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okiečiai-Rusai Nugasdi
no Visą Europą

PASIRAŠĖ SUTARTĮ PANAIKINANČIĄ KA-T 
RES ATLYGINIMU REIKALAVIMUS 

IŠ VIENOS IR KITOS PUSES.
Tuomi taipgi Vokietija Pripažino Sovietų Valdžią. 

Norima Prašalint Vokiečius iš Konferencijos.
Rusai-Vokiečiai Padare 

Naują Sutarti
Londonas. — Iš Genoos pra

nešama jog santarvės atlygini
mų rinkimo'komisiją bendrai paj 
reikš Vokiečių-Rusų sutartį ne- 
iiesota ir ipanaikMta.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš Angliakasių Streiko
Pittsburg, Pa. — Fayette ap- 

skrityj trejetas kasyklų kurios 
nuo angliakasių sustreikavimo 
dar vis dirbo su savo ne-unijis- 
tais darbininkais, pagaliais už
sidarei Unijų organizatoriai, iš
vedė darbininkus streikam

Streikas tęsiasi jau' tris sa
vaites. Nedirba suHyg unijos 
išrodymo 665,000 angliakasių*; 
prie jų nuolat prisideda bumai 
ne-unijistų. Pastarose dienose 
Pennsylvanijoj išvesta strėikan 
skaičiuje 25,000 darbininkų sa
vaitės bėgiu.

Angliakasių unijos preziden
tas pareiškia jog darbininkai 
jokiu budu nemano pasiduoti ir 
gryžti darban. Operatoriai ssa- 
ko buk darbininkai paskirose 
angliakasyklose pradės tartis su 
darbdaviais ir gryš į (darbą '.be 
atsižiūrėjimo į uniją.

Bet tokis sapnas, sako unijos 
prezidentas Lewis, neišsipildys. j

Pasisekimai angliakasių orga- j 
nizatoriams- matosi visomis pu
sėmis.* Nė^unijistų mainerių 
tarpe net pačiose blogiausiose 
organizavimui valstijose kaip 
W.Va. ir kitur sekasi.

Dingusi (?) Nota
Washington, bal. 12 d. (Elta). 

' Į 'Lietuvos pasiūlymą Lenkijai 
atiduoti Vilniaus ginčą spręsti 
Tarptautiniam teismui, Lietuvos 

i Vyriausybė iki šiolei nėra gavu
si iš Lenkų oficialio atsakymo. 
Tuo tarpu gi Vokietijos ir kitų 
šalių spaudoje buvo tilpęs Len
kijos atsakymo turinis.

Lietuvos Vyriausybė kovo 13 
d. buvo pasiuntusi Lenki] vy
riausybei 'kitą notą klausdama' 
ar gandas jog Lenkijos nota bu-, 
vo siųsta Lietuvai kaipo atsa-| 
kymas i vasara® 20 d, notą aisa-i 
ko tikrenybei.

Bet ir į Šitą notą įsakymo' 
j nesulaukta.

BAISUMAI SOVIETŲ 
KALĖJIMUOSE

Berlinas. — Paleisti keletas 
Vokiečių (ir Vengrų iš Maskvos 
kalėjimo pasakoja apie baisu
mus kokie ten .papildoma su ka

iliniais* priešingais bolševizmui. 
Baisiausia kankinama tie ku
riuos čeką sugaudo kaipo neiš
tikimus bolševizmui. Iš savo 
kalėjimo per langą Nolde, Vo
kietis biznierius buvęs areštuo
tu Maskvoj, matė nuogus žmo
nes kuriems viršininkai degino 
karštomis geležimis mėsas, ir 
jis girdėjo kankinių šauksmus 
ir vaitojimus. -Jo patyrimai so
vietų kalėjime: sako buvo bai
sesni negu karės laikais kuomet 
iš visų pusių gręsė sprogimai ir 
mirties pavojus.

VĖL SKRENDA PER 
ATLANTIKĄ

Kelios savaitės ’kaip iš Portu- , 
galijos sostinės Lisbono išskri
do orlaivis kelionėn per Atlan- 
tiką. Pirmą pusę kelionės pa- Į 
darė gana pasekmingai, lėkda-1 
mas nuo Europos kontinento ant 
Kanarių Salų, paskui ant Verde' 
Rago salų. Juos blogas oras su
trukdė ilgesniam laikui.

Bal. 18 d. jie lakūnai pasiekei 
Šv. Povilo Skalas, lėkę 12 va- Į 
landų.

Liko dar paskutinis žingsnis 
padaryti — nuo tų skalų pasiek- i 
ti Braziliją, Pietų Amerikoj, ši I 
kelio dalis didžiausia ir pavojin-1 
giausia.

Šiuo sykiu pasiryžę Atlanti- 
ką perskrist yra kapitonai Ca- 
cadura ir Coutinho.
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METAI VII (VOL. VII)

RUSAI GENOOJ REIKALAUJA KAD SAN
TARVĖ ATLYGINTŲ NUOSTOLIUS

Rusai dar Nori iš Santarvės
Atlyginimo

savaitės konferencijos 
tai kad-jeigu kitos ša- 
gauti sovietų parašus

‘Genoa, bal. 18 d. — Santarvės I 
delegatai nepaisydami ką Rusai 
su Vokiečiais padarė, tęs savo 
posėdžius, ir .nepaisys jų atsme-l 
Šimo ar nusistatymo į konferen-Į 
ciją. .Sarttarvė taipgi pranešė 
Vokietijai jog 'Vokiečių delega-1 
•tai iiš koriferencijos prašalinami _ __
už pasirašymą su Rusija šutai- (Norėta Vėl Apšaukt At
ities be ikitų /žinios. Neutralės 
valstybes, vadovaujamos Dani
jos, .pareiškė santarvės valsty
bėms jog'Vokietiją iš konferen-{publikos prezidentas De Valera 
cijos Įgali išskirti tik nubalsavi- IjjaJandžio 15 (d. islėido atsišau- 
■mas visų 32 valstybių atstovu, - . .
o ?ne ill -santarvės valstybių. • ..£ ____ . ..* * * moteris Airijoje .raginantį uz-

Genoa. — Rusijos ir Vokieti- 1 savo rankas per Velykas 
jos (užsienių reikalų ministerial, WIS3 -Airiją.
.čia susitikę ir apsitarę daugelį Į Nors tokio .didėlio -sukilimo 
svarbiu dalyku, pasirašė nauja ( niekas nesikėsino padaryti, te- 
sutartį 'tarp Vokietijos ir Rusi j «au .pačiame Dubline pakilo ga
jos. Ta nauja sutartis panai
kiną Brest-Litov^kot sutartį ir 

[atsteigia* pilnifš <__r___ _____
santikius ant lygių pamatų vie- Į 
nos linkui kitos.

Ta sutartis panaikina visus 
karės nuostolių atlyginimo rei-1 
kalavimus, t„ __________
kįlančius už sovietų nusavinimą 
visų Vokiečių privatinių nuosa
vybių (Rusijoje.

Tas Rusų-Vokiečių galutinas! 
.-susidraugavimas skaudžiai nu-'

Turkai vis Skerdžia 
Krikščionis

Londonas. —■ Mieste Samsoun 
netoli -Juodųjų Jūrių, Maž. Azi
joje, -šiose dienose atsibuvo di
deles krikščionių skerdynės. Iš
deginta krikščionių maldnamiai 
iii* ‘.padaryta kitokios blėdies.

Pirma 
atidengė 
lįs nori 
ant kokių nors sutarčių turi už 
tai jiems-užmokėti. Užpakalyj

I gabiai išstatomų principų, už- 
I pakalyj degančių norų nusigin- 
i kluoti, užpakalyj visų demago
giškų bolševikų lošimų kįšo /vie

pia jų mintis ;— gauti pinigų.
čičerin ir jo draugai sutinka 

, pripažint senas skolas jeigu jie 
I galės sugryžti iš Genoos pilnais 
I kišeniais pinigų ir kreditų iš 
j kapitalistinių valstybių.

Štai kaip bolševikai išskai'tlia- 
vo kad santarvė jiems skolinga. 
Santarvinės valstybės reikalau
ja iš Rusijos 65,000,000,000 au
ksinių frankų atlyginimo už ca
ro ir Miliukovo bei Kerenskio 
valdžių skolas. Bet bolševikai 
pareiškė jog santarvė ir Ame
rika Rusijai skolingos kelis sy
kius daugiau, 300,000,000,000, 
bet nusileido ant 125,000,000,000 
frankų. Tie pinigai yra tai san-

rių Respubliką
Dublinas. — .'Buvęs .-Airių r.es-

Amerikonai Padare Ge
rą Pradžią

. Į Amerikos-Pabaltijoš Draugi- 
■ jos reikalai eina pirmyn. Mu
sų prieteliai Amerikonai skiria 
darbo pradžiai iš savo kišenės 
keturis tūkstančius dolarių. šio
mis dienomis būrelis žymių A- 
merikonų, tos draugijos steigė
jų, buvo susirinkę pas p. Cald- 
I well pasikalbėti apie minėtos * 
draugijos veikimo pradžią. Ka
dangi reikės išvystyti iš pat pra
džių gana platų veikimą, ypač 
.informacijos srityje, kad prisi
teis išlaikyti ofisą varyti plačią 
korespondenciją, leisti brošiūrų, 
ir tt., ir kad su laiku tikimasi 
prieis <ir prie leidimo žurnalo, 

į pirmiem dviem metam išlaidų 
sąmatas sudaryta į $10,000, ar
ba .po $5,000 kasmet. Iš- tų pi- 

1 nigų jie, Amerikonai, apsiima 
'kas mėt padengti $2,000, gi ki
tus $3,000 pataria padengti tri
jų Pabaltijos tautų žmonėms: 
Lietuviams, Latviams ir Es
tams; Tokių budu Lietuvių da - 
liai tektų tik $1,000 į metus 
Reikia gauti mažiausia 100 na
rių pačiai pradžiai kad tuos pi
nigus sudaryti. Bet galima ti- . 
kėtis, dar pirmais metais skai 
čius narių Lietuvių toli pervir- 
šins šimtinę.

Tie kurie supranta ir atjaučia 
to darbo svarbą turėtų sukrus
ti pasidarbuoti kūrimui po ko
lonijas tos draugijos skyrių, 
kviečiant j juos visus kurie at
jaučia reikalą susiartinimo dvie
jų respublikų — seniausios ir 
jaųųijuisioį—, Amerikosjr Lie
tuvos. Kaip graži dirva darbui 
visų Lietuvių išaugusių čia 
Amerikoje, taip pat ir visų mu
sų žymių biznierių, profesiona
lų ir šiaip inteligentų. \

(Nuo Red.: Kitu sykiu "ra
šančių apie šitą draugiją mel
džiame pažymėti kur tas viskas 
dedasi, kokiame mieste, ir tt.)

Prieš Vokiečių Pigias 
Prekes

Washington. — Iš Vokietijos 
atgabenama Amerikon laikrodė
liai, paauksuoti, su šešiais ak
menukais, garantuoti ant 20 me
tų, čia parduodami po 60 'centų. 
Su pervežimo muitu jie atsiei
na Amerikos krautuvninkams Itarvės ir Suv- Valstijų padary- 

' r,, , >« j—t- i f i mirte Arklio i T?neiiai Imlro 117-78c. Tuos laikrodėlius <cia par- 
davinėjama žmonėms po $10.

Dabar, Į____  -im B_
apie muitą, norima apsunkint 
tokių pigių Vokietijos produktų | išrokavimo bolševikai nieko san- 
įga'benimą, nes jau subankrutijo - tarvei neskolingi, jie tik yra 
viena žymi Amerikos pigių laik-1 santarvės kreditoriai, tai yra ji 
rodėlių firma neišlaikydama Vo- skolinga sovietams. Tą baisią 
kiečių kompetiei jos. j sumą bolševikų atstovai sutiko

numažint iki 2,000,600,000 fr. 
ir susiitaikint su santarve, žino
ma, jeigu galės gauti iš santar
vės paskolų.

Išrodę jog sovietų armija yrą 
1,450,000 vyrų didumo, bolševi
kai sutiko ją apmažint 
jeigu kitos tautos' savo

Trockis Nenori Paleist 
Armijos

Maskva. — Rusijos karės ko
misaras Trockis išleido raudo
najai armijai įsakymą pranešda
mas jog Rusiją nedemobilizuos 
savo armiją iki “buržujai ir ka
pitalistų valstybės sutiks apma
rini savo armijas”.

Paaiški dabar jog Lenino 
važiavimas į Genoą buvo iš 
priežasties jog 'tikrai bijota
no nors pasikėsinimų jį nužu
dyti. Slaptos 'policijos agentai' 
sako jog 'suokalbis nužudyti Le
niną prasiplatinęs nuo Baltijos 
iki Viduržėminitf jūrių.

ti nuostoliai Rusijai lajke už
puldinėjimų per kelis metus po 

einant svarstymams | ^ai'ės pertraukos.
Taigi, sulyg sovietų atstovų

ne- 
tos 
ke- Dideli Tvanai ir Audros

Vidurinėse Valstijose
Bal. 13-14 d. išsiliejo 'Missis

sippi, Ohio ir Illinois upės ir ap
sėmė tūkstančius akrų žemės. 
Prie paupių paplūdęs, vanduo iš- 
vijo-iš namų gyventojus. Pada-1 sumažins, 
rytą daug nuostolių Illinois, O-| Nors kitos valstybės vadino 
hio ir kitose valstijoje. ** 
toj vietų išgriauta tiltai, 
galvijų ir žmonių.

Bal. 17 d. per vidurines^ 
tijas Didžiųjų Ežerų kaimynys
tėj praūžė baisios audros: Chi
cago j užmušta du žmonės, 209 
sužeista. Daug sugadinta lau
kų sėjos ar nuostoliai sieks mi
lijonus dolarių. Beveik greta 
paskui tvano užėjo ir audros.

žuvusių išviso Illinois ir In
diana valstijose yra 32 žmonės.

Jacksonville, Ill., buvo toks at- _ . . .
sitikimas. Pabėgęs nuo tvano tokiu budu panaikinus karių 
ūkininkas su žmona ir šešiaisĮlimybę. Jo planu yra taipgi 
vaikais atėjo pas savo giminę, 
čia 
šių 
gai

na (didėlis -sujudimas. .Balandžio 
~)14 d.. Airiai respublikonai ūžė- 

diplortatinius jmė'Dubline kelis burdinkus.
Užimti budinkai tuoj apdru- 

I tinta. Užimdami (tuos budinkus* 
I Airiai respublikonai pareiškė jo- 
|gei revoliucijos nebus, tik tas 

taipgi reikalavimus padaryta kadangi .jų .kariumenei 
stoka- vietos.

Kituose miestuose Laisvos 
Valstybės kareiviai jižėmė hu- 
dinkus apsaugojimui nuo res
publikonų .užėmimo.

.stebino Lloydą George, ir jis pa-1 Velykų naktį buvo pašikėsin- 
siuntė *notą Vokiečių atstovams pa nužudyti laikinos Airijos val-

pasikėsinimas daryta tuoj kaip 
pasklido žinios kad jo valdžios: 
kareiviai darė užpuolimus ant' 
respublikonų kariumen.es sto
vyklos.

Collins gryžo namon iš susi
rinkimo ‘kur laikė prakalbą sa
vo šalininkams Naas mieste.

Kitas laikinos valdžios virši- 
Jis neranda ninkas, Griffith, Sligo mieste 

laikė prakalbą, nežiūrint grąsi- 
nimų sukilimų' ir jo paėmimų 
respublikonų- nelaisvėn. Pirm 
to sukilėliai respublikonai buvo 
uždraudę visus susirinkimus Sli
go mieste ir kareiviai apsistojo 
visuose viešbučiuose ir apsidru- 
tino. Griffith buvo lydimas gin
kluotu automobiliu ir buriu ka
reivių'.

Bal., 13 d. buvo sušaukta Dub
lino majoro taikos konferencija 

Į su taikymui besivaržančių fakci- 
jų. Konferencija išsiskirstė be

pusiau, 
pusiau

Greensburg, Pa., vienas idar- 
♦bininkas dirbąs prie kasyklos 
liko peršautas už skebavimą, jo 
šeimyna irgi vos išsisuko nuo j 
sužeidimo.

West Virginia kasyklose, Mo- j 
nongalia apskrityje, atsibuvo 
didelės riaušės. Valstijos ka- 
riumenė atvyko riaušių malšinti.1

kerių spėka privertė vieną ka-'.išreikšdamas netikėtą nuostabą dzws pjrnunmką CoUins. 
syklą užsidaryti sulaikydami .jos tokio Vokiečiu pilno pripaži- 
darbininkus nuo darbo. ,nimo sovietų valdžios. Taip

Clearfield, Pa., kompanija sa- pat nustebo Francuzijos ir Ita- 
yo streikuojantiems-' darbinio- Ji jos premjerai. Jie nusprendė 

pasivadinti pas save Rusų ir Vo
kiečiu nfimsterius pasiaiškini
mui. Lloyd George pasakė jog 
tų dviejų šalių pasielgimas yra 
toli skirtingas nuo Genoos kon
ferencijos tikslui. M ____ MN
budo kuriuo Vokiečiai galės pa
teisint savo tą žygį.

Francuzai dar labiau intužo. 
Jie dabar tik ir rėkia kad jie tu
rėjo tiesą laukdami visokių ap
gavysčių (iš Vokiečių pusės. . Iš 
Paryžiaus Francuzų delegacija 
laukia instrukcijų ką daryti, ir 
gal Francuzai iš Genoos bus at
šaukti.

Jeigu Francuzai neatšauks sa
vo delegatų, konferencija turės 
suirti.

Anglai tiki jog Francuzai nie-1 
Iko dar nedarys iki Rusai atsa- Pasiektų rezultatų.

Nepavyko Užvest Kares 
Paliaubos

Londonas. — 'Santarvės val
džios priėjo prie išvados jog jų 
pastangos sutaikinti Grekus ir 
Turkus ir pertraukti karę Maž. 
Azijoj nuėjo niekais. ‘Nei viena 
pusė, pasirodo, nenori klausyti 
santarvės išlygoms.

Kele- 
Žuvo

vals-

bolševikus į Genoa su tikslu kuo 
nors Rusijai pagelbėti, bolševi
kų delegatai atvyko pilnai pasi
ryžę konferenciją diktuoti.

Santarvės nusistatymu iš pat 
sykio buvo kad Rusija turi pir
miausia priimti skolų atlygini
mo reikalavimą.

hams numušė vendas pusiau už 
gyvenimą jos namuose, ir duos 
dykai žemės daržams įsirengti.

Ohio valstijos industrijų per
žvalgoje pereitą savaitę pasiro
dė pagerėjimo nepuriuose dar
buose. Akrone padidėjo' -gumi
nių ratų išdarbis, taipgi didėja 
reikalavimas įvairių naminių in
dų iš E. Liverpool puodininkys
čių, nors čia dikčįai atsiliepia 
angliakasių streikas. Taipgi pra
dėjus pavasario taisymus mies
tuose, plytnyčios ir molinių ry- 
nų išdirbystės skubina su užsa
kymų pildymais.

Kolei 
darbai 
streiko, 
šakosi 
keletui

Daug yra iš seniau sulieta ge- i 
ležies, taip kad darbo užteks dar 
tūlam laikui.

Youngsiowno geležinės jau
paliestą anglies streiku; čia dar- kys ar jie pripažįsta atmokėti 
bai buvo įsiėję geriausia kaip santarvei skolas. Konferencijoj Japonai Nori Siberiioi 
yra buvę praėjusių dviejų metų irodė nuslūgimas dvasios ir

šiose dienose dar nekurios ge- stoka tarptautinio broliškumo, 
ležinės padidino savo produkci- Vokietijos ‘delegacijos pirani
ją paimdamos daugiau darbiniu- ninkas Rathenau paaiškino jog

nei kuo-
tarimuo-
derybas

kas geležies ir plieno 
nenujaučia angliakasių 

Clevelando Jgeležinės 
turį užtektinai anglies 
savaičių.

Vokiečiai Protestuoja 
prieš Francuzus

Genoa. — Saar klonio atstovai 
inteikė konferencijai ir popie
žiaus atstovui Genooj protestą 
nuo 750,000 Vokiečių gyvento
jų esančių dabar po Francuzų 
okupacija. Sulyg .protesto iš
rodymo, Versalio sutartis pasky
rė Saar sritį Tautų Sąjungos 
kontrolei, tvarka eis Vokiečių 
kalba, ir kad nebus militarės 
okupacijos. Dabar gi Francu- 
cuzų kareivių 8,000 daro visą 
tenai tvarką ir nepakeliama 
Francuzų autokratija ant žmo
nių 'užviešpatavus.

Lloyd George rengėsi prie pir
mos progos įnešti sumanymą 
sudarymui bendro visų valsty
bių susitarimo kad nei viena ša
lis nesistengtų kitos pulti, kad 

ga- 
už- 
su-

kubile prigėrė jo 16 mėne- 
kudikis, nuo tvano laimin- 
išlikęs.

limybę. Jo planu yra taipgi 
vesti sausžemio kariumenių 

I mažinimo sutartį Europoje.

kl- Rusų-Voldėčių sutartis
Cleveiande atidaryta Collin- mi nesimaišo Genoos 

wood lokomotivų dirbtuvė vei- se, nes jie jau seniau 
kianti del New York Central ge
ležinkelio.- Darbas busiąs nuo 
štukų.

Gelžkelio darbo tarybai. Chica- 
goj .paduota peticija prieš įvedi
mą tokiose dirbtuvėse štūkinių 
darbų.

Bedarbių skaičius mažinasi, 
sulyg nuolat renkamų statisti
kų. Balandžio mėnesio pusei 
praėjus, pasirodo vėl jog dirban
čiųjų eilės didėja, o bedarbių 
plonėja.' Tą liudija daugelis įs
taigų visoje šalyje, ir taipgi vi
sų miestų darbininkų samdymo 
biurai kurie registruoja nuolat i 
ateinančius darbo jieškotojus.

vedė.
Jis dar pareiškė jog 

mi yra kad Vokiečių-Rusų su
tartis bus naudinga visai Euro
pai;

jo vilti?

Neisi leidžia Vrangelio
Sofija. Bulgarija. — Buvu- 

siams prieš-bolševikų vadui gen. 
Vrangeliui Bulgarijos valdžia 
nedavė leidimo įvažiuoti į tą ša
lį. Jo atsilankymas, -valdžia 
mano, gali sukelti priešingas 
manifestacijas.

Užviešpataut
Ryga. — Dairene atsibuna To

limųjų Rytų bolševikų respubli
kos ir Japonų konferencija. Te
nai Japonai pareiškė norą lai
kyti savo kariumenę Siberijoje. 
Prie to Japonai reikalauja tei
sės specialėms progoms jos pi
liečių komercijai, industrijai ir 
prekybai, taipgi liuosai naviga
cijai Amuru ir Sungari upėm. 

|Tą 'bolševikai atmeta. Apie ši- 
I tokius Japonų reikalavimus bus 
pranešta Genoos konferencijai.

Japonija iš kitos pusės deda 
pastangas taikos keliu dasigau- 
ti į Siberiją. Tveria kompanijas 
ir trustus. išnaudojimui tos ša
lies turtų, tankiausia panaudoja 
Rusiškus vardus grynai Japoniš
koms įstaigoms.

Semionov Kalėjime
New York. — Gen. Semionov, 

kazokų vadas prieš bolševikus, 
dabar uždarytas kalėjime.

Eina kalbos buk Semionovas 
Amerikon atvykęs rengti naują 
revoliuciją prieš bolševikus.

Atsiranda daug įvairių kalti
nimų prieš jį. Senatorius Bo
bai’ nori jį bausti už žudymą 
Amerikos kareivių Sibire. Grei
čiausia Semionov bus deportuo
tas iš Suv. Valstijų.

Tyrinės Žvaigždžių 
Spindulius

Berlinas. — Potsdamo astro
nominės obzervatorijos profeso
riai, jų tarpe Albertas Einstein 
ir Prof. Ludendorff, brolis gar
saus Vokiečių karvedžiopraėju
sioj karėj, vyks sekantį rugsėjo 
mėn. ant Java salos, kur ge
riausia bus matyti saulės užte
mimas, Jtyrinėti Einšteino teori
jos, kuris sako jog dangiški kū
nai patraukia, prie save ir švie
są ne tik tokius pat dangiškus 
kunus.

Japonų Nepripažįsta 
čičerin pareiškė Japonijos 

legatams dalyvaujantiems Ge- 
noos konferencijoje jog jie gali 
važiuoti sau namon, nes Japoni
ja niekuo nepriguli prie tvar
kymo Europos reikalų.

de-

Ar vyrai gali nešiot kelines? 
Chicago. — Sugryžęs iš Filipi
nų salų kunigas praneša jog te
nai legislature turėjo svarsty
mui bilių priverčiantį Filipinie
čius dėvėti kelines. Bilius tapo 
atmestas.- Tų šiltų salų gyven
tojai juodieji dėvi savo rankų 
darbo žolinius apdangalus arba 
kiti audeklinius, bet ne kelines.

Naujas Amerikos Diplo
matas Baltijai

Washington. — Valstybės De- 
partmentas siunčia Pabaltijon 
dar vieną žmogų, šį kartą jau 
su politine misija, ineiti į arti
mesnį kontaktą su Pabaltijos 
Valstybių Vyriausybėmis: Lie
tuvos, Latvijos, Estijos. Tuo 
žmogum yra Earl Parker, bu
vęs ikišiol Valstybės Depart- 
mento valdininkas, Rusijos sky
riaus viršininko padėjėjas. Da
bar skiriamas Suv. Valstijų Ko- 
misijonieriui Young į pagelbi- 

! ninku® su vice konsulib titulu, - 
E. Parker buvo atsilankęs Lie
tuvos Atstovybėj kad gavus vi
zą savo pasportui (mano važiuo
ti per Lietuvą į Rygą), 
niame pasikalbėjimo su 
neckiu Atstovybėje, E. 
gavo progos dar labiau
žinti su Lietuvos padėtimi ir jos 
reikalais.' (Elta.)

Ilges- 
p. čar- 
Parker 
susipa-

New Yorke leista inkorporuo
ti Gimimų Kontroliavimo Lygą 
kurios 'tikslas bus rinkti ir pla
tinti įstatymais leidžiamas in
formacijas, politikos, socialius ir 
ekonominius faktus apie nekon
troliuojamą prieš-veisimąsi.

$1 “DIRVA" TIK DOLARIS $1
Roscoe Arbucle, krutančių pa

veikslų juokdaris, apkaltintas už 
nužudymą vienos aktorės, dabar 
išliko teisus ir sausas: jam tei
smas kainavo $110,000. Už to
kią sumą ir iš pragaro galima 
išsipirkti.....

Virginia valstijoj du kariški 
orlaiviai darydami manevrus, 
pro šalį viens kito lėkdami suki
bo sparnais, nupuolė ant žemės, 
ir to pasekmėj trįs lakūnai už
simušė.

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

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - -- -- -- -- $2.00
Lietuvoje ------- _ _ $3.00
Kanadoje.............................. - *- $2.50

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

“DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

kariumen.es


DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG. PA.

Svečių prakalbos. Balandžio 
2 d., Apollo Teatre, SS., atsibu-| 
vo Kap. V. Natkevičiaus ir Mok. i 
B. žygelio prakalbos. Paskirtu 
laiku žmonių jau buvo pilna sa
lė. t...IH ~ ...
kas E. Pa u ražas pakvietė kalbė
ti gerb. Natkevičių, kurs savo 
kalboje perbėgo kūrimąsi Lietu
vos nepriklausomos valstybės, ir 
dabartinę Lietuvos politiką. Tą 
viską piešė labai aiškioje ir. su
prantamoje kalboje.

Antras kalbėjo gerb. žygelis 
jis nurodinėjo kaip Lietuvos že
mes valdant dvarponiams Lietu
vos žmoneliai turėjo būti jų ver
gais; panaikinus baudžiavą, ma
ža ką pasigerino darbo žmonių 
reikalai, nes didelius plotus že
mių valdant ponams mažažemiai 
ir bežemiai buvo priversti eiti

- iš Lietuvos kitur laimės j ieško
ti. Dabar, susikūrus Lietuvos 
Respublikai, žmonės tikėjos ge
resnės padėties Lietuvoje, bet 
krikšč.-demokratai, kurių didu
ma Seime daro tokius įstatymus 
kurie eina ant gero tik ponams 
ir kunigams, visai neatkreipė 
domos į žmonių reikalavimus. 
Taip pat jis papasakojo ir apie 
mokyklas, kad kunigėliai savo 
juoda sutana nori uždengt jau
nučių Lietuvos mokyklų langus 
kad Lietuvos jaunuomenė nega
lėtų gaut šviesos, tyro mokslo.

Pertraukoj buvo renkama au
kos; aukavo sekanti:

Ad. Melašius 
Urš. Butvilienė 
J. Pakrosnis 
F. Kaminskas 
Jur. Kiela 
P. Talandis 
Po $2: P. šerkšnis, V. 

konis, N. N., B. Buch, 
čiulis, A. Spakauskas, A. Tama- 
viče, J. Spakauskas, P. Volun
geviče, J. Gilius.

Po $1: K. Savickas, B. Kirstu- 
tis, J. Lipinskas, K. Biziutė, R. 
Stąnelis, J. Simaitis, A. Vara-1 
šius M. Savukinas, H. Valavi- 
čiust.ė, F. Muskaųekaą, K^ Kun
drotas, V. Pakrosnienė, K. Bar- 
škaitis, A. Rasinas, V. Lurekie- 
nė, V. Dambliauskienė, J. Kava-

lliąuskas, B. J., C. A. Musleckas, 
Į B. Gaidis, G. Dičius, J..Belevi- 
ičius, F. Marchukonis, K. Bra
zaitis, J. Navalinskas, J. Lauri
naitis, J. Vencius, K. Milerkas, 

|O. Tolešienė, V. Vilūnas, A. Bu-

J. Virbickas
G. Porčevskis
J. Vencius
B. Lapeika *
A. Jakubauskas
P. Garlauskas
J. Marcinkus
S. Kimetis
S. Zeckis
Po $2: V. Plaušinis, H. Luko-|, 

šiunas, V. Demikis, J. (Butkus, 
M. Daugeleviče, J. šumila, J

FEDERATISTŲJ-RO- 
MOVIEČ1Ų KLIKA

Amerikos Lietuviai klerika
lai federatistai ir romoviečiai

15.00
14.00
11.00
10.001
10.00
5.00 gavo politiniu nervu suirimą iŠ

------,-XT^
5.00
5.00

j priežasties atsilankymo iš Lietu- 
Ivos svečių, Steig. Seimo narių, 
V. Natkevičiaus ir B. žygelio 
kurie suteikė Amerikos Lietu
viams tikras žinias iš Lietuvos

skriaudžia, bet lygiai ir tuos pa
čius vargšus biednuolius katali
kus.

Amerikos Lietuviai, kaip ka
talikai taip ir pažangiečiai, ge
rai žino ką padarė gero Lietuvai 
klerikalai ir jų gizeliai išmony- 
dami šimtus tūkstančių dolarių 
neva Lietuvai, o tuos pinigus iš
leido savo klerikališkai avantu- 
rai bei politikai; trumpai sa-

S GERB. j
PRAGILO KAMPELI^*? I

| I Ldl Del poli LlKdl , 'iruinpdi 8d-
J. (Valstybės ir abėlno Žmonių gy- irnnl T iptnvna npnandai Teicrn Ii žmonių jau'ouvo puna au-1 . .. . .. . „ „ . • - .—į: — ?. • 2, Kanc, sietuvos nenauaai. jeigu

a j- 1 gauskas, M. Mažeikis, K. Buke- s. Kavaliauskas, P. Palikeviče. ve-~-- - —Sandaros kuopos .pirmimn- . p __ ... xrvičius, S. Janulis, L. Balčius, P. 
Marmokas, J. Brazaitis, A. Pu
činskas, J. Pučinskas, S. Petrau- 

“ skas, V. Jucius, J. Jakštas, U. 
ir Visgirdą, K. Pocius, B. J. Valai

tis, J. Viktoraviče, K. Gučiunas, 
V. Morkūnas, A. Valkauskas, V. 
Volungeviče, J. Kazlauskas, A. 
Lukauskas, J. Sumanskas, A. 
Aleknis, A. Kazlauskas, P. Mel
nikas, D. Kalėda, P. Purvinskas, 
P. Klimaitis, A. Kromas, G. šu- 
minskas, J. Bernotonis, G. Ka- 
zakeviče, V. Pranckunas, J. Pet- 

' raitis, A. čučinskienė, M. Gu- 
revičia, A. Keraitis, A. Jazatis, 
A. Žilinskas, K. Norkus, K. Pac- 
kevičius, J. Šimkūnas, K. Vara- 
šius, T. Lukoševiče, J. Damblau- 
skas, G. Petrauskas, J. Kvede- 
ris, A. Marčiukonis, J. Nasta- 
ras, F. Bubelis, O. Baleliutė, P. 
Rutkauskas, A. Bucevičiutė, P. 
Lukoševiče, K. Balčius, V. Zi- 
montas, K. Kelminskas. Viso 
prakalbose surinkta $183.37.

Po aukų rinkimo, buvo klau
simų, ant kurių atsakinėjo V. 
Natkevičius, paskui B. žygelis.

Vakarienė. ' Pagerbimui šių 
žymių svečių,, bal. 2 d. vakare 
Sandariečiai surengė gražią va
karienę L. M. D. salėj. Vaka
rienėj dalyvavo 150 ypatų abie
jų lyčių. E. Pauraza vadovavo 
vakarą, pakvietė kalbėt vieti
nius po keletą žodžių, o paskiau 
svečius. Iš vietinių kalbėjo J. 

5.00[Virbickas, P. Volungeviče, J. 
Kazlauskas, T. Venslovas, K. 
Varašius, A. Varašius, J. Pac- 
keviče, K. Stravinskas, J. Po
ciūnas, B. Vitartas, G. Porčev- 
skis, S. Bakanas, F. Pikšris, po 
to B. žygelis ir V. Natkevičius.

Laike vakarienės
P.
J. 
F,
K.
E.
F.

$10.00
5.00

• 5.00
5.00
5.00

Pauliu-
A.Mi-

Volungeviče 
Kazlauskas 
Venslovas . j 
Stravinskas
Pauražas 
Pikšris

venimo tenai, šie svečiai ‘P’a- žmonės butų žinoję jūsų planą 
Po $1: Urbonas, J. Brazaitis,1 Uai apibudina Lietuvos politjnę [ daug pirmiau tai nebūtumėt ga- 

A. Rumšą, O. Butkienė, P. Kir- 
snis, Ad. Butkus, J. Gurevičie
nė, A. Tankeviče, J. Kuizinas, J. 
Pociūnas, N. Bračiulis, J. Packe- 
vičius, V. Vesulaitis, P. Stani- 
šauskas, F. Gediemus, G. Zin- 
kus, S. Raudonis, P. Savickas, P. 
Marmokas, K. Sargantas, V. Lu- 
konaįtis, J. šeštokas, J. Lazaus
kas, P. Seikįs, F. Maisiejus, J. 
Sąveikis, A. Kardonas, S. šima- 
naviče, B. Kirstukas, J. Lapin
skas, J. Seniulis, K. Varašius, 
V. Porčevskienė, J. Balčius, B. 
Vitartas, G. Dičius, V. Volunge
viče, P. Jankus, A. Kremas, P. 
Tušus, P. Vasaitis, S. Bakanas, 
J. Budelis, J. Bražinskas, B. 
Miklius, Ą. Dovidas, J. Marčiu
konis, J. Varnągįris. Smulkių 
$12. Labu per vakarienę surin
kta $406.00.

Viso laike svečių atsilankymo 
L. P. Iždui sųąukaųta $589.37. 

J. Virbickas.

RED. ATSAKYMAI
P. A. Seinauskūi. — Rankraš

tį veikalo “Juodas Perlas” ga
vome. Ačiū. Linkime laimin
gos kelionės ir greitai pasiekti 
Lietuvą.

A. J. Taugotas. — Straipsne
lį sunaudosime sekančiame nu
meryje. Ačiū. Meldžiame dau
giau parašinėti.

aukavo:
$50.00
50.00

4 50.00'kais.
’ 50.00]

25.00 j
25.00'

Mokinis Prašo Susiraši
nėt su Juo, Lietuvon 
Aš noriu susipažinti su Ame

rikiečiais Lietuviais ir Lietuvai
tėmis, taip pat su studentais. 
Gavus laišką iš svetimos šalies 
yra labai malonu. Taigi aš no
riu Amerikiečių Lietuvių atsi
šaukti susirašinėti su jais laiš- 

. .Mano adresas
Janavos miestas ir pačtas, 

Kauno gatvė No. 49,
Mokiniui Alf. Grinevičiui.

w!
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KUPONAS

Adresas

brangintinų žinių apie 
žiūrą - inv.-.penėjimą. 
ypač atsakantis duoti
mus apie vartojimą Bordeno Eagle 
Pieno.

Taigi mes pamislijome kiek Lietuvių 
motinų -nežino; apie šitą Bordeno 
Kompanijos patarnavimą ir imame 
šią progą paaiškinti apie Bordeno 
Kūdikių Gerovės Departmentą.

Parašyk

Penėjimo 
Instrukcijos

Vardas _____

•f The Borocn

Idant Lietuvė Motina Žinotų Apie 
Patarnavimus Bordeno Kompanijos

Nelabai Senai viena Lietuvė Motina Pasakojo savo Drau
gei kad Nežinodama ką Daryti savo Kūdikiui, Ji Rašė j 
Borden’s Kompaniją ir Paklausė Patarimo. Ji rašė Lie
tuviškai ir Gavo greitą Atsakymą. Tai buvo Jos Drau
gei Naujiena.

Šitą Departmentą veda prityrę mo
teris ir vyrai. Jo vyriausiu užžiu- 
rėtoju yra gydytojas plačiai apsipa
žinęs su kūdikių reikalais. Jis ne
užima vietos Jūsų šeimyniško gydy
tojo, bet visgi gali suteikti daug

fgŽĮL BORDEį

^Borden COMP^^

kudikių prie- 
Departmentas 
dykai patari-

Kiekviena Lietuvė motina maloniai 
užkviečiama pasinaudoti šituo pa
tarnavimu. Jis pagelbsti tūkstan
čiams motinų kasmet, ir Bordeno 
Kompanijai bus labai malonu jeigu 
Tamistos irgi juo naudositės.

Jūsų krautuvninkas parduoda Bordeno 
Eagle Pieną — jsižiurėkit į dėžės pa

veikslą — ir neimkit kitokio.
THE BORDEN COMPANY

350 Madison Ave.. New York

Kryželį katros nori •

Kūdikių Pamokinimų
Kūdikių Knyga

(Lithuanian)

ir ekonominę padėtį, ir podraug |Vę jy .sunkiai uždirbtų pinigų į 
duoda faktais paremtų žinių iš|savo lušenius. Būdami nusidė- 
Lietuvos klerikalų veikimo ir jų j jeliais prieš darbo žmones, gai- 
daromų skriaudų Lietuvos liau-jiėkites savo nuodėmių, ir nekel- 
džįai. Gerbiami svečiai atvirai j kit klikos prieš teisybę, .tada 
sako: Lietuvoje musų kunigai j pagerės j tisu nervai, busit svėi- 
ir ponai liaudies apgavikai. Po-|ki kuniškai ir dori protiškai.
nai ir kunigai yra diktatoriai. Meškučių Vaikas,
krikščionių-demokratų partijos 
kuri turi didumą savo žmonių 
(atstovų)- Seime, todėl St. Sei-j 
mas būdamas kr.-dem. didumos 
kontrolėj drąsiai leidžia įstaty
mus privilegijų ponams, kuni
gams, Jėzuitams, vienuoliams, 
įvairiems Romos ordenų mis- 
trams ir panašiems .gaivalams 
kurių skaičius vis Lietuvoje di
dėja. Krikč.-Demokratai, kuni
gų bernai, neatsižvelgdami j 
protestus išneštus Lietuvos Val
stiečių ir SociaLLiaudininkų at
stovų Seime, pravedė įstatymą 
aprūpinantį dykai žeme ponus, 
kunigus, Jėzuitus ir jų vienuo
lynus ir šiaip visokius dykū
nus; bet vargšams valstiečiams 
bežemiams ir mažažemiams že
mės dykai nėra. Valstiečiai ga
lės nusipirkti žemės kurie jos 
norės. Tai ką padarė liaudžiai 
biednuomenei krikščionįs-demo- 
kratai Lietuvoje!”

Toliau sako tie Steig. Seimo 
nariai: “Lietuvoj musb bažny- ■ 
čios tapo klerikalų politikierių 
butai kuriuose politinė krikšč.- 1 
demokratų agitacija yra skelbia- ! 
ma. Musų kunigai kiek galėda
mi lenda į valdininkų vietas, į 
ministerijas kuriose paskui ke
lia lermą už savo biznio krome- 
lį, o progai pasitaikius aikvoja 
valstybės turtą savam šmugeliui 
varyti”. Taigi šie faktai, šios 
žinios, suteiktos Amerikos Lie
tuviams yra labai indomios, bet 
musų federalist^ ir romoviečių. 
ausįs svįla, jie jaučiasi kaip kar
štu vandeniu apipilti, paraudo/Lietuvių visuomenei taip ir Lie- 
iš gėdos kad jų ta nešvari poliau vos valstybei, ir net Lietuvi 
uka, pilna suktybių ir melagysWvar<^u*-

M Vietos vyčiai suardę _šauli 
[surengtas prakalbas pam

_Jmui - keturių metų sukaktuvių' 
ir savo draugus klerikaluBnuo Lietuvos neprigulmybės, da

lbai* varo savo niekšišką darbą 
I [pirmyn. Visi vietos Lietuviai 
I (gerai žino kaip vyčiai nekenčia 
I vietinio klebono (už tai kam jis 
. nekeikia tautininkų bet gražiai 

gyvena su visais Lietuviais). 
Trįs metai atgal vyčiai buvo 
padarę šlykštų' suokalbį prieš 
vietos kleboną, bet laiku buvo 
susekti 'ir patraukti teisman .— 
ir jiems burnos buvo uždarytos 
su valdžios pagalba.

Dabar jau 
naują metodą, 
ti nezaležnikų 
maišyti vietos 
paskui varyt agitaciją prieš vie
tinį kunigą. Na ir surengė jie 
prakalbas ant dviejų vakarų — 
balandžio 3 ir 4 d. (taip garsi
no). get neprigųlmingi kunigai 
neatsilankė nei vieną vakarą, ir 
taip vyčių užmanymas nenusi
sekė. šitokius vyčių darbus ma
tydamas negaliu užtylėti, ir nors 
buvęs geras vyčių rėmėjas per 
ilgą laiką, dabar pasišalinu nuo 
jų, ir už visokius jų bjaurius 
darbus vyčiu nebusiu kolei busiu 
gyvas.

čių, jau tapo išversta aikštėn 
"Įaigi musų federatistai ir rol 
moviečiai neturėdami kuomi sa| 
vo
jpateisinti prieš visą Lietuvi! 
liaudį, pradėjo rėkti per savi 
rengiamas prakalbas ir savo Jei 
zuitiškuose organuose šmeižia1 
tuodu svečiu, girdi tie St. Sei
mo nariai yra bolševikai, etc. 
etc.

Bet jus, ponuliai klerikalai, 
patvirtinkit faktu savo tuos da
romus jiems užmetimus, savo 
skleidžiamus nonsensus! Tada 
tai busite vyrais. Kas iš to kad 
jus terliojai ės šlykščiausiais žo
džiais ir niekinate tuos du žmo
nes ; tuo tik patįs save dar tam
sesniais parodote. Amerikos Lie
tuvių visuomenei. Jeigu jus ne
turit argumento arba fakto pri- 
parodymui ar kritikai padary
tiems jų pranešimams, geriau 
tylėkite.'- Iš jusųiJdikos ir tul
žies liejimo ant Natkevičiaus ir 
žygelio jums naudos nei mora
lės nei kitokios nėra, nei pasitei
sinimo prieš Lietuvių pažangią
ją liaudį ir katalikus neduoda, 
gi priešingai, tik pasipiktina ju- ' 
su tokia nelogiška priešginybe. ■

Mieli klerai, geriau prisipažin- ' 
kit prie savo klaidų ir padaru- 1 
tų netaktų, ir su nusižeminimu 
prieš Lietuvių liaudį pasakykit: 

i “Mea culpa! mea culpa !■” Tada 
tai gal rasit savo sąžinei ramu
mo jr simpatijos. Lietuviuose, 
nes jūsų burnojimas prieš tei- 1 
sybės skleidėjus nieko jums ne- . 
duos, šiame 20-me amžiuje j 
žmonės jau nėra tokie akli ir - 
silpnadvasiai .kad jūsų anekdotų .[ 

[ir melagysčių klausytų, ir į juos j 
[šventai tikėtų. / I

Šiandien Lietuvis katalikai ir S 
laisvamanis, nežiūrint kokiosį g 

į pažiūros ir kokių Įsitikinimų kas 
butų, nei vienas klerikališkai po| 
litikai nepritaria ir nepritars# 
kaip tik priešingai, katalikai, 
su laisvos minties žmonėmis; 
bendrai stoja- į kovą už savo.' 
grynai ekonominius, tautini'is- 
politinius interesus, todėl kad 
klerikalinės verguvės politika 
ne vien laisvos minties žmones

CHICAGO, ILL.
Laukiama Lietuvos svečių. Ir 

čia, kaip visose kitose kolonijo
se, žmonės nekantriai laukia at
vykusių Amerikon svečių yį- St. 
Seimo narių, Kapt. VI. Natkevi
čiaus ir Mok. B. žygelio.

Laukimas išsipildys, nes tie 
du žymus prakalbininkai atvyk
sta į Chicagą subatoj, balandžio 
22 d., ir nuo tos dienos praside
da visoj Chicagoj jų prakalbos.

Nedėlioj, balandžio 23 d., ren
giama svečių pagerbimui dide
lis banketas Morrison Kotelyje, 
(kampas* Clark ir Madison gat.), 
prasidės nuo 5:30 vai. vakare.

Prakalbos paeiliui atsibus se
kančiose dienose ir vietose:

Bal. 24 d. — Bridgeporte, Mil
dos teatre, 32-ra ir Halsted gat.

Bal. 25 d. — Town of Lake, 
Peoples Teatre, Ashalnd ir 47 
gat.

Po to vėl atsibus prakalbos ki
tose dalyse, ir taipgi apielinkė- 
se.

Vielinis.

HARRISON, N. J.
Vyčiai vėl pradėjo savo vei

kimą. Kas dirba tas ir valgo,— 
sako senas (Lietuvių priežodis. 
Rengimas prakalbų ar kitokių 
pramogų, yra geras daiktas, bet 
turiu pasakyti kad nekurios pra
kalbos daug padaro 'blėdies kaip

skriaustų tai nenori kad aš i 
Genoą važiuočiau.

— Aš, Martynai, nenorių 
kad tu save nusiskriaustum, 
užtai esu priešingas tokiam 
tavo planus.

— Aš, drauge, galiu pa
garsėk visam pasaulyj kaip 
musų draugas Trockis kada 
nuvažiuosiu Į Genoą ir im
siu kovot ųž darbininkų rei- 

Į kalus ir užstosiu Rusijos 
[darbininkų atstovus.
I — Nesapaliok niekų; Mar~ 
itynai. Rusijos darbininkai 
nei vieno savo atstovo ten 
nepas’iuntė. Laimingi jie bu
tų jei bųtų galėję atsiust ir 
pasakyt pasauliui kaip šian
dien Rusijoje bolševikiški 
buožės juos skriaudžia ir iš
naudoja.

— Tu meluoji, drauge, ba 
[Rusijoj darbininkai turi pil
ną laisvę, gali giedot revo- 
liucijoniškas giesmes ir nešt 
raudonas vėliavos po gatves 
ir už tai jiems niekas nieko 
nesako. O kas čia dedasi ka
da gatvėj pasirodo raudona

i vėliava?
— *. Raudonos vėliavos ir

— Įspėjai, drauge! [revohucijomskų giesmių jo-
— Na, b kuo dabar žadi |kiam darbininkui nereikia,

užsiimti? Jam reikia tik duonos. Tik
— Aš, drauge, nutariau tdkie tuštgalviai kaip tu su

pastot diplomatu. raudonomis vėliavomis už-
— Labai puikus iš tavęs siin}a> 0 .kurie iš. darbininkų

butų diplomatas. (Daug yra . .........  ”1’
tau panašių kurie nieko ne- - .
nusimano, bile tik algas ima, vas> Pgas, badą ir marą. .•__ • i__  1 nr,,

BUTMARTYNAS NORI 
“DIPLOMATU"

— Alo, drauge, labas yą- 
karas, ir sveikas gyvas!

— Na, o kodėl tiek daug 
pasveikinimų man, Marty
nai, išdedi?

— Aš labai gerai šiandien 
jaučiuosi, todėl. •

— O kodėl taip puikiai tu 
jautiesi, kas do priežastis?

— Drauge, man užėjo pui
ki mintis.

— Kibą vėl ką sųmanei į 
naujo pasaulinei tvarkai?

— Įspėjai, drauge!

nori pasinaudoti mielai su
teikia jiems raudonas velia-

— Tu, drauge, visada esi 
priešingas darbininkams tai 
nenori kad ir aš užstočiau 
jų reikalus. Ale aš vistiek 
misliu nukeliaut j Genoą.

— Keliauk, sveikas, bet iš

sumanė naudoti 
sumanė užkvies- 
kalbėtojus ir su- 
Lietuvių protus,

Eks Vytis.

PINIGŲ KURSAS

ir viskas.
— Nemislyk, drauge, kad 

aš kvailas kai asilas ir kad 
kopūsto galvą turiu, ne!

— Aš taip nespėjau pa- 
mislyt, o jau tu pats pasisa-, 
kei. Na o ką tu diploma-j kur tu gausi pinigą kelio- 
taudamas manai daryti? nei? Juk i Genoą tai ne į

— Važiuosiu, drauge, Į Juklibyčių nuvažiuot Jei 
Italiją! I turi kiek susitaupęs, pralei-

— Oho! ir gal dar Genoos si, ir tai dar neužteks. 0 
konferencijon? Į tavo diplomatiškumą nieks

— O kur gi misli daugiau inei nepažiūrės.
diplomatas važiuotų! I — Aš, drauge, pakelsiu

— Keistas’ tavo' sumany- revoliuciją j Genoą nuvažia- 
mas. Iš kur tau ta mislis vęs, fra ten yra musų drau- 
užėjo? gų komunistų ir jie su ma-

— Aš skaičiau kad buožės nim eis išvien. O kelionei 
abai priešingi musų darbi- aš misliu atsikreipt i musų 
linkiškai sovietų valdžiai ir [ trečią kuopelę, ji išrinks ma-. 
lori net nušaut Leniną, tai Ine delegatu ir sukolektuos 
iš sumaniau važiuot ji už-1 pinigų. Paskui dar atsišau- 
tot, ir padėt sovietų delega-[ksiu Į kitus darbininkus, ba 
ims iškovot viso pasaulio jie aukų nesigaili, 

^rbininkams laisvę. ' — Na tai mat, tu, Marty-
— Labai, labai prakilnus nai, jau tuoj pasirengęs ki

tavo sumanymas, tik žiūrėk tų geru sau vardą Įsigyt. Ir 
kad nedribteltum atgal Į ba-| pats pasirengęs savo varg
ią taip augštai pakilęs. Bol- i šus draugus išnaudot. Bet 
še’vikai savo diplomatiškai i tikėk iš to tavo užsimanymo 
košei virt turi geresnių vy-'likt diplomatu nieko neišeis, 
rų ir su didesnėm galvom i Jei savo pinigų turėtum, tai 
negu tavo. vėjams galvon užėjus galė-

— Nesijuok, ba mano gal- turn i Genoą nuvažiuot, bet 
voj yra tokie pat smegenjs [ tavęs Į šv. Jurgio salioną 
kaip tavo, o ne košė. | vistiek nieks neleistų, ir lik-

— Jeigu turėtum bent to- j turn diplomatas be vietos, 
kius smegenis kaip mano, Geriau eik prie 25 vyčių 
nesvajotum tokių niekų. j kuopelės prisirašyk, jiems

— Tu, drauge, vis nori labai trūksta diplomatų su 
kad buožės darbininkus nu- tokiu protu kaip tavo.

ft
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,, Pirk Šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

O.H, JO

cigaretai

sumas)(Kaina perkant didelės 
Balandžio 20 d.

lOfl. markių-Auksinų 
ICp] Lenkų markių

skaitykit ir Piatinkit
l'Įėvynes Gynėju Laik 

R I M I T Ą ”
įkas, savaitę lankyda
• savo skaitytojus, parneš jiems į^įj 
riį naujienų apie politikos ir k 
Padėti, pasakos apie musų karžygei-

i KBriumenės, šaulių, partizanų žyan

i [fronte, apie musų priešo nedorus 
bus ir klastas.
‘trimitas” eina 34 pusi, knygeleifiisį 
(Apuostas gražiu viršeliu, žada prag 
dsti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimito*' Red. ir Admiin 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania^
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Į Nuo Redakcijos
EUROPA NAUJOSE PINKLĖSE

ĮJU nelaukti nuotikiai su-Į Nekitaip buvo ir senovėje,
judino Visus .garbiausius nors mes to nežinome. Kaip 

Europos diplomatus, ir net kur tik yra užsilikusių padavimų 
pirmu kartu Anglijos prem- panaaįų kaip dabar dedasi. Iš 
jeras Lloyd George .nustojo “Septynių Senojo Pasaulio Ste- 
upo. Jo sumanytoji Euro- buklų” atmename apkaltinimą 
pos tautų ekonomine konfe-1 pbidiaus už vogimą aukso pa- 
rencija, kuri dabar atsibuna | sjkrį0 budavojimui Atėnų die- 
Genooj, išgirdo Rusijos bol- Ar įas tejsinga ar ne> vje_ 
Ševikų pareiškimą kad dailnok jr šiose dienose pasikartoja

Dvejopas Tikėjimas
Tūlas M’Kenzie, baigęs teolo

gijos Seminariją, nuo Jersey Ci
ty (N. J.) Presbiterionų dvasiš- 

Ikijos vyriausybės išgirdo jog 
jis neturi teisės būti kunigu ka
dangi jis prisipažįsta jog nežino 

I tikrai kur yra pekla, arba kas 
ištiesų joje dedasi.

..... . • , Tas užganėdina W. J. Bryana,vu. Ar tas teisinga ar ne, vie- , . „° , .buvusi S. V. Valstybes sekreto
rių Wilsono kabinete ir buvusį 

'demokratų partijos kandidatą į 
prezidentus. Bryan pasakys ai- 

Iškiai kiekvienam jog pragaras 
yra' stačiai po musų kojų, -gel- 

Imėse, ir kad pačiame viduryje 
pragaro sėdi Dkrwinas, Huxley, 
Haečkelis ir Wallace, šėtonas 
pats ypatiškai užžiuri ugnį kuri 
dega po tais mokslo vyrais. 
Kepleris, Kopernikas, Newtonas 
ir Galileo dega tenai amžinai, 
netoli, netoli pirmųjų, o jų vai- 
tonės, kurioms niekados nebus 

| galo, yra muzika tiems kurie 
“_ | neabejotinai tiki.

Vėliau ponas Bryan, pasiren
gęs baltuose marškiniuose, su 
iparnais ir kanklėmis, sėdės au- 

. Per 
Įamžinastis jis žiūrės žemyn,- 
garsiai giedodamas, ir besišai
pydamas iš Darwino ir kiekvie-

santarvės valstybės Rusijai 
yra skolingos, o ne Rusija 
kam nors būtų skolinga.

Ir ištiesų, santarvės'poli
tikos tvarkytojams nebuvo 
iki šiolei užėję mintin jog 
Francuzų, Anglų ir Ameri
kos ikariumenės padarė Ru
sijai nuostolių savo atakavi- i 
mais tiepioginai, paskui re- išsigelbėjo nuo to gėdą užme- 
niimu Visokių Kolcakų, Ju- tan£j0 kaltinimo laimingai su- 
denicų, Vrangehų. , pratęs jog kiti metalai vra len-
, santarvei įsrodę, Rusai I vesni už auksa, kurie sakyta 
aikysis iki paskutines, taip buvo primaišyti’ vietoj ' aukso. | 

.kad reikės aiba nusileisti ir rpa atradimą Archimedas pada- 
pnpazinti jog Rusija nėra L.g besimaildydamas kubile, ir 
nieko santarvei skolinga, ar- tuoj šoko ir nuogas bėg0 pri ' 
ba užbaigti konferenciją be dyt sav0 nekaltybę. Bet kiti ap. 
jokių vaisių. kaltinti kituose atsitikimuose s'_

_ Antras, nuotikįs — tai V O- negalėjo prirodyt nesugriauda- Sotybėse, gi eta šventųjų. 
kieČių-Rusų visiškas . santi- mi savo dideliu darbu. Kiti vi- Į am^inastis jis žiuiės ž' 
kių suvedimas ir Vokiečių sai istorijos neminima.
pripažinimas sovietu vai- «... . . .... ....—........................ .......džios. Rusija su Vokietija į\ų dienų, pmigų amžiuje, ap- Į no kifi kuris kada nors pasakė 
nuo dabar užveda visus rei-r3’11™"13!.,Paslaavinime dahes|jog jo pratėvis buvo beždžionė: 
kalus taip kaip buvo prieš V’s“omęn’skų tturt1l? ^^3C’jai šitaip buvusį rimtą vyrą ir 
karę laike caro. Tuoj prasi-1stulpus statan.t/a11 butl tlkres- politikierių Bryaną pajuokia žy
dės prekyba SU Rusija ant mnegU senoveie- Į mus Amerikonų rašytojas Ar-
kiek Vokiečiai galės spėti 
bolševikiškus rublius imti.
Vokietijos valdžią negali pa
ti daryti paskolų Rusijai be 
santarvės žinios, bet Vokie
tijos finansieriai pilnai tam i 
galę turi. Vokiečiai be abe- •___ ____ ___ _____
jo stengsis pirmiausia^ atgai- suteptomis rankomis, tyra Šir
vintą Rusijos industriją. džia ir geru noru; Gerai dar

Kitiems tie nuotikiai ne- kad žmonės moka greitai tą už- 
taip baisus, bet Francuzai ir I miršti.
Lenkai gali nemige apsirgti. —---- - ■-----------=
vSyn±KnSi.S:l RUDUO- merging- 
nizavimas atsilieps ir ant 
geresnės naudos Lietuvai. •

spaudoje tokie kaltinimai žmo
nių veikiančių prie viešuomenės) 
darbų ir prie statymo paminklų i 
kurie musų amžius paliks atmin- i 
tinais. Taipgi yra užsilikę pa
davimai apie Archimedą dirbu
sį karaliui Hierui vainiką, bu- 

Ivusį apkaltintą pavogime aukso 
ir dadėjime pigesnio metalo. Jis

SS I bausmėmis tiems kurie tai per
il žengtų.

j Tikėjimas ir įsitikinimas bu
ll simp gyvenimo su smulkmeno

mis daugeliui duoda didelio pa
sitenkinimo. Mohamedas taip 
pasekmingai praplėtė savo tiky
bą, 500 metų' vėliau po Kris
taus, dėlto kad jis visiems savo 
pasekėjams žadėjo linksmą gy
venimą danguose, su daugybe 
gražių pačių, visai kitų ir naujų, 
o tos vyrų pačios kurios jiems 
ant žemės gyvenant galvas kvar
šino į dangų nebusią įleistos.

Tikėjimas ^prisilaikymui žmo
gaus nuo skriaudimo artimo, da
rymui gero sau ir kitiems yra 
pagirtinas dalykas, ir geresni 
yra tie žmonės kurie šitaip tiki 
už tuos kurie tiki tik jieškoda- 
mi sau “šiltos vietelės” po mir
čiai. Tokie žmonės ir ant žemės 
gyvendami yra niekam nenau
dingi, nes jie, sau šiltų viete
lių jieškodami, kitiems nuolatai 
yra kenksmingi.

nepriklauso- 
prieš minias

KADA MES iš numirusių prisikelsime
HENRIK IBSEN ....... Vertė A. A. TULYS

(Bus daugiau) Į buvo bevaisiai.... Atrodė lyg tu butum 
I visai pranykus.

Irena: — Aš pasišalinau į tamsumas

visuomęniškų turtų civilizacijai I 
__ jus statant gali būti tikres- I 

ini negu senovėje.
Panašių garsų ir kalbų eina | thur Brisbane.

ir apie šių dienų dievnamių bu- Atsitolinęs iš politikos ir dip- 
davotojus, nors tos budavones | lomatijos darbu, Bryan virto 
likę griuvėsiuose atspindės tik. pamokslininku h-biblijos žodžiu 
gražiu musų dienų darbu. J skleidėjų, užreikšdamas-pasmei-

Kaip keista kad nei vienas pa- kimą evoliucijos mokslui, ir jo 
[šaulyje darbas nėra atlikta ne-įkalbų pasekmėj Kentucky vals

tijos legislaturoj buvo įnešta 
sumanymas uždrausti tos vals
tijos mokyklose mokinti evoliu
cijos mokslo; po didžiausiomis

Kur Ghndi Veda?
Gahndi, Indijos 

mybės pranašas , 
nuolatai pasirodo tik pasidengęs
marška, tuomi manydamas pri
einąs arčiau prie žmonių. Gal ir 
prieina, bet tas atitolina jį nuo 
galymybės būti valdovu. Jo,be
veik apsinuoginimas ir jo skel
biamos idėjos atimtų nuo pa
saulio beveik viską ką civiliza
cija gavo. Jis mokina mažiau
sia visko išdirbti, mažiausia tu
rėt: ir geisti materialių daiktų, 
o tuomi veda į kelią linkui ba
do, maro. Indija ir taip išbadė
jus. Tokius pranašūs pasaulis 
jau išaugo. “

negu sudėtinas plotas valstijų 
New Hampshire, Vermont, Mas
sachusetts ir Rhode Island, bu
vo Vilnius, kurios siauros ir iš
sisukinėjusios gatvės’, akmenais 
grįstos ir arkliniai tramvajai 
priduoda jam beveik viduramžių 
atmosferą. Nors valdžia dabar 
randasi Kaune, daugelis didelių 
nuotikių. Lietuvos istorijoje su
kasi apie Vilnių.

“Vilnius buvo įsteigtas ■ prie 
|subėgimo Vilijos ir Vileikos upių 
Gedimino 1322 metais, ir yra 

Suvienytos Valstijos [sujungtas gelžkelių linijomis su 
3 Vai-1 Petrogradu ir per Varšayą su 

Romėnų ir kitų buvusių kultu-Įdžios, kaip ir "dauguma Euro-(diduma Europos sostinių. Kuo- 
roje augštai pakilusių tautų to- įpos šalių, daugelis iš tos respu-|nqe*- Napoleonas perėjo per tą 
kioms budavonėms .— dievna- blikos valdžios principu yra sko- Į miestą. 1812 metais žygiuoda- 
miams, amfiteatrams, ar t. p., I linta iš Amerikos. 1 
kur sueidavo žmonės,' ir kurios I incidentas toje linkmėje buvo|

ŪMO LAIKAS LIE
TUVOJ

| T IETUVA, pati pietinė iš Bal- 
v • L iz n ' tiko šalių iškirsta iš prieš- Kaip Statoma Kultūros , . - „ ... . ,H • 1 1 • karines Rusijos, uzeme vietą

r aminklai | prje pasaulinių tautų stalo pri-
Clevelande balandžio 15 d. bu-1 imdama Nuolatinio Intemacio- 

vo iškilmingai atidaryta milži-įnalio Teismo įstatymus, bet at-: 
niška miesto svetainė — apiejsisakė dalyvauti -konferencijoje-1 
septynių milijonų dolarių vertės įšauktoje Baltiko Valstybių nu-1 
budinkas. Jisai, kaip savo di- sistatymui atsinešimo linkui su-Į 
durnu taip ir lauko ir vidaus iš- važiavimo Genoa mieste, 
puošimu, pastatytas iš pilko “(Nors 
granito, lyginasi senovės Grekų, | dar nepripažino Lietuvos

Paskiausias Imas i Maskvą Lietuvos didžiu- 
_ nai tuokėsi aplink jį, nes 'buvo 

buvo pagarsėję visame tiiblaiki- j padovanojimas Amerikos Lietu- j tikėta kad jis atstatys seną Lie- 
* —- . Netoli miesto

uu«v visame iuuiain.1- padovanojimas AmeriKOS JUietU-1"““Jis <V.
niame pasaulyje. Skaitytojai at-jvių ‘laisvės varpo’ savo tėvynei tavos valstybę, 
mena “Dirvoje” tilpusį rastą gy paminėjimu jos keturių me- šiandien stovi akmuo kuris ap- 
“Septyni Senojo Pasaulio Ste-Ty nepriklausomybės. Tasai var- sako tą tragišką pasaką aiškiai: 
buklai”, apie didžias' anų laikų | pas bus skanbinama visose tau- Viename šone parašyta žodžiai, 

'Napoleonas Bonaparte perėjo 
į čia 1812 metais su 400,000 vy
rų’; Ant kito šono iškalta šie 
žodžiai: ‘Napoleonas Bonaparte 
praėjo į čia 1812 metais su 
9,000 vyrų.’

“Trįs pirmiau buvusios Rusi
jos provincijos, Vilniaus, Kauno,

budavones ir kitus išdirbinius | tinėse šventėse ir istorinės tos 
dabar gulinčius griuvėsiuose, iš- šalies reikšmės dienose”, sako 
kastus ištyrinėjimui ir apverti- 
nimui senovės žmonių darbų.

Musų miestų budinkai dabar 
išstatyti bus žyme ateinantiems 
amžiaus šio 20-to šimtmečio po 
Kristaus, tiems tolimiems am-| 
žiams kada-jau tie-budinkai busi 
griuvėsiuose, kada ateities ty
rinėtojai riausis po žemesjr ka
sinės musų amžių liekanų. Ta
da jie matys visus puikius mil
žiniškus musų amžių darbus ir 
gėrėsis jais, ar bent stebėsis 
kad nors tiek mes buvome kul
tūriški ir civilizuoti.

Bet, tie visi gražus dalykai' 
gražiai nesistoja. čia ant vie-j 
tos esant, kiek girdėjome bar-,akiai žmonės, kurie sako jog yra 
nių; niekinimų vienas kitų, kai- suvirš vieno milijono atvažiavu- 
tinimų už suktybes, smerkimų I siu Lietuvių kilmės žmonių šioje 
tų žmonių kurie prie budavoji-i šalyje, vartoja kalbą kuri sulyg 
mo darbo stovėjo. Kiek buvo I nekuriu filologistų sakoma esan- 
bėdų su darbininkais, streikų už ti seniausia iš gyvenančių šian- sarjs sukelia jausmus, tik rude- 
geresnes algas, ir tt. Kiek ap-idien kalbų.
sunkinimo miesto gyventojams | vei Sanskrito kalbai ir yra vi- i nes žiemos laiku reikia apsives- 
tokių budavonių įrengimui už-'siškai skirtinga nuo Slavoniš- Suvirš 90 nuošimčių Lietu- 
dėta: taksų taksai per metų ei-|kos šeimynos, Teutoniškos ir vjy vestuvių atsibuna šaltos žie- 
les vis dedama ir didinama. įLatiniškos. Užėmusios tą kraš- mos laiku, nes vestuvės tęsiasi 

Kada tolimoji ateitis tyrinės!tą tautos laike savo valdymo po saVaitę ar daugiau laiko tai-
šitų musų dienų budinkų griu- ’'"''1"4'"" : :8«.»iiviv.+; fu I •
vėsius ji nematys niekur užra
šyta visų negerovių kokios at
sibuvo prie šių darbų. Kaip po 
žmogaus mirties visi jo blogi 
darbai liekasi užmiršta, tik geri 
minima, taip ir šiuose atsitiki
muose bus.

mums prisiųstas buletinas iš 
National Geographic Society -iš
leistas Washington, D. C. rašti
nėj®.

“Po visą dabartinę Lietuvą, 
kitados buvusią didžiausią val
stybę- Europoje nusitęsusią nuo ir Suvalkų iš kurių susidaro di- 
Juodųjų Jūrių iki Baltiko, Vo- durna dabartinės valstybės nėra 
kietijos ir Rusijos ’armijos žy- taip puikiai išrodančios, kuomet 
giavo po kelis sykius bėgyje Vi- 
sasvietinės Karės. Vokiečiai tan
kiai užpuldinėjo -tą kraštą už
grobimui galvijų ir Rusai atspa
romis atakavo gavimui greitų 
pasekmių moraliam efektui ki
tur Visur.

“šie šviesia-plaukiai, mėlyn-

lygini su kaimyninėmis Vokie
čių- ir Lenkų žemėmis pietuose. 
Daug jos yra žemos ir padengta 
miškais. Ir girios yra tokios 
didelės kad.jos sudaro vieną iš 
didžiausių tos šalies natūralių 
šaltinių. Agrikultūra yra vy
riausia industrija, ir perviršis 
nekuriu produktų, kaip medžių, 
odų, ir linų kurių jos kaimynai 
neturi, 'buna išvežama.

“Jaunikiai Lietuvoje, nežiū
rint manymo jog švelnus pava-

Ji panaši pnmiti- j nj0 metu renkasi sau mergeles,

Moteris: — O, tu dar gyvas.... 1 . . ,
Prof. R u b e k (nesuprasdamas): — Gy-1 kuomet musų vaikas pradėjo išeiti į šviesą, 

vas?....
Moteris (po -trumpos pauzes): — Kas 

tbkia buvo antroji? Ta moteris kurią tu 
turėjau šu savim ten prie stalo?

Prof. Rubek (biskį nenoriai): — Ji?
Tai yra mano, mano moteris.

Moteris (linguodama galvą lėtai): —
Ištiesų ?
kuri manęs neapeina....

Prof. Rubek (linguodamas galvą):
Ne, suprantama kad ne....

Moteris: —
ėmei po mano gyvenimo laikų.

Prof. Rubek (veikiai, stipriai jon žiū
rėdamas) : — Po tavo gyvenimo.... ? Ką 
tuomi nori pasakyti, -Irena?

Irena ('be atsakymo): — O vaikas? i
Aš girdėjau jog musų vaikas taipgi turi pa
sisekimus. I' 
ir pasiekė garbę ir didybę.

Prof. Rubek (juokiasi kaip ką iš pra- nu
eities atsimindamas): - Musu vaikas? | Prof. R u b e k :-Kas buvo tavo vyras?
Taip, tuomet mes jį taip vadinome. ' I Irena : - Jis buvo Piet-Amreikietis,

Irena: - Kuomet dar aš gyvenau, I Pažymus diplomatas. (Žiuri tiesiai į prieš- 
įaip į akį su šalta šypsą.)-. Aš išvariau, jį iš pro-

Prof. Rubek (bando pradėti lengves-^;
niu tonu): — Taip, Irena-.... Aš užtikri
nu tau jog “musų vaikas” patapo garsin
gas visame plačiame pasaulyje. Aš tikiu 
jog esi skaičius apie tai.

Irena (linguoja galvą,): — Taipgi pa
darė garbingu savo tėvą.... Tai buvo ta
vo sapnas.

Prof. Rubek (minkščiau, susijudinęs):
'Visa tai paėjo tiktai nuo tavęs. Dėkuoju 
aš tau už tai.

Irena (tyli valandėlę, susimąsčius): —
Jei tuomet aš bučiau padarius ką turėjau 
tiesą padaryti, Arnoldai....

Prof.
Iren
Prof.

ką?
Iren

pirma negu aš iškeliavau nuo tavęs. Bu
čiau sutrypus jį, sutrynus į dulkes.

Prof. Rubek (‘purto galvą, pašiepian-

Prof. Rubek: — Ar daug keliavai po 
pasaulį?

Irena: — Taip. Keliavau po daugelį 
žemių-.

Prof. Rubek (žiuri į ją gailestingai): 
— Ir kuo tu užsiiminėjai, Irena?

____ z. Irena (atsuka akis ant jo): — Lukte-
Tai gerai, Arnoldai. Tai tokia j rėk truputį. Duok man prisiminti. Taip, 

dabar žinau. Aš lankiaus po Įvairias pa
rodas ; stovėjau kaipo nuoga stovyla gyvuo
se paveiksluose. Praleidau krūvomis pini- 

... .tokia kurią tu pąsi- gų. Tai buvo daugiau negu aš galėjau su 
tavimi pelnyti. Nes juk tu nieko neturėjai. 
Ir paskui aš "kvaišinau galvas visokiems vy
rams, tas taipgi buvo daugiau negu aš ga
lėjau padaryti būdama su tavim, Arnoldai. 
Tu save geriau užsilaikei.

Prof. Rubek (stengias pamesti tą kal- 
Musų vaikas pergyveno mane, [b?) • Ir pagalios tu taipgi apsivedei?

Irena : — Taip, aš apsivedžiau su vie-

PASTABUKĖS
(Rašo DARGVAINIS)

Lenkai atsisakė pavesti Vil
niaus klausimą Haagos Tarp
tautiniam Teismui. Anot jų,— 
Vilniaus klausimas esąs jau iš
spręstas: Vilniaus Seimas, kurį 
sudaro Lenkai išrinkti Pozna- 
niaus ir Galicijos Lenkų balsais, 
nusprendęs prisijungti prie Len
kijos ....

“Proše-panai” (arba “parše- 
panai”) nemano skaitytis su fa
ktu kad Vilniaus Seimo rinki
muose nedalyvavo Lietuviai, 
Baltgudžiai ir žydai. Prilipą 
ožys -liepto galą, — sulauksb-VR 
dar kaip Lietuviai pils Lenk^ĄĮčiai): — To nebūtum galėjus, Irena. Tu

^neturėjai širdies taip padaryti.
Irena : — Ne, anose dienose aš turė- 

. jau netokio budo širdį.
į Prof. Rubek : — Bet nuo to? Po to?

Irena: — Po to aš bučiau jį nužudžius 
, nesuskaitomą daugybę sykių. Dienos švie- 
! sojė ir tamsoje, ir iš keršto ir neapikantos.
1 Prof.' Rubek (prieina arti prie stalo ir 

švelniai paklausia): — Irena, po viskuom, 
, po visais tais metais, pasakyk man delei ko 
. pasišalinai nuo manęs? Tu dingai taip 

staigiai, nepalikdama pėdsako paskui sa- 
i ve....

Irena (lėtai linguodama galvą1): — O, 
Arnoldai, kodėl aš turiu tai tau pasakyti 
dabar, iš užgrabinio gyvenimo?

’ Prof. Rubek: — Ar tai gal kitą ką tu
' pamylėjai?

Irena: — Buvo tokis kuris paskiau nieĖ 
ku laikė mana meilę, ir mano gyvybę.

Prof. Rubek' (pakeičia kalbą): — A! 
Nebekalbėkime daugiau apie praeitį....

Irena: — Ne, ne, 'kaip galėdami nebe
kalbėkim apie tai kas jau yra už karsto — 
kas dabar yra už karsto del manęs.

Prof. Rubek : • — Kur tu buvai visu 
tuo laiku, Irena? Visi mano jieškojimai

R u b e k : — Nagi? Kas tuomet? 
a — Aš bučiau vaiką nužudžius.
R u b ė k : — Nužudžius jį — vai-

a (tyliai): — Bučiau nužudžius jį

kailin.

Politinis Iždas, Sandara ir 
Valstiečių Sąjunga net ir Bučiui 
įvarė baimės. Profesorius Bu- 
čys Kauno klerikalų organe ver
kia kad Liaudininkai tvirtėja, 
kad jie galį laimėti rinkimuose ,į 
Seimą, ir tt. Taigi profesorius 
ragina katalikų visuomenę ge
rintis prie žydų, "žadėti” žmo
nėms mokyklų laisvę ir kitus 
galus kad tuo budu sumušus po
litinį priešą. .

Mums rods kad Kun. Bučys 
nebeužmuilins visuomenei akių: 
ji jau /žino ko -yra verti klerika
lų prižadai.

“Darbininkas” su “Garsu” 
(arba, teisingiau sakant, Gudab 
su šimučiu) histerijos gavo be
rašydami apie. Natkevičiaus ir 
žygelio prakalbas. ' ši tiedu vy
rai rimtai nušviečia žmonėms 
Lietuvos padėtį ir klerikalų dar
bų žalingumą. Ir žmonės gir
dėję klerikalų Bumšus, Garmus 
ir Bagdonus sulygina jų kalbas 
ir mato kad tikrąją Tėvynės 
meile ir teisybe pasižymi Liau
dininkai ir jie Lietuvai ištiki
mai tarnauja.

Stambios Permainos Bendro
vėse. Industrijos Bendrovės, 
Wilkes Barre, Pa., susirinkusios 
iš žmonių apie $50,000, vedėjai 
pakliuvo į teismą. Ar visi žmo
nių pinigai žuvo?

Iš Prekybos Bendrovės vedėjo 
vietos prasišalino Antanas šal
na; ar ten viskas tvarkoje -— 
galima abejoti, šalna užimda
mas vedėjo vietą pranešė visuo
menei del ko jis tą vietą užėmė.

! nuolatos kėsinosi išnaikinti jų gi negalima gaišuoti nuo .laiko 
tikrą kalbą reikalaudamos kad darbų kuomet užeina sėjimo ir 
vaikai naudotų knygas ir mal- pjutjes sezonas, žiemos laikas 
daknyges spausdintas Cyrilišku , • •\ .. . , , , . yra pokiliu laikas šioje mažojealfabetu, bet jiems niekad kaip ..
reikia nesisekė. |We 'kuo™et Zle™

“Senovinė sostinė šios žemės, “
kuri dabar yra dalimai daugiau

'Ar nebūtų gera visuomenei jei 
ji išgirstų iš šalnos ir dabar 
delko jis, pirm termino, pasiša
lino iš tos vietos?

Baltic States Development 
Corporation Chicagoje žlugo,— 
jos vedėjas šakalis suimtas su 
merga. Daug, sako, ir Chica- 
gos laikraščiai rašo, pinigų žu-

kiekvieną ežerą ir pelkes į gra- Vę.
žų kelią.” į Į Vargas musų bendrovėms!žu kelią.

įsakomas beprotis. Tada tai buvo didelis 
nuotikis, galiu pasakyti, kuomet tas daly
kas dėjosi. Aš bučiau galėjus savyje juok
tis visą laiką, jei bučiau ką savyje turėjus.

Prof. Rubek : t- Kur gi jis dabar?
Irena: — O, kur nors kapuose. Su 

puikiu monumentu ant savęs ir su tarškan
čia kulka jo makaulėje.

Prof. R u b e k : — Ar jis nusižudė?
Irena: — Taip, jis buvo nors tiek ge

ras kad atėmė man tą bėdą nuo galvos.
Prof. R u b e k : — Ar tu nesigaili jo 

kada jau nėra, Irena?
Irena (nesuprasdama):

gailiu ? Ko taip ?
Prof. R u b e k : — Nagi Herr von Sato- 

vo netekus, suprantama.
Irena: — Ne jo pavardė buvo Satovas.
Prof. Ru b e k : — Ne?

'Irena : —. Mano antras, vyras yrą Sa
tovas. Jis yra Rusas....

Prof. R u b e k : — O kur jis yra?
Irena: — Toli Uralu kalnuose. Tarpe 

visų savo aukso kasyklų.
Prof. R u b e k : — Tai jis ten gyvena?
Irena (trauko’ pečiais): — Gyvena?

Tikrenybei aš jį nužudžiau.... '
Prof. R u be k (pašoka): — Nužudei!?
Irena: — Nuduriau jį plonu smailiu 

durtuvu kurį aš visuomet laikiau savo lo
voje....

Prof. R u b e k (karštai): 
tau, Irena!

Irena (su malonia šypsą): — Ištikrų- 
jų gali tam tikėtų Arnoldai.

Prof. R u b e k (žiuri į ją jausmingai): 
— Ar tu nesusilaukei daugiau kada kūdi
kių?

Irena: — Taip, aš daug kūdikių turė
jau. v■ . ...

Prof. R u b e k : — Kur gi dabar tavo 
vaikai ?

I r e na : — Nužudžiau juos.
Prof.

niekus!
I r e n

tau, —
Taip greitai kaip tik jie ateidavo į pasaulį. 
Ir daug, daug pirm to. Vieną paskui kito.

(Dar bus)

Ar nesi-

Netikiu

R u b e k : —xVėl tu pasakoji man

a : — Aš nužudžiau juos, sakau 
nužudžiau juos be pasigailėjimo.

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ”, 
nes jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas menuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metines 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbes. Kurie galit 
užsimokekit 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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.50 mėn.
2.50 mėn.
5.00 mėn.

Platesniu informacijų suteiksime laišku. 
Išpildykit šį kuponą ir rašykit Lietuviškai

Šaulių ate t o 
ant tų klert 
atspausdintas

ir 
ir

Čia mokama 5$< už padėtus taupymui pinigus, skaitant nuo dienos kož- 
no padėjimo.

1 šėrą,
5 šėrus, įmokėjus

10 šėrų, įmokėjus

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

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

ištraukiamus šė- 
nuo kožno šėro:
ir po 
ir po 
ir po

tisas 
per Hamburgą.

Gegužio 13
- Gegužio 25 

103,50. Taksų $5.
Southampton,

Liverpool ir Glasgow 
Balandžio 25 

Gegužio 6

Sekančiai galima pirkti 
rus, įmokėjus $5 narystės 

įmokėjus $5.00 
25.00 
50.00

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

TONY GOLDIK
Box 107 Phelps, Wis.

to jaunesnio vyro pas kurį ji bėgo. Ka- 
|dangi sekantį rytą’mes sutikom tą vyrą

VIENAS Amerikonas,”apsilankęs Afrikoj gryžtantį keliu namon vieną, iš to spren-
pas seniau tenai gyvenusius savo drau- džiau jog jauna jo pati laimėjo lenktynes 

gus, sekančiai aprašo apie juodųjų papro- ir atgavo sau laisvę. • oauuu urKaniž,ucij
čius kaslink persiskyrimo su pačia ar vy- j Vietoj pagelbėti vyrui atgauti pabėgu- Įfls> organizaciją p 
ru jeigu jie nesugyvena.

Esant tarp Gwarų, pačiame viduryje! 
Afrikos, patėmijau keistą vedusių gyveni
mo paprotį, gana keistą savu budu. Mes 
važiavome per mišką kuriame buvo juodų-1 
jų kaimas, vienok jame mes nesustojome, 
norėdami tą naktį dasigauti iki Kutą mies
telio, kaip staigu nuo to, kalino pasigirdo 
laukinis kliksmas. Maža, blozna mergiš
čia prabėgo pro mus ir nešėsi keliu tolyn. 
Arti paskui ją bėgo sirgulingu išrodąs -vy
ras, daug senesnis negu ji, kuris ją vijosi, 
staugdamas visu balsui

Nustebintas tokiu atsitikimu, atsisu
kau į vieną savo žmonių ir klausiau ką tas 
reiškia. Juokdamos, jis paaiškino man jog 
ta mergaitė buvo to senstelėjusio vyro pati, 
ir, kadangi ji nenorėjo su juo daugiau gy
venti, ji bėga nuo jo. Jeigu jis nesulygs su 
ja greitume, ir jeigu ji galės dabėgti pir
miau į kitą kaimą kurlink ji bėga, ji laimės 
persiskyrimo teisę ir galės likti žmona ki-

Persiskyrimai pas Juoduosius DA PRI
..... ’jf Dailininkas A. žmuidzinaVrjWjJietUVO8 Šaulių Sąjun- į 

jauna jo pati laimėjo lenktynes Aus atvyko Amerikon gryni 
| pietų vos Šaulių organizacij

šią pačią, Gwarai rods linkę į tą visą daly
ką žiūrėti iš juokų pusės. Pas juos irgi] 
einasi panašiai kaip pas mus kad iš kitų! 
šeimyniškų nesutkimų juokiamasi i saują. 
Vienok, tenai yra taip kad vyras gali spė-l 
ka atsiimti savo pabėgusią pačią jeigu jam] 
taip užsinori, tik paprastai pačios stengia-] 
si pasirinkt sau sekant] vyrą tvirtesnį ūži 
pirmąjį nuo kurio bėgo.

Episkopalų bažnyčia sumanė sumažin
ti Dešimtį Dievo Prisakymų, nes dabar jų; 
yra perdaug. Jų ir taip jau rodos perma-j 
žai.
kta ir suspausta, gali dar būti sutraukia-' 
ma ir suveržiama.
užtektų tik dviejų prisakymų: Pirmas —! 
Buk teisingas; antras — Nebūk kvailas, —S 
sako Arthur Brisbane.

Napoleonas I, apkarūnuotas imperato^ 
riiim 1804 m., mirė ant Šv. Helenos salos 
1820. metais. ■- I

Vienok viskas, nežiūrint kaip sutrau-J

Tikrai trumpų norint,;

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų šėrų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo T'° iki 8%, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.-

INVESTMENTŲ SAUGUMAS
Investing į THE A. B. SAVINGS AND 

LOAN CO. pinigai turi visiškai užtikrintą 
saugumą, kadangi kompanija visus jon su
dėtus pinigus skolina tik ant pirmų mortge- 
čių ant gerų nejudinamų nuosavybių Cleve
lande, arba savo nariams ant padėlių kny
gelių. .

Griežta valstijos Budavojimo ir Paskolos 
Departmento užžiura nuolatai palaikoma ant 
tokių įstaigų užtikrina visišką saugumą.

Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris inves- 
tintas į Taupymų ir Paskolos kompanijas 
nežuvo nei vieno investoriaus.

Bėgyje pa'sftarų 29 niėtil"netoli Du ŠimteT 
Milijonų Dolarių ($200,000,000.00) buvo in- 
vestinta į šitokias įstaigas. ’
PELNINGAS DIVIDENDAS

Jūsų pinigai taipgi uždirbs pusėtiną pel
ną. Abelnai imant, dividendai mokami bu
davojimo ir paskolos kompanijų šėrininkams 
Clevelande pereitais metais buvo suvirš 9%. 
Nekuriais atvejais mokėta net virš 15 nuoš.

Ne tik kad jūsų Šerai neša diktą pelną 
dividendais bet jie taipgi auga vertėje kas 
metai.

Tokių kompanijų šėrai dabar yra verti ke
lis sykius tiek kiek už juos mokėta. Viena 
Clevelando taupymų ir paskolos kompanija 
savo šėrų vertę išaugino $246.00 už $100.
LENGVA ĮSIGYTI ŠĖRUS

Pirkimas šios įstaigos šėrų yra labai leng
vas, ir juos gali įsigyti bile kas kadir mažai 
uždirbdamas. — Tokių lengvų išlygų mažai 
kur finansinės įstaigos pasiūlo. Paprastai, 
saugiose vietose šėrai pirmiausia patenka į 
ęankas turtingųjų ir jie turi visus pelnus. 
Bet ši kompanija suteikia progą visiems.

Šėrai yra po $100.00 vienas, su $5 narys
tės mokesnio' nuo šėro.

Vieni šėrai (permanent stock) mokasi pil
nai iškalno. Tuos' greit išperka tie kurie tu
ri pinigų.

Antrieji šėrai (kuriuos galima ištraukti 
kada nori) irgi yra po $100.00 ir $5 narys
tės mokėsties nuo kiekvieno šėro. Tie šė
rai prieinamiausi darbininkams kurie dirba 
už algą ir negali antsyk visus pinigus mo
kėti. Ištraukiamieji šėrai yra lygiai kaip 
dėjimas pinigų taupymui ant knygelės: kas 
savaitė ar kas mėnuo žmogus už juos mo
ka po tam tikrą dalį (kiek jam patinka), ir 
kada pilnai išmoka gauna šėrų certifikatą. 
Tuo gi tarpu jo dedami už šėrus pinigai ne
ša didesnį nuošimtį negu paprasti taupymui 
dedami pinigai, nuo tos" dienos 'kada įmoka
ma, ir už bile įmokėtą dalį.

Užsirašius ant šėrų ir įmokėjus narystės 
mokestį, kiekvienas gauna šėrų knygelę ir 
narystės paliudijimą.

Taipgi narys-šėrininkas gali pasiskolint iš 
šios įstaigos pinigų ant savo knygelės kada 
jam prireikia.
KOMPANIJOS VEDĖJAI

ši įstaįga yra rankose gabių biznierių pa
tyrusių per metų eilę tokiame biznyje, ypa
tingai apsipažinusių su bankinėmis, namų 
ir nejudinamosios nuosavybės bei paskolos 
operacijomis.

A. B. Bartoševičius — Prez.
Jonas Tidd — Vice Prez.
K. S. Karpavičius — Sekr.
V. Bartoševičius — Ižd.
S. Bartoševičius .— Sekr. Pagelb.

Jie taipgi yra organizatoriais ir nariais 
kitų Clevelande gyvuojančių ir didelius pel
nus nešančių tam panašių įstaigų.

užtikrina atsakantį biznio vedimą ir indėlių 1 
saugumą. ;

Jokiems kompanijos viršininkams nešimo- j 
ko algos kaip tik tiesioginai vedantiems rei- ■ 
kalus, taigi pinigai nuolatai auga didyn. . 1
NEUŽMIRŠK SAVĘS > ‘

Bijojimas dėt pinigus į bankus arba į pa- ■ 
tikimas 'bankines įstaigas investinti. nepatei- ! 
sina tavęs už skriaudimą save paties ir savo Į 
šeimynos. Buk užtikrintas jog nėra sauges- ; 
nės ir pelningesnės vietos padauginimui ta- > 
vo mažučio turto. Nelauk progos iki ateis 1 
kokie sukčiai, ir prikalbės atiduoti jiems pi- J 
nigųs.,„Jnvestinęs pinigus — kiek išgali — į = 
The A. B. Savings and Loan Company turėsi ■ 
progą kiekvienam vėjų pardavinėtojui argu- Į 
mentą jog žinaį kur padėti -pinigus ir kur jie ; 
yra apsaugoti ir dirba be sustojimo dieną ■ 
ir naktį. !

Algą gauni tik kada protas ar raumenįs ’ 
dirba.; bet padėti į pelningus ir saugius in- ; 
vestmentus pinigai dirba visada, kada jau ■ 
algos paliauja ateiti. Į
APIE TAUPYMUS j

Kurie nepasirengę užsirašyti nuolatinių ar ■ 
ištraukiamų šėrų, gali savo pinigus pasidė- 1 
ti šioj įstaigoj ant knygelių- taupymui, šie Į 
pinigai irgi jums uždirbs kelis sykius dau- Į 
giau negu kitbr. Bankai paprastai moką ■ 
2, 3 ir nuošimčius už .padedamus taupy- ! 
mui pinigus, nuo tam tikro laiko, bet visos J 
Taupymo ir Paskolos įstaigos moka 5 nuoš. g

Depozitai priimama per pautą, ir kiekvie- S 
nas tokis gauna knygelę su -įrašyta suma, ir 1 
taipgi 'savo parašui kortelę, o' paskui niekas j 
negali tų pinigų išimt be antro to paties 1 
žmogaus parašo. Kada taupytojui reikia pi- J 
nigų, jis gali bile kada ištraukt dalį 'ar vi- 
sus, ii" jam bus pasiųsta ant pirmo pareika
lavimo.

Penktas nuošimtis mokama už šiuos pi
nigus nuo dienos padėjimo iki ištraukimo.

Tas reiškia: šimtas dolarių atneša penkis 
dolarius uždarbio per metus, vietoj kitur 2, 
3 ar 4 dolarius.

Gerais .laikais, kada'buvo darbų ir pinigų, 
žmogus nieku skaitė šimtą dolarių, ir nešio
josi juos kišeniuje sakydamas jog jam bile 
kada gali.prireikt. Dabar, kaip valdžios sta
tistikos rodo, bankuose depozitai auga. Ko
dėl? Dėlto kad dabar žmogus turėdamas ir 
penkinę jau stengiasi padėt į banką. Padėk 
savo penkinę ar dešimtinę, ir nuolat prie jų 
dadėk po kiek išgali kas savaitė ar rečiau, 
ir tėmyk kaip greit tie pinigai augs, nešda
mi penktą (5%) šioje-saugioje The A. B. 
Savings and Loan Kompanijoje.

Clevelando Lietuviai su tuo susipažinę ir 
naudojasi del savo gerovės. Bet kitų koloni
jų Lietuviai, kur bankai moka tik 2 ir 3 nuo
šimčius, gali persiųst savo depozitus į musų 
Bankinę įstaigą, ir čia nuo dienos padėjimo 
iki išėmimo gausite 5%, tai yra dvigubai 
daugiau. Kituose bankuose, kaip Pennsyl- 
vanijoj, norint išsiimt .pinigus reikia duot 
iškalno pranešimą, gi pas mus Ohio valsti
joj išmokamą ant kožno’ pareikalavimo.

ciai Amerikos Lietuviai ger|M 
ir remia. Bet ji nepatiko i 

] pat pradžių musų klerikaląįhg) 
peš Lenkai -pradėjo šaukti kąd 
Šauliai perdaug smarkiai (ka
riauja, ir musų priešai nežino 
kuris žmogus yra šaulis, kadan
gi beveik visi Lietu-vo-j laiko sa
vo priederme prigulėti prie Šau
lių. Tas nepatiko "Lenkams, tas, 
nepatiko Prancūzams, jie rėkei 
kad šauliai turi Būti panaikinta] 
ir padaryta reguliarės kariume-j 
nės dalis.

Tuoj po tokių Lenkų-Francu-| 
zų pareiškimų, sugryžęs” Ame
rikon česnulis paleido gandą jog 
Šauliai nesą Lietuvai reikalingi 

į jog’jie turėtų hųti kariumenės 
■ dalis. Ir nuo tada .šauliai paj 
j klerikalus nustojo “loskos”.

Kaip tik gerb'. Žmuidzinav] 
čius spėjo išlipti ant Amerika i 
kontinento, klerikalų spaudo 
pasipylė -visokių “klausimų” pa 
liečiančių šaulius. Tie klausi 
mai ne kam kitam taikyta kai® 
tik davimui katalikų visuomenėj 
suprasti jog Šaulių neteik remi 
ti.'Apačioj sėka paties gerb. A| 

i Žmuidzinavičiaus, 
I vos, paaiškinimas 
kališkų užmetimų;
“Drauge’1. Seka:

“Tik šiomis dienomis pateko 
man j rankas “Draugo” num. išj 
kovo 11 dienos, kur asmuo prij 
sidengęs “Kariumenės Prietel 

I liaus” slapivarde,' kreipdamasis 
prie manęs, duoda keletą gan

I keistų užklausimų paliečiančiij 
Liet, šaulių organizaciją.

Kovo 14 d. “Darbininke’
I pats “Kariumenės 
į straipsnelyj “Ir Ąš 
su visu piktumu’ 
šmeižia, intaria 
Lietuvos- šaulius

I net gi atsakymo 
tus “Drauge” užklausimus.

Iš to galima numanyti kad 
' “Karium. Prieteliui” ne tiek rul 

pi į savo pastatytus klausimus 
j atsakymas kiek išanksto jau nu] 
I spręstas L. Šaulių šmeižimas ir 
I kova prieš juos.. Tą mintį pa-! 
į duoda man ir tas kad autoriuj 

nors kreipiasi prie manęs tiesiog] 
^.asmeniškai ir viešai, pats visgn 
ŽlSNsislepia, ir tai dar po laban 
Sz/pAkilniai skambančia slapivar-J

5 Todelei, nenorėdamas su gud-j 
S riai pasislėpusiu “Prieteliu” šau-j 
< dytis, ir turėdamas omenyj ta| 
4 kad prie to “Kariumenės Prie-s 
4 telis” iškart imasi jau nešva-*
4 raus kovos budo, visai atsisakau 
M'Stoti su juomi į “kovą”.
5 Jeigu gi jam ištikrųjų rupi'! 
S Liet, šaulių Sąjungos idėjos ir 
N jos darbuotė tai patarčiau susi-j 
N pažinti su Sąjungos Įstatais ir 
gi,Lietuvos Steigiamojo Seimo bei 
g [Ministerių Kabinėto tais klausi! 
g Imais priimtomis rezoliucijomis.] 
J [Visokioms gi abejonėms praša-jį 
5 jinti, manau, naudinga butų su| 
9 sipažinti su knygelėmis “Šaulių! 
įĮ Vadovas” ir "Idėja ir Darbas” 
3 |fais dalykais galima kreiptis
j! Šaulių Sąjungos Centro Valdy 
įj- |bą, Kaunas, Laisvės ai. 26.

" A. Žmuidzinavičius, 
Liet. Šaulių Sąjungos 

Įgaliotinis Amerikoje.’?

tas;
Prietelis”;

Ariau” jau 
neapikantą 
pasmerkia

nelaukdamas 
į savo paduoj

gos Įstatymas
[(Iš Lietuvos Respublikos Įst.)j

1. Lietuvos šaulių Sąjungos 
tikslas — stiprinti ir didinti; 
Valstybės Gynimo pajiegas.

į 2. Sąjungos nariais gali būti 
tik Lietuvos piliečiai ir pilietės 
kurie stovi ant pamato Nepri
klausomos Demokratinės Lietu
ms Respublikos, kurie nebuvo 
laudžiami už kriminalius bei Tė

vynės išdavimo, ar- kokius kitus 
nusikaltimus ir nusižengimus 

I 'atimančius visas arba kai ku
rias piliečių teises.

Pastaba. Piliečiai nebaigę 17 
metų amžiaus turi pristatyti tė
vų sutikimą.

3. Tam'tikslui vykinti Sąjun
ga?

,a) Auklėja pilietinę sąmonę ir 
krašto -gynimo dvasią.

b) Tobulina savo fizines pa
jiegas ir vikrumą bei moko ka
rės mokslo. įi •*

c) Reikalaujant vaidžiai ir vįf 
suomenės organams, jie eina 
jai pagalbon šiais atvejais: (1) 
Jieškant, suimant, bei dabojant 
Respublikos Įstatymus nusikal
tusius asmenis; (2) Saugojant 
Valstybės turtą ir jos gerovę; 
(3) Ištikus visokioms visuome
nės nelaimėms.

Pastaba: šauliai neturi tei
sės savarankiai imti adminis
tracijos’ -pareigų.

d) Karės ir karės padėties 
metu Sąjunga gali būti Krašto 
Apsaugos Ministerijos pašauk
ta prie Valstybės Gynimo fron
te ir kariumenės užpakalyje ri
bose šio įstatymo ir Saulių Są
jungos statuto.

4. Sąjunga priklauso Krašto 
Apsaugos Ministerijai, kuri tei
kia jai instruktorius, duoda nu
rodymus ir kontroliuoja jos vei
kimą.

5. Sąjungai leidžiama Įsigyti 
ir laikyti savo žinioje visų rūšių 
ginklai, kariška medega ir .prie
taisai. Jų vartojimas Krašto 
Apsaugos Ministerijos instruk
cijomis ir nurodymais kontro
liuojama.

6. Šauliai eidami Valstybės 
gynimo darbą naudojasi'visomis 
karių teisėmis bei privilegijo
mis, nukentėję ar žuvę fronte, 
ar teikdami valdžios, ir savi
valdybių organams pagalbą nau
dojasi pašalpomis ir pensijomis 
kaip kariai.

Pastaba: Šis paragrafas tai
kinamas nuo to laiko kai Krašto 
Apsaugos Ministeris šaulių Są
jungos Įstatymus patvirtino. 
(1919 m. rugsėjo mėn. 15 d.)

7. Sąjunga yra juridinis as- 
Imuo.
I 8. Sąjungos lėšos susidaro iš 
įjos pajamų ir Valstybės asigna
vimų.

Pastaba: Valstybės asigna
vimas tegali būti duota per Kra
što Apsaugos Ministeriją Šau
lių Sąjungos Centro Valdybai 
patiekus išlaidų ir pajamų sąma
tą.

9. Vidaus Sąjungos organiza
cijai ir tvarkai nustatyti Minis-

jfęrių Kabinetas leidžia jai įsta
bus. remdamasi šiais įstatymais.,

10. Sąjunga nustoja veikusį 
rba savo nutarimu statute nu/ 
atytu budu, arba valdžiai ui

M irius.
I/j 11, -Nustojus gyvuoti, Sąjun 
jj >s turtas pereina valdžios ži 
n ori.
; (Trečiuoju skaitymu St.

{8 o priimta liepos 7 d. 1921 
St. Seimo Sekretorius 

(Pasirašo)
ua -NATKEVIČIUS.

ietuvių laikraščius si Įstatymą 
atspausdinti.

A. Žmuidzinavičius,
Liet, šaulių Sąjungos

Atstovas Amerikoje.:
“DIRVA” ATPIGINTA 

(Žiur. pusi. 3-čią)

Šei
ni.)

1 Prierašas. Delei skleidžiamų 
Lietuvos Nepriglausomos Vals- 
tjibės priešų įvairių šmeižtų ir 
paskalų apie Lietuvos Šaulių Są- 
j taigą, prašau visus Amerikosi

Laivakortės Atpigo 
f Klaipėdą ir Liepojų $107.00 
J Piliavą-Karaliaučių $106.50 į 

War Tax $5.00.
Pinigų siuntimas Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—80 dienų.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington St. New York, N. Y,

I

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTMENT© NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENIAU TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS turintis geriausius 'ryšius Lietuvoje, 

išmoka pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvą ir iš Lie

tuvoj ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PASPORTUS, pasirašymus konsulių 

ir suteikia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI KAINAS auksinų ar laiva

korčių rašykit į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washington St. New York, N. Y.

DABOKITĖS FINANSINIU 
PLĖŠIKU -

taip vadinamus “sekuratus” ap- 
mairiymui ant jūsų sunkiai už
dirbtų pinigu. •

~ Ji - IL t-du. U
Jūsų sutaupyti pinigai -turėtų 
būti padėti tvirtame taupymų 
banke 'kaip sis, kur jie bus ap
saugoti ir uždirbs 4% palukų. 
Taipgi jus neturit pirkti jokių 
stockų ar bondsų be pasitarimo 
su savo bankięrium. Ištyrinėt 
pirmiausia, tai .geriausia. Mes 
turime specialį departmentą ku
ris pagelbės jums visame jei rei
kia patarimų apie investmentus. 
Gražiakalbiai vyrai ir moteiįs 
visada yra gatavi parduoti jums

931
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Greičiausi moderniai laivai pasaulyj. 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Jū
sų mieste arba kaimynystėj randasi 

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon, Ukrainon ir į 
Baltijos Valstybes
CARONIA - -.
SAXONIA - -

Kabinę $130. 3 Kl.
Per Cherbourg, 

r * * 
SCYTHIA - 
CAMERONIA

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu j kitą laivą tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena

ma i Danzigą, Piliavą ir Liepojų:
MAURETANIA Bal. 25 Geg. 16 
AQUITANIA - Geg. 2 Geg. 23 

Per Angliją ar Hamburgą j Danzigą 
$106.50. Liepojun $107. Taksų $5.

PRANEŠIMAS

Jeigu jus palikot pinigus ant Depozito banke kitame mie
ste atvažiuodami gyvent į Clevelandą, jus tuos, pini
gus galit atsitraukt-čionai be jokio vargo ir be lesų iš 
jūsų puses. Viskas kas reikalinga tai tik atsinešti sa
vo Bankinę Knygelę į

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY

St. Clair Skyrių 2006 St. -Clair Ave.
PETRAS MULIOL1S, Vedėjas 

-- arba ---------
Superior Skyrių 7909 Superior Ave.

M. A. VINSON, Vedėjas.

Čia taipgi padės jums iškolektuot jums prigulinčias al
gas iš kitų miestų kurias palikot išvažiuodami.- - Už tą 
patarnavimą nieko nuo jūsų neims.

THE MUNICIPAL SAVINGS A(ND LOAN CO. yra suorganizuota lbl3 
metais. Jos sumokėtas Kapitalas yra Milijonas Dolarių ($1,000,000.00) 
delei ko taupymas pinigų šioje įstaigoje yra saugus ir užtikrintas.

Šaulį 
Štai ] 
Užgi 
Kelia 

1 
Juodi 
Pasvi 
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1 
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jlamtitttaa

KARŽYGIS 
Ant.-Ferd.-Max.

1 c

Vėli naktis, žvaigždės- mirga.... 
Kas čia joja viens ant žirgo? , 
Žirg’s tur kaulus gan .sveikus 
Kad taip dumia per laukus —

- Net baisu.
Tai Lietuvis apginkluotas, 
It drąsybe vainikuotas^
Narsus Lietuvos Šaulys
Smarkiai joja 'kaip šu-vys

Į rytus.
Nors mergelė gryžtant laukia, 
Jis nežiūri, pirmyn traukia.
Jam negaila jau panų,
Linksmų jaunystės dienų — 

Gatav’s mirt.
Už Lietuvą, už Tėvynę
Lietų kraują paskutinį
Kad tik laisvė joje but’
Nors jaunuoliui reiks pražūt, — 

To nežiur’.
Kardas rankoje švitruoja, ’ 
Orą rėžo, tai žaibuoja? 
Kaip vasarą per audras!
Jieško.... priešų gal kur ras —

' Juos išgins.
Žirgas lekia, nusižvengia,
Balta šarma jįjį dengia, 
Iš po -kojų skriej’ ugnis, 
Laužo šakas ir šaknis

Po savim.
Žirgas — draugas pirmutinis —
Jam brangesnis kaip auksinis:
Abu mušis i'k mirties,
Lauks vienokios ateities

Per mūšius.
Jau perjota kalnai, plynios, 
Pasirodo Lenkų minios 
Kaip tik akim užmatai — 
Pilni laukai ir miškai —

Kaip velnių.
Bet karžygis čia ne vienas — 
įDaugJJrijojo per tris dienas
'Drąsių Lietuvos vaikų,
Labai stiprių ir sveikų —

Aržuolų.
Trečią diena praritavo, 
Daug Lietuvių atkeliavo.
Tuoj Į mūšį eiti reiks,
Baigiąs duotas ruoštis laik’s 

Kovon stot.
Baisus Lenkai arčiau lenda 
Ir paleidžia tokį gandą:.
Muš tvirtoves susprogdins,
Mus manymus pagadins.

Be naudos.-
Saulė teka — koks gražumas,
Štai pavasario linksmuųaas, 
Užgiedojo vyturys.
Keliasi paukščių būrys

Iš miško.
Juoda varna, kaip išvyta,
Pasveikino linksmą ryta ;
Paskui jąją ir daugiau'
Prie kareivių lėk’ arčiau,

Tartum jauč’ ..
Kad tuoj šičia mūšis virsiąs/
Žmogus žmogų žudys, kiršias, 
Daug kareivių čionai žus, 
Varnoms maisto daugis bus —

Kiek norės.
Jau apskelbė Marsas norą;
Griausmai girdisi po orą
Iš kanuolių, kai užlenksi
Lyg perkūnas baisus trenks

Per audras.
0 šautuvų baisus trukšmas,
Maišos griausmai, keiksmas, riksmas;
Baisieji žirgų balsai •
Ein’ per Lietuvą skersai,

Net šiurpu.
Eina šaltis visu kunu....
Saulė temsta jau nuo durnų;
0 žvangėjimas kardų
Švaistomų viršuj galvų

Vėl didus.
Nenurimo, bet vis mušės, 
Krito vyrai lyg but musės,

Kraujo upė kaip Nerys, 
Rodos viską ten prarys

Ką sutiks.
Pačiam viduj atsidūręs, 
Mus karžygis be kepurės, 
Kaip giltinė su dalgiu 
Kloja Lenkus paeiliu

Kaip rugius.
Aplink jįjį mušis verda, .
Visur laimę jisai randa — 
Kur tik kardą kels ir kirs 
Ten plėšikai Lenkai virs

Kaip pėdai. *
Kaipo aras skried’, lekioja, <
Lenkus sutikęs kapoja,
Skaldo galvas j dalis,
Blaško priešus i šalis

Kaip audra.
Baisus mūšio laukas virsta, 
Jau kaip sniegas priešai tirpsta; 
Bėga vargšai atgalios,
Atsibeldę be dalios

Del savęs.
Nes gyvųjų mažai liko —
Daug jų mušyj pasiliko
Maistu paukščiams ir žvėrims, 
Jie jau daugiau nebeims

Mus kraštų.
Diena baigias nusiminus, 
Daug lavonų čia palikus....
Saulė leidžias už miškų, 
Daros tamsu ant laukų —

Taip baisu.
Čia tiek kapų jaunutėlių,
Kur gnl’ daugis bernužėlių
Šiąją dieną užmuštų
Ir po žeme pakastų

Amžinai.
Laukia gryžtant tėv’s, matutė,
Jaunas brolis ir sesutė,
Bet nėr jųjų.... Nebegryš
Ir laiškelių nerašys —

Žuvę jau....
Tai jums, Lenkai, vis vogimai, 
Musų šalies užgrobimai;
Dabar vogkit mirdami,
Sprinkkit žeme, pudami

Amžinai!
Kas čia joja sveikas, tvirtas?
Mus karžygis — jau pagirtas —
Joja namon per laukus, 
Atlankyti namiškius

Po mušiu.
Joja linksmas jau pro kalvą, 
Laurų lapai puoš’ jo galvą 
Kaip dirvyrio kur narsaus, 
Kaip Lietuvio taip drąsaus

Po žygių.
Aukso kryžius ant krutinės — 
Tai dovana už Tėvynės
Apgynimą nuo vargų,
Pramanytų mums “sargų” — 

Plėšikų.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

RADO ŠONKAULĮ
Jisai dūsavo, ilgėjos 
Susimąstęs, jo širdelė 
Žingeidavo kad atspėjus 
Kuri skirta jam mergelė.
Kaip galėsiu ją pažinti 
Jei sutikčiau išnetyčių?
Ar tai ji, kaip reik atminti 
Kad jos sielą permatyčiau.
Kaip tikrumą tą 'patyrus 
Kad prielanki jos širdelė, 
Kad man laimė ją yr skyrus, 
Kad mano ji, ta mergelė?

Ji nuliudusi dūsavo, 
Ašarom’s vilgė blakstienas, 
Ilgėjos bernelio savo, 
Durnojo per kiauras dienas.
Kad žinojus kur jis yra, 
Kad suradus, kad atspėjus. 
Kas parodys man tą vyrą 
Ką likimas man.žadėjęs?
Bet jeigu ir susitikti 
Veidas veidan, kaip žinoti 
Kas tai tas man yra likta, 
Kad nereik kito jieškoti?

Kada jiedu susitiko —
Jis visai neabejojo
Kad tai ji, ir jis jai tiko, 
Jau ji kito nejfeškojo.
Jam patiko jos veidelis,
Jos plaukai ir josios akįs, 
Ji manė tai tas bernelis, 
Ir meiliai ji jam pasakė:
Atsiduokime likimui.
Jis tą aiškiai -tuoj suprato, 
Tikrai, be apsirikimo
Savo šonkaulį surado.

Audra.
Linksma 
kuri ki- 
ir nelau- 
jurėmis 

: šiame

Nuo Juokų Red.: i 
sulaukti gerb. Audros 
tuose atsitikimuose gal i 
kiama, ypač žmonėms 
keliaujantiems, vienok 
skyriuje visada leidžiame jai ko- 
plačiausia siausti. Audros yra 
reti atsitikimai, taigi gerb. Au
dra savo ir laikosi: atsuka čia 
retokai. Na bet kaip užeina tai 
ir siaučia, šiuo tarpu ji kalba 
apie gerb. Likimą." Ištiesų tas 
likimas yra stębuklingas sutvė
rimas. Mes kitą sykį čia esame 
kalbėję apie fatalizmą — tai be
veik tas pat. štai žiūrėk, anot 

I gerb. Senos Mergelės, pilnas 
svietas palaidų Adomų, ir pilnas 
svietas palaidų Jievų. Ir jie ne
rimaudami vienas kito jieško. 
Daug jų praeiną, daug prabėga 

I ir daug pražiopso — ir vis ne- j: 
i pasirenka. Bet štai sykį pasi- i 
1 taiko taip kad vienas kitą pa- ’ 
į mato — na ir jau pabaigta....

Kokios stebuklingos yra tos 
j akįs! Gerb. Mama Gamta apdo- 
[ vanojo žmones (ir moteris) vie
nu iš didžiausių dalykų. Be akių | 
butum — ir kaip surastum ? Ga
lėtum’ vaikščiot po pulkus Jievų 
(ir Jievos po Adomų) ir vis ne
matytum ar graži, ar patinka, 
ir niekas nepatrauktų.

Bet vieną ką mes norime pa
stebėti: gerai butų kad jieško- 
tų tik tos kuri tikrai kam skir
ta, bet blogiausia kad kožnas 
Adomas mano jog kožna jam 
skirta kurią tik akįs mato, ir 
dar laimė kad jos yra baukštes- 
nes v ir pro šalį prabėgę iš ; 
išnyksta....

Tyrinės Šiaurinio Poliaus Sritis
Norvegas šiaurių tyrinėtojas, Roald 

Amundsen, leidosi kelionėn j šiaurinio po
liaus sritis. Šiose dienose jį Sutiko maža 
nelaimė. Bet tas jo kelionę nesulaikys. Jo 
planas yra orlaiviais daryti tyrinėjimus, 
kadangi šunimis važiuojant ima daug lai
ko ir mažai darbo gali atlikti. Jis kovo m. 
New Yorke, prieš iškeliavimą, plačioj sa
vo kalboje atvaizdino bušinčių savo tyrinė
jimų nuotikius gana stebuklingai. Su pa
galba orlaivių, galima bus, sako Amundsen, j 
ištirti apie šiaurinį 'polių bent milijoną ket
virtainių mylių ploto kuris dabar yra vi
siškai nežinomas, išskyrus nekuriose daly
se. Svarbu taipgi mokslui žinoti kokie ir 
kaip eina vėjai šiaurės poliaus srityje, ir 
kaip eina jūrių vandenų srovės.

Amundsen šituos tyrinėjimus mano at
likti į penkis metus, kas imtų 40 metų su Ivelando Lietuvis.jgraborius ski-, 
šunimis tyrinėjant, ir reiktų padėti mili- ria. 
jonus pinigų bei daugybę gyvasčių.

Amundsen yra pietinio poliaus atradę- ta,p 
jas.

1595. Socinlistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) ... . p.84 
Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .........................
Akyvi Apsiriškimai Sviete ..

Lenkų Apaštalavimas
žinimo su Lenkais
je. Didelė knyga, 
Tvirtais apdarais

Reikalaukit “Dirvoje”

1269
14 

1465.

145 p. 79 
Lietuvoje — istorijos ruošai 
ir visos jų šunybės Lietuvo- 
gražios spaudos, 264 pusi.

75c
35

1.00
1.50

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

Viršuj kalbėjome apie.tai ,ką 
jgerb. Likimas žmonėms skiria, 
čia pakalbėsime 'ką vienas Cle-

pas gerb. Adonį.
Adonis šį metą ir kontesto Jau

trus surinks. Paskutinės jo čia 
tilpusius eilės, nors .trumpos, vi
sais atžvilgiais puikios. Man 
labiausia patiko šios: “Visur 
Tave Matau”, “Mylinčiai žvaig
ždes” ir “Brangiausi Daiktai”. 
Linkiu pasisekimo gerb. Ado
niui tokių eilių rašyme ir toje 
priežastyje iš kurios jos kįla, 
tik baisu kad kartais mes jo 
eilių čia galime nematyti....

Visiems šio skyriaus rašyto
jams ir skaitytojams linkiu —

Linksmų Pavasario Švenčių 
Pavasarėlis anksti prašvito, 
Ir vyturėlio dainelė girdis. 
Lai šis saulėtas Velykų rytas 
Pila linksmybę į- jūsų širdis. .« 

Audra.

Tikrai, gerb. I ilįirtoja žodžių gaudymo būdą, 
lintis lai sau su vėjais laksto, 
lygiai kaip pajūryj smiltis 

Įk — žodžių tiek daug yra, o

i °1
;tJ 
isei. 
kadįįš to naudos nėra -— tai.

H 
tris 
susiljįgins su tūlais musų 
rikos 1 poetais, 
nūs. t

ii dar truks kolei Lietu 
į'keturių vėjų” vaikytoj

Nuleiskit spar-

J. ŠEMOLIUNAS 
Akių* Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

Geriau vėliau negu niekad — 
yra parašyta. Taip ir įsu šio
mis gerb. Audros trumpomis ei
lutėmis. Pereitame num. nesu
spėjome patalpinti, ir Velykos 
praėjo. Iki kitų pertoli laukti, 
nusprendėme nors šiame trim, 
indėti.

Prie eilių kontesto mes ren
giamės, nors gal musų poetai 
dar nesirengia. Skiriama dova
na laimėjusiam puikus Voltaire 
veikalas “Kandidas”, kurį gerb. 
Karolis Vairas išvertė į Lietu
vių kalbą.

Bet nenorėdami likti čia be 
eilių, kontesto belaukiant, pra
šome visų savo poetų siųsti nors 
prastesnes, nelai'kykit visų kon
testo belaukdami ir belaukda
mos. žinokit kad tik vienos jū
sų kurio eilės laimės, ne visos.

Kadangi dar daug laiko iki 
kontesto yra, užkviečiame ir Lie
tuvos poetus-mėgėjus eilių lenk
tynėse 'dalyvauti.

Nors užkvietimas eina per šj 
skyrių, 'bet mes kalbame rimtai.

Kontestas įvyks birželio mėn.

I Kauno “Trimitas” kalba apie, 
atsiradimą naujų istų, būtent J 
futuristų, impresionistų, ekspref 
sionistų, kubistų, imažinistii, ir 
apie paskiausiai Sovietų Rusijo
je išsiradusį tuziną-kitą dar 
■naujesnių istų ir okų, baigiant 
“ničevokais”.- Jie [siaučia lite-l 
raturoje. Lietuvoj jie rengiasi! 
leisti žurnalą “Keturi Vėjai”, ir 
vasario 16 d. “Trimitas”, matė 
“Keturių Vėjų Pranašą”, bet, 
sako, jis tik trijų vėjavaikių lei
džiamas. Jie pirmame numery
je suriko šitaip: “Mes jauni, .iš-, 
keltgalviai, nenuoramos ir vė
javaikiai einame į gyvenimą 
Naujojo Meno vėliavą nešini.” 
Ir tame num. jie paskleidžia sa
vo “naujojo meno” vėją taip: 

Roza vianet ot moroza, 
Ciocia Roza nikogda. I
Op, op, Nauji metai, r
Kaune pagada, ir tp.
Kitos jų eilės skamba šitaip:.

ĮEi, ’jus, mielieji ponai ir ponios! 
i Aš ne tam kad nusigąstumėt... Ii 
P lipa! Viešpatie, kaip jie visi j 

lipa!
Nebenugirdi... Nebenumano... į 
) širdis pasisakyti trokšta.
I Mes nei kiek iš to nesistebia- ! 
me, ir taipgi nepriduodame pir
menybės Lietuvos vyreliams to- 

Stes-lJjų “ničevokų” rašytojams... Ir 
akių Amerikoje mes jų turime, <turi

me daug pirmiau negu Lietuva 
jų sulaukė. Pirmutinę garbę 
Juž tokių eilių rašymą mes pa
skiriame gert). Jokūbaičiui, Jis 
daugiausia šitaip savo eilėms [į 
'graibo žodžius:
Šiurpus, šaltas žiemos laikas, — | 
Bėginėja ledu vaikas;
Iš viršaus gi krinta sniegas, 
Nebežydi lauko diegas.

ir I

Jisai Clevelando Liet. Pa-j 
j ra pi jos “žinyne”, garsinasi ši-l

“Surengia ir tvarko laidoj 
j tuves nuo mažiausių iki didžiau! 
šių.”

Kuriems nusibosta gyvent Vėjas taršos, žvilpia ūžia, 
-------- x i.-. p]ėš0 stogą ir bakūžę.

Toli varpų gaudžia aidas — 
Sklįsta, plinta slapties gaidos.

ir

vienam smerteinam žmogeliui 
(tai yra mažos laidotuvės) ari& 
visam buriui, kaip pav. bolševi
kams — kreipkitės prie jo ir 
bus jūsų laidotuvės surengtas Kaista, svyla veidas, rankos — 

t Tik prie pečių seni lankos,
_ • • _ „ | Jauni lauke, vėjus vaiko, —Gerb. Audra dar rašo: Gėrį. budas žiemosGerb. Audra dar rašo: Gert). 

Juokų Red.: Mačiau kad pasi
gendate Audros, bet ji tyli lyg 
neturi jiegų.

Tai keli punkteliai iš- eilių 
Rodos pavasarį “šalta žiema jau ant Kiemo”, 

j gražus, žolė žaliuoja, medžiąi , iš jo “Svetimoj Padangėj " 
I pradeda lapus skleisti, paukščiai saulių verpetuose”, 
linksmai čiulba, saulė skaisti: V 
mėnulis šviesus, žvaigždėmis v® našiai rašj 
sa erdvė apsėta, oras atgimimų j du -šimtai, 
kvepia. Ir keista, tarp tų visti 
pavasario gražybių nėra poetišg 
ko įkvėpimo. Matyt gerb. Pel 
gasas mane apleido ir nulėkę labai lengva rašyti

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai' — šaltinis senovės 

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

Attiloa 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. 1.00 
Drūtais audimo apdarais .................... 1.50

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
j vaitus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. . .1.25

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono" Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenčn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............................................. ..... $1.2b
Gražiais tvirtais apdarais ............_... $2.00

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. 1........,........................ .50 
Tvirtai ap-Jiryta .......................................... $1.00

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 geriausių progų ......................................  1.00
Su audimo apdarais ................,........................... $1.50

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras

. . (su autoriaus paveikslu). 107 pusi..........................

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

Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai kų esaįe skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karolis Vairas. 43 pusi..............

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 ........ ’. ......

Muhamedo Kelionė. į, Dangų ir kitL.ąyarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Ko'del žiemų šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetą šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ..................................

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

Užtekanti Saulė:
paveikslėliai', 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

25c

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

Trimitas — daili knygelė’ įvairių patriotiškų, roman- 
UMtųmir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at
spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso .

L 144 puslapiai....................... 50c

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilllj lf Utklsuia- “ 
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ....’...... 50c

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

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų j keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty

ra. Parašė Jul. Baniulis. 107. pusi...............

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa- 
' rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 

gražia žalia spalva. 80. puslapių ..................

Rytų Pytis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 

vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67................35

O 
<>

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 su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ....  .............

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. i if. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 .puslapiai ...................................

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

F
Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Francuzo Moliere, perstata turtingo kaimiečio 
bėdas aosivedus su panaite 
Scenai. Lošia 3 moterjs ir

<> O o o o _ o pai < 
netf 
pal

Pa-

/isos toj knygoj eilės yra 
I našiai rašyta, o puslapių yra 

. Rastų joje savo 
šaukimo eiles kiekvienas istaš 
ir okas ir kitokis.

Nekurie įsivaizdina jog eilės

◄>

I O 
I

Visai tinka Lietuvių 
4 vyrai. 54 pusi......... 35c

siuskite Money orderiais’inigus už knygas ir-laikraštį 
registruotame laiške, paduokit savo aiškų adresų."DIRVA"

7907 Superior Avė. Cleveland, O.
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APIE KUN. J. ŽILIAUS 1918 ar 1919 metais tai ikišiol 
banko kapitalas ir investmentai 
į nejudomąją nuosavybę butų 
keliariopai padidėję, ir žmonių 
pinigai butų atnešę savo pelno.

Toliau, jei Kun. žilius nemanė 
j steigti banko 1919 ar 1920 m., 

tai kam jis perkėlė pinigus Lie
tuvon? Delko nepaliko jų Ame- 

‘ rikoje kur jie butų buvę sau
gus? Jei perkėlė Lietuvon, del- 

| ko nesteigė banko ? Kalbos apie 
neprielankias sąlygas yra tik 
muilinimas akių. Sąlygos buvo 
prielankios įsteigimui kelių ban
kų (Komercijos, Kredito, Tarp
tautinio, Kooperativų, ir tt.) ne
turėjusių rankose $100,000, — 

- , bet neprielankios buvusios Kun. 
$100,000.00 žiliui.

žemės Banko šėrininkai pra
deda bruzdėti, ir kas nors už 

21.665.24! visą tai turės skaudžiai atsaky- 
$121.665.24 ’

$50 Šeras da- 
vertas bent

ŽEMĖS BANKĄ
Del žemės Banko ir Kun. Ke

mėšis prabilo. Anot jo, šėrinin- 
kai, laukę -per penkis metus, jau 
nebetenka kantrybės. Kūn. ži
lius surinkęs $100,00b vietoj 
steigti žemės Banką tai pasko
los darbą varęs, tai Lietuvą 
Klaipėdoje atstovavęs ir savo 
šėrininkus per penkis metus i j 
vien prižadais “bovinęs”. Ar il
gai taip busią — nežinia.

Bet indomu šėrininkams ži
noti kas -pasidarė su žemės 
Bankų.

Paviršutiniai rokuojant, su 
žemės.Banku turėjo būti šitaip:
Surinkta (apie) 
4% per 5 metus (kas 
metai priskaitant prie 
sumos) sudaro 
Viso turi būti

Kitaip sakant, 
bar turėtų būti 
$60.83.

Bet kiek jis yra ištikrųjų ver
tas? Irgi paviršutinai sk-ait- 
liuojant, reikia pasakyti tie vi-i^ 
si pinigai buvo paversta į mar-| ’ 
kęs, kurių gauta apie 4^ mili
jono. Iš tų, 4 milijonai yra' pa
skolinta Garlaivių Bendrovei 
9-tu nuošimčiu (bet ar gaunama 
tas nuošimtis?) rugpjūčio mėn.l 
1920 metais, pusantrų metų tam intaisė pas vieną jų bravorą na-

Pusė milijono markių minei varyti.

SU KUO MUMS TINKAMIAUSIA 
DĖTIS?

ti. Atsakys, žinoma, tie direk
toriai kurie yra Amerikoje ir 

, turto turi.
Tuo gi tarpu bus dideliai 

skaudus smūgis kunigų autori
tetui ir bus didėli nuostoliai 
žmonėms kurie patikėjo pinigus 

L-r— žiliui. R.

HART, MICH.
■ Pas mus keli gudrus Lietuviai 
ūkininkai sutvėrė kompaniją ir

Kitas jų, F. Stan
kevičius, išvežinėjo degtinę po 

. Apart to, ren- 
Igė įvairiuose -namuose vadina- 

500 000auks 'mas Pramo^as kur Platillta &ir- 
30 450 auks'Ituoklystę tarp maž“ ir dide,i^’ 

’ - ' Tokia tai pirmynžanga tarp ūki-,
• ninku. Jie pavadino Stankevi- 

i lcl^ farmM agentu kad lengviau 
■_ - ~ |jam butu pardavinėti naminuke.5,282,690auks. D ?’ ’ Bet aną dieną atvažiavę du

— ■ .. Ia----------- j pjrk0 paS jį dvi
s “munšainės”. Stanke

vičius nepagailėjo gerų maga
ryčių; taip kad jie išvažiavę ap
virto automo'biliuje, po ko ir iš
davė degtindarius. Šerifas už
ėjęs išvaikė visą saiką, o agen
tas Stankevičius už peržengimą 
blaivybės įstatymo padėtas po 

už
mokėjo $10 -baudos, $8 teismo 
lėšų ir $12 už priežiūrą jo. Jam 
uždrausta 
lankytis į 
siimti su 
maiši

atgal, 
banke 3-čiu nuošimčiu nuo 1920 
in. Tatai visas 
atrodyti šitaip:'
Banke
3%'per 2 metu 
Paskolinta Gari.

B-vei
9% per lJ/2 metų 752,240 auka, j 
Viso

Tiek turėtų būti. Bet ar tiek I Amerikonai 
yra tai jau kitas klausimas. Lei-1 kvortas 
skime sau kad yra. Kiek tas - 
kapitalas vertas dabar? šio lai
ko kursu jis butų lygus, maž
daug, $17,452.93, arba vieno Še
ro vertė yra $8.71. Kitaip sa
kant, kas pirm penkių metų mo
kėjo $50, dabar gal gautų $8, 
jei, žinoma, yra gauta nuošim-1 teismo užžiura porai metų, 
čių iš Garlaivių Bendrovės.

Einant toliau, — žemės Ban
ko organizatoriai, be 'abejonės, 
nenorėjo nusflcriaiist žmonių, bet 
vistiek nuskriaudė juos, nes ne
išvedė biznių, kaip reikiaj,. Jei 
jie, butų suorganizavę banką-

kapitalas turi Įvairias vietas.

apleisti šis pavietas, 
poolruimius arba už- 
svaiginančiais gėri-

Petras Sekretorius.

Klausimas su kuo mums dė-1 pripažinti kad kol kas galingų 
tis yra mums didelės svarbos j prietelių kurie reikale stotų gin- 
klausimas. Ir didelis, ir mažas, ti musų teises nematyti, 
ir Tėvynė, ir jos išeivija — visa 
tauta—jaučia kad norint sutvir- 
tinti ir išlaikyti musų nepriklau
somybę reikia j ieškoti draugų, 
ir stiprių, galingų draugų ku
riais galėtume pasiremti pavo
jams ištikus. Tat ir dairomasi 
musų brolių į visas puses, ir , 
jieškoma draugų. Mažiausia ša
lininkų jaunoje Lietuvoje turį i 
Lenkai. Poniškos ligos perdaug , 
pakenkė musų tautos organiz- , 
mui; dar tik dabar tebaigiame j 
tomis ligomis sirgti, tat ponų 
tauta negreitai imsime pasitikė
ti, juo labiau kad tų ponų siela 
visada mums pasirodydavo Ju
do, grobuonio siela. •’

Daugiau prietelių mūsiškiuo
se turi Rusai. Tai tie musiš-, tat mus mylėti ir gerbti? 
kiai kurie tiki į vilko moralį at
gimimą kaipo į skaistų idealį 
Rusijos demokratizmą, 
jie pa's
Kuoja — daugiausia iš tarpo tų 
inteligentų kuriuos praeities ap
linkybės ir sąlygos nutolo nuo 
Lietuvos, o priartino prie Rusi
jos. Musų liaudis Rusų nemėg
sta ir jais nepasitiki.

Su Vokiečiais jau draugauja
me ir pirkliaujame. Bet tam 
milžinui vėl kada' nors ant kojų 
atsistojus musų tautybei ir lai
svei pavojus vėl bus aiškus. 
Veltui bus tada laukti Vokiečių 
geraširdingumo, prisieis vėl su 
geležine sistema skaitytis.

Mažosios Pabaltijo's tautos— 
tau musų neutraliai draugai, ir 
sveikas tautos instinktas be abe
jo prives prie susiartinimo ir 
susidraugavimo su tomis tauto
mis.

Veltui butų svajoti apie An
glijos, Francuzijos, Amerikos 
prietelystę, taip kaip anos pasa
kos ėriukui: veltui jis apeliavo 
į vilko prakilnius jausmus. Im
perialistinėms galybėms Lietu- 

Iva mažas dalykas del kurio nei 
galvos sukti neapsimoka. Jie 

I temato mums du išėjimu: arba 
atiduoti mus kitiems, arba jei 
mes didelį lermą kelsime palikti 
mus musų pačių likimui. Ryž
kimės, vadinasi. Tat kur gi 
mušu prieteliai ir su kuo mums 
dėtis? Nors ir nemalonu, reikia

Bet tame yra ir gera puse. Tai 
verčia mums statyti visai naują 
klausimą: Kaip įgijama tikroji 
tautų prietelystė? Kas musų 
tautai dabar yra svarbiausia? 
Būdami patįs silpni, nesusiorga
nizavę, mes nelaukime kitų ''di
delės .pagarbos ar meilės. Sve
timtaučiai musų tautoje mato 
tik tešlą minkomą visokių sava
norių, tik medegą tinkamą iš-1 
naudojimui. Kai kurie valdi
ninkai, savi.ir svetimi, vagia ir 
a-psileidime paskendo; svetimas 
gaivalas plaukia Lietuvon, par
tijos raunasį, blokai skįla del 
"Tėve musų’*; išeivijoje jokio 
sutikimo; patriotizmas vėl pa
lindo po šiaudų stogu. Už ką

Bet ir
mus neperdaug skait-

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
Siu nakcialy (dzūkiška) .............. 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
,Kd Liūdit, Sveteliai? .........................................
Vai Aš Pakirsčiau ...................................
Už šilingėlį r.. i.. ...................................
Dovanojo (dzūkiška) ..........?'.................... :....
Skyniau Skynimėlį ..............................................
Tykiai Nemunėlis Teka .....................................
Saulutė Raudona ............ . ..................................
Lihgo (Latviška) ....... 
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ...............................' 

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

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

Girių-Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ..................-............ '.
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .......s........
Pasaka (solo) ............s.x...............................
Nokturnas — Ačiū (solo) .................................
Kur tas šaltinėlis (solo) .....................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs..........
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančius

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c
15c

Plaukia sau Laivelis (duętas)...........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

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

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

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

Lietuvos Himnas (solo) .....................................
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge, (m. ch.) 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Ląkštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui. Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi - Suktiniai (pianui) . .............. 
Gailesčio Giesmė (trio) .................... 
Asperges Me (trio) ........................  
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ..........................
Pasaka (pianui) . ;..‘t.................................. , ....
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.)

30c Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
3-00 Trjs Liaudies Dainos (pianui) ............
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

30c

75c

35c

75c

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

50c
60c
25c
30c
45c

Stygos (duetas) .......... . .............

st. Šimkaus veikalai
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ...................... ..

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

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ........
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .....................
Erą Mano Brangi (baso solo) .............. 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanotą 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Me’s Padainuosim (mišr. chorui) ......
Motule ’Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. cb&lui).. 
Ncsigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

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

lygiams balsams) ...

(solo) ............
Gimę (chorui)

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.06 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30c
50c
60c

1.00
1.00
30c

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

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

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

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

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

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

Chicago,1 Ill..............................

7bc 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50.

75c 
50c 
50c 
65c 
40c
75c 
25< 
60c

25c
30c
40c
35c

25c

1.50

35c
60c
50c

1.00

25c

"DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

per

294

1895 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Aptiekei 
parsidaodi 
po65c.arbt 
ateiuakite 
75c., tad i 
atsiusime I 
per paitf 
tiesiog ii 
labara- 
tori jos.

Baltic States Bank
Eighth Ave., cor. 25th St.

New York,' N. Y.
, S. — Bankas atdaras bas- 

nuo 9 v. ryto iki 5 v. va-

Bntintl 
reikalai, 
kite 
kitokia 
pakelia. 
Žiūrėkite, 
kad boti) 
INKARO 
▼als- 
baženklis.
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HEAI.THY5CALP 
LUXURIANT HAIR

Pamėginkite naujo

SPECIALISTAS”
Cleveland, Ohio.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų. 
Antros Grindys.
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PALYGINIMAS
Antriems darbo metams už-j ton Lietuvon, -Latvijon, Vokie- 

štojus, jau galima spręsti ar įs-ltijon, Lenkijon ir į kitas Euro- 
tai'ga yra tvirtais pamatais pa- pos šalis. Suvirs 2,000 žmonių 

pirko laivakortes į Europą ir iš 
Europos. Per tą .visą laiką Lie
tuvon persiųsta buvo suvirs 80 
Milijonų Auksinų. Vien tik ba
landžio mėnesyj persiųsta Lie-1 
tuvon Auksinais 12 Milijonų ir 

j Amerikos Dolariais 25 tukstan- 
-[čiai. žmonės kartą pabandę sių- 
1 sti pinigus per BALTIC STA

TES BANKĄ lieka jo klientais 
ant visados, nes žino kad kitur 
geresnio ir teisingesnio patar- 

i navimo neras. Per BALTIC 
States Banką siunčiami pinigai 

; yra išmokami Lietuvoje per 
bankus ir Lietuvos pašto Sky
riuose. Galima siųsti ir Ame
rikos Dolariais į Lietuvą ir jie 
yra pilnai išmokami Kaune. 
BALTIC STATES BANKO per- 
laikos į Europą yra užtikrin
tos, — garantijoms yra paim
ta $100,000 kaucijų iš įvairių 
Surety Bond kompanijų.

Keliaujantieji Lietuvon 
BALTIC STATES BANKĄ 
sados yra užganėdinti. Jie 

įgauna geriausius patarimus, 
aprūpinti Keleivių Čekiais 

615,068.861 Draftais; neverčiama jų kad 
647,155.54.1 mainytų Dolarius ant Auksinų 
.709,111.85 kaip daroma įvairių agentų.

žodžiu sakant, BALTIC STA
TES BANKAS per vienerius sa
vo gyvavimo metus padarė tiek 
progreso kad jau Įgijo visuome
nėje didelio pasitikėjimo ir išsi
dirbo sau vardą kaipo rimta ir 
augštai patikėtina įstaiga, išti
kimai tarnaujanti Amerikos 
Lietuviams.

Patartina visokiais reikalais 
kreiptis į grynai Lietuvių įstai
ga —

statyta.ir rimtai bedama, ar ne. 
Musų gerbiamiems klientams ir 
šiaip suinteresuotai visuomenei 
paduodame eilę skaitmenų paro
dančių kaip auga grynai Lietu-1 
vių įstaiga BALTIC STATES I 
BANK.

Balandžio 1 d. 1922 m., BA-L-! 
TIC STATES BANKO atskai- . 
ta parodo šitokias pozicijas:

Turtas
Pinigai voltose ir 

rezerve ........
Su Užsienių Korės-1 

pondentais . .. .
Paskolos ........
Bondai, Sąskaitos ir 

vjsoki investmen- 
tai 
Vis'd

I PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 

ARAGUAYA - - - Bal 22
VESTRIS . Geg. 20
VANDYCK - - - . Bir.17
VAUBAN - - - ’- Liep. 12 

OROPESA Bal. 29 Bir. 10 Liep. 22 
ORBITA Geg. 13 Bįr. 24 Rugp. 5 
ORDUNA Geg. 27 Liep. 8 Rugp. 12

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.

$115,406.12

94,495.86
72,534.50

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS ĮSI!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

.. . 709,608.02 

.. . $992,044.50
Atsakomybė

Depozi toriams ...
Kapitalas .......
Sųrplusas .......
Pelnas

Viso ................
Visas BALTIC STATES Banko 

turtas augo šitaip: 
d. 1921 
1921 ..
1921 ..
1922 ..

Kada mes pakilsime iš tų li
gų, kada sutvjrtėsime, kada su
jungtomis ' pajiegomis stosime 
prie tautos darbo tuomet galiū
nai patįs ateis pas mus ir išties 
savo ranką, nes matys mus sau 
naudingais, .skaitys mus tautai 
kuria galima pasitikėti. Musų ' 
gi išmintis ir gudrumas parodys 
kuriuos geriau sau draugais pa-| 
sirinkus, arba geriau, kaip su' 
visais išlaikius gerus santi'kius. I 
Tat šiandien- užuot klabinėjus į j 
didžponių galiūnų duris, — ir 
visada gavus per nosį, — užuot 
to, visa musų atida ir energija ’ 
turi būti nukreipta į save pa- i 
čius. Apsivalykime, susistip- 1 
rinkime, susiorganizuokime, o 1 
prietelių savaimi atsiras. (Balandžio 1, 1922..

Atsiminkime - jog pasauliui šitie skaitmens 
aušta naujas rytas — laisvės visuomenė greitai įsitikrino jog 
ir demokratijos. Tuos naujos BALTIC STATES BANKAS yra 
gadynės o'balsius pačion sielos saugi ir užtikrinta vieta pini; 
gelmėn įsiėmę, visus savo bro- gams pasidėti. Čia mokama 4% 
liūs jais pilnai užkrėtę mes dai- ant depozitų; nuošimčiai paskai- 
rykimės sau ateities draugų tomą yra kas mėnuo; depozitus 
tarpe tų kurie tiki į tuos pačius galima siųsti per paštą. Iške- 
obalsius, dirba tam pačiam idea- liaujant į Lietuvą, geriausia yra 
lui. Nei senasai mamonizmas, i pinigus palikt ant depozito BAL- 
nei naujasai bolševizmas neiš- TIC STATES BANKE; ačiū 

tiems ryšiams kokius BALTIC 
(STATES BANK turi su Lietu
vos bankais, pinigus iš Ameri
kos galima pervesti Lietuvon bi
le laiku ir 
Auksinais, 
rials.

BALTIC
ir -savo Užsienių Skyrių labai 
žymiai išplėtė. Taip, nuo sau
sio 4 d. 1921 m.,* iki balandžio 1 
d. 1922 m., Užsienio -Skyriuje 
duota patarnavimas 18,000 as
menų. Iš jų arti 16,000 siuntė 
pinigus Lietuvon, Lenkų užim-

gelbės mus. Laisvi dvasia, švie
sus protu, tvirti dora, sveiki ku- 
nu mes. busime nepergalimi nors 
musų ir nedaug tebūtų. O juk 
musų vis dėlto milijonai'. Eiki
me tas savęs auginti ir stiprin
ti, atraskime ir pažinkime save: 
įsigytame, visų pirma, kiekvie
nas laisvės ir demokratijos ti- 
kietą — Lietuvos Boną, ruoški
mės prie gero tikrų piliečių par
eigų pildymo, ir bus drąsiau 
mums žiūrėti į ateitį.

L. P.

L. P. IŽDAS
L. F.' Iždo Komitetas ma

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

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

$721.559.14 
200,000.00 
20,000.00 
20,485.36

$992,044.50

■ve:

I Balandžio 1 
i Liepos 1 d. 
i Spalių 1 d. 
Sausio 1 d. 
Balandžio 1, 1922..

Depozitai BALTIC
BANKO augo šitaip: 

Balandžio 1, 1921.. $352,988.52 
Liepos 1 d. 1921 ..
Spalių 1 d. 1921 .. 
Sausio 1 d.

837,122.79 
552,044.50
STATES

Į Su užroglslruolu vaisbaženkliaSnr. Valit 
Pateutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmulan- 

čios ypatybes šiame vaiste idčtos, 
bu priemaiša priimniai švelnaua 
kvepalo.

Ruffles yra jaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

Uir 
Un 
pre

1922 ..

-380,483.11 
433,091.06 
559,381.91 
721,559.14 

parodo kad

kaip norint, — fix 
ar Amerikos Dola-

STATES BANKAS

EAD.RICHTER&CO 
’BUSH TERMINAL BLOC 5 

BROOKLYN. 
NEW YORK.

P. 
dien 
kare, o Subatomis — nuo 9 v. I 
ryt° \akare’ TelefonaslNeužmirškit saviškių Lietuvoje: 
WATKINS 2142. I Užrašykit jiems '‘Dirvą’

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

■ PASPORTUS išreikalatiju' rišicmiC keliaūjahtienis1-”^ 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kiti) 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.

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

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

D R
5511 Euclid Avenue,

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

I X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

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

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

■ MES BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT
JUMS BUS

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

Main 6950

THE REPRESENTATIVE 
REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682
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DIRVA

ŽINIOS IS LIETUVOS
^NAVIGACIJA NEMUNU Istantinopolį. Jam pavesta tuo- 

Garlaivjų plaukiojimas tarp įse kraštuose galutinai sutvarky- 
Kauno ir Jurbarko šįmet prasi-j ti vietinių tremtinių komitetai 
-dėjo kovo 8 d. Šiųmetinė nsfiir likviduoti bereikalingi trem- 
vigacija susidarys iš 18 garlai- tinių reikalams įgaliotiniai.
vių. wvw

Garlaivių savininkai padarė. GIRTYBĖS ŽINIOS 
susitarimą. Kainos pakelta: “Liet, žinios” paduoda moky- 
krbviniams 100 nuoš., keleiviam klų ir girtybės įstaigų skaitli- 
•pirma klesa —- 150 nuoš., o ke- nių lenteles. Tos skaitlinės ro- 
leiviams antra 'klesa — 115 n., do kad Lietuvoje esama prade- 
■palyginant su pereitų metų kai- damų jų mokyklų 1623, o girty- 
nomis. Prisideda nauji garlai-įbes įstaigų 1571.
viii: Birutė, Darbininkas, Rūta,;
Venera, Viltis ir

varta versdami gyventojus ra-| 
šytis. Bet tas darbas jiems ne-' 
labai sekės. Taigi pačių Lenkų j 
apiplėštus ir nualintus neutra-| 
lės juostos gyventojus dabar no
rima pamasinti prie rašymosi 
neva geradarystėmis.

Blaivybės Reikalu 
Lietuvoje

Didelė Lietuvos liaudies 
laimė — tai yra girtuoklybė. I 

. I Dabartiniai gyvenimo nenorma
lumai, visuomenę slegianti ka
rės našta, reikia tikėtis, laikui 
bėgant dings. Bet girtuoklybė, 

w kaip rodos, gryžta į senas vėžes. 
ls Jeigu dabartinis svaiginamų gė

rimų pardavinėjimas, kaipo pa-

KLAIPĖDA LIETUVAI
“•Liet. Žinių” padavimu, 

Londono ir Paryžiaus esą gauta ■ ..... . . *
žinių kad didžiosios santarvės laikymas naujai •besikuriančios 
valstybės esą nusistačiusios valstybės finansų (nors negar- 
prięš Klaipėdos krašto neprigul- bingas mokesnių rinkimo bu
rnytę ir esą, už priskyrimą prie das) 'butų laikinas, tai vis šiaip 
Lietuvos Respublikos. I. . . . .. . j-, .

(“Trimitas”)

GASČIUNAI, Šiaulių apsk.
Vieną vakarą gryžtant nuo 

draugo, L. V. Sąjungo snarys 
ne'|j.-A. iš pakrūmės revolverio šu- 

Iviu sužeistas. J. A. buvo nu
gabentas į Šiaulių ligoninę ir 
ten pagydytas. Kerštininko ne
surasta. Kai kurie krikšč. dem. 
vadai džiaugėsi iš to nelaimin
go atsitikimo.

Balandis.

GARBĖSUNIVERSITETO
- NARIAI

Kovo 14 dieną
versiteto Profesorių Taryba se-1 

fi nelius musų veikėjus Dr. Joną 
: Basanavičių iš Vilniaus ir kai-1

bininką Joną Jablonskį išrinko 
Universiteto Garbės nariais ir 
profesoriais.

šiaip universitete jau nusta
tyta darbų planas, Ibeveik vi
siems mokslo dalykams dėstyti 
paskirta profesoriai, ir Univer
sitete netrukus prasidės moks
las visuose fąkultuose.

čekoSlovakijos švietimo mi- “Litwa’J 
materija per savo valstybės, at- vaitraštis 
stovą Lietuvoj atsiuntė Lietu- Be to, 
vos Universitetui dovaną — 
mokslinio 'turinio knygų.

Lietuvos Uni-

Kadangi mokyklos dažniausia 
skursta menkuose 'butuose, kar
tais nekurianamos, b smuklės 
paprastai užima miestuose ir 
miesteliuose geriausius namus 
ir tarpsta, tai lygus mokyklų ir 
smuklių skaičius ženklina liūdną 
kultūros ir 'švietimo padėtį ir 
sukelia blogų minčių del musų 
krašto ateities.

Vil- 
vei-

LIETUVIAI VILNIUJE 
DARBUOJASI

Nors Lenkai ištrėmė iš 
niaus 20 žymesnių Lietuvių
kėjų, vis tik palikusieji darbuo
jasi. Jie leidžia du dienraščiu 
— “Vilnietį” Lietuvių kalba, ir 

Lenkų kalba; eina sa- 
“Vilniaus Garsas”, 

leidžia šiaip mokslinių 
I knygų ir vadovėlių, rūpinas mo
kyklomis, kooperativais ir ki
tomis kultūrinėmis įstaigomis, 
žinomas dalykas, tam darbui 
Lenkai visais budais stengiasi 
pakenkti. Veiklesnieji mokyto
jai šalinama iš vietų, atimama 
mokyklų butai, dedama pabau
dos laikraščiams, ir kt. Be vi
so to trūksta lėšų kultūriniam 
darbui.

Jų darbuotė rodo kad perse
kiojimai ir priespauda geriausia 
skatina į idėjinį darbą, į kovą 
prieš tą pačią priespaudą 
teisėtumus.

LIETUVIAI LENKŲ SANITA
RINĖJ KONFERENCIJOJ

Kovo 20 d. Varšavoj šauktai 
konferencija aptarti priemonėms 
kovai’su'epidemijomis Rytuose. 
Konferencijoj dalyvavo Lenki
jos, Latvijos, Estijos, Suomijos 
ir Vokietijos vyriausybių dele
gatai. Musų vyriausybė taip pat 
gavo per Tautų Sąjungos sekre- 
tariatą pakvietimą į tą konfe
renciją. Musų vyriausybė atsa
kė Tautų Sąjungai kad ji sėk
mingai kovoja su epidemijomis 
ir.kad negalinti dalyvauti kon
ferencijoj 'šaukiamoj Lenkų vy
riausybės nesilaikančios padary
tį* sutarčių. Pakvietimas per- t ui nutarė dovanoti žemės Juo
duota , Liet.. Raudonajam Kry- zuj Pilsudskiui, žinomam Lenkų 
žipi kad,.pąsięįgtų. savjo_nuožiu-jagitatoriui iš Galicijos Vysku-

I pui Bandurskiiii, ir gen. želi- 
gowskiui. Po kiek žemės gaus 
šie vyrai nežinia, bet reikia ma
nyti kad jiems bus poniška por
cija paskirta. Kitaip ir būti ne
gali, poniška valdžia turi pradėt 
žemės reformą nuo ponų!. ...

Ką:
Raudonasis Kryžius kovo 18 

d. išsiuntė sąvo delegaciją į Var- 
šavą dalyvauti toj konferencijoj 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vardu.

ir ne-

PRADEDA NUO PONŲ 
Vilniaus Lenkų valdžia 

delius nuopelnus Vilnijos
už di- 
kraš-

ATVIRAS LAIŠKAS 
BROOKLYNIEČIAMS
Gerbiamieji! Kitų kolonijų 

Lietuviai tėmija į .tai ką veikia
te jus kovoje prieš Amalgameitų 
plėšikus. Dabar iš apie 2000 
jūsų — Lietuvių — reikalauja
ma po $30. Reiškia jus turite 
visai veltui atiduos judkėms net 
$60,000! Kas nors tėmija ju
mis ar jus busite tokiais bepro
čiais duotis save taip begėdiškai 
apiplėšt.

Kovokite! Jūsų pusėje teisy
bė! Jei jus pasiduosite — bu
site tokie paikšiai kaip tie ką 
norėjo Hymanso projektą pri
imti.

Pasiuntėme laišką Baltimorės 
Lietuviams ir užklausėm jų ko
de! jie davė sau ant sprando už
sidėt korporacijų jungą. Atsa
kė jie ve ką:
I “Gerbiamieji!. Matome dau
gelis unijos lakudrų kuriems 
fines nesiduodame pasižabot vi
saip mus šmeižia. Mes nepaiso
me. Mums korporacijos duoda 
ne tik musų uždarių, bet mes pa
sidaliname ir pelną. Iš po uni-| 
jos jungo mus išliuosavo p. J. 
čėsna. Sykį unijos lakudros 
mus buvo aprieję ir mes pasiū
lome ir sustreikavome, 
davė mums 'geriausias

tą kad darbininkus smaugs iš 
vienos 
unija, 
tuomi 
“ Jus

pusės firmos, o iš 'kitos 
O ’betgi yra galvų ką 

džiaugiasi 1
Brooklyno siuvėjai jau

nuo senai nešate unijos jungą. 
Kur atsibuna visokios komunis
tinės, bolševikinės kvailystės ? 
Nagi Brooklype! Bet matyt jau 
ir jums to užteko. Jau ir iš jū
sų galvelių “darbininkiški” nuo
dai pradeda išgaruot. Mes ti
kime kad visgi turės ateiti lai
kas kuomet jus išbusite!

Dabar jus pergyvenate didelį 
išmėginimo laiką, ir mes tikime 
kad jušų galvose rasis smegenų 
ir jus neduosite save galutinai 
judkėms sukvailint. Matysime 
ar jus busite vyrais!

• Ku Klux Klan.

UTENA
Utenos pačte nuolat girdėti 

Rusų kalba, visai taip kaip prie 
Rusų caro. Kadagį mes pasi- 
jusime tikrai Nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos piliečiais?

taip butų galima kentėt, 
rodos tas - netikęs mprotis nori 

' įsišaknėti 
'blogiausia.

Nors St. Seime girdėti silpnu
čių balselių blaivybės apgyni
mui (Seime kaip kurie reika
lauja kad blaivybės reikšmė bu
tų aiškinama mokyklose), bet 
tas liksis šaukiančio balsu ty- 

| ruošė. Reikalinga kad St. Sei
mas 'blaivybės (klausimą griež-j| 
tai išrištų ir išleistų kovai su

I girtuoklyste įstatymą, šis klau
simas reikėtų atiduoti pilnai sa
vivaldybių žinion kurios turėtų 
pilną teisę savo rajone uždarinė
ti visas girtuoklybės įstaigas.

Dabar gi rodos ne visai taip 
tyra. Nutarus savivaldybėms už- 
daryt savo rajone girtuoklybės 
įstaigas, jų savininkai gauna iš j 
"augštesnės” valdžios ginamąjį; 
raštą, nes tas savivaldybių nu- 

I tarimas priešingas esąs tokiam! 
I tai .paragrafui ir varžąs “laisvą”! 
prekybą.

Jeigu kovoj s 
savivaldybės turėtų laisvas ran
kas, visada užtektų savivaldybė
se blaivių žmonių kurie 
mai galėtų su ja 'kovot.

Taigi reikalinga čia 
balso.

(“Liet. Ukin.)

Bet

amžinai. Tas tai ir
Prašo Atliekamų Knygi^ 
I ir Laikraščių
I (J. Urbonas, iš Dayton, O,: 
nrisiuntė šį laišką gautą iš ii 
šulių Sąjungos šakių skyriaus 
Hublelių būrio):
II Gerbiamasai! šiuomi prane
šame kad gavome iš “Dirvos’ 

'administracijos tris egz. knygg-
“Balon Kritęs Sausas Neri- 

kęlsi”. širdingai ačiū tamista. 
aikimes kad musų ir toliau n|- 
Užmiršit, ir progai esant pasia- 
®ite mums kokią knygelę. La-> 
bai busime dėkingi.
I Trokštame knygų — trokšta-j 
Ine mokslo-šviesos kaip žuvele 
styro vandens. Savo lėšomis veiki 
jhieko negalim įsigyti is pnezas-l 
Jties musų valiutos nupuolimoJ 
Ant vasaros norime įsteigti di
delį knygyną su skaitykla. Vi
sa musų viltis tai draugai Ame-' 

Irikiečiai. Tvirtai pasitikime Ju-j 
su girtuoklybetsų širdingu. prielankumu.
” . ’ ’ f Su didžia pagarba

Šaulių Būrio pirmininkas | 
A. Grybas.

Sekretorius Kazlauskas.

Jėzuitų Politika
Steig. Seimo krikščionių-de

mokratų frakcija sulipinta iš 
trijų partijų: Darbo Federacijos 
atstovaujančios neva darbininkų 
reikalus, Ūkininkų Sąjungos at-Į 
stovaujančios neva ūkininkų rei-l 
kalus, ir Tikrųjų Krikščionių- 
Demokratų kurie nori atstovau
ti visus Lietuvos gyventojus ir | 
stengiasi suklijuoti neva prie
šingas viena kitai Darbo Fede
raciją su Ūkininkų Sąjunga. 
Bet ištikrųjų visos tos partijos 
sudaryta ant- vieno kunigo kur
palio. Vienok, kad prastiems 
žmonėms akis apdumti ir dau
giau į savo bučį žmonių pavilio
ti, jie įvairiais kailiniais apsivil
kę visiems stengiasi intikti.

Kada kalbama apie didesnį 
dvarininkams atlyginimą, Ūki
ninkų Sąjungos atstovai gina, 
o Darbo Federacija tyli. Kada 
eina kalba apie įvedimą 8 vai. 
darbo dienos ir atlyginimo nu
statymą darbininkams dvaruo
se, ką 'Darbo Federacija įnešė 
Seiman, Ūkininkų Sąjunga pies-l 
tu stoja prieš tokį įstatymą, o 
krikščionįs demokratai iš šalies 1 
stovėdami tai vienai, tai kitai 
pusei pritardami vis uja vieną 
pusę ant kitos, trindami delnus, 
kad palaikant kairiajai Steig. j 
Seimo pusei šitie įstatymai bus 
priimta.

Taip vedant politiką Seime, 
kada ateis rinkimai Į naują Sei
mą, Kun. Krupavičius atėjęs į 
darbininkų mitingą sakys: Mes 
surašėme ir priėmėme įstatymą 
kad sutrumpintų darbo dieną ir 
lauko darbininkams; mes pri
ėmėme įstatymą kad dvarų dar
bininkams butų padidinta ordi
naruos ; mes priėmėme žemės 
reformos įstatymą kuris atima 
nuo dvarininkų žemę ir lengvo
mis sąlygomis teikia bežemiui. 
Ir visi darbininkai jam plos.

Atėjęs į ūkininkų mitingą 
Krupavičius sakys kad jų frak
cija pravesdama žemės reformą 
rūpinosi nieko nenuskriausti: 
darbininkams duoti žemės, o že
mės savininkams už nusavinamą 

' žemę ir miškus teisingą atlygi- 
1 nimą. Savininkams kurie turi 

, už že
mę užmokėti net rinkos kaino- I 
mis, taigi-jie gaus geresnį atly- 1 
ginimą kaip laisvai parduodant, 
nes nereikės mokėti nei valsty- , 
bės mokesnių, nei matininku 
reikės rūpintis. Laikydami 
rėš stovį, mes šaliai davėme 
mumo, 
geriau dirbo, 
priėmė ir kai kuriuos netinka
mus ūkininkams įstatymus, bet 
tai'p’adarė socialistai su kai ku
riais musų frakcijos atskalū
nais. Todėl į kitą Seimą rinki
te daugiausia Ūkininkų Sąjun
gos atstovų.

Atėjęs Krupavičius į kunigų 
ir davatkų mitingą šauks: Mes 
klebonijoms davėme žemės, mes 
atkovojome vienuolynus, mes 
mokyklas kunigų globai atida
vėme, mes 'katalikų bažnyčią at- 
laikėm prieš 'bedievių socialistų 
.užpuolimus, todėl Visi balsuoki
te už krikščionis demokratus.

Tokios pat jėzuitų politikos 
laikosi ir kitas pus-kunigių par
tijos (Pažangos) vadas Smeto
na. Katalikų suvažiavime jisai 
šventas giesmes giedojo, ko ne 
Dovydo psalmes, o žemdirbių 
suvažiavime šaukia keršto tiems 
kas žemės reformos įstatymą 
priėmė.

Reikia tikėtis kad sveikas 
Lietuvos valstiečio protas" mo
kės atskirti pelus nuo grudų.

(“Liet. Ukin.”)

Kur seniausia.
Ton geriausia.

SENIAUSIA 

fljMturfl VIENYBE

tinka-.

Seimo

Liet. Garlaivių B-vės 
Veikimas

Liet. Garlaivių -Bendrovė turi 
įsigijusi keletą .įvairaus talpu
mo laivų. Esamuoju laiku du. 
garlaiviai plaukioja Nemunu 
tarp Kauno ir (Smalininkų, vie
nas garlaivis remontuojama, gi 
du — jūrėse.

Nuo bal. 1 d. Liet. Garlaivių 
B-vės laivai plaukioja Nemunu 
tarp Kauno ir Klaipėdos ir at
gal, vežiodami prekes ir kelei- 

didelių Į 
nusta-

IRGI RUOŠIASI RINKIMAMS
Kadangi Steigiamasis Šeimas 

jau baigia savo darbūs ir artina
si rinkimai į paprastą Seimą, i Varšavos, kur nelabai vaišingai 
visuose partiniuose laįkraščiuo- buvo priimtas, toliau tęsia ša
še Lietuvoje pastebima ruošima-Į vo posėdžius, 
si į'tuos rinkimus. Ir Lenkai Priėmus 'garsiąją deklaraciją 
ima bruzdėti. St. Seimo b. Len- apie Vilnijos prijungimą prie 
kį frakcijos narys Snieliewskis Lenkijos, “seimas” nebeturi 
ėmė leisti liaudžiai skiriamą są-.j,daugiau ką besvarstyti. Posė- j nedaugiau kaip 200 deš., 
vaitraštį vardu “Strzecha Ro-1*Į tižiai turi daug panašupio į pa- • 1! -* 1
dzinna”. Matoma taip pat ruo- prastus mitingus, kur kartojasi 

ko- tie patįs obalsiai ir kalbos.
Tuo tarpu “seimo” delegacija 

Varšavoj tebemaldauja apie Vil
nijos priėmimą į Lenkijos “apier 
ką”. Meištavičius esą atsista
tydinęs, nes .po “prijungimo” 
jam nebėra daugiau kas veikti, 
be to, jis gailestaująs kad kraš
to reikalai nėję taip kaip jis no-l 

. ___ _____ ____ __„jrėjęS'z;<vKariumenės esąs didelis
neatsižvelgiant į 'jų tautą ir ti-Į pakrikimas ir ištvirkimas, 
kybą.

Dovanos bus dalinama per ap
skričių ir valsčių tam išrinktus 
komitetus. Turės but išanksto 
sustatyta sąrašai vietų ir asmę- 
nų kuriems dovanos bus dalina
mą. Bus duodama tik neturtin
giems vaikams iki 15 metų amž.

TEBEPOSĖDŽIAUJA
Vilniaus “seimas” sugryžęs iš

šiasi prie naujų rinkimų ir į 
vąšu “Nowiny”. intaka.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS DOVANA

Amerikos Raudonasis Kryžius 
Lietuvoje yra gavęs iš Ameri
kos didelį transportą audinių, 
siūlų, rūbų ir medegos išdalinti

i Lietuvos varguomenės .vaikams* i

TREMTINIŲ REIKALAI 
BALKANUOSE

Lietuvos atstovas Šveicarijo
je V. Sidzikauskas išvažiavo j 
Rumaniją, Pietų Slaviją ir Kon-

ŽVEJOJA
Vilniaus Lenkų valdžia gavo 

iš Varšavos 50 milijonų markių, 
ir rūpinasi gauti dar 200 mili
jonų kad už juos supirkus sėk
lų, ūkio’ įrankių ir gyvulių ne- 
utralės zonos gyventojams. Už 
tai tie gyventojai turi pasirašy
ti po rastais kad jie nori dėtis 
prie Lenkijos.

Tokius raštus Lenkų agentai 
jau senai gamina bauginimais, 
apgavimais ir tiesiogine prie-

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duobti BAMBINO 
ir paguldau į lovą.” —

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

Vaizbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofiia

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
dauginus 1 Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 40c. j

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

darbininkai nurimo

ne- 
ka- 
ra- 
ir

Teisybė, Seimas

MOŠKENAI, Rokiškio apsk.
Vasario 23 d. rytą rasta kir

vio smugiu perskeltom galvom 
pil. Grižienė, apie 60 m. amž., 
ir jos sesuo. Areštuota du su
tariamu toje žmogžudystėje.

Iš VLADIVOSTOKO
“Arklo” Draugijos valdyba, 

vardu 300 Vladivostoko ir jo 
apielinkės Lietuvių esančių.’ iš
skirtinai blogame iš visų atžvil
gių padėjime, šiuomi prašo, jei 
galima, siuntinėti mums “Dir
vą”. Atsilyginti, bent kol kas, 
neprižadame, nes /esant musų 
vietinei visuomenei neturtingai 
ir menkai apsišvietusiai Dr-jos 
lėšos yra menkos.

Pirmininkas Pr. Jacevičius. 
Sekretorius Visialga.

Adresas: F. Z. Jacevič, 
Vladivostok, čechovskaja ui. 
No. 29, Obščestvu “Arklas”.

Siberia.

Įsigy

vius. Iš muitinių pusės 
kliūčių nebusią, pildant 
tytus formalumus.

Greitu laiku manoma
ti didesnio talpumo keleivių gar
laivį -kuris vaikščios tarp Ham- 
burgo-Londono.

Taip pat L. G. B-vės nutarta 
skirti vieną laivą, kuris vežios 
krovinius-prekes tarp štetino, 
Danzigo ir .Klaipėdos. Iš 'Klai
pėdos laivą perkrovus, jis gryš 
Nemunu Kaunan. Tas laivas 
plaukios punktualiai minėtuoju 
ruožtu.

(“Liet, žinios”)

Nuo Red.: Tokiems savo iš 
Tėvynės nusitolinusiems, karės 
audrų pasekmėj, vientaučiams 
“Dirvą” mes siuntinėjame. Tė
čiai! to neužtenka: skaitytojai 
irgi pasiuskit, perskaitę. Pasiu
skit ir knygų.

Taipgi siųskit kožnas savo 
apielinkės šaulių būriams kny
gų ir laikraščių.

Už $3 nušviesit Lietuvoj vi 
są kaimą per metus — už
rašyki! saviškiams “Dirvą’

Prospect 2420 Central 1766 Ė

THE F. W. ZIMMERMAN CO. į 
Generališki perkraustytojai; vinduotojai ir staty- i 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa-: I 

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

Unija 
vietas, 

i bet tose gerose unijos vietose 
mes jautėmės daug blogiau ne

igi: korporacijoje. Todėl nuspjo- 
Ivėme ant unijos ir sugryžome į 
savo tėvišką gūštą — korpo
racijoje.

į kelinti metai.
. Korporacijų 

visos gerai 
korporacijoj 
nių. Unijų 
šneka apie muš kaipo 
susipratusius ir kvailius. Mes gi 
spjauname į visas, jų zaunas. 
Mes korporacijose bedirbdami 
nusipirkome sau namelius, ir 
net tūli važinėja automobiliais, 
o jųš žiūrėkite dantis pakabinę 
kaip Hilmanas su mergomis 
prašvilpia jūsų pinigus ir ve
džioja jus už nosies.

Su pagarba
K. Pauras..

Matote ką jie apie save pasa
ko. Sako jie gauną ne tik už
dirbamą algą bet ir pelną. Mums 
yra žinoma tokia rietą kurioje 
vienas kontraktoriiis 1919 me
tais turėjo dirbtuvėlę su 30 dar
bininkų. Tam kontraktoriui per 
vienus tik metus liko $12,000 
gryno pelno 1 (Tai kodėl tie pi
nigai negali tekti patiems tiems 
žmonėms kurie juos uždirbo? 
Jei tie žmonės butų kooperati- 
viai išsidalinę tuos pinigus, tai 
apart paprasto uždarbio jiems 
butų tekę dar po $400' pelno.

Tas faktas parodo kad mes 
turime nustot sirgę unijine cho
lera ! .Užteks “darbininkiškų” 
kvailybių!

Dabar Chicagoje Amalgamei
tų vadovų klika šveniča trium
fą kad padarė sutartį su firmo
mis kurios pripažįsta uniją. To
ji sutartis duoda teisę firmoms 
numušt 10% darbininkų algas. 
Ar tai yra laimėjimas? čia 
nereik nei didelio proto suprast

Ir mes laikomės jau
Dabar pas mus 

yra tiek ir tiek, ir 
•gyvuoja, 
dirba net 

visokie

Vienoje 
600 žmo- 
padaužos 
apie ne-

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

S H S
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 i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S S š 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai;
Spausdina konstitucijas, 
knyga®, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

EINA EŪ-KART 
SAVAITĖJE

Spausdina g"r.austus raš
tus,’ vėliaus as žinias iš 
Lietuves ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE S350 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

Pirkite

mokami.

Vienas Šeras $10.
Si S ®

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti v 

šokių knygų.

foruuNjciju u pie viską, 
šykite ~ mum* laiškus,

E S

M

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia lipa 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 nusilpnėjusius 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Cleveland 
4.
iki 8 vakarp

Lietuvos Ūkininkas’
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Užrašydami vieną savo giminei 
Lietuvoje kitą sau Amerikon 

•gaunat per metus tik už $2.50.
Visi užsirašanti gauna “Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui

P. Mikoląinis
53 Hudson Avenue

Brooklyn, N. Y.

C E E3

Su visokiais reikalais 
k’yeipkites šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PU.BL.Gb,
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

S®
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Kur vienybė, 
Ten galybė.

LAIVAKORTES

Laivakortes parduodam 
ant visų linijų tiesiog į 
PILIAVĄ 

(Karaliaučių)

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

Į Piliavą $106.50; į Liepojų $107.
ATPIGO: j 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!

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

Laivai į Lietuvą išplau
kia kas antrą dieną. 
Išgauųame PASPOR- 
TUS ir taksų paliudy
mus. Atkeliavusius iš 
kitur patinkant stoty
se, pristatom bagažą ir 
palydim ant laivo. Pri
rengiant viską kas tik
tai reikalinga del ke
lionės.
SIUNČIAM PINIGUS 
ir PARTRAUKTAM Iš 
LIETUVOS GIMINES 
I AMERIKA KUO- 
GREIČIAUSIA

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

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU ) 

NEW YORK, N. Y.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727

DAYTON, OHIO.
Svečių apsilankymas. Ir mes

Teatrališki VeikalaiDarbininkiškos žinios !>yn. Vienok nežiūrint to, jie 
reikalauja kirtimo darbininkams 
algų.

*a | Apie gegužio ir birželio mėn. 
į . . luc-uaiuc apivuuiuama praneši- ne]{U|-ie gelžkeliai skelbia numa- 
Steigia-1 mais iš visų pasaulio ."dalių.

Kova už organizuotų darbi- i Baton Kritęs Sausas nesikelsi*. 
( trijų atidengimų komedija, 

moteris ir 4 vyrai. 54 pui 
visų scena ta pati. Lošia 3 
Kama 35c.

Daytoniečiai gavome progą iš- njn]{ų teises sykiu su didėjančia 
girsti teisybės žodžius apie mu- bedarbe apibūdinama 
sų Tėvynę. Lietuvą iš Steigi" ■ 
mojo Seimo narius, gerb. iBolį Daugelis šalių Europos pra- 

cijos mokslo kurie sako jog pa-|žygelio ir VI. Natkevičiaus, iu- neša apie gerėjančią prekybą iri 
Prakalbos čia įvyko balan- j sy'kiu apie kilimą sujudimų dar- ! 

Vakaro vedėjas M. ibininkų tarpe, streikus už algas IU. _____ ___
---- ..... - „------ j|jr valandas. Anglijai ir škoti-(metais buvo užmušta 258 darbi- 

pratarė tam pritaikin- ; jai ia uždarymas visu indus. ninkai, uždaroma visai Joje 
------------.. ■ • H -. > - , jau negalima išimti anglj pigiai trijų pasekmėj inžinierių lokau- kaip kitur> net rinkoj- pigiau ga. 

’ to. , J Įima pirkti,
Norvegija, Australija ir Ka- i 

’ nada taipgi kenčia industrialiai I 
nuo nesusitaikymų darbo ir ka
pitalo. Kanados angliakasy-klų 
operatoriai sako jog ten pro
dukcija sumažėjo delei Ameri
kos kasyklų atpiginimo anglies. 
To delei {Kanadiečiai -'tėmija j _ 
Suv. Valstijų streiko’* bėgį, nes įstatymo apribojančio iki šiolei 
ilgesnis streikas čia pagerins buvusį suvaržymą ateivybės iki , IQ z>io ncnn/>ni Faiirxr>r»i 11
kasėjų darbus Kanadoj. 

Didelis bedarbės padėjimas
paliečiąs tnilijonus Išmonių, Van- — --------------- -------- ----------------
dasi Šveicarijoj, Pietų Afrikoj REIKALINGA DARBININKAI 
ir Norvegijoj. Norvegijos dirb-l 
tuvės sumažino darbo valandas 
kad visiems butų nors kiek dar-( 
bo.

Austrijos industrija kenčia 
sunkias aplinkybas. Svarbiau-1 
sįa yra tai Vokietijos prekių pi
gumas, kuriomis užpildyta vi-1 - 
sų kaimyniškų šalių rinkos. I

Randolph 6153

Miesto Salės atidarymas. Su- Į coration Day) rengia gražų pik- 
batoj ir nedėlioj du didelėmis iš
kilmėmis liko atidaryta milži
niška Clevelando miesto salė — 
budinkas kuriame sutelpa apie 
12,000 žmonių. Iš vidaus salę 
žiūrint išrodo kaip senovės Ro
mėnų amfiteatras — po atviru 
dangum, tik ši salė yra su sto
gu. Stogą nukėlus 'butų tiesiog 
amfiteatras, nes aplink visų, iki 
scenai, pašoniais nueina žemyn 
sėdynės, o pačios grindįs su iš
imamomis Sėdynėmis taip kad 
reikale galėtum grindimis nau- . 
dotis bile kam. Salėj stovint 
įsivaizdini sulyg senų Romėnų 
budinkų griuvėsių tiesiog didelį 
amfiteatrą kur kitados plačioje 
arenoje atsibūdavo arklių lenk-l

niką Walter’s Grove, ten kur saulis sutverta tik 6,000 metųjpu. 
pernai būdavo piknikai, važiuo- “*■—1 
jant W. 25 karu, paskui State 
road. Rengkitės.

Lietuvis astronomų draugijoj. 
"Dirvos” redaktorius Karpavi
čius balandžio 10 d. liko priim
tas Į Clevelando Astronomų Dr- 
ją. Toj draugijoj priguli Wes
tern Reserve Universiteto as
tronomijos profesoriai ir obzer- 
va’torijos vedėjai, taipgi kiti už- 
interesuoti aktualiai astronomi- 

pirmininku yra 
mokytojas Prof.

' ja. Draugijos
: Case Kolegijos

Jason Nassau.
’ Mėnesiniuose

rinkimuose atsibuna
______ iš astronomijos; taipgi 
j nariai aplanko vietines obzer- 
Ivatorijas platesnių tyrinėjimų 
tikslais.

Susirinkimai laikoma Univer-i 
sity Klube, ant Euclid avė.

draugijos susi- 
narių pa-

tynės, imtynės su gyvuliais ir)ska]-(.os 
žvėrimis.

Parodoms, žaismėms jr kito
kiems dideliems parengimams 
šiam milžiniškam budinke vietos 
yra 75,000 ketvirtainių pėdų.

Viršutinė arena yra 247 pė
dos ilgio ir 120 pėdų pločio, vi
so 29,640 ketvirtainių pėdų. ) Vyčių-Bolševikų sąjunga. Iš

Prie to dar skiepe įrengta I Natkevičiaus-Žygelio prakalbų 
vietos iš 28,553 ketvirtainių pė- (balandžio 8 d. paaiškėjo vienas 
du mažesniems reikalams. j dalykas: Tvirtas sąryšis tarp 

Ta milžiniška budavonė yra vietos vyčių ir bolševikų.
monumentas pastatytas Cleve- Prakalbose dalyvavo tautinin- 
lando visuomenės gerovei, so-1 kai, katalikai, socialistai, vyčiai 
cialiam grogresui ir industria- ir bolševikai. Visi gražiai klau- 
liam kilimui. sėsi ir visiems prakalbos pati-

Salė išlauko statyta pilko gra-jko. Duota paskui kalusimai.
nito, vidus ištaisytas Renaissan- Ir štai klausinėjimus statė ir 
so stiliaus ir susideda!’ vien iš priekabių pas kalbėtojus jieško- 
plieno ir akmenų. IDurįs aplin- jo tik bolševikai ir vyčiai. Vie
kui visą budinką yra apvedžio- ni už kitų,jie stengėsi klausi- 
ta margo marmuro plotvėmis;. mus kišti, ir nešė pasimainyda- 
senos ir balkonb briaunos aptai- mi.
syta marginimais darytais iš 
•plasterio, augštai palubėje iš
piešta gražus pritaikinti pavėi- mus ir prakalbas.

■ kslai iš Amerikos gyvenimo.
Budinkas užima vietą tarpe ševikai.

“kitų trijų tokio pat pavidalo bu- skirai: 
davotų miesto, pavieto ir fede- ti kitur, 
ralio budinkų.
. Aplink visą budinką, tarp iš- i ir į vieni 
laukinės sienos ir vidaus eina 
dar siena, o sienų tarp yra pla
tus koridorius aplink budinką 
kuriuomi gali arkliais važiuot.
Tan karidpriun iš visų pušų nu
eina laiptai žemyn nuo balko
no;

Ant pačios scenos — kuri ir
gi didelė, galima sutalpint 1,100 
sėdynių.

Salėj intaisyta milžiniški var
gonai, $100,000 vertės, turinti 
10,010 įvairių dūdų. Vargonai 
daryta Skinner tipo, po išklau
sinėjimo visos Amerikos vargo-1 
ninku kurie vargonai yra tinka
miausi, Jie yrą antri didžiau-j 
si Amerikoje. [

Apie sceną yra įrengta dideli 
kambariai jr salės aktoriams jei
gu čia butų rengiama' kokie di
deli perstatymai, ir viskas su
taisyta kuomoderniškiausia.

Kubmėt vargonai bus, pilnai 
užbaigti,''majoras sakė surengs k 
dar vieną Viešą koncertą visam I 
miestui ii* visi galės atšilankyti. I

Pereitoj šūbatoj ir nedėlioj 
atsibuvo Šiaip koncertai ir kal
bos.

Prieš karę, klerikalai eidavo 
ardyt “laisvamanių” susirinki- 

Paskui juos 
užėjo su tokia -pat sistema bol- 

Ir darbą varydavo pa
vieni čia ardydavo, ki- 

Kaip kada, nežinoda- 
|mi tikrai, per nelaimę užeidavo 

kitų susirinkimus ir 
pakeldavo lermą. Bet pasirodė 
kad vyčiai ir 'bolševikai yra to 
paties revoliucijoniško 'kraujo 
gaivalai: kas vieųiepis nepatin
ka tas ir kitiems. Štai dabar, 
bendromis spėkomis, vyčiai ir 
bolševikai atėjo į Natkevičiaus- 
žygelio .prakalbas.

Ir vienų ir kitų generolai bu
vo įsakę eit ir kelt lermus. Bet 
nogla davė salėn vėjas atpūtė 
"dėdę”, (kuris- tankiai per duris 
pasižiurinėjo ir klausėsi prakal
bų. Taip pasekmingai suorga
nizuota vyčių-bolševikų šaika 
neišdryso. O juk tokios progos 
negreit-negreit vėl tesulauks.

‘ Solo.

Įvairus nuotikiai. Velykos 
jau praėjo, ir. nękurįę susirupi- 

I no lahai kad vyčiai ne visi atli
ko vgiykihę išpažintį. 'Dalykas 

I štai kame. ’ Senberniai atlieka 
ausinę pas gaspadines, o tos ar
ba išplepa arba perduoda kur 
reikią-.

Progresisčių 24 kuopoje irgi 
pasidarė dvi pusės: kairioji ir 
centrinė, bet jos susirinkimuo
se begali taip rėkauti kaįp vy- 

Praleista pereitos savaitės au- ra^ išėmus porą vištgaidžių,*o 
■kautojų varduose A. Gedgau-. Įęjtog visos tik špygas pasirodo 
das kuris aukavo irgi $1. |jr įyjjj Kuomet jos pradės dar 

daugiau ką rodinėtis duris pri- 
Ar jus pamislinot apie pikni- sjeis uždaryti nuo senbernių, 

ką? Turbūt dar .neatėjo tas į Jeigu bučiau Mockapetris tai 
galvą. Bet TMD. 20.kuopa ne- Mirtą ir Liuosybę nupieščiau 
užmiršo kad vasara tuoj ateis, gaidžių pavidale, Mirtą padary- 
taigi ant 30 dienos gegužio (De- gjau didelį kaplūną, be skiaute-

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius 
907 E. 130th Street

Pagelbininkas — K. Petraitis 
. 11504 Moulton Ave.
Užr. Sekretorius — J. Ruszkis 
3101 Church Av. Tel. Lincoln 4646-j 
Fin; Sekretorius — V. K, Yurgilas 

1125 E.- 79th St
Iždininkas —

8205 Euclid 'Ave.
Akšis

S

i

?

BUDAVOJIMO
Kontr aktorius

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

atgal.

žinsią keleiviu važinėjimo kai- 
I nas.

Meilė—Visų Ligų Gydytoja 
komedija trijuose aktuose, 1 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterį 
ir apie 10 vyrų.- Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25c.

Uždaro visai kasyklą. Peru, 
Cherry kasykla kur 1909džio 11 d. 1

K. Mockevičius • perstatydamas Į 
svečius, __
tais žodžiais, kokį mes turim 
'brangų vakarą sulaukę savo at
stovus iš Laisvos Lietuvos, tik 
dar ji nėra pilnai laisva, bet lai
kui bėgant bus, nes turim gerus 
vadovus.

Abiejų tų svečių kalbos klau
sytojus užžavėjo. Jie apipasa
kojo apie perkentėtus Vargus 
Lietuvos vargšų piliečių pakolei 
jie atgavo Lietuvai nepriklau
somybę, ir kokius dabar rete
žius kala jiems 'klerikalai su 
dvarponiais: žemės reformą 

ir kunigų
I naudai, taipgi ir švietimo reika
lus nori palaikyti tamsybės glo
boj. Jų žodžiai pasiliko 
se neužmirštini. Pakol 
taus klerikalizmo juoda 
musų žemelėje tolei mes 
nešime.

Nors -publikos atsilankė visai 
mažai, aukų sudėta lyginamai 
daug, net $95. Dar yra surink
ta iš pirmiau $25 (vas. 16 d.), 
taigi viso pasidaro $120 Liet. 
Politiniam Iždui.

Dar liko parduota keletas 
“Varpo” B-vės akcijų, ir užpre
numeruota keletas “Liet. Ūki
ninko” ir “Liet, žinių” skaity
tojų.

Atsilankė geresni tėvynainiai, 
bet šiandiniai tautiečiai tūnojo 
namie ,— tokie kurie veikia žo
džiais ne darbais — jie pasku- 
pėjo keleto centų. Užtai jie yra 
vadinami vergai dolario ir uba
gai dvasioj. J. Urbonas.

i Vyčiai savo spaudoj giriasi 
Ikad tik jie sudaro tautininkų 
organizacijas Clevelande. Jie 
sako net ir “Dirvą” palaiko. Ir 
ištikro, kur nežiūrėk, jie visur 
plačiai “Dirvą” garsina, kožną 
jos raštelį perskaito ir kitiems 
pataria skaityt. Apie draugijas 
irgi turbut tas .pats.

Taigi, kada atvažiuoja į Cle- 
velandą Natkevičius ir žygelis, 
tik vieni vyčiai aukauja jiems ir 
tik jie vieni sudeda $200 Liet. 
Politiniam Iždui, kurio valdyba . 
yra laisvamaniai ir kurio pini- J 
gai eis kovai prieš vyčių-kleri- (pravedė dvarponių 
kalų politiką.

Ir keista, pasirodo kad vyčiai 
savus reikalus visai užmiršta. 
Kada atvažiuoja Bagdonas ir į 
salę sueina tūkstantinė minia 
(jie taip garsinasi), jie sudeda 
nuo galvos tik po dešimtuką, ar
ba vos šimtinę sužebravoja. Gi 
tautininkų surengtose prakalbo
se vyčiai nuo galvos sudeda po 
50 centų.

Nedyvai kad vyčiai taip pa
daro, nes juk Clevelandas jų, tai 
kaip dabar neduosi ir kaip lik
si nepasirodęs kada atvažiuoja 
koks nors didžiausias laisvama
nis ar du....

Bet kad už -tai jų niekas ne
pagirta tai jie po savo laikraš
čius patįs save augština, ir tie 
patįs korespondentai save augs- ' 
tais stato manydami kad kas 
apie juos kada dar pamislina...

Saliamonas.

Ūkininkų aplinkybės vakaruo-j 
Ise ir vidurvakariuose bėgyje 6 
pastarų mėnesių pagerėjo šimte
riopai, skelbia apvažinėjęs nese- 
nei 10,000 įmyliu plotą vienas 
viršininkas iš Washingtono. ,

Pavogtas Kūdikis — trijų akt; 
j tragedija, 48 pusi, knygelė, 

į lošia 6 merginos' ir 10 vyry, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

Senatas priėmė panaujinimą

Kunigas Macochas — 4-riy ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterį. 

Pusi. 35. Kaina ....... 30c.
3 nuoš. nuo čia esančių tautybių 
įvažiavimui. Prailginama įsta
tymas iki kitų metų 1 birželio.

mumy- 
viešpa- 
šmėkla 
tai mi-

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak- E: 
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai, f 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti v 
“Dirvos” Knygyne'. Reikalauki- k 
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmu 
tragedija iš tikro atsitikimo 

. Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, ju 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina........75c.

PARDAVIMAI
Suv. Valstijų gelžkelių uždar

biai, kaip paskiausios žinios ro
do, atgryžta prie kokių seniau 
buvo, ir viskas jiems eina ge-

. Laimės Jieškotojai — keto- 
| PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena riti veiksmu drama iš Lietuviy 

ant Superior, Lietuvių kaimynys- gyvenimo. Lošia 15 ypatų; jų 
tėję. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st 4 moteriškos. Kaina 40c 
ir Mėsinė ir Grosemė ir 110 akrų že
mės farma Geneva ant ežero. Visi 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, visi | 
Įrankiai ir užsėti laukai. Trjs ak-' 
rai vynuogių, apie 3 arkai vaisių., 

Viena krautuvė kampas E. 71 st.
ir Canson avė., Newburge, 2 šeimy- 

. nu namas ant Corlett Turiu par
duoti tuojau, nes vykstam Europon.

DR. J. T. VIT KUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

1 , i o * r? o Jico vydavau! JEjurupiOflSO valandos: 1—3 ir 7—O Į Taipgi parsiduoda du automobiliai.
Telefonas: Randolph 188 i Kreipkis WHITE EAGLE MARKET

12S6 E 65th St *' 1196 E. 79 St. Randolph 6476

Virš Aptiekos
Kampas Superior Avenue

Dvi Seserį — keturių aktų tra
gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų ir 15 vyrų
Kaina 50c.

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

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
iki liepos 1 d. yra numažinus 
įstojimo mokestį ton draugys
tėm Turėdama didelį iždą, ji 
nesivaro už augštą įstojimą nuo 
naujai pristojančių narių, ypač 
kada dabar sunku darbininkui 
įstoti, turint mažai pinigų.

Draugystė turi apie 250 na
rių ir užkviečia kitus jon prisi
dėti. (Susirinkimai buna pirmą 
nedėldienį, 5311 Superior avė.

Tarp tramvajų darbininkų ir 
kompanijos valdybos eina ginčai 
už algas, 
kirsianti 
Norima i 
streiko.

Kompanija paskelbė 
algas nuo gegužio 1 d. 
kaip nors apsieiti be

Toledo, O., nuo kranto nusi
ritus automobiliui į 15 pėdų gi
lumo vandens prigėrė 4 žmonės.

Magnetic Springs, O., moteris 
majoras, 88 m. amžiaus senelė, 
atsisakė nuo savo urėdo neturė
dama kantrybės su politika už
siimti.

rėš, Liuosybę mažą gaiduką su 
didele skiautere, besipešančius, 
sparnus nuleidusius, išsižioju
sius viens prieš kitą, ir abu dve
siančiu.

D. Papalšinė draugija vėl pra
deda bombarduoti progresistų 
sąryšį, neduoda aukų ant sąry
šio paliepimo, ir atšaukė kai ku
riuos delegatus iš sąryšio. Iš 
delegatų buvo viena moteris, 
kuriai trukdamo pora valandų 

į | nusipentijimui, ir pertai ji vi- 
T suomet pasivėluodavo ant susi- 
T rinkimų sux raportu. Ją irgi at- 
X šaukė. _ Dovydas.

Sulaikykit Plauky Puolimą
LEISKIT JIEMS AUGTI

Reikalaukit už $1.00 Dėžutės Išbanydmui 
Užmokėsit Paskui kada Pataisys Jūsų Plaukus
Lauko žeme, .nesant reikalingų chemikalų, nedera vien nuo vandens. Rei

kia pirmą užtręšti ją, reikia indčt reikalingų chemikalų. *
Tą jus žinot: Tai paprasto supratimo dalykas.
Tas pat yra -is su galvos oda ir plaukų augimu.
Prirodykit sau jog FERTILEX ištiesų užtręšia galvos odą, sulaiko plau

kų puolimą, išnaikina pleiskanas, padaro plaukus buinius, žibančius, gražius.
Reikalaukit reguliarūs $1.00 dėžės. Jeigu tas jums nepagelbės tai musų 

nuostolis. Jei pagelbės, pasiuskit munfs reguliarę kainą, $1.00.
Ar gali būti geresnis pasiūlymas? Tas stačiai parodo musų užsitikėji- 

mą į FERTILEX, užsitikiėjimą kuriuo jus pasidalinsit po išbandymo;
Parodymui 'savo gerų noru, indėkit 10c su savo užsakymu. Tas tik pa

dengs persiuntimą ir supakavimo lėšas. Adresuoki!
FERTILEX COMPANY 10 —10th Ave. BINGHAMTON, N. Y.

SPAUDOS DARBAI

RAKANDAI parsiduoda pavie
niais šmotais, pečius, lovos, 

stalai, keletas krėslų, komodė, 
ledų skrynia ir tt. 8105 Simon 
avė.
PARSIDUODA pigiai 3-jų kam

barių: rakandai, mažai varto
ti. Savininkai išvažiuoja iš Cle
velando. Ateikit pažiūrėti ant 
8213 Bellevue avė.

Į ■ 1
1R Columbia Rekordu i’'
A'’ ir Grafofonų O
8 x Krautuvė
A'i >iu REKORDAI ATPIGO!
?’A Visi 10-cnliniai Abiem

1

fl

Klebonas Kaltas — 4 veiksmu 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE"

UžLAIKYKIT SAVO KŪDI
KĮ SVEIKU IR TVIRTU

Kūdikio sveikata ir augimas 
didumoj priguli nuo užžiurėji- 
mo ir maisto kokį jis gauna. Jū
sų kūdikis turėtų būti maudo
mas kasdien ir maitinamas re- 
guliariškai. Jeigu negalit .pati 
žindyt kūdikio bandykit duoti 
jam Borden’s Eagle Brand Pie
ną;

Tai yra tinkamiausias kūdi
kiams maistas — .padarytas iš 
geriausio riebaus karvės .pieno 
ir malto cukraus — ypatingai 
žindomiems kūdikiams. Reko
menduojamas visų gydytojų dė
lei jo gerumo ir maistingumo.

Gera rūšis, maistingumas ir 
ekonomija Eagle (Brand Pieno 
duoda taipgi progą juomi nau
dotis prie gaminimo įvairaus

•ę I Kaip senai žmogus gyvena?
* Į Columbus, O., Valstijos Univer- 
T sitete Dr. Mills pareiškė jog pa- 
Ž čioje Ohio valstijoj žmogus jau

, gyveno prieš 10,000 metų atgal, 
Ž sulyg atrastų kaulų netoli Za- 
Ž nesville. Tas jo pareiškimas 
4.1 nepatinka priešininkams evoliū-

maisto ir vartojimui ant stalo. ........

Bandy- X 
kituose j

i <► o o o <► <► <► o o o <► <► <► o o o <► o <► ri^

Pirkit dėžę šiandien, vartokit jį 
visokiems tikslams kur veika-1 
linga pienas' ir cukrus. T 
kit jį pyragaičiuose ir kituose 
kepiniuose.

Šiame laikraštyje randasi ap
skelbimas Borden’s Eagle Brand 
Pieno,, tinkamiausio kūdikiams 
maisto už visus kitus tokius su
dėjus j vieną. Iškirp'kit tą ap
garsinimą ir pasiuskit į The 
Borden Company, New York, ir 
iš. tenai atsiųs jums, dykai, ką 

| norėsit, ar instrukcijas jūsų 
įkalboje kaip maitint kūdikį, ar 
kūdikių knygą, ar receptų kny
gelę apie gaminimą įvairių val
gių su Eagle Brand. Reikalau
kit vardu to ko jus norit gauti.

YOTANS and NEURONES
' Elektriški Kontraktoriai

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

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

JĮM'USŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius
Spaudos Darbus, kaip tai Baliams* Pa

garsinimus .(Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas", Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;

4TT Biznieriams dalome Laiškus, Konvertus 
zU ir įvairios rųšies Garsinimus-Korteles;

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 persiunčiam Special De
livery.

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

Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale .nepamirškite. Tais 
reikalais galima 

arba

P

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLIS

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. Rose. 3775-J.
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Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

KAS SIUNČIA PIGIAI 
PINIGUS LIETUVON?

Ogi Clevelando Realty ir'In
formacijos Biuras. 1,000 auk
sinų uz $3.95. Dabar Lietuvoje 
pavasario reikalams kožnas no
ri iš Amerikos nuo savo gimini; 
gauti pinigų. Kada siųsi jiems 
tai siųsk per musų Biurą.

Pinigų kursas pradeda kilti 
Nelauk kol pakils, siųsk tuoj. 
Išpirk savo mieste money orde
rį arba bankinį čekį ir prisiusi 
mums, o [Lietuvoj jūsų pinigus 
gaus į 28 dienas;

Mes siunčiame ir laivakortes.
Antrašas yra šis

Cleveland Realty and 
Information Bureau 
E. 21 St. Cleveland, 0.

g į LOUIS EISENBERG
jTuri Geležinių Daiktų. Pečių.

Kvarbų, Varnišių, Cinūoja, 
į Lieja ir Stogams dangalų 

« į 1169 East 79th St. N. E.
į Princeton 1337-K 
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Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 y.al

y Gera sveikata yra verta auk- 
f ainiu doleriu, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerin, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aplin
kose arba pas.

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

Brooklyn, K. Y.

P ASISKUB1NKIT
■Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) 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 savo pinigus? Ir tt. ir tt. _ < ".s

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

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.

nmimimrnr

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųs'ti į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
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