laičiams.

Aukas galima siųsti tiesiai 
Moterų Globos Komiteto Pirmi
ninkės D. Šleževičienės vardu, 
Kaunas, Laisvės ai. 49, arba in- 
teikiant Atstovui IB. žygeliui, 
lankant Lietuviais apgyventas 
kolonijas. Pinigus galima ir šių-, 
sti mano vardu 294 Eighth Ave., 
New York City, o jaukos bus

tr o-Vengri jos imperatorių Karo
lį Šv. Stepono katedroj, susi
rinkę monarchistai ir karaliaus 
šalininkai 
straciją. 
rolą Arz, 
susirinko 
nių, ir dainuodama senąjį’ im
perijos himną pradėjo marinuo
ti. Miniai prakalbą laikė jau
nas monarchistas. Policija iš 
visų gatvių aplink minią raita 
apspito ir nuogais kardais švai
stydama vaikė visus šalin.

Karolis palaidota ant Madei
ra salos Funchąl katedroj. Ma
noma jog jo lavonas vėliau bus 
parvežta į Vengriją.

Jo žmonai dabar leista būti 
Šveicarijoj'.

surengė didelę demon- 
Po mišių apie Gene*, 
buvusį armijų vadą, 

minia iš 30,000 žmo-

Paminklas Poliaus. Atra
dėjui

Washington. — Balandžio 6 
d. sU didelėmis iškilmėmis ati
dengta paminklas šiaurės Po-: 
liaus atradėjui, dabar jau miru
siam- Robertui E. Peary. Iš
kilmėse ^dalyvavo Prezidentas 
Harding, laivyno sėk fe tor ids' ir" 
buris dabartinių polių tyrinėto
jų. Paminklą pastatė Nationalė 
Geografiška Draugija, jį atiden
gė atradėjo duktė kuri gimė jo 
kelionėse po šiaurę.

Didelės Audros
Balandžio 11 d. didžiųjų eže

rų apielinkėj praėjo didelė aud
ra padarydama, dikčiai nuostolių 
ir sužeisdama keliolika žmonių. 
Kadangi nuo panedėlio pradėjo 
smarkiai lyti, vietomis išsiliejo 
upės.

Subatoj pietines valstijas ir
gi perėjo baisi audra, apie 20 
žmonių užmušta, 80 sužeista.

New Orleans, La., balandžio- 
8 d. Elkų draugijos name kilus 
gaisrui sudegė aštuoni žmonės.

Sumišimai Guatemaloj
Central i nes Amerikos respub

likoj Guatemaloj padėjimas ei
na blogyn ir atvirai skelbiama 
revoliucija. Daugelis priešingi 
dabartinei valdžiai kuri yra po 
globa vieno žmogaus.

PINIGŲ KURSAS Į

(Kaina perkant dideles 
Balandžio 12 d.

100 markių-aukJsihų
100 Lenku markiu 

*■ • t

sumas)

36c
3c

Turkai,. Sutiko Taikintis
Konstantinopolis. — Turkija 

galutinai priėmė santarvės pa
siūlymą užvesti taikos derybas 
šu Grekija ir pertraukti mušius 
už žemes Maž. Azijoje.

Dar ir dabar atsibuna mūšiai 
Grekų ir Turkų kariume- 
Jų karė’tęsiasi antras me-

tarp 
riių. 
tas.

Bolševikai rengiąsi karėn 
__ - ateina žinios iš 

limųjų Rytų bolševikiškos res
publikos, ir į tą karę Sovietų 
Rusija liktų būtinai įmaišyta.

ant
To-

Nužudyta Sovietų 
Draugas

Erie,-Pa. — Pereitą savaitę 
čia savoj krautuvėj atrasta nu
žudytas Herman Martius, iždi
ninkas šio distrikto Sovietų Ru
sijos Draugų j organizacijos sky
riaus. Suimta vienas žmogus 
kurio namuose kratą darant ir
gi rasta radikalės literatūros.

Nužudyto žmogaus pati tuo 
tarpu buvo Clevelande su savo 
vaikais. Laiškanešis per tris 
dienas atsinešdamas siuntinių 
pas Martians krautuvę negalėjo 
jon ineiti, vis užrakinta. Atra
do jog užpakalinės durįs atda
ros, tada inėjo per jas krautu- 
vėn ir atrado žmogų negyvą. Jo 
galva buvo kirviu sudaužyta.

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

Amerikoje Metams $ 1. Lietuvon $1.25
ARTOJAS’ ■ 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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Iš Lietuvių Gyvenimo j
knygyne randasi visi Lietuvių Vienas komunistėlis Rusas ne

tt laikraščiai išeiną Amerikoje, tu-įtekęs darbo del streiko,'neturė- 
i; t i__—__ t . • • .

wnprwQ'rwn maco (jaunesnieji veikia dailės srityje, 
WORCESTER, MASS. |k t parengimuose sceniškų vei- 

Ką veikia vietos Lietuviai, kalų, o senesnieji nariai darbuo- 
Tarpe vietos Lietuvių veikimo jasi daugiau vietinėj Lietuvių 
nestokuoja, čia kas savaitė bu- politikoj. Toks Sandariečių rim- 
na įvairių parengimų: končer-ltąs ir sistematingas veikimas 
tų, teatrų, draugiškų vakarie- labai pagirtinas, tai vieną; an- 
nių, -prakalbų, ir tt. štai balan-Į tra, vietos Lietuviai kas kart 
džio 30 d. L. D. D. Dr-jos “Au- daugiau pradeda domės kreipti 
šrelės” Choras rengia didelį kon-jį Sandariečių pavyzdingą darba- 
certą. Gegužio mėri. “Aušrelės” j vimąsi, ir maloniai dedasi prie 
Choras rengia net tris operetes: Sandariečių.
“Kaminakrėtį”, “Consilium Fa- 
kultatis”, ir jėigu suspės persta-I 
tys ir “Čigonus”. “Aušrelės" 1 
Choras smarkiai darbuojasi už
baigimui žiemos bei pavasario 
sezoną su parengimais. Choro 
vedėjas gerb. Jonas Dirvelis pa-1 
švenčia laiko šiems parengi
mams įkūnytį, kas, be abejonės, 
parodys gražius vaišius pabai
goj žieminio sezono.

“Aušrelės” antras choras, su
sidedantis iš vaikų ir mergaičių, 
taipgi smarkiai lavinamas p-įės 
Juzės Rauktytės, irgi ruošiasi 
prie kokio tai operatiško veika
lėlio (vardą nepatyriau), ir tas 
atsibus taipgi gegužio mėnesyj. 

Taigi vietos jaunimas šiek- 
tiek dirba, už ką jam priklauso 
pagyrimo nuo vietos Lietuvių. 
Taipgi garbė tų jaunuolių tė
vams.

J. Naujalio koncertas. “Auš
relės” Choras rengia kompozi
toriui Naujaliui. koncertą ant 
13 d. 'gegužio. Tą dieną gerb. 
Naujalis', .plačiai žinomas Lietu
vos' kompozitorius, duos koncer
tą WorcesterieČiams. Apart pa
ties Naujalio, koncerte dalyvaus 
parinktieji Solistai ir “Aušrelės” 
Choras. Kadangi gerb. Nauja
lis yra garsus Lietuvių .muzikas 
ir muzikos tvėrėjas, dabar ne-j 
senai atvykęs iš Lietuvos, tat 
Worcesteriečiai nepraleiskit pro
gos/ apsilankyki! tame koncer
te.

: SandarieČiai. Vietos Sąhda- 
riečiai per pusantrų metų laiko, 
savo rimtu veikimu dailės ir 
politikos; į-, sęįtyse, užsitarnavo 
vietos Lietuvių tarpe didelio 
vardo ir įgavo didelės reikšmės. 
Mat, tai-pė1’Sandariečių randasi 
nėih&žas1 būrelis jaunimo, tat

Susipratusių draugijų planas 
susirišimui vienybėn. Nuo va
sario 16 dienos vietos suprates- 
nių Lietuvių tarpe gimė nauja 
idėja — būti visoms draugijom^ 

.viename sąryšyje, ir sujungto
mis spėkomis bendrai vienybėj 
darbuotis vietos Lietuvių nau
dai, ir bile reikale tautiniame,’ 
darbuotis tautos ir Tėvynės 
Lietuvos labui. Šita idėja be
matant jau perėjo per. vietos 
didesnes draugijas, ir bile dieną, 
reikia tikėtis, šių draugijų lau
kiamas sąryšis įvyks. Valio! 
Worcesterio Lietuvių Draugijos! 
Atliksite pagirtiną darbą ir iš- 
tobulinsit savo tautinį veikimą 
bendrai besitrusdamos. Jūsų 
vienybė — bus jūsų galybė!* 
Darbuokites, broliai, nepaisykit. 
Komunistai ir klerikalai drau-j 
džia jums ir peikia šį jūsų už
manymą. Jie gundo kad palai
kius jus pakrikusia tautine ar-1 
mija, o tuo pačiu sykiu jus trau-i 
kia vieni linkui Maskvos inter-1 
nacionalo, antri link Rymo kle
rikalizmo: bet jus visų pirma.) 
bukit Lietuviais, b po to kuomi 
sau norit, tai jūsų dalykas/' Bet 
neklausykit* jokių kurstytojų 
prieš šį jūsų bendrą idealą — 
sąryšį.

SLA. Viešo Knygyno didini-1 Amerikos 
mas. *" ' — ■ — ’
įsteigto knygyno 
tapo paskelbta “draiv” -
Amerikonų vietinė spauda para- j su. svetimtaučiais nestreikuos, 
gino remti šį kultūros vajų. Ta-|gj šiame streike jau patįs pra- 
po išsiuntirtėta apie 500 laiškų- gyte prašė svetimtaučių eiti su 
atsišaukimo formoj įvairiems | jais į streiką. . Išpradžių ateiviai 
Amerikonų klubams ir draugi-'beveik įr nenorėjo prie jų dėtis, 
joms ir šiaip jad intekmlngėš'-t vienok pagaliau sutiko pagelbėt 
niems bei stambiems biznie- į jiems streike. Musų žmonės ir 
riams prašant paramos; finanši- dabar tvirtai laikosi prieš kom- 
nės arba knygomis. Iki šiolei panijas.

I Ii ir iš Lietuvos, knygų Lietuvių'damas pinigų, trečią dieną po 
I kalboje 3,000, Anglų kalboje — 
11,000. -Vos paskelbus vajų kny
gyno padidinimui, jau yra gau
ta aukų $50, tarp kurių randa
si auka žymaus vietos žmogaus, 
Clark Universiteto prezidento, 
Dr. W. W. Atwood, ir kitų stam
bių Amerikonų. Tikimos jog 
darbas 'bus pasekmingas ir kny-

| gynas padidės dvigubai.
SLA.. 57 kuopos pirmininkas 

P. A. Dėdynas, ir vice pirminin
kas V. M. Čekanauskas, bei kuo
pos knygius, A. J. Jasaitis, ko
vo 29 d. turėjo konferenciją su 
vietos Amerikonų laikraščių ko
respondentais kaslink propogan- 
dos del .šio vajaus Amerikonų 
spaudoje1.1 Darbas dabar jau 
prasidėjo/ ir pasekmes yra rie- 
blogos.

57 kuopos pirmininkas Dėdy
nas pašvenčia daug savo darbo 
knygyno praplėtimui.. P. A. Dė
dynas yra pirmas iš užmanyto- 
jų tojo knygyno, ir ačiū jo pa
sidarbavimui vietos Lietuviai : 
turi savo viešą knygyną. Prie ; 
knygyno /užlaikymo .prisideda 
kaip kurios draugijos ir šiaip 
jau pavieniai žmonės. Knygve- ' 
džiu tarnauja A. Krapavickas, 1 
kiti gi- jam. prigelbsti. Knygy- 1 
nas gerai prižiūrimas ir veda- :

Imas pilnoj tvarkoj, nors knygve- 
Įdžiams algų nėra mokama.

Reporteris.

LAWRENCE, MASS.
Iš audėjų streiko. Čia vatos 

įaudinyčių darbininkams numuš- 
I ta algos ant 20 nuošimčių. To 

'■ pasekmėj kilo streikas. Dirba 
Itose audinyčiose daugiausia pa
čių Amerikonų ir Kanados Pran
cūzų, prie jų gi randasi nema
žai fr ateivių. Streikas prasi
dėjo kovo 27 d., po vadovyste 

I *--- 3 Darbo. Federacijos.
Vietos SLA. 57, kuopos i Dabar kurie streiką užmanė tai 

padidinimui 1919 metų streikui čia einant 
■— ir net patįs buvo streiklaužiai, sakėsi

atgimtų ir kad musų valstybė 
ir tauta vėl žavėtų visas kaimy
nines tautas, kad tarp pasaulio 
[tautų buketo ir musų tauta butų 
sava gėle su įvairiais žiedais. 
Mes tą viską atgaivinsim, ne- 
Manykit kad tik su ginklu mes 
kovosim, bet mes ir kultūrą plė
nim. šauliai nėra partija bet 
visos tautos nariai, ir visi Lie
tuviai priguli prie Šaulių.

Užbaigęs kalbą, pats perėjo 
darbininkų gerovę jis jau sau|Lu kepure rinkdamas aukas ir 
galą bandę pasidaryt. .. . 1 - ' • ... •

Viena kompanija, American j gos.
Woolen Co., paleido savo dirbtu;, paliudijimą ir ženklelį, 
ves dirbti pilną laiką, nenumušįi 
dama algų.

INuo kovo 31 iki bal. 2 d. čia
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sustreikavimo, užsidaręs savam 
kambaryje, britva persipjovė 
sau gerklę. Paimtas ligonbutin 
ir apraišiotas, rods pagis. Jis,l 
kaip ir daugelis komunistėlių, 
labai mėgo savo apšvietos įran- 
kį-naminę, bet nuo tokio tan
kaus vartojimo išvartoje pini
gus,. o kada reikėjo kovot už1

r* GERB. Q
>Ol’RAGIL0 KAMPELIO*8*

padalinimą Lietuvoj, ir pa
sakė kas ją gaus, o kas ne, 
tai ir man pikta pasidarą

— Ir labai gerai padarei, 
tetule, kad atėjai, nes dabar 
pati savo ausim girdėjai ką 
jie kalbėjo, ir visai jų kalbos 
nebuvo bedieviškos nei kito
kios, kaip kiti sako.

— Nevisai šventos jų kal
bos buvo, vaikeli, ir jei ne
būtų čia kalbėjęs musų pa; 
žistamas tai aš bučiau pyk; 
telėjus, ale jis toks geras vi-' 
sada buvo vaikas iš pat ma
žens, tai ir dabar tikiu kad 
ir jo draugas teisingai kal
bėjo, ba abu paaiškino ko 
labiausia darbininkams rei
kia. ’

— Na o kas tetulei išrodė 
bedieviškiausia?

, — Nagi vienas pasakė 
jkad Joniškyj peklos nėra,

— Tai tetulė klaidingai 
supratai; Neturi bartis ar 
pykt ant žmonių už tokį pa
sakymą, nes juk ištikro Jo-

prirašinėjo prie šaulių Sąjun- 
Kas davė 10 dolarių gavo 

' Taipgi 
iuvo pardavinėjama paveikslė- 
ai kritusio šaulių vado.
Iki suskaityta pinigai, Miko- 

vaikiukas 
Kalbėjo 

paskui Milius — gražiai' apie 
Lietuvą ir jos rimtą tvarkymos. 
Mat jis tik ką atvažiavęs iš LieA 
tuvos.

Aukų šauliams surinkta du 
šiąmtai dolarių suviršum. Už 
tokią paramą gerb. Žmuidzina
vičius padėkavojo aukautojams. 
Po to sudainuota Lietuvos Him
ną ir sušaukta tris sykius walic I 
už šaulių darbuotę. Vakarai 
užsibaigė 8 val_ Kalba taip- vi 
siems patiko kad net po viski 
žmonės nenorėjo skirstytis. Pa 
pasakojo gerb. svečias taipg; 
kiek Brooklyn iečiai yra iš set 
niau aukę šauliams davę. Pal 
sirodo kad Piliečių Sąjunga in 
"'Vienybė” daugiausia pas i d ari 
bavo. Klerikalų “Garsas” rie| 
vieno cento nepakišo.

Sena Merge® 
r .

siautė baisi vėtra, sniego tainP'mergaitė ir 
daug prisnigo kad kaip kur gat| 8 ražiai padeklamavo.aaug prisnigo Kaa Kaip Kur garį 
vėse tramvajai negalėjo vaikšl 
čiot.

Lawrencietis

BROOKLYN, N. Y.

GERB. SPRAGILAS, MAR
TYNAS IR TETA 

PRAKALBOSE
— Alo, alo, vaikeli, nei ne

mačiau kad ir tu čia. Bu
čiau išėjus ir nebūtum ma
nęs matęs.

— Visai netikėtai aš tetu
lę šiose prakalbose sutinku. 
Beje, sakė ir Martynas čia 
bus. Ar matei ji?

— Mačiau, vaikeli,’ ale jis niškyj peklos nėra, o jeigu 
turbūt nubėgo pasikalbėt su ji yrą tai tik ten kur kuni- 
pažjstamu kaip tik prakal-'gai žino.
bos pasibaigė. j — Ale taip neturėję sakyt

— Jis man ir andai sakė j' — Juk kalbėtojas' taip ir 
kad eis pasikalbėt, nes mat [nesakė, tik papasakojo ką 
vienas kalbėtojas yra iš mu- šakė kiti žmonės ant vieno 
sų kaimo. mokytojp Lietuvoj kuris pą-

— Aš irgi, vaikeli, nore- aiškino vaikiukui ant uz- 
jau eit pasikalbėt, ale bijau, klausimo ar Joniškio baloj 
ba jis toks ponas išrodo, taip yra pekla. Bet žiūrėk, at- 
gražiai kalba, o ką aš čia eina ve Martynas.
prasta bobelė ji šnekinsiu. — Jis turbut su pažįsta-

— Nereik bijot, tik daug mu-ir gerai pasišnekėjo, ba 
prie jų visokių žmonių sto- išrodo labai linksmas, 
vi, jis neturės laiko su vienu - — Alo, drauge, alo ! Ne- 
gaišuot. Bet einam, aš su-" mačiau kad ir tu čia. ;

| — Nagi taip, atėjau iras 
paklausyt prakalbų: 0 kaip, 
ar-patiko?

— Labai patiko, drauge, 
ba jiė nieko prieš darbinin
kas bekalbėjo.

— Matai, teta sako ka'd pe 
ėjai ant jų prakalbų, juk [nieko prieš tikėjimą nekal- 
jįę. taip išgarsinti bedieviai bėjo, tu sakai kad nieko ne- 
ir dar kitokie. kalbėjo prieš darbininkus

— Bučiau nėjus/'vaikeli, Nors syki abudu .esat.užga- 
ale kaip kunigėlis nedėlioj I nėdintais.

v__. - . — draugę, užganėdinu
tąs, ir aukavau net- dešimti
nę.
---Ir aš aukavau penkinę, 

vaikeliai, ba matau reikalin^ 
ga paremt Lietuvos žmonii) 
reikalus.

icLuiei paeinu: < 1 — Na o judu vis baratės I
— Aš nei negaliu išaiš- ant manęs kad tautiečiai yra I 

kint vaikeli, ba jie abu taip vienam bedieviai, o kitam -r į 
gražiai kalbėjo ir nurodinė- buožės. Dabar pamatėt iri; 
jo kad net man lengviau ant|są teisybę,
krutinės pasidarė, ir ašį — Vaikeli, tu su bedie/ I 
ėmiau ir paaukavau penki- viais susidedi ir skaitai be- 
nę. dieviškus laikraščius/ 1

— Tai labai puiku, matyt I — Tu, drauge, vis su buoj 
iš tetulės pradeda virsti ge- žėmis susidedi ir eini prieš 
resnė patriotė įr protinges-[ darbininkų reikalus, jie nę 
nė moteris.

— Aš, vaikeli, misliau kad .
jie kažin ką čia ims paša- noriu kad visiems butų gę- 
kot ir dangų su žeme su- rai, o kokia spalva kam pa
maišys, ale taip gražiai pa- tinka tai jūsų dalykas; , 
pasakojo apie visų darbinin- — Tai gudbai, vaikeliai, 
kų. reikalus ir apie žemės 1 rytoj pasimatysim. z

Seimo narių prakalbos! As 
jau buvau ^sustreikavus įr ilgą 
laiką “Dirvos” skaitytojai nie-į 
ko iš čia nematė, o streiklaužių 
neatsirado. Dabar vėl bandysiu 
parašyti. Iki šiolei audra, po au
drai blaškėsi ir -Lietuvių širdis 
pykino. Bet dabar tos audros 
jau pradėjo ir paliko graži gie
dra, pavasario vėjelis atpūtė 
mums suraminimo'. Tai atsilan
kymas svečių —" Natkevičiaus 
ir Žygelio, ir Žmuidzinavičiaus. 
Jie visi mus Brooklyniečius pa
linksmino. KovO 25 d. kalbėjo 
Natkevičius ir Žygelis. Jų gra
žios kalbos visus klausytojus ža- i 
vėjo. Jie sakė jog Amerikoje 
gyvendami Lietuviai tik vieną 
dalyką turi turėt visados min
tyje: tik mes patįs visada sau 
gerai padarysim,' rietikėkit ką 
kas žada ar sako, bet patįs dir
bkit, kas kuo gali, plunksna, žo
džiu, darbu ir centu ir visi su
stoję eilėn, tada išvalysim visus 
purvus iš Lietuvos žemės. Taip 
kaip musų sesutės Lietuvaitės 
pavasarį taiso-savo rūtelių dar
želius pačios, nes jos netiki kad 
ka's kitas joms ateitų irz aptai
sytų ir kvietkelius pasėtų, pa
čios taiso ir sėja ir rayi- visas 
negeras'žoles, kad jos nęųžkęnk- 
tų kvietkeliams, taip ir mes tai- 
sykim patįs savo šalį ir gęrin- 
kim valstybę: Jei dar kas ne
gerai tai musų pačių kaltė kad 
mes dar pasitikim ant kitų.

Taigi labai* buvo mums malo
nu čia tokių prakilnių svečių 
susilaukti ir girdėti jų padrąsi
nančias kalbas. Yra viltis kad 
ateityje Lietuvių tauta bus au- 
gščiau kitų Jautų. Tik daugiau 
drąsos, visi Lietuviai, ir susi- 

im laimingu dieneliu.

NEW BRITAIN, CONN.

kal- 
vie-

Idant Lietuvė .Motina Žinotų Kito 
kią Naudų Bordeno Eagle Pieno

Tūkstančiai ir Tukstaniai Lietuvių Motinų Išaugino Sa
vo Kūdikius Bordeno Pienu, bet Niekad Nedažino apie 
Kitokius Budus Sunaudoti tą patį Pieną.
Pavyzdžiui, jei Pilsi Jį į Kavą tai Rasi jog Ji Pasidaro 
daug Gardesnė.

Vėl, rasi kad su juo galima padaryti 
stebuklingiausius keksus ir košeles. 
Jeigu atrašysit Bordeno Kompanijai 
prašydami pamokinimų knygos kur 
pasakoma kaip su Bordeno Eagle 
Brand Pienu galima pasigaminti dau
gelį skanių valgių, tai su džiaugsmu 
tod knyga bus jums prisiųsta.

Vartojimas , Bordeno Eagle Brand 
Pieno namuose visiems duos geres
nės sveikatos. Tos pačios maistin
gumo, gryniųno ir sveikatos savybės 
kurios d.yą Eagle Brand tokiu pui
kiu maistu kūdikiams, daro ji lygiai 
geru ir suaugusiam vyrui

rei. Jis ypač geras augančiam kūdi
kiui — kūdikiui kuris jau perdidelis1 
del čiulpimo iš buteliuko, bet kuriam 
dar reikalinga puikus maistingumas 
Bordeno Eagle Pieno, Kūdikiai vie
nų, dvejų, trijų ir keturių metų dik- 
čiai turi naudos kuomet jie penimi 
vienu ar kitu iš daugelio valgių ga
limų padaryti su Bordeno Eagle Pie
nu.

Iš šaulių 
balandžio 2 

vo Lietuvos 
atstovo Ant; 
prakalbos.

[būrelis Lietuvių kurie save geri 
Ibia ir dirba savo tautai. Kitol 
kio plauko — nei kairiųjų nei 
dešiniųjų — nebuvo, nes man 
jie ne Lietuviai ir nenori butų 
Lietuviais. Na ir kaip čia eiti! 
ant tokių prakalbų kur nemini-| 
ma nei Trockio, nei Romos 
kai. Jie taigi ir neina.

ar mote-

Apie tai turėtumėt plačiau žinoti. 
Todėl prašome iškirpti pridėtą .Lupo-, 
na ir tinkamai jį išpildę prisiųskit 
mums, o gausit šitą knygą visai DO
VANAI.

Galit pirkti Bordeno Eagle Brand Pieną 
savo krautuvninką. Įsižiurėkit gerai j 
dėžės paveikslą ir neimkit jo^kio kito.

THE BORDEN COMPANY
350 Madison Ave., New York

S’eil’OMIro
M,":" "i prO'V,

^"borden coMPAl<y
JEW YORK.U.S.A-

Parašyk

KUPONAS

Kryželį katros nori

Penėjimo Kūdikių Pamokinimų
Instrukcijos Kūdikių Knyga

Vardas

Adresas _____ _____________ (Lithuanian)

ų» 
dieną čia atsibu- 
šaulių Sąjungos 
Žmuidzinavičiaus

Susirinko nemažai

Baigiant šios žiemos sezoną, 
balandžio 23 d. Liet. Nepriklau
somybės Varpo Draugija statys 
scenoje veikalą “Doros Sargas” 
dviejose kolonijose: po pietų tą 
dieną bus vaidinama Nauga- 
tucke, vakare Waterburyje.

Waterburio L. D. “Varpo” D- 
jos kvietimu, balandžio 30 <L po 
pietų musų t. N. Varpo Dr-jos 
Choras duos kncęrtą Lietuviškų 
Draugijų Sąryšiui iš Hartford, 
Conn., del įsigijimo nuosavios 
svetainės, ir L. N. Varpo Drau
gijos Choras tam tikslui pasi
ryžo pasitarnauti tik už atlygi-; 
nimą kelionės iškaščių.

Balandžio 30 d. vakare ta pa
ti L. N. Varpo Dr-ja statys sce
noje vieno veiksmo komediją 
“Vargšas Tadas”, naudai San
daros 32 kuopos New Britaine.

Gegužis 7 d. žada surengt la
bai puikų koncertą čia pat, o 
gegužio 21 d., užbaigiant sezoną, 
žada statyt scenoje' dramą-tra- 
gediją “Dvi Seserį”.

Iš viso čia minėto L. N. Var- 
r Draugijos veikimo pasirodo 
tad ji nelėidžia laiko-dykai, to
lei verta visiems šią draugiją 
ja remti. Kviečiame visus New 
Britaino Lietuvius prisidėt prie j 
šios prakilnios, dailos organiza- ; 
ei jos. J. P. i

vesiu.
— Tiek to; vaikeli, rytoj 

busiu su diedu ant vakarie
nės, gal jie daugiau laiko 
turės, ir pasikalbėsiu.

— Kaip sau nori. Bet 
man dyvai kodėl tetulė nt-

iš pamokslo barę, barė visus 
kad neitų, ir manę užėmė 
pagunda ateiti pasiklausyt 
ką jie papasakos. Toks gra
žus vakaras, ėmiau įr atė
jau.

— Na o kaip prakalbos 
tetulei patiko?

tokie kaip tu.
— Jus abu klystat: aš tik

vai-1

Gerb. A. Žmuidzinavičius 
bėjo gtažiai ir rimtai, ir nei 
no neužgavo, įkalbėjo tik apie 
tautos reikalus ir šaulių pasiry
žimą tautą apginti, šauliai, sa
ko jis, yra tai vienintelis šalti
nis iš kurio visi Lietuviai gers 
tyrą vandenį ir stiprins jų dva
sių meilę ir abelnai kultūrą, ir 
yra viltis kad praėjus desėtkui 
metų, kurie dar gryžš Lietuvon, 
jau visai nebepažins ką paliko,

Į ir neras jau žymių kad ir buvo 
blogai. Lietuvių tauta graži ir 
gabi, visokiais savo darbais ir 
daile. Ir dabar jau gėrėjas Lie
tuva ir Lietuviais kitų tautų di
plomatai, bet dar mes -patįs ne 
visi suprantam savo garbę ir ką 
mes turim. Tik reikia įsigilint 
į tai kaip musų močiutės ir se
selės mokėjo visokius audinius 
ir juostas austi, ir vaikinai sa
vo mylimoms gražius yerpste- 
lius ir kultuves padaryti su vi
sokiais išmarginimals. Tik ge
rai tėmykit kaip kryžiai išda? 
bintą visokiomis figūromis —į 
tai vis puikus darbai ir grąžui 
matyti. Kitos tautos to neturį. 
Nors jau tie musų paminklai ir 
baigia nykti, mums buvus pri
spaustiems, bet dabar mes šau
liai darbuosimės kad tas viskas

I PHILADELPHIA, PA.
Aukos. Per Kapt. Natkevi

čiaus ir B. žygelio prakalbas ko- 
/o 26 d. surinkta aukų' 
Dr. I. Stankus 
Virš. E. Grinius 
L V. Grinius 
A. Peleckis 
A. Zubkus 
P. Malinauskas 

IV. Pučinskas 
J. Ruškis 
L .Balinskas 
St. Civilis 
J. Januškevičius 
I. Kaulinskas 
.S. Rišėnas 
Įy. Senkevičius 
Ė. Senkevičienė 
■J. Masiulis 
p. Jurkša 
E. Masiulienė 
S. Kišonas 
Kiti po mažiaus.
i Prakalbos pasisekė gražiai.

S.-J. Grinienė.

ž f 
t

— Tai gudbai, vaikeliai,

$50.00 
* $52.50 

52.50 
20.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Viso $341.77

Laivakortes Atpigo
I Klaipėdą ir Liepojų $107.00
I Piliavą-Karaliaučiy $106.50

War Tax' $5.00.
Pinigų siuntimas Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOL AINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

X
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ą Lietuvoj, ir pa- 
ją gaus, o kas ne, 
i pikta pasidarė, 
įbai gerai padarei, 
d atėjai, nes dabar 
ausim girdėjai ką 

o, ir visai jų kalbos 
‘dieviškos nei kito- 
i kiti sako.
isai šventos jų kal- 
, vaikeli, ir jei ne
kalbėjęs musų pa
tai aš bučiau pyk- 
le jis toks geras vi- 
j vaikas iš pat ma- 
ir dabar tikiu kad 
ugas teisingai kai- 
abu paaiškino ko 
darbininkams rei-

o kas tetulei išrodė 
:iausia?
įgi vienas pasakė 
škyj peklos nėržh
i tetulė klaidingai

Neturi bartis ar 
žmonių už tokį pa
nes juk ištikro Jo- 
eklos nėra, o jeigu
ii tik ten kur kuni-

taip neturėjo sakyt, 
c kalbėtojas taip ir 
tik papasakojo ką 
i žmonės ant vieno 
o Lietuvoj kuris pa- 
vaikiukui ant už- 

) ar Joniškio baloj 
la. Bet žiūrėk, at- 
Martynąs.
turbut su pažįsta- 

erai pasišnekėjo, ba 
abai linksmas.
o, drauge, alo! Ne- 
kad ir tu čia.
gi taip, atėjau ir aš 
ft prakalbų. O kaip, 
o?
įbai patiko, drauge, 
ieko prieš darbinin- 
albėjo.
.tai, teta sako kad jie 
rieš tikėjimą nekal- 
sakai kad nieko ne- 
prieš darbininkus.

kį abudu esat.užga- 
is.
, drauge, užganėdin-. 
mkavau net dešimti-

aš aukavau penkinę, 
i, ba matau reikalin- 
imt Lietuvos žmonių

a o judu vis baratės 
lęs kad tautiečiai yra 
bedieviai, o kitam —

Dabar pamatėt vi- 
’be- ' z?'j’ 
aikeli, tu su bedie- 
įsidedi ir skaitai be
is laikraščius.
i, drauge, vis su buo- 
susidedi ir eini prieš 
nkų reikalus, jie ne 
aip tu.
is abu klystat: aš tik 
;ad visiems butų ge- 
:okia spalva kam pa.- 
ai jūsų dalykas.
ai gudbai, vaikeliai, 
įasimatysim. #

Nuo Redakcijos
KLERIKALAI ANT PLONO LEDO

garėtai

aupyk Pinigus

Ičiai. Toje apielinkėje (Gruz
džiuose) mokytojas Kelpša ir 
žuvo, žygelis du kartu buvo su
imtas Bermontininkų, vieną kar-l 
tą Vokiečių.. .Besitraukiant Vo
kiečiams Joniškio plentu, pasta
rieji turėjo nemažai nuostolių. 
Iš Pašvytinio kelio nedavė jiems 
ramumo musų kariumenė, o iš 
kitos šauliai, tai tuomet Vokie
čiai suėmė žygelį ir viešai pa
skelbė: Jei šauliais bus nukau
ta nors vienas {Vokietis, tuo
met pirmoj eilėj jie sušaudysią 
žygelį. Iš Vokiečių rankų žy
geliui pasisekė pabėgti. Ber
montininkai jau rengėsi teisti 
žygeli už organizavimą Šaulių, 
bet p. Daugėlai ir Šiaulių taikos 
teisėjui Bugailiškiui pavyko jį 
išgelbėti.

1920 m. liepos mėn. išstojus 
iš Steigiamojo Seimo agronomui 
Masiuliui, B. žygelis, kaipo pir
mas kandidatas nuo Panevėžio, 
Šiaulių, Pasvalio-Biržų apskri
čių ineina 'Lietuvos Valstiečių 
Sąjungos partijas sąrašų Steig. 
Seiman. Seime ’žygelis darba
vosi žemes reformos komisijoje, 
ekonominėje ir valstybės -ūkio 
sub-komisijoje, socialės apsau
gos ir darbo komisijoje.

1920 m. jo pastangomis Jo
niškyje įkurta pirmas visoje 
Lietuvoje Liaudies Klubas'. Prie 
to turime pažymėti kad B. žy
gelis, pradedant nuo 1908 me
tų, visada buvo uolus darbuoto
jas Lietuvos Mokytojų (Profesi
nės Sąjungos. Caro laikais slap
tai steigė vietos kuopas. Nuo 
1918 m. darbuojasi tos Sąjun
gos Šiaulių apskrityj. Pradžioj 
1919’m. žygelis nuo šiauliečių 
mokytojų (buvo išrinktas 'Lietu
vos mokytojų suvažiaviman Vil
niuje. Vėliaus išrinktas L. M. 
P. S. revizijos komisijom

Pereitais metais Lietuvos Val
stiečių Sąjungos partijos suva
žiavime buvo išrinktas jos cen
tro komitetam Taipgi, 1921 m. 
per mė'tinį Lietuvos Mokytojų 
Prof. Sąjungos atstovų' suvažia
vimą liko jos centro valdybos 
pirmininkų. Janf vadovaujant, 
ši organizacija ėmė sparčiai.au
gti ir stiprėti. Ištisa eilė įsteig
ta švietimo ir kultūros įstaigų.

B. žygelis 1921 metais užmez
gė draugingus ..ryšius su Latvi
jos ifįĖštijoš mokytojų profe
sinėmis sąjungomis, šių metų 
sausio mėnesyje Lietuvos Val
stiečių Sąjungos ir Socialis
tų Liaudininkų Demokratų par
tijos centro komiteto bei Lietu
vos "Mokytojų Prof. Sąjungos 
centro komiteto deleguojamas 
Amerikon aplankyti Lietuvių 
kolonijas ar supažindinti jas su 
Lietuvos politikos 1 ir kultūros 
stoviu.

KADA MES IS NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
Henrik ibsen ....... verte a. a. tulys

įname ar kitame kampe kiti. Žmonės ku
rie yra ligoti bei raiši privalo nusidžiaugti 
matydami save arti prie laidotuvių, kuo 
greičiau tuo geriau.

Maja: — Aš tamsta esi sirgęs, ponas 
Ulfheim ?

U1 f h e i m : — Niekados. Jei bučiau 
sirgęs tai jau džbar nebūčiau čia buvęs. 
Bet mano artimiausieji draugai — jie sir
go, vargšai sutvėrimai.

Maja: — O ką tamista darei savo ar- 
timiausiems draugams?

Ulfheim: — Nušoviau, suprantama.
Prof. R u b ę k (jin žiūrėdamas): — Nu

šovei?
. Maja patraukdama savo krėslą atgal): 
— Mirtinai nušovei?

Ulfheim (palenkia galvą): — Visuo
met aš pataikau, madame.

Maja: — Bet kaipgi galima žmones 
šaudyti I

Ulfheim: — Aš nekalbu apie žmo
nes. ... -

Maja : — Tamista sakei apie, artimiau
sius savo draugus.. .-.

Ulfheim: — Na kas daugiau jie galė
tų būti apart šunų?

Maja: — Tai šunes yra artimiausi ta- 
mistos draugai?

Ulfheim: — Aš neturiu artimesnių. 
Mano teisingi, pasitikėtini, ištikimi priete- 
liai.... Kuomet kuris iš jų suserga ir 'be
vilčiai daužosi — tokį savo draugą aš pa
siunčiu Į kitą pasaulį.

Gailestingoji Sesuo išeina iš vieš
bučio su lėkšte, ant kurios randasi 
duonos ir pieno. Lėkštę padeda ant 
stalo lauke prie paviliono, jin vėl 

ineidama.)
Ų1 f h e i m (aršiai kvatoja): — Tai ve 

tenai tas ką vadinama maistu žmogiškiems 
sutvėrimams. Vanduo ir pienas, ir mink
šta, sugiltus duona. O, kad pastebėtumėt 
mano draugus besimaitinančius. Ar nori 
pamatyti?

Maja (šypsosi žvelgdama į Profesorių, 
ir atsistoja): — Taip? labai norėčiau.

Ulfheim (taipgi atsistoja): — Kalbi 
kaip pilna dvasios moteris, madame. Tai 
eikš su manim! Jie rįja mėsos kaulus taip 
smarkiai kad iškelia is vėl numeta. Tikrai 
gražu juos matyti? Eikš su manim, o aš 
tamistai parodysiu. Ir tuo pačiu laiku mu
du galėsim pasikalbėti apie .tą kelionę į kal
nus. ...

(Ulfheim eina už kampo viešbučio, 
Maja nueina paskui. Veik tuo pa
čiu laiku išeina iš viešbučio Nepa
žįstama Moteris ir atsisėda prie 
stalo. Ji paima stiklą pieno, ir jau 
bepradedą gerti; bet susilaiko, ir 
žiuri skersai stalo į Rubeką su be- 

reikšmiom akim.)
Prof. R u be k (sėdėdamas prie stalo 

atidžiai žiuri į ją, paskui pasikelia, paeina 
keletą žingsnių prie jos, ir taria žemu bal
su): — Labai gera i. ta ve pažįstu, Irena.

Moteris (betoniu balsu, padėdama 
stiklą): — Tu gali atspėti kas aš esu, Ar
noldai ?

Prof. R u b e k : — Tu taipgi pažįsti ma
ne, aš matau. °*

Moteris: — Su tavim kitas dalykas.
Prof. R u b e k : — Su manim?.... Kaip 

tai?

Ulfheim (valandėlę žiuri į juos, pas
kui pakelia skrybėlę): — Na, tegul aš pra
smengu jei čia ne mano kaimo būrai susi
tuokę tokioj išdidžioj-draugijoj!

Prof. R u b e k : — Ką tbomi nori pasa
kyti, ponas Ulfheim?

Ulfheim (greičiau ir švelniau): — 
Aš manau turįs garbę prakalbėti į garsų 
skulptorių Rubeką.

Prof. R u b e k : — Atmenu esu tamistą 
sutikęs sykį ar porą tą rudenį prieš aplei- 
siant namus.

Ulfheim : — Tai jau daug metų pra
ėjo. Ir tuomet tamsta buvai ne taip gar- 
sus kaip dabar aš girdžiu apie tamistą. Tais 
laikais net purvinas lokių medžiotojas dry- 
so prisiartinti prie tamistos.

Prof. R u b e k (šypsosi): — Aš nekan
du ir dabar.

Maja (žingeidžia žiuri į Ulfheimą): — 
Ar tikrai ir teisingai taipista esi lokių me
džiotojas?

U 1 f*h e i m (atsisėsdamas prie kito sta
lo šalę viešbučio): — Lokių medžiotojas 
kuomet gaunu progą, madame. Bet gi aš 
pasirodau geriausiu bile medžioklėj, kas tik 
man pasitaiko: ereliai, ir vilkai, ir moterįs, 
ir briedžiai, ir stirnos, jeigu tik jie yra 
šviežus .ir syvingi ir turi užtektinai krau
jo. (Geria iš bonkutės kurią išsiima iš sa
vo kišeniaus.)

Maja (prisitaikius atsikreipia į jį): — 
Bet labiausia tamista myli lokius medžioti?

Ulfheim: — Tą mėgstu labiausia, 
taip. Čia mat visada gali turėti gatavą 
peilį del dūrimo. (Su maža šypsą.) Mudu 
abu dirbam ant rupios medegos, madame; 
abudu, tamistos vyras ir aš. Jisai vargsta 
su marmuro šmotais, galima sakyti, o aš— 
su meškų spėka. Ir antgalo, mudu abu sa
vo kovą laimim: apgalime ir užvaldome 
savo medegą. Mudu neliaujam kovoję iki 
nepaimam viršaus, nors pati medega taip 
sunkiai nekovoja.

Prof. R u b e k (giliai susimąstęs): — 
Daug teisybės tame ką tamista pasakei.

Ulfheim : — Taip, nes aš skaitau jog 
ir su akmeniu prisieina kovoti taipgi. Jie 
yra mirę ir nepasiduoda sukalti į gyvą pa
vidalą, lygiai kaip lokis kuomet įvarai jį į 
žabangus.

Ma ja: — Ar ir dabar tamista keliausi į 
miškus medžioti?

Ulfheim: — Tuojau dabar aš keliau
ju į augštus kalnus. Aš manau tamista 
-nesi buvus augštuose kalnuose, madame.

Maja: — Ne, nesu.
U1 f h e im : — Viską mesk į šalį ir tik

rai pią vasarą ten nuvyk. Aš paimsiu ta
mistą su savim —- abu, tamistą ir Profeso
rių — mielu noru.

Maja: — Ačiū. Bet Rubek mano jū
rėmis šią vasarą pasivažinėti.

Prof. Rubek : — Apie pakraščius, per 
salų kanalus.

Ulfheim: — Kokį gi noglą tamista 
ten veiksi tuose pakraščiuose, ligotose ry- 
nose, plaukiosi po ravus? Geriau sakant 
po bliudą.

Maja: — Girdi, Rubek?
Ulfheim: — Ne, butų daug geriau 

jei keliautumet su manim į kalnus, tolyn, 
tiesiog šalin iš žmonių pėdų ir purvų. Bet 
jus nesuprantat ką tas -reiškia del manęs. 
O tokia graži moteris, .’ .t (Susilaiko.)

Gailestingoji Sesuo išeina- iš pavi
liono ir eina į viešbutį.)

Ulfheim (seka ją akim): — Tik pa- 
žvelgkite į ją, pažiūrėkite! Ta nakties var
na ten?

Prof, 
jau....

UI f h 
slenksčio atidavimui dūšios.

11918 metų darbavosi kartu su 
- Dr. Bliudžium Lietuvių tremti

nių organizacijose ir ten moky
tojavo Mogilevo igub. 1918 m. 
gegužio mėn. gryžo kartu su vi
sais tremtiniais Lietuvon.

1918 m. nuo rugsėjo. 1 d. jau 
mokytojavo Joniškyj. Išėjus 
Vokiečių okupacinei valdžiai, 
Lietuvoje .pradėjo tvertis savi
valdybės organai. Tuomet. B. 
žygelis vietos gyventojų buvo 
išrinktas į Joniškio valsčiaus ir 
miesto Tarybą. Joniškio savi
valdybėje, su pertrauka, darba
vosi kėlis metus. Tarp kit ko

\7ISAS gerkles paleidę kle- 
v rikalai rėkia prieš da

bar esančius Amerikoje tau
tininkų vaišinamus svečius
— Natkevičių ir Žygelį. Sa- 

,vo jau ir taip žemą-riekultu- 
ringą spaudą užpildė šlykš
čiausiais išsimanymais ir 
nedorais žmonių šmeižimais. 
Jau nėra čia kovos už parti-1 kalbų Lietuviams apie Seimo 
viškumą, visai ne.

Bet’ visur tų gerbiamų 
svečių prakalbos žmonėms
— ir sykiu katalikams —į 
patinka. Kodėl? Nagi to-j 
del kad jų kalbose nėra jo-i 
kio smerkimo tikėjimo, jo-! 
kių įžeidimų Lietuvių kata- ■ 
likiškų jausmų, tik išrody- Į dies mokytojo, tais pat metais i turklasė vidurinėj!, kurios, pra-

, j .. ................... §ant vietos piliečiams, 1919 me
tais švietimo ministerijos .buvo 
paskirtas vedėju^ Tuo pačiu 
laiku B. žygelis ėjo pareigas 
Šiaulių apskričio Tarybos vice- 

11 metais iaike vasaros atosto-l pirmininko.
i -x - i- Čion negaijma nepažymėti kad

to pedagoginius kursus, ir bai- j 1919 m. Joniškio-šiaulių apielin- 
i-“-- - Sausio 1 d. tapo iš- Ngj siautė Bermondto-Virgolič’o

Mokytojas B. Žygelis
Mokytojų Profesinės Sąjun

gos pirmininkas B. žygelis, da
bar viešintis Amerikoje sykiu 
su Kapt. Natkevičium, Steigia
mojo Seimo sekretorium, taipgi 
yra Seimo narys, ir savo apsi
lankymu Amerikoje, šalip pra

{darbus ir kitus dalykus Lietu
voje, taipgi aplanko Amerikos 
mokyklas ir tyrinėja jų sistemą1 
bei pačias tas įstaigas.

Kaipo darbuotojas -'musų vi- Joniškio valdyboje vede švieti- 
suomenėje, mokytojas žygelis rao skyrių.' Jo darbu ir trusu 
žymisi jau per keliolika metų.. I Joniškio valsčiuje atidaryta 22

1908 metais gavęs teises liau- pradinės mokyklos ir viena ke-

mas klerikališkos politikos Kauno direkcijos buvo paskir- 
navnjmmimn T.iohuroi. | tas Papilės, Šiaulių apskr., mo-

Pradžioje 1909-10 mo-
pavojingumo Lietuvai.

Nereikia teisint, klerika- ikytoju. Pradžioje 1909-16 mo-Į 
lai gerai žino kad šie kalbė- kslo metų buvo perkeltas į Lin- 
tojai nekenkia nei tikėjimui’kuvos dviklasę mokyklą., 1910- 
nei žmonių įsitikinimams, - j j * • ; ‘ '

Bėt mušu klerikalai Šiuos'gų lankė Petrogrado universite-l 
svečius purvuose maudo tik' t . ’__ ’ ’ ’ ... 1
del to kad žmonės neitų irlgė 1911 m. I . . ____ ________ . ____
neišgirstų tikros teisybės^— keltas iš Linkuvos į Kriukus. I samdytos gaujos iš Rusų ir Vo- 

klerikalai turėtų Prasidėjus karei, Rusijos'vai-j kiečių plėšikų. Tos bandos in- 
aklS dėti, tiek ilgai žmones |džia pašaukė kariumenėn ir‘vi-[ėjo Joniškin nešini “ikonas” — 

n-?S*i • j • sus mokytojus. IPertat jr B. iNikąlojaus paveikslą ir dainuo-
. v. r7^a_.ar mat no- žygeliui prisiėjo tarnauti 1914- jant Rusų himną. Prasidėjo 

H ClUOZinėtl ant nestoro le- J7 m. kariumenėje. 1917 m. plėšimai ir žudymai žmonių. B.
. 1 JĮS SU1US. . Jie bijo niI0 Lietuvių kareivių buvo iš-1žygelis ir organizavo šaulių bu- 

K8d žmonės neišgirstų šių rinktas į Petrapilio Lietuvių..rius. Kuo tik galėdami Lietu- 
_ x-a.P®1 ser£eJ1-1 Seimą. Pabaigoje 1917 ir pusęlviai kovojo su neprašytais sve-
mų. Dabartinė Lietuvos kle-l 
rikalų vedama politika yra!iinaių veučiiiict puiįvina
lygi rizikavimui čiuožinėti PATAGONIJA — ŽY- 
ant plono ledo.

Lošimas su žeme, erzini
mas žmonių su pažadais, o 
neištęsėjimais, dalinimas že- L) AT AGONIJA per ilgus lai
mės ir miškų ponams ir ku- kus buvo daugelio mintyse 

'nigamsyra rie kas kita kaip lyginama su Kamčatka ir Tim- 
plono ledo politika kurioje buktu kaiP° perstatą žemės ga- 
klerikalizmas sau galą ras. lūs- Dabar ta žemė įsivaizdin-

Saugokites, vyrai, saugo-! aP‘e keistumą dar padidi- 
kites, kolei dar laikas. no p° paskelbimo atradimo te- 

\ nai pleistosauro, milžipo driežo
(pavidalo Sutvėrimo kurie many- 

v .. n ’ • 1 i ta jau yra išnykę tūkstančiaiKur gi Parapijų Bonai ‘ (njetu atgal. Dalimai apie šią
• Iš Finansinės Misijos atsišau-1 žemę kuri gal .but užlaiko pre- 

kiama į draugijas su pažadėji-1 istoriškus milžinus apsakoma 
•mais indėti jų paveikslus jeigu ;mums prisiųstame buletine iš 
draugijos bus pirkusios bonus, j Washington,' D. C., National 
šitas sumanymas labai geras >r! Geographic Society raštinės, 
bus didėlę atmintimi ateityje tų I 
žmonių grupių likusių Albume I 
kaipo pirmutinių rėmusių Lietu
vą paskola. Pavienių bonus pir
kusių jei bent vardai liks kur 
nors pažymėta, ir gal tik dides
nėmis sumomis pirkusių paveik
slai bus .patalpinta;

Draugija pirkusi už $50 borią I 
turi teisę siųsti savo narių pa-1 
veikslą-grupę ir tas bus patal
pinta Albume. Pavienių yra cialė divizija, 
perdaug kad sutalpinus paveik- ‘šiaurvakarinė Teritorija’ anks- 
slus nors .jie .butų pirkę ir už tyvose Suvienytų Valstijų die- 
šimtą dolarių boną ar už dau-1 nori kuri liko iškarpyta į valsti- 
giau. ' į jas arba provincijas. Bet nors

Tas nelabai gudrus Misijos 1 ir tas vardas, Patagonija, liko 
planas padidint paskolą kada, po nustumtas nuo daugelio oficia- 
klerikalų pliovonių ant Vileišio >lių popierių, jis užsiliko popu-l 
ir po permainų Atstovybės žmo-| Bariai vartojamas ir turbut to
nes nuo bonų pirkimo atšalo. Te-1 kiu pasiliks pėr ilgą laiką, 
čiau ones tam nepriešingi: igė- “Daugelyj atsitikimų, pa ts .to
rai-yra patraukti draugijas prie limiausis į pietus nusikišęs Ar- 
pirkimo bonų. gentinos smailgalis buna palai-

Bet kode! musų parapijos po koma kaipo ta tolima Patagoni- 
senovei tyli? Juk Amerikoj yra jos žemė..”’Vienok sritis kurią 
suvirš 100 Lietuviškų parapijų ta žemė užima ištiesų padengia 
turinčių turto po keliolika de-Įpusę nuo šiaurės į pietus gulin- 
sėtkų tūkstančių dolarių. Jos 
irgi galėjo — ir gali — pirkti 
bonus ir paremti Lietuvą. Pa
rapijos yra taip pat tvirtai or
ganizuotos grupės, kartais di
desnės už paskiras draugijas.-

Pradžioj šios antros paskolos 
mes buvome padavę sumanymą jos plotas yra beveik dusyk to- 
kad parapijos užtrauktų ant są-|kio didumo kaip Kalifornija, an- 
vo bažnyčių mortgečių-paskolą I tra didžiausia Valstija.
jeigu neturi gatavų1 pinigui ir U.ž I “Galima bus suprasti apie 
tą mortgečių nupirktų po Lie-'sudėtį ir ekonominį tos plačios 
tuvos boną, nors už tukstaątį 
dolarių mažiausią. Juk tie pi
nigai nežus, parapijos nežus iki 
Lietuvos valdžia atmokės pasko
lą — kodėl taip kurčiai laikytis 
ir gailėtis pajudint dalelės Savo 
turto parėmimui Lietuvos? ’

Lengvai būtų naujasis Atstos Į

mas iš tos srities ir milijonai 
galvijų bei daugybė milijonų 
avių jau auginama tiktai daly
se tos žemės. Kaip tik bus dar 
keletas tūkstančių mylių gelžke- 
lio linijų pravesta, keletas šimtų 
garinių kastuvų bus paleista 
darban, prie to keletas .milijonų 
jardų vielinių tvorų bus užties
ta savose vietose, ir Pa'tągonijos 
‘tyrai’ be abejo pradings -kaip 
pradingo Siaurinėj Amerikoj.

“Žingeidu yra paminėti faktą 
iš atsargaus mokslininko—Dar- 
wino — pareiškimą kuris daug 
pridavė Patagonijai blogo neuž
tarnauto vardo pasaulyje. Dar
win studijavo svarbiausia tos 
nežinomos žemės pakraščius ir 
jo prasti raportai buvo supras
ta teisybė apie visą tą šalį. Per 
desėtkus metų nei vienas nema
nė vertu vykti tenai ir tyrinė
ti tolimesnes nuo pavandenio 
sritis.

“Vakarų linkui nuo pusiau- 
I derlingų žemių ir lygumų randa
si pats žingei'džiausias ir ma
žiausia žinomas Patagonijos plo
tas. Prie, rytinės pašonės An
des kainynų ir nekurtuose klo
niuose tarp jos paralelių augš-|i 
tumų randasi vaizdingas ir kli- 1 
ma'tiškas rojus, žolingos pie- 1 
vos ir medžiais padengtos pa- 1 
kalnės išsimaišę tarpais augštų i 
stačių kalnų, sniegais padengtų 
čiukurų; ir visur- prasidraikę ei- 1 
na nesuskaitomose daugybėse 
kunkuliuojanti upeliai ir guli 
dangaus mėlynumo ežerai. Tas 
viskas yra, tikrai sakant, viena 
iš pažymiausių ir stebėtiniausių 
ežerų sričių pasaulyje. Daugy
bė tų vandenų yra didumo kaip 
Ežeras Chaplain. Tiktai lygina
mai mažą dalis tų ežerų tėra 
suvardinta ir nekurie sunume- 
riuota. Daugelis jų net nebuvo 
ištyrinėta. Ir tai šių tarpkal- 
ninių ežerų srityje mokslininkų 
ekspedicijos jieškos tų keistų 
sutvėrimų kuriuos nekurie sako 
yra tenai matę.

“Vienas iš- geriausia žinomų 
Andiškų ežerų Argentinoj yra 
Nahuel Huapi. šis ežeras yra 
Patagonijos krašte vienok dar 
yra netoli 1000 mylių į šiaurę 
nuo Horn Rago. Didumas to 
vandenų sudaromo ploto yra ne
toli-250 ketvirtainių mylių. Jo 

tuo kuo dideli Vakarai ir Piet- laipsnis pietiniam žemės gale 
vakariai buvo Suvienytoms Vai- beveik yra lygus šiaurinio galo 

Istijoms tik ką po Civilės Karės. Rocky Kalnynų Nacionalio Par- ; 
(Buvo pasakos apie ‘didelį Ame- ko, netoli Denverį ir ji yra apie 1 
rikos tyryną’ tais laikais — apie 800 mylių nuo Buenos Ayres, 1 

Į sausą, liūdną kraštą kurio nie- tokio 'tolumo kaip yra Denver i 
vas ir Męrikališka Misija pasi-jkam nebūtų reikalinga. Vienok Į nuo Chicagos. Daug teritori- 

po pravedimo gelžkęlių, ūkių, įjos apie ežerą tapo atidėta, vai- i 
galvijų auginimo ir užvedimo 
laistymo sistemų ši šiaurinės 
‘pustynė’ dingsta.

“Taip buvo ir Patagonija va
dinama tyrais per daugybę me-

DINTI ‘‘TYRAI”

“Jeigu turimas supratimas 
Japie Patagoniją yra dalimai per
dėtas”, sa'ko tas btiletinas, “yra 
tam gera priežastis, kadangi ta 
sritis tikrai neprasidėjo dar bū
ti gerai žinoma pirmiau gent- . 
kartės atgal, ir net dabar yra 
pusėtinai didelių plotų kurie nė- 

[ra ištyrinėta. Pirmutinis fak- 
i tas kurį reikia suprasti apie Pa
tagoniją yra tas jog ji nėra ofi-

Panašiai kaip

čios Argentinos ilgumo, ir nusi
tęsia nuo centrelines Argentinos 
per suvirš 1000 mylių į pietus 
b'eveik iki pat smailgalio konti
nento. Jos plotis yra įvairiose 
vietose nuo apie 150 mylių pie
tuose iki 450 mylių šiaurėj, ir

žemės išyys'tymą pareiškimu to 
jog Patagonija Argentinai yra

Suvienytoms Val- 
_________ ..T po Civilės Karės.____ „ ___ _________________ 
Buvo pasakos apie ‘didelį Ame- ko, netoli Denver, ir ji yra apie

I vil/nc lotl/ai'a ___  onio < QDD mvrlin mm Rimnnc A irroo *

vijus “bedieviško” Vileišio Mi
sijos surinktą sumą jeigu būtų 
pasikėsinta kreiptis į tą šaltinį 
paskolos,jieškant. Dabar rodos 
bonų neišparduota nei už pen
kiasdešimts tūkstančių, nors su Į 
pasižadėjusiais (dar nemokėjų-j tų; tečiau ūkių ir irigacijos dar- i_, __ !_
siais) ta suma perviršinta. [bas jau išgelbėjo dideles tuštu-Įdėlį industrialį miestą.”

džios. ir daugumas bus vartoja^ 
ma Argentinos svarbiausiu tau
tiniu parku. Planuojama yra 
pakinkyti dide’snęją upę ir pa
būdavote prie rytinio šono eže
ro, puikaus klimato srityje, di-

S. L. A. Virto Baubu
Susivienijimas Lietuvių Ame

rikoje išsiaugino sau baubą ku
rio dabar pats bijo. Geriau sa
kant, Amerikos Lietuviai tauti
ninkai sau tą išgąstį užsiaugino 
ir dabar prieš ją turi drebėti.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje. po atskilimo kuniginių ir 
susidarymo Rymo Katalikų Su
sivienijimo, liko su mažai pini
gų ir su gabiais protais keleto 
žmonių kurie į trumpą laiką Su
sivienijimą išaugino milžiniška 
organizacija. Augino taip smar
kiai, ir taip troško jo išsiplėto- 
jimo, kad nepaisė kas jin rašė
si, bile tik rašėsi, nors jau dabar 
pasirodo kad tie prisirašiusieji 
dalimai peržengia’ net pačius pa
matinius. tos organizacijos dės
nius Lietuvių tautos reikale.

Išsykio Susivienijimo vedėjai 
labai džiaugėsi bile tik prie- jo 
rašėsi kuodaugiausia narių. Ir 
dabar turime jame perdaug bol
ševikų prieš kuriuos rinkimams 
atėjus tautininkai dreba. Keno 
čia kaltė? Ar ne tų pačių ve
dėjų kurie norėjo “bepartiviš- 
kumo”, nejausdami kad iš kitos 
pusės partiviškumas sau""ragus 
augina?

Bet gal Susivienijimas butų 
tokiu neišaugęs? Gal. Bet kas 
skirtumo jei jis butų ir mažes
nis buvęs, o grynai tautiška or
ganizacija pasilaikęs ant visa
dos?

Nebūtų nei pakenkta augi
mui. žmonės butų tikrai žino
ję prie ko jie rašosi, ir nebūtų 
tikėję kada nors galėsią ‘Susi
vienijime kėsintis bosauti.

Tie tautininkai kurie dabar 
nori likti SLA. viršininkais pa
tįs yra kalti to milžino išaugi- 
nime prieš kurį dabar dreba.

Keno čia bus laidptuvės?
R u b e k : — Aš nieko negirdė-

eini : — Carge, kas nors yra ant 
Taškui vie-

$1

(Daf bus)
pusi. 288 
.... p.84 
... p. 79

75
50
35

1269 Amerika. Rinkinis įvairiu faktų
14 Aukso. Obuolio Istorija (su pav.) 

1145 Akyvi Apsirijkimai Sviete .. 
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai

žinimo su Lenkais ir visos jų. šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00
Tvirtais .apdarais ___________ ____________ 1.50

Reikalaukit “Dirvoje”

"DIRVA" TIK DOLAR1S $1
OALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kurie nedirba 
1 ir neturi iš ko užsimokėti mėtinės, 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 doląrių 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)

“DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$2.00
$3.00
$2.50



Pasaulinė Karė prasidėjo liepos’ 28 d. 
1914 m.; pertrauka pasirašyta lapkričio U 
d. 1918'm.

Apskaitliuojama jog pasaulinėj karėj 
užmušta 7,450,200 kareivių. -

Dvidešimts septynios tautos buvo tie
siog įmaišyta pasaulinėj karėj.

Pinigais pasaulinė karė kainavo, iki 
balandžio 30 d. 1919 m., apie 186 bilijonus 
(186,000,000,000) dolarių?

Beveik trįs ketvirtdaliai viso pasaulio 
sidabro iškasama Šiaurinėj Amerikoj.

Harvard yra seniausia kolegija Suvie
nytose Valstijose, įsteigta 1638 m. Cam
bridge, Mass. Dabar vadinama Harvard 
Universitetas.

Klijai dedami ant pačtinių markių yra 
padaryti iš saldžiųjų bulvių sirupo,

Kubiška pėda vandens turi septynis ir 
pusę galionų, sveria 62 ir pusę svarų.

Nekurie moteriški vorai padeda 2,000 
kiaušinių. Bičių karalienė padedą apie 
100,000 kiaušinių vienų sezonu. .

Oberlin Kolegija, netoli Cleveland, O., 
buvo pirmutinė pradėjusi priimti moteris' 
studentes.

Pirmutinė tinkamai padarytą siuvama 
mašina buvo užptentuota 1846 metais, iš
radėjas Elias Howe, Amerikietis.

Šiaurinė Ameriką yra trečias didžiau
sias kontinentas. Azija ir Afrika turi di
desnius plotus.

Seniausias Suv. Valstijose miestas, St. 
Augustine, įsteigtas Ispanų 1565 metais.

Galionas vandens (4 kvortos) sveria 
aštuonis ir pusę svarų.

Pačto štampai pirmiausia pradėta nau
doti Anglijoj 1840 metais; Suv. Valstijose 
1847 metais.

Pirmas telegrafas Amerikoj pradėjęs 
veikti buvo tarpe Washington© ir Baltimo- 
ręs, gegužio 27 d. 1844 m.

Visas žemės skritulio didumas iš vir
šaus’, su žeme ir vafrd&hiu, yra 197 milijo
nai ketvirtainių mylių; žemė užima 54 mi
lijonus mylių. Visas likusis didumas ap
dengta vandeniu.

“Žmogus kokį mes mylim yra tas kuris 
mano geriausią ir mažiausia blogai kalba 
apie savo kaimynus.”

“Namai yra tėvo karalystė, vaiko ro
jus, motinos pasaulis.” -. ’ .

Mill

IKiek Jusu Dolaris Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIQ

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

t

i

Saugumo Užtikrinimas
DANKINAMI biznyje perkami 

šėrai yra didžiausias užtikrini
mas pelno ir saugumo jūsų pini
gams. Ši įstaiga -— The A. B. Sa
vings and Loan Company — yra 
viena iš daugybės pasekmingai vei
kiančių Ohio valstijoje ir Clevelan
do mieste. Ją suorganizavo pla
čiai Clevelando ir Amerikos Lietu
viams žinomas ' tokių, biznių 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 Clevelan
do Lietuvių Budavojimo ir Pasko
los Banko, dabar turinčio kapitalo 
suvirš $600,000.00. Jis yra po seno
vei tos įstaigos iždininku. Ji šė
rininkams moka 8 nuošimčius.
Kita didelė įstaiga, lošianti žymią 
rolę Clevelando mieste, suorgani- 
zuota-išauginta Bartoševičiaus pa
sidarbavimu yra The Municipal 
Savings and Loan Company, su 
šiais skyriais: The Representative 
Realty .Company ir The Municipal 
Mortgage Company. Bendras šių 
įstaigų kapitalas dabar yra keturi 
milijonai dolarių. Ji moka šėrinin- 
kams 12 nuošimčių ant metų. Jis 
yra jos vice-prezidentu.
Trečia pasekminga Clevelando įs-, 
taiga, Lietuvių tarpe, p. Bartoševi
čiaus- suorganizuota, yra The Li
thuanian Mortgage Co., Bartoševi
čius yra prezidentu, šėrininkams 
mokama 12 nuošimtis.
Bartoševičius yra taipgi “Dirvos” 
leidėjas, prie to iždininkas Birutės 
Duonos Bendrovės, ir \arys kitų 
panašių įstaigų Clevelande.
Iki šiolei daug bandymų daryta 
tarp Lietuvių kituose miestuose ir 
'vis su nepasisekimais žmonės at- 
grąsinta. Clevelando Lietuviai su 
savo pasekmingais bizniais tylėjo 
ir nesigyrė. Dabar suteikiama ta 
proga ir kitiems.
Kviečiam visus Lietuvius ne tiktai 
gyvenančius Clevelande, bet ir jus 
visus kur jus nebūtumėt, prisidėti 
ir^buti jūsų apielinkėj bendradar-.

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

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

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

Valdyba šios Kompanijos suside
da iš šių žinomų žmonių:
A. B. Bartoševičius — Prez. 
Jonas Tidd — Vice Prez.
K. S. Karpavičius — Sekr.
V. Bartoševičius — Iždin.

1<S. • -Bartošeyičįus—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 šėrai bū
tinai turi likti čielybėje visu laiku 
kada žmogus juos padeda.
Apie Šerus. Ohio valstija pavelija 
parduoti žmonėms ištraukiamus ir 

.. neištraukiamus šėrus. Abejų šėrų 
kaina šioje įstaigoje yra -$105. Ku
rie perka neištraukiamus šėrus su
moka visus $105 ant syk. Užsira
šant ištraukiamų šėrų, reikia $5 
įmokėti ant syk nuo kožno šėro, o 
už pačius šėrus mokėti po 50c. nuo 
šėro kas mėnuo (galima mokėt ir 
po daugiau). Tuos ištraukiamųjų 
šėrų pinigus galima išsiimti kada 

‘ nori nors ir nesumoki pilnai iki šė
ro, bet ištraukti negalima tų $5 
įmokėtų kaipo narystės mokestį. 
Kitaip sakant, ištraukiami šėrai 
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'f už Padėtus Taupymui Pinigus. 
Šis Bankas už padėtus ant knyge
lių pinigus savo depozitoriams mo
ka penkis nuošimčius ant metų, ir . 
tai nuo dienos padėjimo iki ištrau
kimo, ne nuo tam paskirto laiko.

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

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

Gerbiamieji: w a ___
apie kompanijos akcijas ir pasidėjimąmacijų 

pinigų.

Vardas

Adresas

Miestas

Prisiųskitę man platesnių infor-

Su pagarba —

Valst..

DRAUGIJA
SUSITVĖRĖ PABALTIJOS-AMER1KOS

Kovo 31 d. viename iš žy
miausių New Yorico klubų — 
Metropolitan Club, 5th ave. ir 
60 st. — įvyko neskaitlingas bet 
didelės svarbos, susirinkimas. 
Jame buvo tik šešiolika žmonių: 
septyni Amerikonai ir devyni 
Pabaltijos tautų atstovai: Lie
tuvių, Latvių ir Estų — po du 
atstovu nuo kiekvienos tautos, 
tarpe jų ir be to dar tų valsty
bių oficialiai atstovai Amerikon.

Mums Lietuviams tasai susi
rinkimas rodos pirmas tos rūšies 
Amerikoje, svarbus yra dėlto 
kad jame pradėta pamatai ir 
padaryta graži pradžia visokia- 
riopam susiartinimui Lietuvių 
tautos su Amerikos tauta.

Mėginimų prieiti ir susiartin
ti buvo ir seniau, tečiau vis vie
nos tik pusės reikalais. Laike 
karės Dėdė Šamas jieškojo Lie
tuvių išeivių (kaip ir kitų) nuo- 
širdės paramos. Tada Amerika 
gavo progos pažinti šiek tiek 
arčiau Lietuvius.-"'Mes, žinoma, 
ėjome ir teikėme pagalbą. Lai
ke tos pat karės ir vėliau po ka
rės jau mes ėjome pas Ameri
kos tautą prašydami sau para
mos, visų pirmiausia pripažini
mo savo valstybės. Tik čia su- j 
sidurėme su indomiu apsireiški
mu kad tiedvi-tauti ikišiol dar 
visai mažai tepasižįsta. Ameri
ka, pradėjimui mus aktiviai 
remti turėtų labiau mumis už
siinteresuoti, arčiau pažinti, ir 
gauti daugiau užuojautos, .pa
matyti. ir sau šiek tiek naudos 
iš artimesnio su Lietuviais su
sidraugavimo. Musų tautos gra
ži; 1 
reiškomis MĮL_ ,
literatūra, daile, su musų pra
eities papročiais, budu, visa tai 
Amerikonams norintiems tyri
nėti ir mokintis — o tokių yra 
daug — gali suteikti daug nau
dingos medegos musų šalies di
deli turtai, gyventojų darbštu
mas ir rimtumas, gi iš antros 
pusės labai dar neišvystyta ma
teriale kultūra, taigi labai pato
gi dirba įvesdinimui kapitalų į 
saugius ir pelningus biznius — 
gali sudomėti nevieną Ameriko
ną piniguočių jieškantį patogios 
vietos savo kapitalams. ~ '

Iš antros piisėš, mums Ame
rikos Lietuviams kurių didumai 
turbut prisieis čia Amerikoje 
daryti savo ateitį, irgi pravar
tu bus prieiti Arčiau prie Ame
rikos rinktinių protų, prie šios 
šalies idėjinių vadų ir pažinti tą 
pačią Ameriką arčiau, tikriau 
ir inteligentingiau. štai pana
šiomis mintimis turbut vadova
vosi Lietuvos Atstovas V. Čar
neckis, kuris *ir buvo pirmasai 
iniciatorius Amerikos-Baltijos 
Draugijos. Susipažinęs su tū
lais' Amerikonų žymiasiais ide- 
jininkais, veikėjais, mokslavy- 
riais ir biznieriais, jisai užinte- 
savo juos minėtos draugijos 
idėja ir privedė laimingai prie 
jos užmezgimo. Susirinkime da- - 
lyvavo nuo Amerikonų:

Ponas Caldwell, politikas, eko
nomistas, visuomenininkas ir 
biznierius, 
kos kapitalams naujų 
prezidentas vidaus Europos 
sociacijos.

Hamilton Holt, vienas iš 
miausių demokratų partijos 
dų. Tarptautinės taikos žymus 
veikėjas. "

Kongresmanas Chandler, nuo 
New Yorko valstijos respubli
konas, žinomas Lietuvos priete- 
lius ir gynėjas, buvęs Lietuvoje:

Profesorius Dugan, Direkto
rius Tarptautinio švietimo in
stituto (Rockefeller Fund).

Ponas McDonald, žymus poli
tikierius, pirmininkas American 
Association for International 
Policy.

Prof. Bender, Princeton Uni
versiteto Indo-Germanų filolo
gijos profesorius, žinomas Lie
tuvių* prietelis.

Susirinkimą organizavo gerb. 
Čarneckio gerai pažįstamas p. 
Caldwell, ir jis vedė tą susirin
kimą. Po pirmininko Caldwell’o 
kalbos, pirmiausia buvo pakvies
tas kalbėti Lietuvos Atstovas 
V. čarnečkis, kuris taisyklinga 
Anglų kalba pasveikino susirin
kusius Lietuvių tautos vardu, 
pažymėdamas tokios draugijos 
svarbą tautų susiartinimui vy
kinant skaistų idealą ramaus, 
taikingo tautii sugyvenimo ir 
bendradarbiavimo.

Taip pat sveikino susirinkimą 
Latvių ir Estų atstovai. Kaibė-

Iš

Yorke sudaryti konstitucijos 
projektui ir sušaukti sekantį su
sirinkimą. .Lietuviams indomau- 
jantiems tos draugijos reikalais 
del informacijų reikia kol kas

jo beveik visi ir Amerikonai, 
jų daugiausia ir gražiausia 
kongresmanas Chandler. Gyvai kreiptis: 
diskusuota klausimas į ką rei- Dr j j Bielskis, 501 E. 26th 

. ketų kreipti domę steigiamajam j gį Brooklyn N. Y.
i draugijai: į ekonominį, kulturi- ” s ViImo'atas; 100 F*ifth av. 

nj, ar politini veikimą. |New York Cjty
Kongresmanas Chandler kar

štai "nurodinėjo kad nei ’-kultū
rinis, -'nei ekonominis vaisingas 
veikimas nebus galima kol Ame
rikos valdžia nepripažins Lietu
vos valdžios nepriklausomybės. 
Kaipo Amerikos sūnūs, jisai la
bai skaudžiai atjaučiąs tą fak
tą jog Lietuva iki šiol dar šios 
šalies valdžios dar nepripažinta. 
Ragino visus ten esančius Ame
rikonus uoliai tam reikalui pa
sidarbuoti. Diskusijose paaiš
kėjo kad ir kultūrinis, ir ekono
minis ir politinis veikimas bus 
draugijai lygiai ir gyvai reika
lingą.

Nutarta pradėti energingai 
ir plačiai organizuotis. Nario 
metame mokestis pramatoma 
apie $10. Tikimasi kad visose 
musų kolonijose įsisteigs ateity
je tos draugijos skyrių ir kad 
visi žymesnieji kolonijų Lietu
viai prie tos draugijos ir patįs 
dėsis, ir pritrauks prie jos-savo 
pažįstamus intakingus Ameriko
nus.

Išrinkta laikinoji valdyba su 
p. Caldwell’u pirmininku"'New

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 į Cherbourg, 
Southampton ir Hamburg 
Visi kambariukai atskirai.

Ekstra mokesčių nėra.
ROYAL MAIL 

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

m
B

turtinga dvasia su jos ap- M 
komis — kalba, dainomis, W

»
JA Columbia Rekordų ft 

ir Grafofonų
Ą Krautuve ftP ®
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Vienas Dolaris yra pusiau 
mažiau už Du. Kurie neiš
gali t kitaip, užsirašykit 

“Dirvą” pusei metą.

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

vietiniai agentai.
Kelione Lietuvon, Lenkijon, Rusijai, į 

Latvijon, Ukrainon ir į visas 
Baltijos Valstybes.

kabinę) Bal. 18
- Gegužio 13'
103.50. Taksų |5.
Southampton;

PANNONIA (tik
CARONIA - -

Kabinę $130. 3 Kl.
Per Cherbourg, 

Liverpool ir Glasgow
CARMANIA - - Bal. 19

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
u gretimu persėdimu į kitą laivą ii 
Southam p tono j Danzigą, Piliavą 

ir Liepojų:
MAURETANIA Bal. 25 Geg. 16
AQUITANIA - Geg. 2 Geg. 23

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

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją 

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

- PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

visuomenininkas 
t^rpinfnkas Ameri- 

rinkų;
as-

žy- 
va-

REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c 
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainy, Muzikos 
ir kitokius Rekordus. 
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokiu 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

I

m

'‘Lietuvos Ūkininkas”
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 dovanu.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui

P. Mikolainis
53 Hudson Avenue ■ 

Brooklyn, N. Y.

“DIRVA”. ATPIGINTA 
(žiūr. pusi. 3-čią)

Ar Jus Kukina Pleiskanos? 
NAUDOKITE įįtsffles

x Ar Jums Galvos Odą N i eiti? 
naudokite Ruffles 
ht Jiptį Plaukai >5 lenką? 
NAUDOKITE Ruffles .

Ar Jus Norit© Apsaugoti* Juos? J 
NAUDOKITE ’ /

Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais 1 
NAUDOKITE Ruffles 

Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai
NAUDOKITE RjlffleS j

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkn, arba tiesiog 
iŠ išdirbčju per paSty už 75c. bonkp.

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

SPAUDOS DARBAI’ 
ąjtjUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius 
Uit 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;

<TTBiznieriams dažome Laiškus, Konvertus 
ui ir įvairios rųšies Garsinimus-Kor teles;

Spausdiname taipgi dideles Kortas.
Darbus'atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname 
pagal užsakymo kiekvieną dalykėlį nuo pa
prasčiausio iki didžiausiam.

Greitus užsakymus persiuhčiam Special De
livery.

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

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY

Įsteigta 1913 metais

praneša savo daugybei kostumerių jog jos sumokėtas 
kapitalas dabar pasiekė pilną $1,000,000.00.
i'tu 5'

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:
St. Clair Skyrius

2006 St. Clair Avenue
P. MULIOLIS, Vedėjas į

Superior Skyrius
7909 Superior Avenue
M.'A. VINSON, Vedėjas

Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue S



as Dolaris yra pusiau
au už Du. Kurie neis
it kitaip, užsirašykit 
Dirvą” pusei metų. llannitnaH

DIRVA 5

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

PEARY’S TYRINĖJIMAI TOLIMŲ 
ŠIAURIŲ

įsi moderniai laivai pasaulyj, 
sias užlaikymas keleivių. Ju- 
ite arba kaimynystėj randasi" 

vietiniai agentai.
Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

ijon, Ukrainon ir j visas 
Baltijos Valstybes.

ęONIA (tik kabinę) Bal. 18 
)NIA - - - Gegužio 13 
$130. 3 Kl. 103.50. Taksų $5.
Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow
IAN IA ..... Bal. 19
IK AI vadovaujama ekskursija 
imu persėdimu j kitų laivų iš 
amptono j Danzigų, Piliavų

ir Liepojų:
RETANIA Bal. 25 Geg. 16 
[TANIA - Geg. 2 Geg. 23 
gliją ar Hamburgu j Danzigų 
). Liepojun $110. Taksų $5.
W.'.'.W.YA'.W.'AV.Y,

Rašo GILBERT GROSVENOR
National Geographic Society Prezidentas

JETUVOS
jai prekes kompanijų 
seniausių LlETUVlŠ- 
jntura uždėta 1910 m.' 
eis- keliaujantiems į

inkų ant stoties.
Į pagal dieninį kursą, 
fiverstinas, bet išmai-

»kas
New York, N. Y.

ikina Pleitkano*?
iite Rajrje*dvo> OĄ N i eiti-
UTE
Plaukai 3lenką?
“TE /Apsaugoti* Juos r f
UTE taukų gražiais ir tankiais 
CITE JĮųffles |
odos sveikai ir Ivanai

KITE Ruffles yĮį

>se po 65c. bonkn, arba tiesiog 
už 75c. bonkę).

PER & CO.
Brooklyn* N. Y.

_______ .JARBAI"
ekama Visokius 
tai Baliams Pa- 
okio didžio; Ti
ns Konstitucijas, 
Lankymo Lape- 

jimus, Mokesčių 
ias Draugystėms

iškus, Konvertus 
inimus-Korteles; 
i Kortas.

is Spalvomis, pa- 
bei spausdiname 
dalykėlį nuo pa

čiam Special De-

JSTUVĖ 
Cleveland, O.

sumokėtas 
0.00.

; taupymus 
ošimčio už 
nai.

ar daugiau

(Tąsa iš pereito num.)
Peary dabar atkreipė savo domę j Po

lių, kuris radosi 396 geografiškos mylios 
toliau šiaurėn negu koks žmogus yra pra^ 
sisiekęs iš vakarinio pasaulio. Dasigaut 
tenai iš Amerikos pusės jam reikia pramušt 
visiškai naują kelią dar niekeno neitą kiek
vienoje mylioje šiaurėn nuo Greely’s pa
siekto laipsno 83° 24’. Niekas dar nepri
ėjo taip arti prie šiaurinio žemgalio. Mark
ham ir kiti gavo sau neužmirštiną garbę 
pranešdami vėliavą gerokai mažiau negu 
100 mylių, Parry prasimušė per 150 mylių,! 
ir Nansen 128 nuo savo laivo iki Poliaus.

Patyrimai Grenlandijoj pertikrino Pea
ry, galima sakyt daug labiau negu pirmiau, 
jog peržengti vienatinį paskutinį ir kebliau
sią barjerą galima bus >tik priėmus pobūdį 
gyvenimo, maisto, snieginių čeverykų, ir 
drapanų kaip vartoja Eskimosai, kurie per 
šimtmečių patyrimą išmoko tinkamiausių): 
metodų -kovojimui su žiaurumais arktiko 
oro; pasinaudoti šiauriniais gyvuliais, ark
liškais briedžiais, samaniniais jaučiais, ir 
tt., ko jo tyrinėjimams tęsiantis pasirodė 
tenai yra labai daug, įtokiu budu šviežia 
mėsa galima buvo palaikyti jo žmones ge
roj sveikatoj ir gerame upe bėgyje žiaurios 
ištisos sloginančios žiemos nakties; paga
linus dar reikėjo išmokint„Eskimus daly
vauti su jais prie daiktų gabenimo rogė
mis.

Pirmoje savo šiaurinio poliaus ekspe
dicijoje, kuri tęsėsi keturis metus, 1898— 
1902, Peary neįstengė prieiti arčiau negu 
343 mylias nuo' Poliaus. Kiekvieną jo kė
sinimosi metą tirštas užsigrudimas ledų už
kirto kelią į poliarį okeaną, priversdami 
jį pasidaryti stovyklą už^ apie 700 mylių 
nuo Poliaus, arba 200 'mylių Į pietūs’ nuo’ 
vietos kur apsibuvo Nares, kas reiškia per- 
didelis tolumas nuo Poliaus kad butų gali
ma pereiti vieno sezono laiku kada ledai 
atsileidžia. Bėgyje šito bandymo periodo, 
rogių kelionėse kuriose tolumą ir fiziškus 
keblumus perviršijus padaryta nepaprasti 
rekordai Grenlandijoj, -jis ištyrinėjo ir iš
rašė mapas šimtų mylių pakraščio Gren
landijos ir salų šiaurėj ir vakaruose nuo 
Grenlandijos.

Sekančiu pasikėsinimu, Peary užtikri
no pasiekimą polario okeano prirengdamas 
planus ir pastatydamas laivą Roosevelt, ku
rio tvirtas subudavojimas davė progos pra
silaužti kelią į geistąją vietą prie polarių 
jūrių pakraščio. Nuo čionai jis atliko tą 
pažymią kelionę 1906 metais iki 87° 6’ lai
psnio, padarant naują rekordą. Nepapraš

yto žiaurumo vėjai, sukildami apie tą laiką, 
neleido jam prieiti prieHPoliaus ir beveik 
jam pačiam galo nepadarė.

Paskutinė Peary’s ekspedicija 1908— 
1909 metais buvo pasekme Poliaus atradi
mo ir ištyrinėjimo gilaus okeano esančio 
aplinkui jį. Tos 396 mylios nuo Greely’s 
toliausio pasiekimo buvo praeita sekan
čiai: 1900 metais, 30 mylių; 1902 m., 23 
mylios; 1905 m., 169 mylios; 1909 m. 174 
mylios.

Sunku butų geriau apsakyti smulkme
nišką jo išrokaVimą ir gerą atidą kreiptą 
kiekvienoje jo kampanijoje kurią tik rengė) 
kaip suminėjant faktą jog, nors Peary im
davosi šimtus žmonių šiaurėn su savim sa
vo įvairiose ekspedicijose, jis visus juos at
gal parsigabeno, geroje sveikatoje, išsky
rus du, kurie žuvo nelaimėse, už kurias pats 
vadas visiškai nebuvo atsakoniybėje. Ko
kis skirtumas šio rekordo lyginant jį su 
kitais surašais nelaimių nuo ligų, šalčio, ' 
laivakrušų, ir badavimo kas visuomenės 
mintyje yra užsilikę iš kitų kelionių su tra
gedijomis ir mirtimi.

Taip tai Robertas E. Peary apvaini-

kavo savo gyvenimo pasišventimą ištyrinė
jimui ledinių šiaurių ir pastumėjimui mok
slo sunkiai laimėtu atradimu Šiaurinio Po
liaus. Dovana už keturių šimtų metų kė
sinimąsi ir pastangas galiauš pateko la
biausia užsispyrusiam ir geriausia priren
gusias mokslišką ataką ant šiaurinio žem- PASKUTINIS SNIEGAS 
galio. Peary’s pasisekimas buvo gali- Nutirpo jau sniegas žiemos 
mas tik per ilgą patyrimą-, kas suteikė jam paskutinis, 
pilną apsipažinimą su keblumais kokius Prasijuokė saulė* linksmai, 
reikia pernešti, ir per nepaprastą sutaiky-Jr medžiai susprogo gražiai 
mą protinių ir fizišku jiegu — kuris tai L . f iri.0J . . . 
šaltinis pagelbėjo jam išrasti, kelius issi-l 
lenkimui visų negerovių, pakantumas ir štai vasara skunrba, ateina 
drąsą kuri nepažinojai pergalės, ir tai bu- ■ šiltoji,
vo jo fiziška dovana kokia gamta suteikia Jj P^šiasi rubais žaliais, 
tik mažumai žmonių. .. ' mirguoja, «

Jau buvo minėta jog garbė kokią Pea- Dabinas daugspa'lviais žiedais, 
ry atsiekė priguli visam pasauliui ir ja da
linasi visa žmonija. Vienok mes, jo vien- Link1sm1umas pasauli apėmęs 
tauciąi, kurie žinojome kaip jis kovojo per Taip vasaros laukus ilgai 
tuos daugelį metų prieš nepasisekimus ir Pavasario vėjams sukilus 
sunkumus ir kaip jis buvo paspaustas po| jausmingai 
finansinę našta kuri butų sutrynus silp
nesnius pečius, ypatingai džiaugiamės jog 
jis “galutinai, atsilygino”, ir jog Ameriko- 

inas pastojo vienoj eilėj su Hudsonu, Ma- 
jgellanu, ir Kolumbų’

Peary’s pirma prakalba National Geo
graphic Society susirinkime buvo rudeny-

jausmingai 
Jau dingo baltieji sniegai.

Perkūnas.
’ B . ‘ M. •

Nuo Juokų Red.: Gerb. Per
kūnas čia siaučia'jau antru kar
tu, kaip tik vasarai užeinant. 
Jo šios eilės yra atbalsiu ant 
musų patėmijimo jog dar nie- 

moo • .... .. Įkas nėra parašęs- eilių apie pas-
je 1888 metais, kuomet šitoji Draugija dar kutinį sniegą. Beit abejojame 
buvo tik keleto mėnesiu amžiaus. Jis tuo- ar dabar nutirpęs (pas mus Cle- 
met pasakojo apie ekspediciją kurią jis va- velande) sniegas bus jau pas- 
dovavo per Nicaragua. Jis buvo aktiviai kutinis, nors šios eilės atėjo jau 
surištas su tos draugijos darbais nuo pat lkovo viduryj, tuoj po musų pa- 

, . j. . .... įsigedimo tokiu eilių. Jas laikė-ios ankstyvu dienu, ir po kiekvieno savo ,.. .. . . .. _. I™ iki šiolei prisibijodami kad
sugiyžimo iš ekspedicijos tolimoje šiamėję, bartais vėl neapsnigtų ir nebo
jo pirmas viešas pranešimas buvo prieš tų iš jo dainos juoko.
National Geographic Society. Jo pskutinisĮ Mes visada randame priekabę 
viešas pasirodymas buvo ant platformos 
irgi National Geographic Society susirin
kime sausyje, 1919 m., kuomet jis perstatė 
Stefanssoną, kuris tik ką buvo sugryžęs iš 
Kanados Šiaurės.

1907 metais jam buvo padovanota Hub
bard Aukso Medalis tos Draugijos vardu 
per Prezidentą Roosevelt, ir 1909 m. Spe- 
cialis Aukso Medalis už jo atradimą Šiau
rinio Poliaus, ir vėliau jis buvo nariu drau
gijos valdybos nariu per eilę metų.

KAINAS
Eina per kalnus ir žalias pievas, 
Verkia, dejuoja po miškus;
Klaidžioja, vargšas, nuliūdęs, vienas, 
Tai vaiko vėjus po laukus.

Kur akį meta baisybes turi, 
Nes jam vaidinas darbas tas jo: 
Kur tik kavojas vis Ablius guli, 
Ir kraujas teka nuo kalnų, 
bėga, klumpa, lenda žemiausia,Vėl

Plaukai tik draikos į šalis,
Tai kiek pabėgęs rėkia baisiausia, 
Draskydam’s rubus į dalis.

Bet jo bėgimas pernieRą eina — 
Nuo bausmės rykštės nepabėgs; 
Lavon’s nežiūri, vis pirma eina, 
Ir kolei gyvas jį regės.

Laukai žaliuoja ir paukščiai gieda, 
Žvėris mauroja po miškus;
Kur Kainas eina — ten kraujas rieda, 
Upėmis teka per laukus.

Ir varnos vejas ir baisiai šaukia, 
Nei kur pabėgti nežinai.
Kur tik jis bėga ten baimė laukia; 
Jisai prakeiktas amžinai....

Ant.-Ferd.-Max.

Gamta padaro kūdikius kaip" genijus 
padrąsinimui motinų rūpintis jais. Imant 
proporcionaliai veido ilgį, kūdikio kakta 
buna dusyk didesnė negu suaugusio žmo
gaus. Su laiku smakrai pradeda augti, gi 
kakta pasilieka tokia pat.

Pasekmingas žmogus yra paprastai vi
dutinis žmogus kuris padarė progą arba 
pasinaudojo proga.

Viskas išsykio yra sunku.
Nežiūrint kaip-prastai gramatiką su

prastume, mums labai malonu atrasti kitų 
žmonių klaidas.

Tikras mokinimo tikslas nėra davimas 
informacijų, bet davimas žmonėms supra
timo kuris pagelbsti kaip informacijomis 
pasinaudoti.

. BLDG.
air Skyrius 
dr Avenue 
)LIS, Vedėjas

Eiles Avenue

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

jau kitais tokiais metais "bus 25 j Mes girdėjome žmones kal- 
amželio....

Kad Amerikos ir Anglijos vy
rai tik kas ketvirti metai’ šutei! atkerta: “Kas iš to gražumo kad 
kė mergelėms teisę sau vyrus’*"—1'1"'’ 
rinktis arba piršlybas pačios ve
sti, nei Lieltuvos Steig. Seimo 
krikščionių demokratų blokas 
jums tankiau nepavelys.

Nes. tada senmergių niekad! 
nebūtų, ir vyrai laisvi trumpai, 
but gailėtų.

Kada nekurie laikraščiai nu
siskundė kad naujasis (Lietuvos 
Atstovas nieko neparašo pasko
los ir abelnai Lietuvos valįftybės 
reikalais, Chicagos “Draugas” 
rėkė buk tie laikraščiai' del to 
reikalaują Atstovo straipsnių 
kad jie neturį ką j savo špaltas 
dėti — -nori kad jiems Atstovy
bė prirašytų.

O kada dabar iš Atstovybės 
paleista straipsniai, ‘“Draugas” 
juos pirmiausia sukišo. Kurie- 
laikraščiai neturi raštų, ką? *P

Ir Knut Hamsun — Lietuvis! 
Kauno “Lietuvos žinios” pade
da šitokią musų spaudoj baidyk
lę. No. 16, skyriuje “Gamina
mieji spausdiniai”, Norvegų ra
šytoją Knut Hamsun’ą vaidna 
“Gamžunas”. Apie dėjimą G 
vietoj H jau mes čia rašėm. O 
dar vietoj s dedama ž, ir iąeina 
tikras Lietuvis.

Nedaug ims iki atsiras tokių 
kurie “Gamžuno” gimimo vietos 
jieškos kur nors Žemaitijoj.

bančius apie orą: Vienas sako: 
i “Gražus šiandien oras”. Kitas

tankiai mainosi: vakar taip, ry
toj bus vėl kitaip.” .
I Paskui mes girdėjome kitus 
kalbant: “Puikų orą turime — 
-jau kelinta savaitė taip”. Ki
tas atsako: “Kad jau ir nusibo

do tas vienodumas, -be jo"kios 
permainos”.

Išvedimas: Visada taip yra: 
niekas, mus niekas užganėdint 
negali.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
heliai.

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

Į prie sakinių kaip pav: “medžiai 
I girioj”. Bet sunku rast išėjimą. 
Giria be medžių nėra giria, o 
kalbėjimas apie medžius girioj 
yra toks neteisingas išsireiški
mas kad aršesnio nerastum. Iš
eina kaip but dirva žemėj, arba 
pieva lankoj. Buna tik šienas 
lartkoj, javai lauke, žmogus na
mie arba karvė 
medžiai girioje.

Yra priežodis: 
medžių nematė, 
bažiniams reikia surasti ką nors 
kas užimtų vietą girios arba 
miško kur medžiai auga.

tvarte, bet ne

Buvo girioj ir 
Bet musų kal-

—Kauno “l'rirtyte” gerb. .Sen
stelėjusi Gražuolė (arba gerb. 
Senmergė) paskelbia kovą už ly
gybę sekančiai:/‘Tegyvuoja ly
gybė piršlybose 1” Ji labai ste
bisi kad tą sumanymą iki šio
lei dar neiškėlė Steigiamajam 
[Seime moterų frakcija ir nepra
vedė tuo reikalu įstatymo.

“Nepriklausomoj Lietuvoj yra 
| moterų ir vyrų teisių neva lygy- 

' bė. Moterims duota balsuoti, o 
ffios balsuoti mėgsta. Labai ge
tai. Nesenai buvo priimta Ru
sų įstatymo pataisa apie krai
čius. Labai ačiū. Bet svarbiau
siame moterims dalyke lygybės 
nėra. Nėra lygybės piršlybų 
dalykuose!”

Ir kas sakė kad Lietuvoj mo
teris snaudžia! Tiesų lygybė— 
piršlybose >— joms labiausia da
bar apeina;

Gerb. Senstelėjusi Gražuolė 
ištiesų turi biskį ir proto. Ji 
savo atsišaukimą nesiuntė į mo
terų aštraus bromo, arba kitokį 
>rganą, o tiesiog į vyrų — pa
jų mitriausių jaunuolių, Lietu
os Šaulių organą. Žino kad ten 

; js atakas už piršlybų tiesas ras, 
: tatjnkamą punktą atsimušti, o 
i e vėjais nueis..

Valio! Lietuvos moterjs! Va- 
1 j už tas jūsų .tiesas! Jus pa- 
s mokinai ką nors geresnio iš 
t merikonų ne kaip vyrai: jie 
t < čiutabaką kramtyt išmoko, o 
j s už piršlybų .tiesas kovą pra- 
d dat Tik 'nusiminimas apims 
jūsų širdeles sužinojus per šį 
ratelį tikrą žinią kaslin'k pirš
ly jų Amerikoj, čia moterįs tu
ri tiesą kalbint vyrus vesti ne 
ks > metai tam tikrą dieną, bet 

keturi metai, tai yra kada
m< tai ‘būda prakilnieji, kuriuo- 

viena diena buna daugiau, 
atleiskit, mes čia įsikalbėjom 

ne moteris turinčias teisę sau 
vsrą kalbint, bet čia reikia kai- . 
bet apie merginas, nors ir mote- ' 
re nuo to neatsilieka.

ĮKadangi turit tik kas keturi 
metai sykį teisę kalbint sau vy
rą, gerai susiorganizuokit, kitaip 
ne ką pešit: nelaimėję vienais 
tais metais", iki sulauksit kitų 
tokių metų (tris praleidus) jau 
busit ‘trimis-keturiais metais se
nesnės. Kuri būdama 18 metų 
manys dar atidėti pasirinkimą,)’

ka

Clevelande nekurie biznierė- 
liai skursta del baimės “partiviš- 
kumo”: su klerikalais bijo eiti 
viešai kad kartais tautininkai 
ant jų neužpyktų; su tautinin
kais bijo dalyvaut kar kartais 
vyčiai neintužtų. Ir tada kaip 
slapukai niekeno nežinomi jie 
metas po meto bankrutija ir vis 
naujus biznelius kuria, tikėda
mi Lietuvių paramos.

Kitas toks neapsistojusių biz
nierių yra .Amerikoj žinomas 
gerb. Fabijonas: jis niekad ant 
vietos nepa'buna, ir niekad vie
nu amatu neužsiima, ir niekad 
padų nesušįla. štai jis atdunda 

,.L Ameriką, suorganizuoja šv. 
Juozo staliorių organizaciją ir 
variamušrus, ir pastoja redak
torium. Kiek buvęs kiek ne, jis 
vėl permaino savo amatą ir lie- 
.ka klebonu. Dabar vėl tą pa
metė ir trusiasi Lietuvos Atsto
vybėj.

Apie pastabų rašytojus. Mes 
manėme sau: Visuose musų lai
kraščiuose priviso visokių “pa- 
stabukių”, “pagraibų”, “kibir
kščių” ir tt. ir tt. rašytojų. Ir 
■kaip matyt, tai patįs gabiau
si musų seniau buvę rašytojai 
ir redaktoriai tuomi teužsiima.

Ištikro, 'kas išvirto iš tų žy-| 
mių ilgų straipsnių rašytojų ir 
gabių literatų.... Tik papras
tas, trumpas pastabukes .pliekia.

Bet nenusiminkite. Yra pa-] 
sakyta jog tik gabus protas gali, 
trumpai kalbėdamas daug pasa
kyti ; ir tik gabus rašytojais ga-' 
Ii trumpu rašteliu daug pašaky-1 
ti — daug svarbaus, arba daug | 
ko kvailo....

Spręskite patįs.

Gerb. Virbickas (vietinis) sa
vo duonkepyklą pardavė ir sako 
dabar eis prisirašyt prie varla- 
mušių armijos. Mat jau' vasa
ra ateina, varlės sugryžta į ba
las, o duoną kept peršilta.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”
iš

se

“Dirva” dabar yra pigiausias 
visų didžiųjų (8 puslapių) Ame

rikoj leidžiamų Lietuviškų 
Savaitinių Laikraščių.

KAINA
Amerikoje -'

(Pusei metų $1.00) 
Kanadoje - - - - -

(Pusei metų $1.25) 
Lietuvoje - - - - -

(Pusei metų $1.50)
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior A venų

METAMS 
■ - -' - $2.00

$2.50

$3.0t
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“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų, kaip Egipto pira
mides, Babilono murai, Dievo Zeuso Stabas, Die-: 
vės Dianos maldnamis, Karaliaus Mausalio ka
pas. Rhodes salos stovyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvaizdina anų amžių istori
jų. Su paveikslais. Vertė K. S. Karpavičius. . 
200 puslapių .........................$1.00 
Ta pati audimo viršeliais ......................... .$1.75

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli 
kapuose. Pusi. 55. Kaina ................

Teisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25

Kristus Flandruosc ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karolis Vairas. 43 pusi............. 25c

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu-vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis............................................................... 50
Tvirtai apdaryta .................. $1.00

.25

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

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono" Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla-

• pių turi 295 ............................. $1.25
Gražiais tvirtais apdarais................................ $2.00

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys Įvairių eilių, pa
dalintų i keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi............50

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

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi: 67................. 36

.35

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

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija sų dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Verte Z. 
Bagdžiuniutė. Pušį. 50 ................................

:keikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, 'dalyvauja penki vyrai ir po-' 
ra moterų. 35 puslapiai ............ ...................... i

Tremtinis. Augusto Štrinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi...............

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstata turtingo kaimiečio 
bėdas nusivedus su panaite Visai tinka Lietuvių 
Scenai. Lošia 3 moterįs ir- 4 vyrai. 54 pusi..35c

Mohamędo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo žemės Dangus ? Ar turi Žmogus Dūšią ? 

■Kam žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai .. .

Lietuvių Prabočiai Lyįai. Istoriškas aprašymas gar-
- singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 

yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi......' ...............................

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

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais; Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų, siaubimo po' 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Paraše J. O. Sirvydas. 208 p. 
Drūtais audimo apdarais., ....................
Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, ^uksinėmis raidėmis. .. 1.25

Filosofijos Straipsniai; žingeidžiausi ir nauji Lietu- 
. vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai

rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą 
Su audimo apdarais ..

Užl

Kas

.50

.25

.25

.25

.50

.10
Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

su paveikslais . .. ...................... ...35

1.00 
1.50

1.00 
$1.50

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at
spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai. *............................. >

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

Tautos Vainikas — Knyga antra, 
torių — moterų ir vyrų, 
žios deklamavimui. Pusi.

50c

50c

Eilės įvairių au- 
Žingeidios eilės, gra- 

144 ............................ 50

siuskite Money orderiaisPinigus už knygas ir laikraštį 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresų."DIRVA”

7907 Superior Avė. Cleveland, O,
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6 DIRVA

’ IŠ LIETUVOS MOKYTOJU PROFESINĖS 
SĄJUNGOS DARBUOTĖS

Lietuvoje L. Mokytojų Profe
sinė Sąjunga skaitosi viena iš 
senesnių organizacijų. Pabai
goje 1904 metų šioji organizaci
ja jau egzistavo, žinoma" slaptai. 
Tuo metu jau mes matome šios!kolfia buvo cafo laikais, 
organizacijos eilėse geriausius, 
jautriausius Lietuvos pedago
gus. šiais 1922 metais šioje or
ganizacijoje susispietę, iš 2,000 
Lietuvos mokytojų, apie 1,500 
vyrų ir moterų. Caro laikais I 
L. M. P. Sąjungos visuotini me
tiniai susirinkimai buvo šaukia
ma Vilniuje per Lietuvių Moks- j 
lo Draugijos suvažiavimą; arba 
Šiauliuose per “DidžiąjąįJJ.egu- 
žinę” birželio 8 dieną, įvykdavo 
susirinkimai A. Janavičiaus dar
žinėje būdavo rišama mokyklų 
ir savo profesinius klausimus. 
Mokytojai greit išsiskirstydavo, 
nes čia pat,slankioją raudonsib-

vių Katalikų Mokytojų Sąjun
ga, kurioje priklauso keliasde- 
šimts w> "panelių”, vienas-kitas 
karjeristas vyras, ir, žinoma,pusantro tūkstančio. Nors dar

toli tas skaičius kuomet paten-(kapelionai (kunigai) visi. Mat, 
kins reikalaujančius mokyklų, mokytojai pusbadžiai gyvena,, 
tečiau. šiandieninė Lietuva toli (tai nekuriems neprošalį ideboni- 
gražu ne fa apšvietos žvilgsniu

1921 metais grupės mokytojų 
tapo sušaukta Lietuvos moky
tojų, be skirtumo pažiūrų, Kau
ne Kongresas. Čion reikėjo ap
tarti kaip mes turime tvarkyti 
švietimo darbą, kaip ir kokios 
mokyklos pageidaujama mums 
turėti. Kelių šimtų balsais prieš 
klerikalų 13 priimta rezoliucija 
kad Lietuvoje pradžios mokyk-

■ la turi but pasauline, tikyba mo- 
1 kyklose dėstoma- tiktai tiems
■ kurių tėvai to panorės, 

grėsė buvo peržiūrėta 
tų Valstijų, Anglijos, 
jos, Vokietijos ir kitų 
mokyklų programai.

liai, kaip tuomet vadindavo ca- j ta geresnio. UžiJ 
ro žandarus. Laike 'karės, kaip 
daugelis Lietuvos gyventojų 
taip ir šios organizacijos^vięni 
nariai išsisklaidė po plafųjį pa
saulį, kiti liko gimtajame kraš
te. Užsilikusiems Lietuvoje te
ko kentėti žiauriausios priespau
dos Vokiečių okupacinės vai- faj kaįmuose visai mažai dabar 
džios. Tiems narsuoliams pri- teliko inteligentų, apart klebo- 
siėjo net .pakelti 1917-18 mokslo no su vjsu savo štabu.

Kon-
Suvieny- 
šveicari- 

valstybių 
Pasirink- 

Užteka to kad 
klerikalai pamatė jog nejuokais 
Lietuvoje švietimo darbas žen
gia pirmyn ir mokytojų organi
zacija tvirtyn eina. Tuo budu 

I liaudis greitu laiku apsišvies ir 
tuomet nelabai duosis kam nors 
vedžiot save už nosies. Antra,

siejo net .pakelti 1917-18 mokslo no su vjsu savo štabu. Pasilie- 
metuose Vilniuje streiką. Tais ka klebonui tiktai džiaugtis ir 
metais Vokiečių okupacinė vai- naudotis šios “ašarų pakalnės” 
džia Vilniuje visai uždraudė mo- gerybėmis, 
kinti vaikus gimtosios kalbos. 
Arti pusę metų mokytojai Vil
niuje badavo. Galų gale visgi 
šis dalykas liko likviduota. Ki
ti tarnavo Rusų kariumenėje,

Bet čia ant nelaimės kaipo 
liaudies švietėjo, mokytojo au
toritetas kaime auga, o klebo
no mažėja. Mokytojas jau ne
bučiuoja klebonui rankų ir ki-

gauti, tai 
nepergalės

Profesinė

joj gerai pavalgyti, išsigerti, o 
ir net geresnę vietą 
kaip čion pagunda 
vieną-kitą mokytoją';

Lietuvos Mokytojų
Sąjunga apima ištikrųjų visus 
mokytojus be skirtumo pažiū
rų, tikybos ir tautos. Koki gi 
dabar rūpesčiai Lietuvos Moky
tojų Profesinės Sąjungos?

Ogi štai kokie: Pasaulinė mo
kykla, ne bažnytinė~ kad moks
las butų dykai; kad iš vienos' 
mokyklos į augštesnę pereiti be 
egzaminų. O klerikalai nori pa
daryt, net įnešdami Seiman pro
jektą įstatymo, kad mokyklos- 
butų panašios į Rusų “cerkov- 
no prichodskyje školy”, nes įs
tatymo projekte aiškiai pasa
kyta kad mokytojas tiktai tuo
met tegalės gauti vietą kai pri
statys liudymą iš [vietos dvasiš
kių, tai reiškia klebono, rabino, 
popo, pastoriaus, ir tt. Tokiose 
aplinkybėse patekus' mokyklai, 
visiems aišku, negalės pas mus 
plėtotis švietimo darbas.

Toliaus, (L. M. P. S. rūpinas 
įsteigti suaugusiems bendrojo la
vinimo ir specialius kursus, mo
kyklas.
mokslo mėtų Kaune įsteigta su
augusiems gimnazija, kurioje 
per vienus metus galima praeiti 
kursą dviejų klasių gimnazijos, 
čionai darbuojasi geriausi mo
kytojai, kur gauna progos baig
ti mokslą, arba lavintis, arti 
400 jaunuomenės. Mokinasi dau
giausia darbininkai, kareiviai ir 
valdininkai, šiais metais jau 
veikė penkios klasės. Viso to

Taip pradžioje 1921-22

, , rjuciuuja aieuunui laimu n m- 
treti Rusijoje musų tremtinių Į įjems saję0 įaįžymas rankų 
vaikus mokino. yra nepadoru. Na tai vyrai kaip

Susikūrus Lietuvos nepriklau- gį čion tylėsi jei profesionalas 
somai respublikai, pradžioje to- mokytojas nenori būti krikščio- 
se vietose kur liuosi buvome nuo nių-demokratų partijos agentu. 
Lenkų, Bermondto plėšikų gau- Ir išvydo pasaulis tiek protes- maža — Lietuvą reikia nutiesti 
jųj niekeno netrukdoma organi- tų kiek Lietuvoje randasi kuni- tinklu liaudies universitetų. Tani 
zacija atsipeikėjo ir ėmėsi dar- gų ir zakristijonų, o iš Panemu- dideliam darbui reikalinga lėšų.

tinklu liaudi.es universitetų. Tam

Dirva kuoplačiausia. Dir- nės parapijos pasirodė protestų 
Vi- net keli prieš Mokytojų Profe- 

Qn.il,mot inc klebonas

bo.
vonai mažai tepajudinti.
siems gerai žinoma kaip caro(sįnę Sąjungą, mat jos klebonas 
laikais švietimo darbas Lietuve- yra didelio “cino” žmogus, St.

Seimo vice-pirmininkas. Girdi, 
toji Sąjunga griauna bažnyčias, 
naikina tikybą, bolševikuoja, ir 
dar tūkstančiai naujų užmetimų 
— čion visų ir neaprašysi.

Tuojau klerikalai sutvėrė sa
vo sąjungą tokiu vardu: Lietu-i

je buvo pastatyta. Rodos vi
siems užteko darbo. Kas čion 
musų nepriklausomoj., valstybėj 
ir manyti manys trukdyti šį 
prakilnų darbą; Mokyklų per
tą laiką įkurta nemažas skai
čius; Pradžios mokyklų dabar 
Lietuvoje turime daugiau kaip

Mokytojų atlyginimas mažas 
o darbo sąlygos nepakenčiamos. 
Daugumoje, sodžiaus mokykla 
atidaroma samanotoje bakūžė
je — čion ir oro, ir šviesos ma
ža. Sveikata mokytojų tiesiog 
tirpsta. 1920 metais vien Šiau
lių apsk. džiova sirgo 20 moky
tojų. Tam reikalui nors išda- 
lies gelbėti savo draugus, Pa
langoje 1921 m. įsteigta sanato
rija, tai gydymo ir poilsio vie-

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

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

te, Putė (solo) ...............................  75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ..........................................' 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 30c

I Šią Nedėlčlę (mišr. chorui) ............... 25c
Scherzo (tik pianui) ...,....................................... 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ...............  60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (miiiram chorui) ..................................... 50c
REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
Siu nakcialy (dzūkiška) ..............  30c J
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c 
Ko Liūdit, Sveteliai? ................................ 20c
Vai Aš Pakirsčiau .............. .......................... 20c
Už šilinge!) ................  •.................. 30c
Dovanojo (dzūkiška) ...........................     15c
Skyniau Skynimėlį ................................  15c
Tykiai Nemunėlis Teka ......   15c
Saulutė Raudona .............................   25c
Lihgo (Latviška) ...........................................  15c
Kregždelė (duetas -prie piano, žodžiai V. Kapso

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ......................................... '.. i..................  75c

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

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) .... ’ 3.00
Aras' (kvartetas) ............................-......... 40c
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ................... 50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ............... 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ........................................ 50c
Pasaka (solo) ..................................................   80c
Noktumas — -Ačiū (solo) ......(?................... 75c
Kur tas šaltinėlis (solo) ................... ... 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) ............... 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........  25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) . ................. 50c
Skambančius 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. ebcrui).. 30c
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

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

Vakarinė Daina (mišram chorui) .................... 60c
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 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) . ....’•............. ...................... 75c
Lietuvos Himnas (solo) ....................................  60ė
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 Vanagėils Tupėjo (m. ch.) 35c 
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 35c
Keturi Suktiniai (pianui) ..................................... 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ......................................... 25c
AspergesvMe (trio) ................................................ 50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............................ 50c (
Pasaka (pianui) .......... .........I.___  . 60c
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Trjs Liaudies Dainos (pianui) ............ 50.

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) ...i...........k... 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. 24 ............. 25c

Dainos, sutaisltoį 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, pusL 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”' .
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(ta mokytojams. Lietuvoje ra-1nei ir mokytojams slastus, 
r sime daug mokytojų kurie jau 
[ištarnavę turėtų gauti emiritu- 
rą, dabar nieko negaudami var
gsta seneliai . Steig. Seimas pa-: 
skyrė pensiją, iš daugelio tokių, 
tiktai vienam žilin., nors pasta
rasis turi net labai pasiturintį

(sūnų, 
turės

( Taip yra aprūpinama BALTIC j 

Įstatęs banko keleiviai tad 
važiuojantis į Lietuvą taip jį 
atvažiuojantįs iš Lietuvos. Pa. 
starieji gauna laivakortes ap 
mokėtas iš pat Kauno iki w| 
tos kur keliauja, todėl nereiks-! 
linga jieškoti jokių agentu ir tk Į 

(ryti bereikalingų iškaščiį. ’ l 
j Tiek apie kelionę trečiąją kla- L 
sę. Antrojoj klasėj, supranta-1 
ma, kelionė dar smagesnė. & ■ 
gražesni valgomieji ir pašiltai-Į. 
sminimo kambariai, ir daugiu I 

(kitokių patogumų, kadangi an-1 
(traja, kaip ir pirmąją, klasei 
žmonės važiuoja daugiausia pa-1 
silinksminimo delei. Skirtumą 
kainoje tarp trečiosios ir antro-1 
sios klasės vos tik apie $20. |

Antrosios klasės kairios nėra | 
visiems kambariams vienodos: K 
geresnėje laivo dalyje; ar kam-1 
bariai su mažiau lovų, laivakor-t 
tės keletu dolarių brangesnei į 
Taip pat brangesnės antrom | 
klasės laivakortės didžiuosiuose į 
1'aiVuose kaip “Olympic”; “Ma-1 
jestic”, “Rotterdam”, “Lapland” L. 
“Homeric” ir kai kuriuose M- K., 
tuose! Todėl norintieji gauti Į 
vietas antroje klasėje privalo iš- 
anksto pasirinkti laivą ir ui-|- 

(klausti BALTIC STATES VAN- f 
I KO, 294 Eighth Av, New York, | 
N. Y., ar galima tame laivė gan- į 

I ti antrosios klasės vietą, ir oi ( 
kokią kainą.

Taigi kas nori turėti smagią | 
ir gerą kelionę, ar kas norį par-| 
sugabenti savo gimines iš Lietu-1 
vos be jokių trukdymų; lai krei-1 
pias į BALTIC STATES BANK, | 
294 Eighth Ave., New Ywi, f

KELIONĖ JŪRĖMIS 
PIRMIAU IR DABAR

Jie 
rengiasi užslopinti f (kiekvieną 
prakilnesnį darbą. Bet žinokite 
visi Lietuvos darbo žmonių prie- , 
šai kad mes pergyvenom žiau-I 
riaušių Rusų, Vokiečių perse-1 
klojimus, pergyvensim jr kleri-( 
kalų krucijados skelbimo gady
nę. Kas Vilniuję kovoja už 
Lietuvių laisvę ir mokyklą, ar 
ne musų draugai M. Biržiška, 
Kairukštis, Matjošaitis, Krutu
lis. Untulis, buvęs St. Seimo na
rys valstiečių sąjungos bloko,, 
dabar Švenčionių gimnazijos di
rektorius. Taip, visi pažangos 
priešai pranyks ir nepjjiegs jie 
apgaubti, apvožti juoda sutana 
šviesos spindulių. Užšvies ir 
Lietuvos padangėse laisvės iri 
pažangos saulutė, nes sunkioje 
kovoje 
seserįs 
giniai,

Kiti nieko neturėdami 
eiti ubagauti, mat viską 

daro, protekcija. Mokytojas ž. 
švietimo ministerijoje turi gi
minaitį ■— gan augštą valdinin
ką.

Tiems mokytojams seneliams 
L. M. P. S. steigia koloniją. Tam 
reikalui, jau išnuomuota iš val
džios Kėdainių dvaras šešiems 
metams, čion vėl reikalinga lė
šos, kurių Lietuvoje surinkti la
bai sunku.- Vertėtų Amerikos 
pažangiajai visuomenei į šitai 
atkreipti rimtos domės.

Mokytojas į
tus privalo pats lavintis ir mo
kintis. Kad palengvinus moky
tojams, šituo žvilgsniu Centro 
valdyba šią vasarą savo drau
gams, L. M. P. S.'.nariams, stei
gia visoje Lietuvoje ištisą eilę 
vasarinių mokytojams kursų. 
Kiekvienam galvojančiam pilie
čiui suprantama kad žemdirbis v«’ ir šioje apielinkėj dar 

------ - - - vis galima pigiau pirkti ukes ne
gu kitur Suv. Valstijose, taigi 
netrūksta ir agentėlių kurie kiti 
ir perdaug jau apsigarsinę. Ne- ' 
kurie garsinasi parduoda'ukes 
vardan draugijų, kokio tai šv. kūmais. Didesnės šeimynos gau- 
Antano. Bet draugijos vardą na du kambariu. Išeinant val- 
skelbdami jie nori pasinaudoti i gyti ar pasivaikščioti, kamba- 
savo geresniam bizniui. Apsi- r*° duris galima užrakinti. Val- 
lenkimui su visokiais pardavė- gymui ir pasilsio kambariai in- 
jais-agentais, noriųtieji čia ukes | taisyta kuopuikiausia; atskiros j 
pirkti, mano patarimu, geriau
sia atvažiuokit pas paskirus ūki
ninkus, kurie taip pat parodys 
parduodamas ukes ir galėsite pi
giai pasirinkti kokia tik patiks.

Taipgi šioje apielinkėj žemė-

/bemokindamas ki-p1 
ats lavintis ir mo-

mus parems broliai ir 
Amerikiečiai, kas mede- 
o kas dvasiniai.£, 

• B. ž.

Retas yra pamiršęs savo ke
lionę į Ameriką, nors jau pra
ėję keletas ar keliolika metų. 
Važiavimas per Vokietiją ket- 

|virtosios klasės -vagonuose be
(suolų, kur net nei atsistoti vie
tos nebuvo; kankynės laive, su-j 
kimštiems į vieną didelį kam ba- r 
rį su lovų-lovomis iki pat lubų; 
vaikščiojimas su katilaičiu pa
siimti valgyti, kamšatienė ir de

glei jos nešvarumas darąs ir svei
ką žmogų sergančiu, — tas vis
kas bus .pamenama trečiosios 

Iklasės keleiviams visą jų amžių. 
Nestebėtina kad daugelis ven
gia važiuoti Lietuvon tik prisi
bijodami blogos kelionės.

šių laikų kelionė juromis ski
riasi nuo analaikinės kaip dan- 

(gus nuo- žemės. Grynai Lietu
sių įstaiga BALTIC STATES 
(BANKAS, 294 Eighth Avenue, 
New York, siunčia keleivius tik 

(tokiais laivais kurių ir trečioji

I

be įrankių negali išdirbti tinka
mai, o kitą kart ir visai, žemės. 
Kiekvienas amątninkas be įran
kių — bejiegis. Tai kaip gali 
mokytojas taip svarbų darbą, 
kaip auklėti ateinančią kartą, 
be mokslo priemonių tinkamai 
atlikti ?

Dabar Lietuvoje mokyklos ne
turi jokių mokslo priemonių. L. 
M. P. S. ir čion eina mokyto
jams į pagalbą steigdama paro
das, pedagoginius muzejus. š. 
m. sausio mėn. įrengimui 'mok
slo priemonių parodos Kaune ne
mažai padėjo ir sušelpė ją Kau
no miesto burmistras Jonas Vi
leišis. 'Bet atsiminkite, broliai 
Amerikiečiai, kad steigti peda
goginį muzejų reikalinga nema
žai pinigų.

Toliaus, L. M. P. S. atidarė 
Kaune savo Centralinį Knygy
ną, Laisvės Alėja 26, o apskri- 
čiuose to knygyno skyrius. Su
darė “Spaudos Fondo” įstatus, 
leidžia savo organą “Mokykla 
ir Gyvenimas”. Dabar rengia
ma tinkami Lietuvos mokyklai 
vadovėliai. Daug ir kitų nema
žesnės svarbos darbų liks -neįgy
vendinta vis delėi stokos: lėšų, 
'agerėjus mokytojų medegi- 
iam buviui, draugai šimterio- 
ai atsilygins, sunkioje valando- 
» juos sušelpusiems. Kaip Ame- 
ikoje SLA. organizacijoje dir- 
a be skirtumo pažiūrų ir įsiti- 
inimų, taip ir Lietuvos Moky
mų Prof. Sąjungos organizaci- 
i vienija mokytojus 
jpi Lietuvos darbo

kuriems 
žmonių

Klerikalams rupi ne •liaudies 
rietimas o kunigų, rabinų, po- 
ų viešpatavimas, todėl jie iš 
>s organizacijos pabėgo. Kle- 
ikalai už surinktus pinigus 
merikoje Tautos Fondan “kul- 
iros vajų” varydami rengia 
ietuvoje prpgresivei visuome-

Prospect 202

Dr. T. A. Hahlen
t=I DANTISTAS t=l!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

MILLERTON, MIČH.
Kadangi čia yra žemės geros | Masė yra lygi puikiam miesto 

ūkininkavimui, auginimui dobį-J hoteliui; atskiri kambariai po
lų, bulvių, kviečių ir visokių ja- rai, keturiems ir šešiems kelei- 

• • ’ ' . ................. ’ viams (kiekvienam švari lova),
su prietaisa (sink) nusiprausi- 
mui, veidrodžiu,- rankšluosčiu, j 
elektros žiburiu, ventiliatorių, 
vieta drapanoms pakabinti, dai
ktams pasidėti, ir kitais paran-

kėdės, užtiesti stalai, kiekvie
nam atskirai tarnų paduodama į 
stalą valgis, valgymo laiku mu
zika, žodžiu — visi patogumai 
ir smagumai kokius kitados tu
rėdavo tik antroje ir pirmoje 

je randasi ir aliejaus, ant neku-1 ^as®je. Visus kitados buvusius 
rių vietų jau aliejaus kompani- neParanJ£umu8> kamšatienę, vai- 
jos turi paėmė kontraktus, pa_ kščiojimą atsinešinėti su kati- 
lei Maniste miestelį jau pradėjo laičiu val*io ~ vis^ tą BALTIC 
kast šulinius. Tikima jog grei- STATES BANKO keleiviai piri
tu laiku visoj šioj apielinkėj va,° “žmiršti “ant amžių-amži- 
bus sutaisyta aliejaus šuliniai, nVJŲ”, nes jų daugiau nematys, 
tuomet ūkininkai galės gero pel- Ke,ionė eVokietijoje irgi ne 
no gauti jr iš aliejaus, nes gau- tokia kaiP kitados buvo- BAL’ 
na mokėt aštunta dalį už išima- STATES BANKAS yra pa- 
ma aliejų įdaręs sutartis su kompanijomis,

x. . • i- i -• j - • Ikuriu atstovai .pasitinka kelei-Sioj apielinkei dar nėra per- . , . ■ .., v.,, x . v v. . . . vius 'išlipant is laivo, pasodinadaug šilta, bet paukščiai jau vi- . . , x. . ,, _. -I- . juos 1 treciosios klases vagonussi pargryaę, ar u>zemę savo vie- . >. . - T • a -o u-T, v. . ir nuveža Lietuvon. Svarbiau-tas čiulba ir linksmina visus su , , , , _ .i,/. . šia čia tas kad dabar nėra rei-vasaros viltimi. . . , . , .. .kalo baladotis gelzkeliais per vi- 
Balandžio 16 d. rengiama pa- są Vokietija: BALTIC STATES 

silinksminimo vakaras apielin- B‘ANK0 kreiviai yra nuveža- 
kės ūkininkams.' Atsibus Jon- mi ]aivu į Karaliaučių (PiliaVą), 
šono bute, rengia Sus. Lietuvių i. į Klaipėdą (Memel), iš kur 
Jaunimo Amerikoje. L-au pasįekti namus yra, taip

Denmitas. kalbant, “tik keletas žingsnių”.

ŪKĖS PARDAVIMUI Dp 
PARSIDUODA DVI ŪKĖS, labai pi- 
giai, prie pat miesto ir dirbtuvii; — į 
būtinai turiu parduoti. Pardavino I 

priežastis patirsit ant vietos. Knų- | 
kites prie savininko 
, TONY GOLDIK

Box 107 Phelps, Wil I

(B)l

R.RlCHTER’ę
“P AI N-A
EXPELLER”

Kaip tik pasirodo pirmutiBU 
apsireiškimas peršalimo, pirnrotinh 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimy. 
1 ad naudokite ši patikėtiną naminį 
vaistą, persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellerlo, knr^l 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 3oc. ir 70e« 
aptiekose arba pas.
. F. AD. RICHTER & CO. k

A 104-114 So. 4th St, &
Brooklyn. N. Y.t

ii 4

‘T?

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

Jeigu sergi, nežiūrint koka liga hutų, ar kaip nusiminęs likai, Nenustok vilties, 
ateik pas mane. Jeigu jūsų liga nepagydoma aš jus tą atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksi! trumpiausiu galimu laiku, kaip tūkstančiai kitų žmonių 
pasveiko nuo mano mokslško gydymo. Mano paties ypatiškai ištyrinėti gydymo me
todai vartojami klinikose 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 svei
katą. Jeigu kenčiat nuo Užnuodijamo Kraujo, Odos Skaudulių, Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkštų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas1 Dr. Bailey ir pasigydykiL Aš 
vartoju garsngą Kraujo Vaistą 606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit - 
pas jį tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios. Mes Kalbame Lietuviškai.

DR. BAILEY 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 $1.00'

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
.SULYG

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

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

i MES BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
; PADUOKIT SAVO APLIKACIJĄ. GAUKIT SAU EILINĮ NUMERĮ.

JUMS BUS PRANEŠTA KADA NAMAI KURIOJE DALYJE BUS UŽBAIGTA.

I 
*su 
pas 
vo 
ar 
šči< 
si B 
Tcyk 

- tva 
tut< 
tyir 
reik 
•dar 
"lorn 
"kati 
žiur 
jam 
fijoi 
"riai 
pui 
■vien 
-asm 
ne 
-eilė, 
bran 

‘Grin 
labai 

' Seim 
pirm 
XU V 
testa 
denti 
ros i 
Tmai, 
■musų 
■mato 
tuom 
■perds 
sugri 
dėlto 
lymu! 

Ai- 
tokį 1 
šauki, 
neužil 
ptom: 
tai pi 

Nei 
ti ir .a 
įečija 
sėkmė 
tokia

Bet 
paabg. 
priver 
atsarg 
niu-' a: 
praeiti 
buvo ; 
ma, v. 
nuodai 
univer: 
"kultus 
"kanom. 
Romos 
tik kai 
■vilegiji 
tyt ir 

.c%iš tokh 
laiku i; 
daktan

Kas 
apie Ki 
ją turi 
maičių 
Ganyto; 

' .ras Šv. 
tetų rei 
čių Vys

Ikišic 
kia prij 
se įsta: 
ginklais 
■sitraukt 
prįpažin 
išminti! 
latns na 
pirmiau

Ar pa 
■kinti pa 
pasidavi 
•čios aut

Kas nep 
da nuoš 
kiams L 
laukit ik

THE REPRESENTATIVE
REALTY. COMPANY

Main 6950 2nd Flood Hanna Bldg. Cent» 8682

J

“V: 
ber 
yra 
jutr

Kudi 
J

Net

yra gei 
liuosu 
leugvai 
apmoki

BORO

liaudi.es


ŽINIOS IS LIETUVOS
Musų Universitetas ir Iskriptas rašo, 

Rymas'. | 1X1
Musų krikščionįs Demokratai I 

Su savo sėbrais, rodos, jaučiasi 
pasirengę duoti griežtą mūšį sa
vo priešininkams “.bedieviams”) 
ar kitaip jų šaukiamiems. Krik-1 
ščionįs dem. ne juokais stengia
si pagrobti universitetą ir mo-1 
kyklas. štai St. Seimo dieno-1 
tvarkėn indėta Universiteto sta
tuto trečiuoju skaitymu svars- I 
tymas. Pirmiau Kr. Demokratų I 
reikalavimai buvo nulyginamai)' 
■dar ne taip dideli. Jų buvo siū
loma tik dvi Filosofijos Fakulto 
'katedros pavesti vyskupo nuo
žiūrai. Dabar gi jau reikalau
jama kad “Teolofijos ir foliso- 
fijos fakultų katedrų profeso
riai butų renkama vietos vysku
pui sutinkant", bet kad “kiek-1 
vienas fakultas turėtų juridinio 
asmens teisių”, t. y. kad išeitų 
nė’universitetas, bet institutui 
•eiįL ši kombinacija išeitų per- 
brangi mums. Ištikus Dr. K. 

‘Griniaus kabineto kriziui buvo 
labai paaiškėję kad kairioji -St. 
Šęimo dalis negali Sutikti net su pastatė čia pilį, kurios vienas 
pirmuoju pasiulymu. Skaitlin-1 bokštas dar šiandien duoda ru
sų visuomenės organizacijų pro
testai; taipgi beveik visos stu
dentijos nusistatymas, profesū
ros ir kitų autoritetų perspėji
mai, spaudos balsai — vis tai. 
musų krikčšionįs demokratams 
matomai, ‘niekis. Jie turėdami 
tuom tarpu St. Seime nors ne- 
perdaugiausia (59 prieš 63) ne
sugriaunamųjų argumentų, vis 
dėlto turbut stengsis savo pasiū
lymus pravesti.

At tikrai reikalinga mums 
tokį Kr. Demokratų žingsnį pa
šaukimu į griežtą karę, turbut 
neužilgo paaiškės. Bet tas sim
ptomas turi versti Įūūs būtį į 
tai pasirenguš.

Nemanome kad. viešpataujan
ti ir .atsąkoĮnmga St. Šeinio fra
kcija nesuprastą ■ kokiomis pa* 
■sėkmėmis Lietuvai gali gręsti, klausomos Lietuvos karių daina 
tokia jų taktika: - tam.e sulenkintame lizde! At-

Bet kita pusė’’vertus, galima jjimusį Raudondvarį vasarą lari- 
pąabgjoti ar Kr. Dem. ne buvo kč daug augštų svečių. Grožė- 

josi gamta, rūmais. Daug kas 
J džiaugėsi matydami čia savąją 
kariumenę. Mėgdavo lankytis 
čia ir svetimšaliai.

Okupacijos laito Bavarijos 
Princas Raudondvaryj turėjo j 
savo buveinę; užtat susisieki
mui su Kaunu pratiesė plentą 
ir per Nevėžį pastatydino tiltą, 
pačiame gi dvare pastatė dina- 
mo mašiną ir įvedė elektros 
šviesą....

Žiemą ir pavasarį 1921 me
tais Raudondvaryj stovėjo “Ge
ležinis Vilkas”, kurio šeiminin
kavimą gerai 
artimi bet ir 
gyventojai.... 
ką" iškraustė.
čius, turbut, nenorėdamas kad 
jo dvare stovėtų tokia nors ki
ta kariumenės dalis, 1921 me
lų rudenį įsakė nugriauti vieną 
gražiausių architektūros žvilgs
niu paviljoną. Niekas jam ne
draudė. Raudondvaris nuo to 
daug nustojo: nors p. Tiškevi
čius susilaukė naujų svečių. ■ 

Netoli nuo tivaro, augštame 
Nemuno ir Nevėžio krante, prieš 
karę stovėjo graži bažnyčia. 
Kauno komendantas Grigorjev 
karės metu susprogdino ją. Da
bar iš krūvos griuvėsių kįšo 
brangių marmuro "stovylų ir ap
daužytos karstų liekanos... .

Tokiomis vietomis turėtume 
daugiau domėtis kadangi tai yra 
šalies kultūrinės liekanos, mu
sų bočių prakaitu sutvertos. 
Gaila kad išlikę nuo karės"aųd-Į 
rų turtai tyčia neištikimų mu
sų piliečių ardoma, naikinama.

(“dLiet. žinios”)

paregėsime.
į Mums rodos kad abiem pusėm 
priimtinas išėjimas dar galimas. 
Lai jie steigiasi-(savo pinigais) 
anuos katalikų fakultus kaipo 
skyrius prie Respublikos lėšomis 
laikomo teologijos fakulto. Lai 
varo jie laisvą konkurenciją su 

Į svietiškais fakultais.
Ar įsivyraus pa's mus krikš

čioniškai - katalikiška pasaulė
žvalga sunku dabar atspėti. Bet 

I abejojame ar tokiais metodais 
< ji pas mus šiais 'laikais bus pa
niekiama!

Baugu darosi kad mes galime 
ineiti į tikybinės kovos periodą.

I ši kova juk niekad nieko 
i tautai nedavė-ir neduos, 
rodos, reikalinga tik musų 
dajai kunigijai.

gera 
Tai, 
juo-

Raudondvaris
Devyni 'kilometrai į vakarus 

nuo Kauno, augštame Nevėžio 
krante, tarp senų kerotų medžių, 
stovi Raudondvaris — Tiškevi
čiaus pilis.

Kryžiuočiai aprinko1 vietą ir

mams gražios senovės išvaizdos. 
Nepaprastai graži gamta gra
žiais gotiko stiliaus trobesiais 
padabinta. Pirmą sykį čia atsi
lankęs, vaikščiodamas gražaus 
įvairių medžių priaugusio 
takais, lankydamas tuos 
■sius, nenoromis persikelt 
tin; augštas • vynuogėmis
gęs. bokštas -būtinai viduramžių 
ricierių paveikslus žadina:.. . 
Norėtųsi kad šios .pilies šeimi
ninkai butų musų senovės 
žygiai.... .

1920 metų pavasarį čia 
stojo viena musų batarejų.
rytum apmiręs iki tolei dvaras 
atgijo: seni rūmai su kryžiuo
čių statytu 'bokštu pirmą sykį 
išgirdo Lietuvos Himno garsus. 
Kaip keistai skambėjo Nepri-

parko 
trobė- 
praei- 
apau-

kar-

apsi-
Ta-

priversti prie to išsišokimo ne
atsargių Kun. Pr». Bučio žings
niu-’ar provokacija, kuris jau 
praeitą metų lakpričio mėnesį 
buvo atsikreipus. į Romą, žino
ma', vyskupo pritarimu, propo- 
nųpdamas intąisyti Lietuvos 
universitete net tris katalikų fa- 
kultus (teologijos, filosofijos ir 
kanonų teisės). 'Suprantama, iš 
Romos buvo gauta sutikimas, 
tik kaslink mokslo laipsnių pri
vilegijų kol kas susilaikyta. Ma
tyt ir ten nepasitikima dar kad 

aiš tokių drumstų fakultų greitu 
laiku išeitų geri magistratai ir 
daktarai.

Kas nori tikrų dokumentų 
apie Kūn. Pr. Bučio provokaci
ją” turėti tegul nusiperka “že
maičių Vyskupijos Kronikos ir 
Ganytojo” šių metų N. 2. Ten 
ras šv. Kongregacijos Universi
tetų reikalams reskriptą žemai
čių Vyskupui.

Ikišiol Krikš. Demokratai; ręį-i 
kia pripažinti, St. Seime ir kito
se įstaigose kartais mokėdavo 
ginklais pažvanginę drąsiai at
sitraukti. Ne juokais 
pripažint tokią jų vadų 
išmintinga • ir Lietuvos 
lafns naudinga. Bet tai 
pirmiau.

Ar pajiegs jie ir dabar sutai
kinti patriotizmą su “privalomu 
pasidavimu, paklusnumu Bažny
čios autoritetui”, kaip ansai re-

atsimena ne tik 
tolimi apielinkės 

Bet štai “Vil- 
Ponas Tiškevi-

LIETUVOS HIMNO Į skirią tik velionis č. Sasnaus- 
J^£^J|<2yXLU kas. Vadinas; tikrieji talentin-

, . „ igu muziku kuriniai-greičiau pri-
Ar mes turime himną? Ne negQ musu> Rą tas rei-_ 

neturime. Tiesa, musų muzikai kja? Nagi tai ‘kad musu muzi- 
kuo ne visi ras ėir rasė himnus: k ko ne visos kampozicijos kai 
Ateitininkų, Pavasarininkų, Me- L- akmeng dar prakait
no, Prūsų Lietuvių, ir tt., o vie- atsiduoda, 
nok mes -Lietuviai himno iki šio- j Gryždamas prie himno reikalo 
ei neturime. kartoju kad reikia pasirūpinti

Nagi “Lietuva Tėvynė , tuoj įurėti tikrą Lietuvos himną. Ži- 
kas pasakys. . . noma mes “Lietuva - Tėvynė”

Ne, tai ne himnas, drąsiai at- gerbsjme kaipo atgimime Lie- 
sakau. - • tuvos pirmutinį himną, bet tu-

Dar M. K. Čiurlionis kitą kar-1 rime susirūpinti tikro himno pa
tą rašė kad “Lietuva Tėvynė” | gaminimu.
melogija labai artima su “Pre- 
obraženskij marš” ir “Wi.taj Pa- Ryga, 
nie”. Ir pats velionis V. Ku
dirka nemanė kad jo eilės ‘‘Lie
tuva” taps himnu. M. Petraus
kas harmonizuodamas ir pirmu 
kartu spausdindamas rodos 1905 
'metais Petrogrado “Metraštyj” 
taip pat .nemanė kad tai him
nas, o -tik “Lietuva”, žodžiai 
dabartinio vadinamojo himno 
gal ir geri, bet muzika -— sveti
mų svetimiausia, kaip kad sve
timos nekurios J. Naujalio kom
pozicijos', pav.: “Miškas Ūžia” 
(panaši į Lenkų “Bože ojee”), 
“Jaunimo .Giesmė” (pastaroji 
gryna Rusų “Mčitsia troika poč- 
tovaja”, “Po Volgie”) ir kitos | 
kurios atėjo paskutinės dienos.

Be to, pats himnas yra peril- 
gas. • Muzikoje nesijaučia tos 
galės kuri sukelia žmogaus jau
smus.” šalip to, visuomenėje 
“Lietuva Tėvynė” neprigijo. 
Pav., kariumenę jau treti metai 
vakarais gieda himną, bet išsky
nus gal karinę mokyklą ir vie
ną kitą mokomąją komandą, 
skersai-išilgai visus pulkus ne
rasite kad tą himną dainuotų 
pakeltu upu ir teisingai, 
naši ir persunkus.

Kaipo pavyzdį tikro 
galime paimti riors rusų 
Caria Chrani”, arba musif č. 
Sasnausko “Ateitininkų Him
ną. Ten Rusų liaudies motivai 
girdis, čia Lietuvių “Ant kalno 
karklai”. Du kartu išgirdus jį, 
jau niūniuoji ir giedi. Vadinas, 
lengvas ir artimas. O kiek ga
lybės “Ateitininkų Himne”. Aš 
ir rekomenduočiau -“Ateitininkų 
Himną” “suvalstybinti”, 
kiek pakeitus patį tekstą.

Ga'l, žinomą, kai kas'; čia su 
manim nesutiks, bet tegul sve
timtautis specialistas sprendžia 
apie muzikos.turtingumą, Lietu
vos žmonės apie lengvumą ir 
žodžių aiškumą! Atskira nuo
monė kuone visuomet subjekti- 
vė.

Maniau kad Steigiamasis Sei
mas šį himno klausimą iškels ir 
pasirūpins palikti atmintį pasi
rūpindamas Lietuvai atatinka
mą himną, bet to iki šiolei ne
padarius, drystu 'kelti savo bal
są.

Reikia kad tie kuriems pritin
ka paskelbtų konkursą himnui, 
o paslkui menininkai ir muzikai 
Lietuviai pasikvietę dar sakysi
me Latvių muzikų vieną' kitą 
nustatytų ir paleistų per žmones 
kelis himnus. Kuris greičiausia l 

reiškia tas bus himnas, 
aš miniu kad reikia pa-1

A. Vaičiūnas.

Vadi-

himno
“Bože

ATSTATYMO REIKALAIS
Pirmomis kovo dienomis Lon

done šaukta tarptautinis miestų 
atstovų suvažiavimas. Lietu
va gavo per Londono pasiuntinį 
Naruševičių pakvietimą daly
vauti tame, suvažiavime.
3-4 d. .buvo suvažiavę Kaune 
Lietuvos miestų burmistrai ir 
nutarė siųsti į Londoną Kauno 
miesto burmistrą Joną Vileišį. 
Jam pavesta atstovauti minėta
me suvažiavime Lietuvos mieš
tus ir drauge pasirūpint išgaut 
musų mieštų atstatymui Anglų 
pažadėtąjį kreditą medega ir pi
nigais.

Leipcigo ir Pragos parodos 
kanalizacijos ir vandentraukio 
intaisymų apžiūrėti ir ištyrinė- 

I ti Kauno miesto valdyba pasiun
tė Adv. Burbą.

I BIRŽAI.
Biržuose 'gimnazijos namams 

statyti draugijos įstatai Apskri
ties Viršininko jau patvirtinta. 
Kovo 1 d. gimnazijoj įvyko stei
giamasis tos draugijos- susirin
kimas kuriame sudaryta valdy
ba iš šių asmenų: pirm..— Kun. 
P. Jakubėnas; iž'din. — Dr. J. 
Šliupas; vice-pirm. —- 'Dr. J. Mi
kelėnas, sekr. — notaras. B. Kas
peravičius, .valdybos nariai — 
agronomas J. Šidlauskas ir Ta- 
bakin.

j PAGARŠVIS, Ašmintos vai.
Pas Masąitienę kovo 19 d. 

buvo šėrmenjs. Vakare, einant 
namon, -buvo pirtinai primušta 
Kazys Kemežis, kuris ketvirtoj 
dienoj pasimirė. . Primušė jį iš 
žvėriško ■ keršto-’ jo-xtraugai Mo
tuzą ir Batu'tis, kurie nugaben
ta ‘Mariampolės kalėjimam Ke
mežis turėjo 20 m., buvo blai
vus, doras vaikinas, iš Pošven- 
ęių kaimo.

SEDA, Mažeikių apsk.
Pas mus atsitinka labai daug 

vagysčių ir kartais' net žmog
žudysčių. Kalnijų kaime žmog
žudžiai peršovė žemius. Vienas 
jų pasimirė, kitas pasveiko, 
žmogžudžiai atėmė visą jų tur
tą ir 3 vai. ryto išvažiavo pasi
kinkę jų arklį. Suimti jų ne
pasisekė. žmonės nerimsta del 
plėšikų, kai kurie mano kad ge
ra butų atgabenus iš Belgijos 
šunų-pėdsekių.

reikia 
taktiką 

reika- 
budavo

Bukime, vyručiai, atvi- 
pas mus mažai parako! 
priežodžio. Tuojau pa- 
Girdime Lietuvoje iš-1 
iš klasiškų operų vai-

■’•Kas, neprašomas duoda-— duo
da nuo širdies: Užrašykit saviš
kiams Lietuvoje “Dirvą” — ne
laukit iki paprašys “laikraščio”.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

Vaizbaženklia užreg. S. V. Pat. Ofiso

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

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

prigis 
Del ko 
kviesti ir vieną kitą muziką-kai- 
my-ną? 
ri: dar 
anot to 
rodau, 
traukas
dintū~ir nevaidintų Lietuvoje; 
girdime Rusų ir Lietuvių dainų, 
girdime niūniuojant įvairiausių 
romansų, vis svetimų, bet taip 
gerų muzikos žvilgsniu. Mums 
gi “naujosios”, kurios dabar iš
ėjo po karės įvairių kompozito
rių komponuotos niekur neiš
girsi. Mokini, mokini, rodos 
dainuoją,’ ant rytojaus užmirš
ta nors galą gauk 1 Paimki ir 
versk! iš svetimos kalbos ir mo
kinki. Tik žinoma gerą veikalą. I

Išmokti truks ilgai, bet visuo-1 
met atmins, čia griežtai išsi-

JSkSitykit ir Platinki t 
ėvynės Gynėjų Laikr.
“TRIMITĄ”

Trimitas” kas savaitę lankydamasi 
ivo skaitytojus, parneš jiems įvai- 
‘ų naujienų apie politikos ir karėsi 

i apie musų karžygius J 
šaulių, partizanų žygius 

*onte, apie musų priešo nedorus dai>
I us ir klastas.

trimitas" eina 34 pusi, knygelėmis 
p puoštas gražiu viršeliu, žada pra-

I d ti eiti paveiksluotas.
| Alresas: ‘ “Trimito” Red. ir Admin 
Kainas. Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

i ių naujienų a,
1 Adetį, pasakos
1 ariumenės;

DRAUGIJOS, EILĖN! mai bus jums išsiųsta’. Korte- 
Kuri Draugija’Gražiausia Past-J*1- išpildymo laikas yra pratęs- 

I ta iki gegužio mėnesio, todėl 
yra užtektinai laiko draugijoms 

tą padaryti. Norima'pastebėti ----------r- ---T. -------- ---------
• . • .1 __ x j • Butkus. Apie 20 m. Amerikoj, daugjog visos inkorporuotos draugi- L .. , . .. . ,. . ... . laiko dirbo ant ūkių apie Milwaukee,
JOS, klubai, lateliai, lygiai kaip Hyjspaskui dirbo vagonų dirbtuvėj, 
inkorporuotų, organizacijų kuo-Į Yra vedęs su Lenke. Kas apie jį ži- 
pos arba skyriai gali korteles iš- no arba jis pats atsišaukit, duosiu $5 
pildyti ir bus atatinkamai Albu- atlyginimo. (15)
me pažymėtos. Begalo svarbu L 26? E 26 st Cleveland, Ohio, 
kad visos Lietuvių organizacijos —----------------------------------------
esančios Suv. Valstijose tas tor-1 jjjį j ŠEMOLIUNAS 
teles išpildytų. Kuo greičiau tą 
padarys tuo plačiai organizaci
jai bus geriau.

Reikalaudami kortelių, arba 
šiaip jau smulkesnių informaci
jų Draugijų Albumo reikale ad
resuokite :

Representative of Lithuania 
370 Seventh Ave., New York.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolį Izidorių Spauati- 
naitį, paeina iš Raseinių apsk., Erž
vilko par., Bačių kaimo. Jis yra pa
mainęs pavardę, vadinasi Izidorius

Rateliai, Klubai ir

rodys rengiamajame Albume. 
Indomu kuri pirmutinė pasi
rodys šimto Nuošimčių Pat
riotiška. '— Visos Draugijos, 
Skyriai,
kitokiais užvardijimais orga
nizacijos turi lygią progą pir- 
mon eilėn atsistoti. — Korte- 
liu išpildymo laikas pratęsta 
iki Gegužio mėn, pradžiai.
Pasirodžius pranešimui jog 

Lietuvos Finansinė Misija ren
gia visų Lietuviškų draugijų Al
bumą, kolonijose susidarė nepa
prastas judėjimas. Draugijų 
mitinguose tik ir svarstoma kaip 
čia butų geriausia padarius kad 
savo draugijų pasižymėjusiųjų 
tar-pan pastačius. Draugijos, 
Klubai, 'kuopos ir skyriai tik ir 
lenktyniuoja prie geresnio„pasi- 
žymėjimo. Daugelis draugijų 

.jau korteles išpildė ir prisiuntė 
(Misijos raštinėn. Kitų kasdien 
pačtorius glėbiais atneša. Taip
gi prisiunčia įvairių įvairiausių 
paveikslų, kurie bus 
sunaudota.

Randasi daugelis 
rimtai prie šio darbo 
giančių. Jos supranta 
didelę svarbą turės gražus Al
bumo pasirodymas. Todėl nuta
rė kad kiekvienas narys .privalo 
turėti bent už $50 Lietuvos Lai
svės Paskolos Boną. Kitos nu
tarė kad kiekvienas privalo bent 
$5 paaukauti Lietuvos Gynimo 
Komitetui, -arba Vilnių atvaduo
ti. Dar kitos iš savo -iždo per
ka bonus, ir aukauja Lietuvos 
labui. Kai kurios draugijos 
naudoja moralę jiegą narių pa
raginimui Paskolos bonų įsigyti. 
Pav., besifotografuojant nepri
leidžia į paveiksią tų kurie netu
ri bonų ir kurie nėra Lietuvos 
labui aukavę. Susirinkimuose 
iššaukiama vardais ir pavardė
mis nariai dar neturinti L. L. 
P. Bonų ir paraginama tuoj nu
sipirkti. Jei negli visų pinigų 
užsyk sumokėti tai paaiškinama 
jog gali paimti ant išmokėjimo, 
bet dešimtą nuošimtį įmokėda
mas, išsimoka po penkis dolarius 
mėnesiui. Mėnesines mokestis 
gali sumokėti savo draugijos iž- 

l'dininkui, kuris persiųs Mi'sijos 
raštinei. Draugijos pačios irgi 
pasiima bonų ant išmokėjimo, 
ypač neturtingosios. Neturtin
gosios kuopos arba skyriai ne
išgalėdami iš savo iždo boną nu-, 
sipirkti nors pafeirupina bent 
kiek aukų Vilniaus atvadavimui 
parinkti.

Taigi valio Lietuvių susipra
timas! Valio Lietuvių organi
zacijos! Jūsų pastangos, jūsų 
pasišventimas žymiai pagelbės 
Lietuvai Vilnių atvaduoti.

Jei dar rastųsi draugijų ku
rios kortelių neišpildė, arba del 
kokių nors priežasčių gal korte, 
lių negavo, prašoma tuojau ra
šyti Misijos raštinėn žemiau pa
duotu antrašu ir tuojau reika
lingos kortelės ir visi nurody-

Aldų Gydytojas
Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 

. 2 iki 5 po piet
Nedėliomis 

nuo 10 iki 12 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

tinkamai

draugijų 
besiren- 

kokią

Prospect 2420 • , i Central 1766

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

kuojant išleidžiant ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue • Cleveland, Ohio.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokią 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki 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 išpildomo 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 nusilpnūjusius 

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

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

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

Nedeldieniais nuo 10 iki 1.

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

atidengimų komedija, 
54 pusi. 
Lošia 3

<jjai h t ■ ■ h if
Kur seniausia,
Ten geriausia.

trijų
moterjs ir 4 vyrai.
visų scena ta pati.
Kaina 35cL

Meilė—Visų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, I 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir-apie 10 vyrų. Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25c.

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi. 1 
lošia 6 merginos ir 10 , . 
prie jų keletas .pašalinių. —- 
Kaina 40c.

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterjs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

SENLWfl

flgemurft
VIENYBE

knygelė,
10 vyrų.

Tremtinis — drama iš- krik
ščionybės platinimoši. Vieno ak
to. Lošia 2 moteri ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali, gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys —- penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
-Lietuvoje. Reikia 19 ypatų,, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina ...... 75c.

Laimės Jįeškotojai — ketu
rių- veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe’4 moteriškos: Kaina 40c. 
Dvi Seserį — keturių aktų tra

gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia ,5 moterų ir 15 vyrų. 
Kaina

Motinos Širdis — keturių aktų 
drama, 48 puslapiai, 4 mote
ris ir penki vyrai. Kaina 50c 

Klebonas Kaltas — 4’ veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45č.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

Parduoda laivakor
tes aut visų pa
rankiausių Lini

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

S B Si
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
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.
S S S

’’.VIENYBĖS”

50c

FARMOS FARMOS 
Didžioj Lietuviu Ūkininkų kolo
nijoj turiu 108 farmas pardavi
mui. 40 akrų, 15 išdirbtos, kra- 
java stuba iš rąstų. Kiti maži 
b.udinkai, kaina $1,000, įmokėti 
reik $300. Kta 40 akrų, 35 iš
dirbtos, įlideli budin'kai, sodnas; 
žemė molis; kaina $2300, įmokė
ti reik $1500. 40 akrų, 34 iš
dirbtos, užsėtą daug kviečiais, 
rugiais, dobilais. Istu'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. — 
Lietuvių 'kaimynų. $8000. 
kia įmokėt $4000.

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

LAIVAKORTĖS

Daug 
Rei-

(Visokius spaudos’ dar
bus atlieka greitai, 
. pigiai ir gražiai. 

Spausdina konstitucijas, 
kuygąs, laiškams. popieras, 
plakatus, vizitines kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

■ Si B S 
’’VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina įūhausius 
tus, vėliaus r.s, žinias
Lietuves ir visur ir turi 

juoki; skyrių 
’’TARKA”

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

S L1
Pirkite ’’Vienybės” J 
droves -sūrus. Dividei 
mokami.. Ateityje bus 
delis poliri*.

Vienas Šeras $10.
3 aH

Užlaiko dideli knygyną; 
kur galima • gauti 

šokių knygų.

raš-

Ben-

vi-

Reikalaukite platesniu 
formacijų apie viskų, 
Syki t o nn 
kalankiite 
kurso ;u katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE fUBL. 60.
193 Grand Si,
Brooklyn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

ia

Į Piliavą $106.50; į Liepoją $107.
ATPIGO: į Klaipėdą $107.

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

Laivakortes parduodam 
ant visų linijų tiesiog j

(Karaliaučių) 
KLAIPĖDĄ 

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

Kas prisius mums 
10 gerų antrašą 
savo pažįstamų 
žadančių važiuoti 
Lietuvon, siųst pi
nigus ar parsi
traukti gimines, 
tas apturės pui
kią dovaną.

Laivai į Lietuvą išplau
kia kas antrą dieną. 
Iššauname PASPOR- 
TUS ir taksą paliudy
mus. Atkeliavusius iš 
kitur patinkam stoty
se, pristatom bagažą ir 
palydim ant laivo. Pri
rengtam 'viską kas tik
tai reikalinga dėl ke
liones.
SIUNČIAM PINIGUS 
ir PARTRAUKIAM IŠ 
LIETUVOS GIMINES 
I AMERIKĄ KUO- 
GREIČIAUSIA

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

INTERNATIONAL Y
TRAVEL BUREAU )

NEW YORK, N. Y.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

kad išvengus ir kitokių klaidų 
kokios pirmiau pasitaikydavo 
direktoriams vienas kitam pasi
tikint ir darbų užverčiant nuo 
■savęs ant kito.

Kapt. Natkevičiaus ir Moky-1 čius: dainavo E. Grigiutė “Is-1 
tojo žygelio prakalbos. Balan-[panė”, ir iššaukta pakartoti su-Į 
džio 8 iki 11 d. Clevelande vie
šėjo du žymus svečiai, 1 
Steigiamojo Seimo nariai, Sei
mo Sekretorius VI. Natkevičius 
ir Mokytojas B. žygelis.

Jiedu atvyko į Clevelandą iš 
Pittsburgo sukatoj. Stotyj pa- i 
sitiko komitetas su pora auto
mobilių. Vakare Lietuvių salėj 
atsibuvo jų prakalbos.

žmonių priėjo pilnutė salė, 
neužteko sėdynių, net stovinčių 
buvo.

Prakalbos prasidėjo apie 8 v. ( 
vakare. Pirmiausia sudainuota , 
Lietuvos Himnas, pianu akom- ’ 
panuojant A. Jankauskui; dai
navo visa publika. Vakarą va-"l 
dovaująs, K. S. Karpavičius, po 
himno perstatė kalbėti''svečią, 
Kapt- Natkevičių.

Kapt. Natkevičius kalbėjo la
bai jautriai, aiškiai, ir žingei
džiai, — taip kaip dar Clevelan- 
diečiai nėra kalbėtojo girdėję 
iš savųjų 'kalbant. Jo kalba bu
vo labai švelni, neužgauliojanti 
nieko visiškai, bet atvirai ir drą
siai įrodanti visus negerumus tų Į 
Lietuvos šluogsnių kurie tik sa
vais reikalais besirūpindami 
miršta Lietuvos liaudį.

Po to sekė kalba Mok. B. 
gelio. Jis pradėjo lėtai, bet 
liaus atidengė save tikroje pra- 
kalbininko šviesoje. Taip pat 
nuosekliai vaizdino darbus St. 
Seimo, suminėdamas tulus ne
tvarkius punktus kuriuos kr.- 
demokratai išvartė naudon ponų 
ir kunigų. Nurodė taipgi mo
kyklų skurdumą Lietuvoje, jų 
varžymą, persekiojimą mokyto
jų, ir kitus abelnus reikalus.

šiose prakalbose žmonių .bu- . 
vo visokio plauko: ir tautininkų, 
ir katalikų, ir klerikalų, ir vy
čių, ir socialistų ir bolševikų,, ir 
visiems jų prakalbos labai pati
ko'. žmonės žodelį po žodelio 
teisybę ėmėsi sau į galvas ir ste
bėjosi kodėl jų vadovai taip su 
pasmerkimu į šiuos svečius at
sineša ir kodėl taip juos nieki
na. Paregėjo čia katalikai kad 
šie kalbėtojai nesmerkia tikėji
mo, o pripažįsta jam pilną lais
vę Lietuvoje gyvuoti. Pamatė 
čia ir bolševikai kad ne tik jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Ir 
visi -buvo patenkinti. Prakalbų 
kĮausėsi kantriai iki galo, net 
nesiskirstė vėlumai užėjus, kaip 
buna prie kitų kalbėtojų kada 
jie sykį pakalba. Buvo leista 
duoti klausimų raštu. Pasipy
lė saujos nuo vyčių ir bolševikų. 
Ir šio ir to klausė, ir išgirdę vi-1 
si išėjo- paganėdinti. Jų buvo1 
ne taip klausimai aiškumui ko 
nežino, bet paiki išsvajoti užme- i 
timai.

Aukų surinkta $140.

. ____  Ipanė”, ir iššaukta pakartoti su-Į
v iv-įdainavo ‘“Eisiu Mamei Pasaky- 

Lietuvos siu”. Toliau kalbėjo St. Zabdr- 
skis, paskui B. žygelis, plačiau 
nupiešdamas nekurtuos naujus 
dalykus. A. Jankauskiutė pianu 

[skambino; po jos kalbėjo Ant. 
Praškevičius, dainavo A. Jan
kauskas “Mintįs mano”. Tada 
vėl kalbėjo svečias, V. Natkevi
čius, gana karštai atvaizdinda
mas nekurtas musų pareigas ir 
darbus link Lietuvos. Po to 
dar kalbėjo kiti, J. M. Baitru- 
koniutė ir A. Jankauskas su
dainavo duetą "Skambančios „ 
stygos”, galiaus kalbėjo J. Na
unčikas.

Aukų čia surinkta $60.

S. Mazilauskas
B. Moraškis
A. Lavinskas
S. Barkauskas
J. iBigaila

Gavėnas
A. Kukštas
fe

P.

J.

A.
A.
K.

uz-

Žy- 
ga-

Vakarienė. Nedėlioj Goodrich 
salėj atsibuvo svačių pagerbi
mui vakarienė. Dalyvavo apie 
50 ypatų. Salė buvo gražiai iš
puošta keleto komiteto narių 
pasidarbavimu. Ponios Jankau
skienė ir Grigienė darbavosi su 
valgių pagaminimu, ir taip ska
nių prirengė vakarienę, kad, su- 
lyg vieno ten buvusio kalbėto
jo žodžių, “jis tokios nei ant Ve
lykų nėra valgęs, o čia pavalgė 
dar Velykoms neatėjus.” 
' Vakarienės programo vedėju 

buvo A. Lapinskas. Pirmiausia 
perstatė kalbėti “Dirvos” redak
torių Karpavičių, po jo kalbėjo 
Dr. J. šemoliunas; J. M. Baltru- 
koniutė dainavo “Tegryžta lai
mė”'; toliau kalbėjo A. Kranau- 
skas, J. Urbšaitis, S. Radavi-

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSK!

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

Rosedale 5758, Princeton 431

J Valandos: tik vakarais nuo 7 
h iki 9 vai.
M Nedėldieniais nuo 3' iki 4 v.al 
-rTrrrrrTTTTiirmzrTTTT

Aukavo sekantieji per 
(prakalbas ir vakarienę:

K. S. Karpavičius
A. B. Bartoševičius
A. Lapinskas
M. Gigas
J. Plerpa
Jonas Rusevičius
M. švarpa
Iz. Samas
K. Grigalius

Grinius
Kaupa
Praškevičius
Baltrukonienė 
Zbanis 
Zaborskis 
Braziska 
Kranauskas 
Zikus

K.
J.

M. 
si 
St: 
K. 
A. 
Ki
Dr. J. šemoliunas
P. Vasiliauskas
J. M. Baltrukoniutė
A. Jankauskas
N. Martišauskais
T. Neura
N. N.
J. Urbšaitis 
Kaz. Bančkus
J. Bernotas
J. žibąs
St. Sąveiką
J. Kilikevičius
J. Gudas
A. Zavinaitis
V. Niarevičius
A. Vudas
M. Darnijonaitienė
B. Varakojienė 

Maziliauskas 
Mačiulaitis

D. Skirutis 
Jereckis 
P. Garmus 
Bajerčiuš 
Baika 
Banelis 
Vasiliauskas

P. Grigas
J. Sbuvis
P.
M.
P.
A.
A.
A.
J. 
JĮ
F.

J.
B.

j.
J.

p. 
J. 
J.

Kazlatiskas
. Valentinas 

Akšis 
Karpavičius 
Šilgalis 
Malksevičius 

Kalvaitis 
Bačinskas 
Jucius

svečių

suomet daugiau gauna pilt, ypa
tingai paskutiniame susirinkime 
balandžio 3 d. 'kairieji dešiniuo
sius lupo be pasigailėjimo ir nu
tarė parašyti visa pundų pro
testo rezoliucijų į “Laisvę”, o 
ta nabagė jau nebežino nei kul
tas rezoliucijas dėti, laikraštis 
pilnas, ir gurbas (nors 'grana di
delis) taip jau pilnas, ir kas da- 
ryti ?....  Dovydas.

Naudingas Pelnas
Clevelande, žTrti buvusios Lietuvių I 

I Šv. Jurgio bažnyčios, parsiduoda, iš 
priežasties sirgimo moteries, gera^bu-

Ičernė ir* grosernė; biznis eina gerai, | 
pelnas yra geras, renda pigi. Dalį Į 
mokesties reikia pinigais, o likusius 
galit duoti ką turit: namą, lotą, se
rus, bondsus ar automobilį. Kas no- i 
ri uždirbti pinigus tegul nelaukia il
gai. Kreipkitės ypatiškai ofisan ar i 
per laišką šiuo antrašu:

CLEVELAND REALTY CO.
1419 E. 21 St. Cleveland, O.

PRISIKĖLIMAS
IŠ NUMIRUSIŲ

Ar prisikels kada musą broliai ku. 
rie mirė kares' lauke, iš bado, maro, 

I iriflu'enzos ir kitokią nelaimią? Ar 
I yra kokia viltis vėl pamatyti musij 
draugus, musu mylimus, musą tėvas 
ir motinas ? Ar galimas yra daili. 

I tas — prisikėlimas iš NUMIRUSIŲ? 
Ateik ir gauk sau tikrą atsakymą.

I Nedelioj, Balandžio 16
2:30 vai. po pietą

WM. ABEL and SONS Salėj 
7017 Superior avė.

Kalbės S. BENECKAS 
Iš Chicagos.

Inžanga visiems Dovaist

P. Seinauskas, ilgokas laikas 
1.00 gyvenęs Clevelande, protarpyje 
1.00 ' 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00
i ^ur* ^U°J ^us

leista į knygelę.
l'.OOj' Linkime jam geros kloties 
1.00.voje Tėvynėje.
1.00 Į 
1.00 
1.00 [ 
1.00: 
1.00 
i.oo : 
1.00 i 
1.00 -!

. 1.00 ’ 
1.00 , 
i.oo;
1.00 Į lis kalba kaip užsuktas grafofo- 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

$200.00

lankęs Valparaiso Universitetą, 
'ketverge apleido Clevelandą ir 
I iškeliavo Į Lietuvą. Jis čia ak- 
tiviai dalyvavo draugijų veiki
me, dirbo prie Sandaros ir Tėvy
nės Mylėtojų Kuopų. Jis taip
gi parašinėdavo į “Dirvą”, o pa-(darbe, ir vis rūpesčiai. Mėginkit tuos 
starais laikais išvertė komediją ] rūpesčius prašalint, o tą lengvai galit 

padaryt nusipirkdami nuo musą pui
kią farmą. Ant farmų nęra bedar
bės nei baod, visada yra linksma. 
Mes parduodam farmas cash, ir ant 
lengvų išmokėjimu.

ir be gyvulių, farmos randasi 
dideliu miestą Clevelando, Ak- 

Pittsburgo, ir Youngstowno;
gera, yra sodnai ir miškų, yra

Lietuviai Maineriai ir kt.
Nuolat pas jus tai streikas tai be-

iš-

sa- YOTANS and NEURONES 
Elektriški Kontraktoriai 

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

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

Turim su gyvu-
St. Clair-av. Nuotikiai. Bol- 

[ševikai perplyšę į dvi pusi ne
gali vieni antrų pergalėti; mū
šiai ant St. Clair avė. nepasibai
gia, smarkus atakai vienas po 
kitam atsikartoja labai tankiai, 

i Sužeistų ir “užmuštų” abiejose 
pusėse yra, vieni ir kiti kviečia 
pagelbininkus iš kitų miestų.

Kovo 27 ir 29 d. kairysis 
sparnas pasikvietė kokį tai žal- 
dokėlį iš Chicagos; tas žmoge-

PARSIDUODA
PLAYER PIANAS parsiduoda, su 72 
. volukais muzikos, mažai vartotai 
Kaina $300. Savininkas išvažiuoja iš 
Clevelando. Kreipkitės pažiūrėjimu* 
1352 Giddings Rd.

Danušauskas
P. Šukys 

Ribokas
Dr. J. T. Vitkus 

Šimkūnas 
Bulišauskas 
Gumbutis

J. Seniūnas 
B.'-’žigaitis 
Ar Zdanis 
E." Gedvilas
K. Stalksnis 
J. Zinis
P. Stankūnas 
Adv. V. Pugher 
A. Naunčikas 
M. Zubinienė 
Emp. Staseliunas

Seinauskas 
Chuzun 
Dabašinskas 
Valunta 
Smulkiomis viso

liais 
tarp 
rono, 
žemė
arti angliakasyklų; žiemą , gali ang
lis kasti jei truktų ineigų. Mes mai
nom farmas ant jūsų namo, jei prie 
namo turit nors truputi pinigų da- 
dėti. Norėdamas mainyti savo namą 
ant musų farmų aprašyk kainą 
mo, ar namas išmokėta, ar yra 
jo mortgečius; kiek turi pinigų; 
kio didumo farmos nori. Jei nori
kti farmą rašyk kada gali atvažiuo
ti apžiūrėti, arba reikalauk farmų 
surašo. Rašyk šiuo antrašu: 
CLEVELAND REALTY COMPANY 
1419 East 21st Street, Cleveland, O.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvų”

na- 
ant 
ko- 
pir-

15.55'
15.00
10.00 I
9.00 |
5.00
5.00
5.00 I 
5.00 [ 
5.00 
5.00 
5.00 - ‘ .
5 qq I Nuo panedėlio iki ketvergo 

’ . I Clevdandc viešėjo pas savo bro- 
5-°°'lį Karpavičių, “Dirvos” redak- 
5.00.torių, Antanas Karpavičius iš 
5.00 Providence, R. I.
5.00 ------ :----------
3.00 Salės. Bendrovės susirinkimo 
3.00 nuotikiai iš pereitos savaitės^ 
2 501 buvo maž daug tokie. Daug va- 

s? nn už menkniekius, ge-
$z.uo rokai vieni kitus pešė, save tei- 
2-00 gino, įšrodinėjo vienokius ir ki- 
2.00 tokius davadus kaslink to kaip 
2.001 buvo ar nebuvo vedama bendro-

' " ’ _ . Raporto komisija
įskaitė ir žodžiais aiškino savo 
patyrimus, ir iš jos pusės pasi
rodė darbas puikiai atlikta.

. Abelnai paėmus, susirinkimas 
buvo gana gražus, šėrininkąi už
silaikė kiek ramiausia galėjo, 
nors -galėjo daugiau lermo kel
ti, visokių naujybių išgirdę.

Ant toliau naujieji direktoriai 
pasiryžę darbuotis kuogeriausia

R
M.
A.
A.
Su
Nuo pirmiau yra Liet. Poli- 

I tiniam Iždui surinkta $57.00 
[viso sykiu $257.00

nas, kartais nei pats nežino ką 
pasakoja. Kalbėjo du vakaru, 
ir tuos pačius išvedimus atkar- 
todinėjo.

Gi bal. 3 d. dešinėje pusėje 
pasikvietė “Vilnies” redaktorė^ 
lį, Gasiuną. Tas kaipo laikraš
tininkas butų sumanesnis, ga
biau gali meluoti ir nesikarš- 
čiuoja, gal ir butų iš jo kalbė
tojas jeigu jam kas išpjautų 
tonsilus. Ar neprisieis katriems 
šauktis patį Trockį su visa rau
donąja armija į pagalbų!

ALDLD. 22 kuopa jokiu budu 
negali užbaigti mėnesinių susi
rinkimų; besipešant ateina dvy
likta valanda, salės savininkas 
užgesina šviesų, ir tie karžygiai 
turi skirstytis nebaigę svarsty-' 
mų.

Kaip ten nebuvę, dešinieji vi-

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

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

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

P ASISKUBINKIT
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonu 

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

“SANDARA” 327 E St. S. Boston,-Mass.
WVVM^AMAIVVVWVWWVVWVVyWVWVtA/VWVVWVMMM^W

2.001 v®s knyg°s- 
_skaitė ir žo2.00 

2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.001 
1.00 I

į LOUIS EISENBERG 
įTuri .Geležinių Daiktų, Pečių, 
5 Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
< Lieja ir Stogams dangalų 
į 1169 East 79th St. N. E.
J Princeton 1337-K
WA1 7WWWWWV

Reikalauk

žaliu

Štampų

BUDAVOJIMO ž
Kontraktorius t

Statom medinius, mūri- t 
nius namus, taiso, plei- t 
steriuoja ir lieja šaliga- t 
tvius. Jokis darbelis ❖ 
nėra permažas. Ture- t 
darni ką pataisyti apie | 
namus kreipkitės čia.
Geo. Brazaitis & Co.

? 7709 Aberdeen Av. N.E.

X
$

REIKALINGA LIETUVIŲ vyrų In- 
vestigavimui, Kolekto^imui ir Spe

ciales Policijos darbams dirbti sąry
šyje su Degtinės platintojais, Taksų, 
ir tt. Visos vietos atdara iki gegu
žio J d., vienam ar dviem kiekviena
me mieste visoj šalyj, nuolatinis dar
bas, alga $120 iki $165 mėnesyje ii 
išlaidos ant pradžios. Valdiškas dar
bas, vyrų reikia virš 23 m. amžiaus 
mokančių rašyt ir skaityt Angliškai. 
Norintieji užimt vietas kreipkitės ap
likacijų ir egzaminų lakšt ųprie 

William Sullivan 
(Employment manager U. S. D. B.) 

59 West 62nd St- New York.

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

m
IHfEEST o <>

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

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 Įeimynų 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 
darbą aš garantuoju.

A. BARTKUS — LIETUVIS 
1197 EAST 79TH STREET 
Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais

nužeminta. Savo

FOTOGRAFAS 
CLEVELAND

9 iki 9. vak.

MERGAITES nuo 13 Metų 
W amžiaus gali įsirašyti. Viena- 

‘‘k. tinę Mokykla vedanti garan- 
tuotus kursus nuo pradžios iki 

H»v pabaigai. Klesos kasdien ir 
/ —EĮTy PanedėKo bei Ketverge vaka-
X vwgfr™/ rais.

Darvas Professional School of Dressmaking, 
Designing and Millinery

6520 Hough Avenue
Mokykla Bus Atdara Vasaros Laiku Kitoms Užsidarius.

Wade Park Karas. Hough ir E. 66 Street

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai 4

PIENAS YRA GAMTOS MAISTAS 
p IENAS yra vienas iš geriausių maistų pa-
* šaulyje. Jis yra geriausias maistas kūdi
kiams ir suaugusiems. Jis suteikia vyrams ir 
moterims sveikatą ir jiegas. Gerkit kuodau- 
giausia pieno kasdien.
Imkit Belle Vernori Pieną nuo savo krautuv- 
ninko, arba lai The Telling Belle Vernon Com
pany pristato jums kasdien šviežią pieną j na
mus.

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

VELYKŲ SKRYBĖLĖS 
$4.95 Vertės P°

Moterjs! Pasirinkit sau naujas 
Velykoms skrybėles iš'- šio didelio 
rankiaus po $3.95. 600 naujų skry
bėlių ir yra iš ko pasirinkt—tik
rai rasit kokią mėgstat.

Yra dideliais' bryliais pusiau su
smukusių skrybėlių iš žibančių 
šiaudų su gėlių apsiuvinėjimais.

Nekurios apsiulėta gražiais pa- 
ni'arginimais arba kasnykais.

Plaukasiulių skrybėlės su ma
žais užverstais bryliais, gražių pa
vidalų.

Dideliais nusikorusiais bryliais 
iarba šonais, iš geriausių moterio- 
lų ir gražaus darbo.

Naujos Spalvos—Beach, Raudo
na, Canna, Periwinkle, Jade. Juo
da, Ruda ir Mėlyna. Reguliariai 
kainuoja $4.95. Skiepe po $3.95

Ohio 
Didžiausia
Krautuvė

MOTERIŠKI 
ŽEMI ČEVERYKAI

Patentuotos Odos

Moteriški nauji Velykoms čeve- 
rykai, žemi, iš patent odos, su 
šniūreliais, su paprastais galais ir 
apdailinatis; guminiai kulnai, mie
ros 3 iki 7; Basemen te pora po 
$3.45.

Moteriški patent odos dviem 
dirželiais užsegami, taipgi pen
kiomis skylutėmis su šniūreliais 
čeverykai, ir dviem dirželiais že
mi. Skiepė, pora po $4.95.

VAIKŲ $2 MARY JANES I 
Patent odos, per viršų susegami 
Mary Jane čeverykučiai mierose 
nuo 5 iki 8. Skiepe, specialiai po
ra po $1.49. $1.49
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Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Pavasariniai Moterų j
Paredalai

Pardavimui Subatoj
1000 Numušta Kaino Ploščių 

$15 iki $25 Vertės 
Nepaprasti Pirkiniai Už tokią 

Žema Kainą x 

$12.95
Tinkamiausių pavidalų sportui ir a'belnam 
dėvėj imui. Padaryta,, ‘iš Velour,
Storų Siūlų ir mišinių. Apgaubų ir kitokių 
stilių, taipgi paprastų su diržais modelių; 
kiti gražiai apsiulėti marginiais ir paįvai
rinti. Mieros moterims ir merginoms.

BAILEY’S—-BASEMENT

Polai re,

Storų Siūlų Siutai
$8.95

Visi su gražiais Pamušalais vien
spalvio ir marginto Šilko.

Puikus storų siūlų sportiniai siutai, dau
giausia silkiakaulio audimo. Su diržais sti
lių, naujais kišenių išdirbiniais ir apsiuvinė
jimais. Visi gerai padirbti. Daugelyj mie- 
rų

Visi gerai padirbti, 
moterims ir merginoms.

BAILEY’S—BASEMENT

Pardavimui Subatoj 
Naujos Velykinės Suknios

Šiame Išpardavime Išstatytos 
Suknios yra Nepaprastos Ver
tės. Išpardavimas Svarbus Mo
terims Kurioms Reikia Naujos 

Dreįsės.
Canton Crepe's, taffeto; satino ir crepe
chines naujausiuose modeliuose — su įvai-

Populiariškose pavasa- 
yra daug mėlynų. Mo- 
pasirėdymui ir išėjimui, 
merginoms.

BAILEY’S—'BASEMENT

Naujos Puikios Bliuskos
98c

Iš voile, madras ir vatinio pongee, papras- 
rainų spalvų, 
tai 
ter

kieĘpman ų 1 
pasiūtos ir su paįvairinimais. Turi 
Pan kalnierius.

Mas, 
i Pe-

de

riais išgražinimais. 
rio spalvose, taipgi 
deliai tinka gatvei, 
Mieros moterims ir

Mergaičių Ploščiai
Ekstra Vertybės

$4.95
Madose ir Vertybės
Puikus Rinkinis Ploščiukų, Pilnas 

-Stilių ir Vertybės!
Sportiniai ploščiai, apsiaustalai ir kitokie. 
Padirbti iš. velour, storų mišinių siūlų ir bu- 
rella. Mieros 2 iki 6 ir 7 iki 12 metų.

Puikus Satino Pantaletai
79c

Geros rūšies satino su surauktais galais 
drūtai apdirbtais. Visose norimose spalvo
se. Specialiai po 79c.'

ir

NAUJOS GINGHAM DRESĖS—Iš puikaus , 
gingham gražiais marginiais, langučiais ir 1 
pavidalais. Gražiai pasiūtos. Mieros 7 

iki 14 metų. Specialiai........ ;........ 89c (
BAILEY’S—BASEMENT [


