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Rusai NoriPavaryt
Lenkus Nuo Svarstimu

ČIČERIN SAKO JOG LENKAI NEPRIGULI 
PRIE RUSIJOS REIKALŲ SVARSTYMO 

KAIP IR VOKIEČIAI.
Lietuva Esanti Pripažin

ta Anglijos ir Italijos 
Kauno “Trimitas” sugaudęs 

Prancūzų Nerimavimas Nekuriems Įrodo Galima žinių jog Anglija ir Italija pri- 
pažinusios Lietuvą de jure dar 
prieš Genoos konferenciją kad ji 
lygiomis teisėmis toje konferen- 

j.cijoje galėtų dalyvauti.
Francuzija esą nusistačiusi

Būti Priežastim Naujos Europos Kares.

[LIETUVOS REIKALAI I DIDELE EKSPLOZIJA 
SERBIJOJ

Bielgradas. •— Keturi šimtai 
vagonų amunicijos ir smarkiai 
eksploduojančios medegos su
dėtos netoli gėlžkelio stoties 
Monastir mieste, pietinėj Serbi
joj, eksplodavo ir beveik visą 
miesto centrą sunaikino. Pusė 
gyventojų liko be namų. Liku
sieji gyvais bėgo į visas šalis.

žuvusių daugiausia buvo vai
kų ir kareivių. Užgriuvo baž
nyčia pilna priėjusių vaikų, 'su
naikinta barakai kuriuose buvo 
1,800 kareivių.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Paskiausi Nuotikiai 
Genooj

Genoa, bal. 26 d. — Rusai I 
pasiuntė Lenkų atstovams notą pripažinti Lietuvą de jure, bet 
bardami ponus už jų protestavi- tik po Genoos konferencijos.
mą prieš Rusų-Vokiečių sutartį. Gauta žinju ka(j Ispanijos vy- 

( Rusai sako jog sutarti® tarpe ri bė nu.tarė pripažinti Lie. 
. Rusijos ir Lenkijos yra pirmiau | .

padaryta, taigi Lenkija, kaip ir|tuv® (le Jure- 
i Vokietija, neturi teisės svarsty

ti Rusijos klausimo. Net inta- 
riama Lenkus jų dabartiniu pa
sielgimu prasižengiančius prieš 
Rygos sutartį iš 1921 metų.

Rusija turi stiprią armiją ne
toli Lenkų rubežiaus, ką nekurie 
skaito net grasinimu Lenkijai 
šitą notą siunčiant.

čičerin stebisi kad Lenkija vi
siškai ir beišlyginai Rusiją pri
pažinus de jure ir padarius su
tartį su Rusija dabar pati išei
na su protestu prieš Rusų su
tartį su Vokiečiais. Tą čičerin 
skaito Lenkų laužymu Rygos su
tarties, taip pat laužymu savo 
pažado padaryto Rygoje prieš 

. važiavimą į Genoa kur Rusija,

Iš Angliakasių Streiko
Angliakasių viso streikuoja 

680,000, ir unija steigiasi dau
giau jų išvesti streikan. '

S. Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas, prana
šauja kad į keletą savaičių ang
liakasių ir kasyklų savininkų ki- 
virčiai ir intempta kova prieis 
prie galo. Tuojau busią ramiai 
susitaikinta.

New Yorke eina kietosios an
glies kasėjų atstovų ir kompani
jų savininkų viršininkų derybos 
taikymuisi. Darbininkų atsto
vas sako jog darbininkai sutik
tų gryžti jeigu Kongresas leis
tų galėn 1920 metų nuskirtą 
antgliakasiams mokestį iki bus 
derybos vedama galutinam nu
statymui. Kompanijų pusė no
ri kad darbininkai gryžtų dirbti 
už 1917 metų algas.

Pennsylvanijoj užsidarė 129 Lenkija, Estonija ir Latvija su- 
neunijinės kasyklos,* darbinin- Sltare bendiai laikytis.
kams išėjus streikan. | Tuo keliu einant, Rusija gali

Fayette apskrityj, Pa., mote- Pilnai prieštarauti Lenkijos su
lįs demonstracijoje prieš streik-[tartims- darytoms su kitomis ša- 
laužiųs angliakasius bėrė jiems limis kurios nepatiks Rusams, 
s oVio vfin/inniiin nimvii l Kplp- Esą žinių k.ad, Poincare į^ikę

■Francuzijos delegatams pasta
tyti 48 valandų ultimatumą Ru
sijai. Lloyd George Francuzų 
užsispyrimus skaito “blogu no
ru paintekmėtus”.

Francuzų nusistatymai, sako 
Anglijos premjeras, įrodo pavo
jingumą 'Europos padėčiai.

Londone Lloydo George orga
nas paskelbė jog Amerika ži-

Čičerin Pietavo su . . . 
Despotu!

Genoa. — Rusų sovietų atsto
vas čičerin Habai nustebino Ita
lijos socialistus ir komunistus 
'nuvykdamas pas Italijos kara
lių ant pietų. Karalius buvo 
atsilankęs laivu palei Genoą ir 
užkvietė čičeriną ant laivo pie
tauti..

Čeką jį nukryžiavoš, Rusijon 
sugryžus, ką?....

Santarvė sutinka pripažint 
sovietų Rusiją de jure jeigu, 

įbolševikai Sutiks pripažint se- 
Įnas skolas.

Rusai atsisako nuo visokių at
lyginimų caro- karės skolų, rei
kalauja pavelyti padaryti tarp- 

t taktinę paskolą,-ir atsisako "at
lyginti už svetimšalių nuosavy
bę užgrobtą - bolševikais.

Jeigu sutiks mokėti skolas 
tai tik tas kurias Rusija užsi
traukė prieš karės pradžią.

Kitose šalyse paskolą darant, ' 
bolševikai nori kad butų duoda
ma proga “kaimiečiams ir dar-

į. akis „raudonųjų pipirų^. Kele-. 
tas jų Suimta.” Riaušėse kelio
lika žmonių sužeista.

West Virginijoj iš 1,356 ka
syklų 933 kasyklos nedirba.

Washingtone, Atstovų buto 
darbo komitetas pradėjo tyrinė
ti angliakasyklų industriją są
ryšyje su dabartiniu Streiku.

Charlestown, W. Va. — čia 
prasidėjo teismas apie 500 an
gliakasių sąryšyje su i ‘, 
metų jų ginkluotu maršavimu 
ir pasiryžimu užimti kasyklas. I 
Jie kaltinama, pakėlimu karės: 
prieš tą valstiją, už žudynes, I 
konspiraciją, kurstymą prie su
kilimų ir riaušių ii- kitokių dau
gybę prasikaltimų.

Darbininkų apgynimui vykstą 
tenai S. Gompers, taipgi šaukia
ma 1,000 liudininkų. Abi 
sės liudininku pašaukė patį 
stijos gubernatorių.

Nekuriose vietose W. Va.
stijoj kompanijos pradėjo išme
tinėti iš savo namų streikuojan
čių darbininkų šeimynas. Pa
našiai atsibuvo ir pirmesniuose 
streikuose kurie toj valstijoj tę
siasi keli metai. Išmesti iš na
mų darbininkai apsigyveno kal
nuose; jų buvynes tankiai užpul
dinėjo kompanijų šnipai ir pra
dėdavo šaudyti sukėlimui dar
bininkų kad paskui juos apkal
tinus. Dabartinis teismas kelių 
šimtų darbininkų toje valstijoj 
turi pradžią iš šitokių atsitiki
mų:

Naikina laivus. Philadelphia, 
Pa. — Palei Delaware upę atsi
darė nauja industrija — ardy
mo senų kariškų laivų, toj vie
toj kur nesenai dar 100,000 vy
rų skubiai dirbo statydami nau
jus laivus “tiltui per Atlantiką” 
karėj su Vokietija.

Clevelando moteriškų drapa
nų siuvėjai išskaitliuoja jog tin
kama darbininkui pragyventi al
ga turėtų būti $45 savaitėje, ki
taip tik skursti žmogus turi su 
šeimyna gyvendamas. Dabar 
vis dar tęsiasi derybos tarp siu
vyklų savininkų ir darbininkų 
atstovų.

Gręsia vėl gelžkelių darbinin
kų streikas. 600,000 darbinin
kų dirbančių gelžkelių reikmenų 
dirbtuvėse gali pamesti darbus. 
Gelžkelių kompanijos išduoda 
taisymo ir kitokius darbus kitur 
laikydami savo darbininkus pu
siau be darbo, nors gelžkelių 
darbo taryba buyo patvarkius 
tam priešingai. savybes Londono nustatyta net

• Moruantown W Va ka«vk 120,000,000,000 aukso rubliu, ką I Perline liko formaliai priim-
Morgantown, w. va., kasyk- ; tas pirmas po kares Suv. Vai-

oj užmušta du darbininkai nu- S0VietlJ atstovai vadina absur- Ltijų ambasadorius Vokietijai, 
kritus akmeniui iš viršaus. 'du”, juokingai perdaug. I Alanson B. Houghton.

>uu an-'|nojo apie Rusų-Vokiečių norą.bini k užsirašyti”. 
pereitų I padaryt Ckenominę sutartį to- J

del atsisakė ir į Genoą vykti.
Francuzijos moriarchistai rei-1 

kalauja karės prieš Vokiečius, i 
i Londone nekurie kalba jog 
I dalykams taip stovint kaip da
bar neilgai Europa galės turėti 
taiką. Laukiama karės.

žinoma, dabar karė kiltų An
glijos, Rusijos, Vokietijos prieš 
Francuzus ir Lenkus. Su 
kietija eitų ir Italija.

pu- 
val-

val-

Francuzijos moharchistai rei- M j- Atsimetė 
alaiiin karpą nrips Vnkiprms. I ° J

Chinijos
Kopenhagen. — Gauta' 

per Helsingforsą jog šiaurinės 
Mongolijos valdžia, Maskvos 
paakstinimu, pasiskelbė nepri
klausoma nuo Chinijos. Mon
golija taipgi susitarė su Rusija 
kad pastaroji gelbėtų jeigu Chi- 
nija Mongoliją užpultų.

nuo

žinių

Vo-

Vo- 
pa- 
su-

Lloyd George bardamas 
kiečius pasakė: Jie turi du 
sirinkimu: Panaikinti savo 
tartį su .Rusais, arba pasitrauk
ti iš Komisijos svarstančios Ru
sijos reikalus. Kitaip konferen
cija negali Vokiečiams leisti sy
kiu rišti Rusijos klausimus.

bal. 23 d. — Krizių
Lloyd George pasek-

Rusai Pasirašę su Veng
rija

Londonas. '■— Neoficialiai su
žinota jog tarp Vengrijos ir Ru
sijos liko padaryta sutartis, ka
me viena kitai gelbės prieš kai
myninių šalių puolimus.Genoa, 

bangose, 
mingai pravedė sumanymą su- 
lyg kurio padaroma visos Eu
ropos sutartis po kuria pasira
šys visos 34 valstybės dalyvau
jančios konferencijoj, prižadė- 
damos bėgyje 10 metų nedary
ti jokių kariškų žygių ir užpuo
limų viena ant kitos. Tas su
sitarimas bus pavesta Tautų Są-1
jungai apsvarstyti sekančiame lies likimą spręsti, 
rugsėjo mėn. Genevoj. -----------------

Rusai pasirašė prižadą nepul-Turkai Nori Baigt Karę

Galicija Protestuoja 
prieš Lenkus

.Genoa. — Rytinės Galicijos 
tautinė taryba inteikė Europos 
konferencijai protestą prieš mi- 
litarę Lenkų okupaciją Galici
joj. Taikos sutartyje Galicijos 
tarybai pavesta pačiai savo ša-

ti kitų jeigu -kaimynės valsty
bės pasirašys panašiai susilai
kyti nuo puolimo Rusijos.

Kaslink karės skolų, sovietų 
atstovai aiškina: “Rusija laiko 
tas‘skolas kaipo tiesiog santar
vės padarytas lėšas pravedimui 
savo karės žygių, ko pasekmėj 
santarvė atsiekė pergalės. To 
Rusija neskaito skolomis nuo 
jos niekam priklausančiomis, ir

Konstantinopolis. — Angoros 
valdžia pranešė santarvei kad 
sutinka priimti jos pasiūlymą 
pertraukti karę su Grekais.

Kovose prieš Grekus Mažojoj 
Azijoj viena moteris, vadovavu
si pulką moterų, liko pakelta j 
leitenantus, už narsumą.

... Semionov, suimtas New Yor-jos niekam priklausančiomis, ir ke atvykęs ig Siberijos kazokų 
iš principo atsisako jas atmo- vadas, paleistas iš kalėjimo po 
keti.” Atlyginimas svetimų ša- $25,000 kaucija, dingo. Užsta
lių piliečiams už užgrobtas nuo- t? už .jį pinigus dabar jo jieško.

JAU KLABINAMA
Genoa. — Lietuvos Premjeras 

Galvanauskas, Genoos konferen
cijoj, davė paaiškinimų Ameri
kos laikraščių korespondentams 
apie Lietuvių tikslus maždaug 
sekančiai: . ,

Milijonas Lietu,vių gyvenan- 
- čių Suvienytose Valstijose su 

nekantrumu laukia ką Genoos 
Konferencija duos mums. Mu
sų likimas kaipo didelės žemdir- 

’ bių šalies Pabaltjuryje, kuri įs- 
' tengia priduot pagalbos maiti- 
' nimui kitų šalių žinones, prigu- 
1 Ii nuo Genoos, neš ši konferen

cija turi galutinai nustatyt mu
sų politinius’ dėsnius ir ypač tu
ri suteikt mums de jure pripa
žinimą.

Lietuva, pirmiau buvus Ru
sijos dalis, nėra taip vadinamo 
Baltiko sąryšio narys bet ne
užilgo gal bus, su tuo supratimu 
kad jos reikalai vienodi su ki
tų tų valstybių reikalais. Su
vienytos Valstijos', .lygiai kaip 
Europos talkininkai, užtrukdė 
Lietuvos pripažinimą.

“Aš nesiskundžiu del Ameri
kos tokio atsinešimo”, tvirtino 
Galvanauskas. “Amerikos nu
sistatymas linkui senosios Ru
sijos provincijų yra pateisina
ma, bet ne Europos.”

Galvanauskas taipgi išdėstė 
kitus dalykus kurie paliečia Lie
tuvą, Klaipėdos krašto atidavi
mo užtęsimą ir Vilniaus okupa
ciją, kame smerkė Lenkus., 

Galvanauskas sakė prašęs 
Konferencijos paskirti tam tik
rą komisiją ištirti ir išrišti tuos 
gyvus savo šalies klausimus, 
dalyvaujant Lietuvos, Rusijos ir 

(Lenkįjog atg|ovąg£. j 
"Kaslink Rusų-vokiečių sutar

ties, Galvanauskas aiškino jog 
peranksti 'butų tvirtinti, jog ta 
sutartis reikštų militarį ryšį.

Perbagęna Badaujančius 
Rusus Maž. Ažijon

Konstantinopolis. — 25,000 
Rusų musulmanų išsimėčiusių 
po badu apimtas sritis Rusijoj 
bus pergabenta į retai apgyven
tas sritis rytinėj Anatolijoj, M. 
Azijoj. Tame reikale padaryta 
sutarimas su sovietų Rusija.

Chinų Sostine Užimta 
Sukilėliais

Pekinas. — Mančžurijos gu
bernatoriaus kariumenė užėmė 
Pekiną ir Tientsin. Gali bile 
laiku kilti didesni mūšiai. Už
puolikas turi 70,000 kareivių.

Italijos nustoliai pasaulinėje 
karėj buvo 500,000 žuvusių, su
žeistų 2,000,000. Pasekmėj ka
rės 33,000 vyrų serga džiova.

Amerikos moterįs rengiasi su
šaukti viso pasaulio moterų kon
ferenciją sudrutinimui abelnųjų 
savo santikių visame pasaulyje.

Lakūnai Portugalai, skridę į 
Pietų Ameriką per Atlantiką, 
pereitą savaitę nusileidžiant ant 
šv. Povilo skalų sudaužė savo 
orlaivį. Portugalijos valdžia pa
siuntė jiems kitą.orlaivį užbai
gimui kelionės. Svarbiausia 
paskutinis jų skridimo žygis li
ko dar padaryti.

ir

Daugelyj vietų Mississippi pa
upiu pereitą savaitę atsibuvo di
deli tvanai.

New Yorke -buvo paleisti iš 
kalėjimo ir vėl suimti keletas ko
munistų vadų, jų tarpe Ruthen- 
berg, pirmiau buvęs kandidatu 
ant majoro Clevelande. Prasi
platinus komunizmui, jis ir kiti 
pavirto iš socialistų į bolševi
kus. Suimti -karės laikais už 
kriminališką anarchiją.

Amerikos moterįs jau prade
da netikėti jog sekančiais rin
kimais į S. V. kongresą pateks 
bent kokia moteris. Sako, vyrai 
nenori balsuoti už moteris, o 
pačios jos išbalsuot neįstengia, 
labiausia dar kad ir moterų di
duma balsuoja už vyrus.

DEL KILUSIŲ NESUTARIMŲ TARPE LIETU
VOS KARIUMENĖS IR ŠAULIŲ

Eksplozija Amerikoj.
Los Angeles, Cal. — Apie 50 

žmonių sužeista užsidegus ga
zolino stočiai, kuomet ugnis pa
siekė požeminius gazolino kati
lus ir eksplodavo. Nelaimė išti
ko 
Dos

Downey miestelyje, netoli 
Angeles.

Amerika už Rusiją
Maskva. — Rusų-Vokiečių su

tarčiai stojus, bolševikai patėmi- 
ja, ir plačiai skelbiasi, jog vi
sos Amerikos opinija pavirtus 
Rusijos pusėn, o tą skaito jie 
sau antru dideliu laimėjimų.

Amerikos palinkimas Rusijos 
pusėn esąs del čičerino pareiš
kimo noro nusiginkluoti.

| Lietuvos Kariams Liet. 
• Šaulių Atviras Laiškas

Brangus broliai, Lietuvos ka
rininkai ir kareiviai:

Mes, šauliai, sumanėm para
ižyti jums laišką kuris padėtų 
I mums dar labiau susiartinti, 
duotų Jums progos geriau mus 
pažinti, pašalintų 
nesusipratimus, jr 
mes našiau bendrai 

•įdirbtume Tėvynės
Jums esant kariumenėje, išau

go nauja organizacija vardu Lie
tuvos Šaulių (Sąjunga.

Sąjunga susideda tik iš žmo
nių nepašauktų kariumenėn. 
Sąjungos narių gali būti kiek
vienas ne karys, jaunas ir se
nas, tarnavęs kariumenėje ir 
dar netarnavęs, vyras ar mote
ris, jeigu tik jis yra geras Lie
tuvos pilietis, jeigu jis stovi už 
Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
demokratinį surėdymą.

Sąjungos tikslas — darbuotis 
Tėvynės nepriklausomybės su
stiprinimui ir gynimui visokiais 
budais ką tik galima daryti na
mie, neatsitraukiant nuo savo 
tiesioginio darbo, šitą gynimo 
darbą šauliai dirba neapmoka
mai, liuoslaįkio valandomis ku
rios lieka jam nuo tiesioginių 
profesijos pareigų ar užsiėmimo. 
Visi vietos šauliai turi kokią 
nors profesiją, jie yra ūkinin
kai, valdininkai, mokiniai, dar
bininkai. Pirma jų pareiga yra 
gerai atlikti savo profesijos dar
bą. Liuoslaikiais jie mokosi ka

irės mokslo, miklina savo kūną, 
ir knygas, 

-cy>ro - susirinkimus, -paskaitas; 
■vakarus skleidžia susipratimą ir 
kelia dvasią, ir tt. Reikalui 
esant padeda valdžiai ir kariu- 
menei.

Jus kovojat už Tėvynės lais
vę ir Neprigulmybę. Jus sau- 
gojate Tėvynę nuo priešo. Jus 
savo vargu ir krauju perkate 
Tėvynei brangią dovaną. Mums 
šauliams vietose rupi kad tos 
jūsų brangios dovanos nebūtų 
sunaikintos, kad ta Jūsų iškovo
ta laisvė ir nepriklausomybė bu
tų tinkamai sunaudota ir am
žiams sutvirtinta.’

Visa Sąjunga priklauso Kraš
to Apsaugos Ministerijai. Lie
tus kariumenės ir šaulių santi- 
kiai yra labai geri, nes tai yra 
vienos Motinos vaikai, dar gi 
dažnai vieni ir tie patįs. , Bet 
atsitinka kai kur ir nesusipra
timų. Tų nesusipratimų -prieža
stis yra ta kad ne visi kariai 
pažįsta šaulių organizaciją, o 
tuo naudojasi Tėvynės priešinin
kai; norėdami supjudyti Jus su i 
mumis, sulaužyti Tėvynės gy
nėjų vienybę, jie skleidžia apie 
šaulius melagingus šmeižtus. 
Visokie musų priešininkai, Ja- ' 
biausia Lenkai, siunčia šimtus ; 
šnipų provokatorių, kurie visur I 
lenda, visur stengiasi drumsti, i 
Jiems kartais pavyksta sūkiai- I 
dinti ir gerą pilietį.

Pažiūrėkime kokius šmeižtus 
platina musų priešininkai. Daž
niausia kaltina mus kad mes 
šauliai esame dykaduoniai, kad 
be reikalo imame valdžios pini
gus, o į šaulius rašomės kad iš
sisukti iš kariumenės.

, Musų šmeižikai stengiasi in- 
tikinti valdžią, visuomenę ir ka- 
riumenę .kad mes esame slapti 
bolševikai kurie nori užgrobti 
■valdžią į plėšikų ir ėkspropriato- 
rių rankas; o darbininkams kuž
da buk mes esame dvarininkų 
baltoji gvardija kurie tik trokš
ta gerti žmonių kraują ir nori, 
perduoti valdžią į ponų rankas.

Geriems Lietuviams įkalta 
buk šauliai esą Lenkams parsi
davę, o Lenkijoje ir prieš Tau
tų Sąjungą rėkte rėkia kad šau
liai' pjauna visus kas tik Lenkiš
kai kalba, kad kiekvienam su
gautam Lenkui gyvam lupa kai
lį, ir prašo didžiųjų valstybių

Airijoj po Senovėj Ne
ramumai Traukiasi

Sligo, Airija. — Apsiginklavę 
užpuolikai apgulė šio miesto lai
kraščio spaustuvę, sudaužė vi
sas formas parengtas spaudai. 
Jų tikslas buvo sulaikyti prane
šimą visuomenei apie Griffitho | platina laikraščius 
ki^lbą laikymą priešingai , Airių, 
respublikonų nusistatymui.

Bunbege, pajūryje, Airiai res
publikonai užgriebė bevielinę 
stoti.

Kituose miestuose paskelbta 
boikotas prieš visokius daiktus 
išdirbamus ir atgabenamus iš 
Ulsterio miestų.

Daugelyj vietų atsibuvo šau
dymai;
' Kur kilus sumišimams atsi

randa plėšikų, pagavę juos res
publikonai kareiviai riusmąluo- 
ja ir apibėrę plunksnomis 
leidžia, grasindami kitiems 
sisaugoti nuo grobimų kitų 
vasties.

Darbo taryba išleido manifes
to šaukiantį darbininkus vienos 
dienos streikui ir reikalaujantį 
kad respublikonų vadai sutvar
kytų , viską tinkamiau, paimtų 
tvarką viėnan autoritetan, su
vienytų armijas po viena ko
manda, arba paskelbtų savo ne
galimybę ir užleistų žmonėms 
dalykus spręsti.

Airijai- jau nusibodo tokios 
baisios betvarkės ir žudynės.

Londone militariai vadai res
publikonų Airių .ir Laisvos Val
džios padarė sutartį pertraukti 
kivirčius ir muštynes. ' Nežinia 
kiek tas gelbės.

pa- 
ap- 
sa-

Lietuvos Misija Naujoj 
Vietoj

Nuo balandžio 26 d: Lietuvos 
Finansų Misijos raštinė perke
liama naujon vieton. Naujas 
adresas bus: 38 Park Row, New 
York City, ant 8-tų lubų, kam
bariai 814-16.

šioji vieta randasi prieš City 
Hali parką. Surasti labai leng
va. Komunikacija kuogeriausia, 
nes visų .požeminių traukinių 
ekspresai sustoja tiktai blokas 
nuo šio namo, šiame name taip
gi randasi Latvijos ir Estijos 
Konsulatai.

Laiškus rašant prašoma vi
suomet adresuoti:.
Representative of the Republic 

of Lithuania
38 Park Row New York City.

Italija žada išleisti Genoos 
konferencijos paminėjimui tam 
tikras pačtines markes.

kai kuriuos 
kad per tat 
ir sutartinai 
labui.

kad priverstų musų valdžią pa
naikinti Lietuvos Šaulių Sąjun
gų:

Apie gražius žodžius nėra ko 
ir bekalbėti, jų musų priešiniu- ’ 
kai mums nesigaili: plėšikai, 
valkatos, vagįs, ir dar ir dar 
gražesnių kad drovu ir rašyti.

Ką į tą visą mes atsakysim.
Jau skleidžiamų gandų prieš

taravimas išdalies rodo jų me
lagingą ir skleidikų -piktą norą 
tyčia pakenkti, sudrumsti. Bet 
iškratykim kaltinimus iš eilės.

Ar tiesa kad šauliai dykaduo
niai bereikalo valdžios pinigus 
ima ? Atsakyti lengva.

Nei vienas šaulys kaipo tęks 
negauna nei vieno skatiko nei 
iš valdžios, nei iš Centro Valdy
bos. Negauna nei maisto, net 
rūbų, nei batų, -nei kuro, nei nie • 
ko kito. To nebuvo nėra ir nie
kados nebus.

Visi šauliai dirba šaulio dar
bą uždyką ir dar patįs primoka 
nario mokestį, patįs duoda aukų, 
uždyką renka pinigus visokiems 
reikalams, .platina valstybės pa- 
skolą, renka kareiviams dovanų 
ir taip toliau.

Jie visi patįs užsidirba savo 
duoną ir moka rekvizicijas ir 
mokesnius kaip ir visi kiti pilie
čiai.

Gauna algą tik mažas skai
čius šaulių Sąjungos nuolatinių 
etatinių tarnautojų ir gauna ka
reivio išlaikymą šaulių partiza
nai. Bet šaulių partizanų yra 
maža ir jie formuojami tik re- 
tai, salyg reikalo, šiaip visi 
šauliai yra vietos šauliai kurie 
■dk=ba—šaulių .^arbą rždj k.ą.—

Ar šauliai išsisuka nuo tarna
vimo kariumenėje?

Nieko panašaus!
Įstatymas apie šaulius sako 

kad jie atlieka kareiviavimo par
eigą lygiai kaip ir visi, ir neturi’ 
jokių privilegijų ir jokių palen
gvinimų.

O jeigu koks šaulys pašauk
tas kariumenės norėtų pasislėp
ti, tai pirmi šauliai jį pristatys 
ii; išmes iš savo tarpo už tokį 
darbą.

Taigi, broliai kariai, mes- šau
liai ne tik neturime jokių privi
legijų ir palengvinimų, bet ir 
nenorime jų. Mes patįs esame 
nusistatę prieš visokias privile
gijas ir piliečių -nelygybes. Jei
gu mes išprašytume iš valdžios 
kokių privilegijų tai mums pa
tiems butų negera, nes tuokart 
veržtųsi į Sąjungą daugybė ne
tikusių kad gauti tų gerybių, ir 
jie tik terštų musų vardą.

Sekantį apkaltinimą delei bol- 
ševikavimo, baltagvardiškumo, 
politikavimo, ruošimo sąmokslų 
irgi nesunku atremti.

Išties Sąjunga priima į savo 
eiles visus partijų ir nepartijų 
piliečius, kad tik jie butų demo
kratiniai nusistatę, dori ir pa
siryžę dirbti Tėvynės labui. Tuo 
budu pas mus yra visų demo
kratinių partijų ir nepartinių 
šaulių. Aišku kad broliškai su
gyventi mes galime tik ta sąly
ga kad nedaleisti jokių partinių 
ginčų, dar gi kalbų, savo organi
zacijos ribose.

Jeigu butų kitaip, Sąjunga 
turėtų tuoj subirėti. Ne tik 
partinės politikos bet apskritai 
jokio politikavimo savo tarpe 
leisti negalima. Tegul tik kas 
nors iš musų pamėgins varytį 
musų tarpe partinę politiką tuoj 
kitaip nusistatę ims rėkti, ir ne- 
drausmus šaulys bus pašalin- - 
tas:

Juoko verta yra kalba kad 
šauliai ūkininkai, valdininkai, 
mokiniai, darbininkai, žmonės 
visokių partijų ir nepartiniai ga
li sudaryti bent kokį sąmokslą, 
pakelti maištą prieš savo vals
tybę, tai yra prieš tai ką jie my
li, ką nori sutvirtinti ir ko jie 
patįs yra nemaža dalis.

(Užbaiga ant p. 4-to)
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Nors daugelį sykių normalis', svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
peržiūrėjimo, bet tai tik laimingais 
nuotikiais, kurių nevisada esti.

kas vedama Lietuviškiau, dau
giau (kaip Lietuvoj.

šermukšnis.

ginamas tinkamoje priežiūroje, ir 
tinkamai penimas arba krūtimis ar
ba su Bordeno Eagle Pienu jei mo
tinos pienas išsibaigia, turėtų išaug
ti į sveiką ir normalį vaikištį.

Au- 
Aukavo: 

$10.00 
2.00

fek.

«4dition“'P|| 
Wur^P’sition. each l»bel *

g Is Lietuvių Gyvenimo
AKRON, OHIO

Šiose dienose musų mieste 
slankiojo iš Baltimorės J. Vasi-| 
liauskas, nubankrutijusios ben-j 
drovės prezidentas. Matyt J. 
Vasiliauskas patsai prisibijo sa
vo juodų darbų, nes pribuvęs į 
čia bijo dienos laike viešai pa-1 
sirodyt. Vakarais kaip kur pa- L 
sirodo, ir tai ne vienas bet su ( 
mažai matančiu Žemaičiu. , Va
siliauskas labai musų mieste vi- . 
siems įsiėdė; kas tik gavo su juo 
susipažinti ir (kokį reikalą su | 
juo turėjo visi dabar apgailau^ 
ja, užtai jis ir slapstosi, nuo 
žmonių. Su teismais daugiau 
žmonelių negrąsina; mat perei
tą metą S. Rodavičiaus advoka
tas jį teisme savaitę išlaikė, tai 
jis, nabagas, ir iki šiai dienai 
purtosi teismų.

Darbai taip pat eina kaip se
niau. Darbininkų dar naujų 
nepriima. .Daug Lietuvių at-| 
važiuoja iš kasyklų ir apsigy
vena Akrone.

Velykų dienoje Karolis Tamo
šauskas, kudamas girtas, ne
šė molinį indą razinkinės į Ken- 
moye, ir kadangi nešinis buvo 
sunkus, valdžios sargai ištolo 
patėmiję ir supratę jog šventa
dieniais niekas sunkiais neši
mais neužsiima, nutarė apžiū
rėti ką jis turi, ir suradę razin- j 
kinę patupdė jį šaltojon. Ta
mošauskas ir girtas bet ne pai
kas: norėdamas kad apie jį nie
kas nedažinotų pasidavė kitu 
vardu. Kada atėjo vakaras, pa
ti ir draugai nesulaukdami jo 
namon gryžtant susirūpinę ėmė 
jieškoti Tamošausko po ligon- 
bučius, pas graboriūs, policijoj, 
upėse ir kalnuose, ir niekur ne
suradę ant rytojaus jieškotojai 
dasiprotėjo eiti į kalabuzę, ir 
neapsivilė: rado nabagą betu
pint kalėjime, už nuodėmes gai
liai verkiantį. Karolis Tama
šauskas yra Rūtos Banko pre
zidentu ir skaitančiu save tei
singu žmogum.

Musų mieste 'Lietuviai kata- ‘ 
likai Velykas gražiai apvaikš-

PITTSBURG, PA.
Margumynai. Birutės Choras j 

rengia teatrą ir koncertą L. M. 
j D. salėj balandžio 29 d. Bus lo
šiama “Rytų Pilis”, penkių aktų 
drama. Labai įstabu kas ta do 

(“Rytų Pilis” ir kaip ją sulos. 
I Kibą reiks nueit pažiūrėt.

Čia Lietuviai Ruskeliai labai 
'rūpinas Rusijos baduoliais; nors 
(tas darbas geras bet įstabu ko
dėl jie pyksta kad baduoliams 
aukos riesiunčiama per Sovie
tinės Rusijos Draugų Komite
to rankas. L. M. D-jos susirin
kime įnešta kad aukaut Rusijos 

(baduoliams. Nors ši draugija 
jau yra aukavus $100, bet ir 

’.e" vėl nutarė -aukauti tiek pat ir 
^pasiųst pinigus per Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus Draugiją, 
■ kaip padaryta ir pirmiau. Mū

siškiai raudonieji supyko ir dra
skosi už tai kad kas ten pasa
kė jog per Sov. R. Draugų Ko
mitetą surinkti pinigai tik pro
pagandai eina, o visų čia surink
tų pinigų tik aštunta dalis pa
tenka Rusijos baduoliams.

Tie draugučiai turėtų peržiū
rėt S. R. D. atskaitą, ten matys 
kiek tenka baduoliams, o kiek 
tokiems Daubarams, Jukeliams 
ir žaldokams kurie badauja čia 

I Amerikoje.
Atsilankymas gerb. Natkevi

čiaus ir Žygelio ne tik kad la
bai išgandino klerikalus bet pa
darė . ir ypatingą subruzdimą

Mat tas ko
munistėlių kankintinis paklau
sė kodėl Lietuvoj statoma na- 

^Žlmus ant ratukų. Gerb. žygelis 
i nusijuokė ir sako: Gal čia Ame
rikoje ir yra namų ant ratukų, 
aš nežinau, nes čia visokių ra
tukų po gatves bėgioja; bet Lie
tuvoje tokių namų niekas ne
matė.

Tam “Saliamonui” Žaldokui 
Į dar buvo surengta prakalbos bal. 
18 d., bet jau nebuvo nei poros 
tuzinų žmonių klausyt jo pa
mokslo. Patarčiau Rusijos ber
nams eit sau pas Rusus, o ne po 
Lietuvius- žvejot dolarių.

Tėmytojas.

net iš Cleveland©, sako čia vis-

PITTSBURG, PA.
Gerb. svečių V. Natkevičiaus 

ir B. žygelio maršruto prakal
bose čia balandžio 2 d. surinkta 
aukų $183.37. Tą pačią dieną 
vakarienėj L. M. D. name, su
rengto.! vietos Sandariečių, au
kų. sudėta $406.00. Aukautojų 
vardai jau buvo pagarsinta per
eitame “Dirvos” numeryje.

Baland. 3 d. prakalbos buvo 
Braddock, Pa. Čia žmonių ma
žai buvo, daugelis dirba nakti
mis. Aukų surinkta sekančiai:

B. Vitartas aukavo $5.00 
A. Balčius 1-00
N. N. 1.00
Smulkių 4.40. Viso $11.40. 
Bal. 4 d. N. S. Pittsburge at

silankė žmonių pilna salė, 
kų surinkta $37.62.

A. Katkuš 
Dargis
$1: S. Ivanauskas, P. Lie-
K. Stalčiunas, P. Milinis, 

J. Pinkis, A- Vienis, A; Tamo
šiūnas, J. Novakas, Pr. Brazai
tis, P. Stanaitis, J. Buvylas, N. 
Jurselis. Smulkių $12.62.

Bal. 5 d.’buvo McKees Rocks, 
tarp musų komunistėlių; ypač I Pa. Žmonių irgi neperdaugiau- 
Pittsburge jie rengė savo pra- šia suėjo. Aukų surinkta se- 
kalbas diena anksčiau prieš mu- kančiai:
su prakalbas surengtas tiem G. Porčevskis $5.00
svečiam, ir parsikvietė kokį Po $1: J. Balutis, P. Čepai- 
vaikėzą Žaldokėlį iš Chicagos. tis_ V. Dambrauskas, A. Labuc- 
Na tas kad graudino tai grau-|kas, P. Pranckevičius, A. Jan- 
dino, ir visu balsu rėkė kad nie-( kauskas. Smulkių $7.35. La
kas neitų į musų prakalbas ir bu $23.35.
neaukautų buržujams. Turim, I Bal 6 d. buvo Homestead, Pa. 
sako, nueit visi ir išvyt juos,'žmonių atėjo neperdaug. Aukų 
užduot tokius klausimus kad ne-'sudėta -sekančiai: 
žinotu jie ką atsakyt. . Teisybėj M, Bražinskas 
Žaldokas ir užklausė tokio klau-( A. Sajauskas 
simo ant kurio žygelis ir neži- i J. Kančys

Idant Lietuve Motina Žinotų Kaip 
Vartoti Bordeno Eagle Pieną

Pirmiausia leiskite Pranešti kad Mes esame Atspausdinę 
Lietuvių Kalboje pilnas Penėjimo Instrukcijas kurios pa
sako kaip Prirengti Bordeno Eagle Pieną Kūdikiams vi
sų amžių. Jei nori kopijos šitų Instrukcijų pasiųsk At
virutę Į The Borden Company, New York City, ir Mes su 
džiaugsmu Tamistoms pasiųsime Jas Dykai.

Kuomet vaikas nesveikuoju, arba 
neauga kaip reikia, motina neturėtų 
užvilkinti pasitarimą su tinkamu gy
dytoju.

iŠ kitos pusės, normalis kūdikis au-

Milijonai ir milijonai kūdikių išau
go į sveikus grakščius bernaičius ir 
mergaites per gerą motinos priežiū
rą ir maistingą Bordeno Eagle Brand 
Pieną.

Jūsų krautuvninkas parduoda Bordeno 
Eagle Pieną — įsižiurėkit į dėžės pa

veikslą — ir neimkit kitokio.
THE BORDEN COMPANY

350 Madison Ave., New York

Parašyk
Penėjimo 
Instrukcijos

Vardas

KUPONAS .
Kryželį katros nori
Kūdikių Pamokinimų

.Kūdikių, Knyga

DIRVA

M. Bražinskas 2.00
Po $1: M. Greičius, A. Ru

džius, P. Dovidaitis, R. Zelenka-, 
St. Svedokas, P. Savalionis, R. 
Butririiaviče, A. Minikas, V. Le- 
peška, F. Hayd, J. Graužlis. 
Smulkių $3.05. Labu $24.05.

Taigi viso labo Pittsburge ir 
apielinkėj Liet. Politiniam Iždui 
surinkta $685.79.

Prakalbos visur nusisekė kuo- 
puikiausia ir visais vakarais 
žmonės liko pilnai užganėdinti 
išgirdę teisingus išaiškinimus 
Lietuvos dalykų, ir kožnam liko 
aišku kad ištikro ir turėtų Lie
tuvoje taip būti kaip Valstiečių 
ir Liaudininkų atstovai nori.

.Nors dabar Amerikoj bedar
bė, žmonės visgi aukauja kiek 
išgali tam tikslui.

Šie du kalbėtojai 
žmonių ūpą kad be 
daros kuopos visur
narių ir naujų kovotojų už tik
rą laisvę. Nors nekurie gavai- 
lai ir gana šokinėjo, kaip pav. 
Rusų agentai komunistėliai, ir 
jie net buvo parsitraukę iš Chi- 
cagos žaldoką ir visai prieš šių 
svečių kalbą išvakaro rengė sa
vo prakalbas kuriose keikė Lie
tuvos valdžią ir ragino nei vie
ną neaukaut, ibet žmonių atsi
lankė ir gausiai aukavo. Gi tam 
vargšeliui nei ant tikieto 
gon sugryžt nesudėjo.

Taip pat ant klausimų 
metimų Lietuvos valdžiai-
tojai paaiškino, jog dabar tenai 
valdo viena partija kuriai rupi 
daugiau Rymas ir iVaršava ne 
kaip Lietuvos žmonių būvio pa
gerinimas, del to ten taip yra. 
O kad tą viską pataisius reikia 
tokios partijos palaikyt ir 'bal
suot už jų atstovus kurie rupi-: 
nas liaudies reikalais. Vienas 
žmogelis, J.'Semsis, einant lauk 
iš salės suriko: ‘^Buržujai 1”; jį 
moterėlės apipuolę ko plaukus 
nenupešė. North Side .prakal
bose trukšmą norėjo sukelt pats 
žaldokas, bet nieko neįvyko: 
melais nieko padaryt negalima, 
teisybė paima viršų visur.

Daug klausimų buvo ir Mc 
Kees Rokse. Gerai juos išaiški
nus, paskui F. Rodžeris sako: 
“Aš sutinku su šitais Lietuvos 
žmonėmis; bet ne su tais kurie 
Čia pirmiau", buvo atvykę;”

9"do ° su YklausL
g’oO j mais užpuolė vyčiai (ar varla- 

’ _ mūšiai, kaip “Vanagas” juos 
vadina). Jie- daugiausia klau
sė kam gerb. Natkevičius ir Žy
gelis apleido Seimą, ’(kodėl tenai 
nebuvo, ir tam panašiai. Kada 
viskas teisingai buvo paaiškin
ta, žmonėms gausiai delnais su
plojus vyčiai pasijuto -kad ne po 
bažnytiniu skiepu randasi; dar 
Grėbliunas išrėžė spyčių ir spru
ko pro duris, matydamas kad 
niekas jo neklauso.

Dar žodelis prie surengimo 
prakalbų. Nors labai negera 
kad iš karto paskelbto maršru
to nesilaikoma, o vis mainoma, 
kaip buvo ir su šiomis prakal
bomis, vienok pasidarbavus vie
tiniams ant greitųjų viskas at
likta. N. S. pasidarbavo J. Kat
kus ir A? Dovidas; McKees 
Rocke — G. Porčevskis. N. S. 
salės ir'spaudos lėšas rodos pa
dengė Sandaros *42 kuopa; Mc 
Kees Rocke salę dykai davė A. 
P. L. A- 2 kuopa, o o plakatus, 
turbut kuopa apmokėjo.’ Ho- 
mesteade buvo paimta Slavokų 
salė, bet pasidarbavus M. Bra
žinskui ir Pikučiui buvo perei
ta šalę į Lietuvių Klubo salę 
(kuri nors maža, bet visi sutil
po, kiti ir stati stovėjo); tą sa
lę klubas- davė dykai. Gal ma
žiausios pasekmės buvo Brad- i 
docį^e, bet ir ten salė pigiai ap- ' 
siejo. Pačiame Pittsburge salę i 
dykai davė L. M. Dr-ja vakarie
nei. Svečiai išbuvo visą savai- i 
tę pas J. Kazlauskus. Taipgi ir < 
kiti geri, tėvynainiai dikčiai pa- 1 
sidarbavo kaip svečių vaišinime i 
taip ir kituose su prakalboms 
surištuose dalykuose. Visiems . 
prisidėjusiems ir aukautojams 
varde L. P. Iždo tariu širdingą 
ačiū. Juozas Virbickas.

^^'borden-
new york.u-sA

Adresas (Lithuanian)

Laivakortes Atpigo |
I Klaipėdą ir Liepoją $107.00
J Piliavę-Karaliaučių $106.50

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

dar atvažiavus 
iš Lietuvos — 
žygeliui, kurie 
žmonių priete-

SLYSTA LENTA Iš 
PO KOJŲ

Sandariečiams pradėjus smar- 
kiaus veikti, klerikalus pradėjo 
imti baimė. O 
gerb. svečiams 
Natkevičiui ir 
yra tikri darbo
liai, — klerikalai pradėjo iš pro
to kraustytis. Pamatę kad dar
bo žmonės nėbesiduoda išnado- 
li visokiems “kultūros vajams” 
ir kitiems galams, pradėjo per 
savo gramafonus “Garsą” ir 
“Dar-ką” ir kitus visokiais bal
sais šaukti. Taipgi neatsilieka 
pederecijos ir jagamasčiai. Nū
dien Sandariečiai liko jiems to
kie baisus kaip davatkai vel
nias. Klaidina žmonelius per 
sakyklas ii' per savo gramafo
nus buk Sandariečiai baisus 
žmonės, kad tie svečiai Kapt. 
Natkevičiaus ir Mok. žygelio 
ypatose netiesą saką, ir musų 
klerikalai jau stačiai koliotis 
pradėjo. Bet tas neina, kaip 
matyt, jiems ant naudos; žmo
nės slysta kaip lenta iš po kle- 
rikališko krokodiliaus.

Jie tą jausdami keikiasi, mė
tosi ir pliovojasi; 'bet niekas ne
gelbsti. 'Net ir savo neištiki
mus misijonierius primeta San-, 
dariečiams.

Juk klerikalai gerai žino kad 
A. L. T. Sandara yra politiška 
partija o ne tikybinė sekta. Bet 
jie savo šventą Kristaus tikybą 
gromuliuoja kaip vaikas čiugu- 
mą.

Tai ve, mielas skaitytojau,- 
šiandien "gali matyti kas tiems 
Dievo tarnams rupi labiau: ar 
tavo dūšia ar kišeniuje tavo su
taupyti skambučiai. Jie nori 
Lietuvoj įsitaisyti šiltas viete
les ir šv. bažnytėlėse varyti pa
prastą turgavietės biznį, t.y. ož
kas -pardavinėti ir kitus 
tus, kaip anuose metuose 
buvo pradėję bažnyčiose 
mis prekiauti, iki Kristus 
jo pavartoti net spėką kad tuos 
šmugelninkus išvyti iš Dievo 
namų. Bet atėjo laikas nustoti 
kazoką šokti, ir lenta pradeda 
slysti.

Mielas skaitytojau, jeigu dar 
nesi Sąndariečiu stok į jų eiles; 
jeigu nesi aukavęs Lietuvių Po
litiniam Iždui aukauk kiek išga
li, nes tie pinigai bus suvartota 
ne kartuvių statymui, kaip kle
rikalai renka, bet palaikymui 
pilnos laisvės 
darbo žmonių 
j e.

Valio darbo 
Lai gyvuoja Politinis Iždas 

L. T. Sandara!
A. J. Taugotas.

daik- 
žydai 
ožko- 
turė-

ir apsaugojimui 
interesų Lietuvo-

žmonių klesa!

H IRT, MICH.
apielinkė labai tirštai ap-

$3,500. 
parduo- 
uždeda 

parduo-

ši 
gyventa Lietuviais ūkininkais, 
ir žemė čionai yra geresnė ir 
pigesnė. Betgi kurie parduoda 
nori labai brangiai, čia visi gar
sinasi parduoda farmas, patar
nauja dykai. Teisybė, gerai pa
tarnauja: kuri farma verta bu
vo $2,000 pardavį už 
Kurią savininkas nori 
ti už $1,500 agentėliai 
sau uždarbio $1,000, ir 
da už $2,500.

čia begyvendamas, aš dažino- 
jau tikras farmų kainas ir pra
dėjau skelbti žmonėms kame da
lykas. Vienas tokių pardavikų 
užpykęs ant manęs papirkęs še
rifą ir advokatą sumanė atimti 
iš manęs vįsus mano drabužius 
ir rakandus, ir viską išvežęs no
rėjo parduoti į dešimts dienų. 
Atėmė net tokius daiktus kaip 
mano tėvų paveikslai. Bet na
bagas liko patrauktas teisman 
ir turėjo viską man atgrąžinti.

Tokie agentai visapusiai no
ri žmones išnaudoti, ir stengia
si sugaudyt visokias jiems tin
kamas progas. Reiktų žmonėms 
apsisaugoti ir būti atsargiais.

Nuskriaustas Ūkininkas.

Į PILIAVĄ Hamburgą 
Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 
VESTRIS - - - - Geg. 20 
VAUBAN - - - - Liep. 12 

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

CITY OF VALENCIA Geg. 25 
Tiesiog j Hamburgą 

VANDYCK "
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.

Bir. 17 Liep. 19
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sunaikint žemę ir žmones už 
jų nuodėmes, už pamėgimą 
aukso, niekinimą vieni kitą, 
už skriaudimą artimo ir ne
gerbimą lygybės tiesų.

Ir 'kur gi: klerikalai pasi
dalino sau žemę, padalino 
ją ponams; padalino miškus 

j dvarams, ir štai visi vargšai 
palieka vergais, kaip seno
vės Egipte Žydai. Žmonės 
neturi laisvo liežuvio, nega
li liuosai mintyti, ir negali 
mokintis to kas jiems patin
ka, o turi eit pasiklaust pas 
vyriausią pramicorių kiek 

| šiandien vaikai .turi sukal
bėt poterių, kiek uždusimų

Į atgiedoti.
i Ir štai .atsiuntė Dievas į 
Ameriką Aaroną ir Maižie- 
šių pasakyti mums kaip bai- 

l šiai Lietuvos žmonės vergi-

1 S. S. S. S. RAPORTAS
Aš, gerb. Spragilas, kaipo 

labai jprogresingas žmogus, 
nenorėdamas atsilik t nuo vi-1 
su civilizacijų ir kulturu šio I 
dvidešimto amžiaus, irgi jsi- - -e kenči kaip jfe 
taisiau sau beviehnį telefo- J Jval ir kaiį Jdar turės 
ną kad greičiau susmesus su įadaust| ir laiž *is 
visais savo Slaptos Spragilų r n am/ius įei 
Sąjungos- Spragilaiciais. U m*s jų - tos vergijos 

Aną vakarą sėdžiu sau irjneišiiUOsuosime.
skaitau. Ir subirzgė mano 
aparatas ir išgirdau: SssSS 
Soboston, pSsSs Brūklin, Ss 
sSs Čikago ir ssSsSS iš vi
sur kitur kur tik yra kleri
kalų lizdai.

Tai vis Slaptos Spragilų fe“ jiems Išis^ 
Sąjungos Spragilaičių žen-j į. gtai sukaukė visos Įdė
klas 'kad jie šaukias prie vy- rikališkos 'galybės, ir suužė 
riausios savo galvos gerb. jų spauda jr kalbėtojai ir 
Spragilo. - _ . keikūnai ir “auksaburniai”

SSsSsSsS nelaimė, o ne- norėdami intikint mus, Fa- 
laimė Ameriką užklupo, — raonus, kad tie du pasiunti- 
praneša gert). Spragilaitis iš njaj — Maižiešius ir Aaro- 
Sobostono. . . nas — neteisybę sako; kad 

sssS o -dantų griežimas už- Lietuvos žmonės nėra ver- 
ė.jo, —praneša gerb. Spragi-. gij0j ir kad jie dar nesker- 
gilaitis iš Bruklino. džiami, nors kartuvės Vir-

. SSsSsS o strokas apsėdo, baliuje statoma.
Bet tų dviejų vyrų kalbos 
Amerikos Lietuviams Fa-

Dabar tiedu pasiuntiniai 
stovi prieš mus kaip kokius 
Faraonus ir laukia musų 
nuosprendžio ką daryti su 

j Lietuvos žmonėmis: ar pa
likti juos vergijoj ar suteik- I IniaiTA
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— praneša gerb. Spragilai
tis iš Čikagos.

Nauja liga Amerikos kle- Į raonams it Maižiešiaus žal- 
rikalūs užklupo. Nauja ne-jčiai iš lazdos rodo stebuk- 
laimė jų sprandus užsėdo, ir ’ *
nauja pavietrė juos apsiau
tė. ‘ ■

Influenza Ameriką už
klupo ateidama- iš Ispani
jos, o dabar dar baisesnė li
ga užklupo musų klerikalus 
ateidama iš Lietuvos: nugi 
prasidėjo smegenų ištiži
mas, pilvo uždegimas, padų 
svilimas, ausų kepimas, ger
klės užkurtimas, ausų išpū
timas, liežuvio ištinimas ir 
pakaušių plikimas.

Pirmiausia ta baisybė ga
vo sau dirvą klerikališkosė 
redakcijose, Sobostono ‘Dar-i 
ke’, Bruklino “Barškale” iri 
Čikagos “Neprieteliuje” — 
iš tų lizdų kaip kokia paviet
rė prasiplatino po visą kon
tinentą: visi klerikalai ap
sirgo, visi gavo smegenų iš- 
skydimą ir liežuvių sutini
mą ir visi kiti jų galai su
iro. Išvieno tik riksmas, 
šauksmas, kauksmas, dejo
nės ir vaitonės kaip prieš 
sudną dieną, kaip prieš svie
to pabaigą.

Juk ištikro antikristas at
jojo. Nebuvo baisesnio pri- 
gpaudimo klerikalų protams^ 
ir pilvams ir gerklėms kaip 
dabar; nebuvo didesnės ne
laimės nuo antikristų laikų 
kada Amerikoj buvo dvigal
vis aitvaras Šliupas-Dembs- 
kis, kada jau gręsė klerika
lams sudeginimas geležinia
me pečiuje kurį tie antikris
tai padirbę turėjo. Svieto 
galas jiems tada rodės jau 
per visas skyles, tik laimė 
dar kad Dembskis numirė, 
nes pervėlai pradėjo važinė
ti su ugniniu pečium.

Dabar vėl užėjo kauksmai 
kaip dantį geliant, rąitymai- 
ši kaip pilvą skaudant, ir 
urzgimai kaip liežuvį nusi
kandus, nes atsirado vėl du 
antikristai kurie turbut bus 
paskutinis sūdąs musų kle
rikalams čia ir Lietuvoj.

Natkevičius ir Žygelis at
važiavo ! 1!!!

Išgirdo iš jų visi netikėtą 
teisybę, ir nelauktus faktus, 
ir pamatė ’žmonės kaip bai
sus nusidėjėliai Lietuvoj už
simanė tvarkyt žemę ir rė- 
dyt šalį., Baisesnio prasižen
gimo nebuvo nuo Deukalio- 
no ir Pyrrhos laikų kuomet 
galingas Dievas Zeus turėjo!

lūs. Žmonės pradeda su
prasti kad jie tikrai kalba 
už tuos vergus ir kad jie no
ri jiems laisvės.

Kasaus, vai kas bus, jei- 
■ gu dvidešimtame amžiuje 
> Lietuvos vergai bus paliuo- 

suoti ir ponų ir klerikalų 
vergijos; jeigu bus atiduo- 

; ta jiems žemė kurią jų tė
vai jiems paliko užkariauda
mi ir apgindami savo krau
ju. Kas bus jeigu žmonės 
pasidarys sau laisvas mo- 

Ikyklas ir mokinsis tikrojo 
i mokslo palikdami kitokius 
mokslus mokinti ir mokin
tis tik tiems kurie to norės. 
Kas bus kad jų neklausys 
visi ir nelaižys daugiau ran
kų ir nesilenks iki padų, ir 
negalima bus jų priversti 
atiduoti paskutinį savo kąs
nį ir išlieti savo prakaitą jų 

i naudai! Kas bus, vai kas 
I bus!

Nėdykai čia tarp 'klerika
lų užėjo tokia marnastis iš 
kurios prasidėjo visų galų 
suirimas, smegenų prasky- 
dimas ir šauksmas kaip pa
baigai svieto ateinant.

Kam ateis svieto galas,' 
kam ne, bet jiems pirmiau
sia, nes taip jie savo senose 
knygose turi parašę, ir ta
da užstos laisvė ir vienybė 
visoj Lietuvoj ir tarp visų 
Lietuvių genčių ant žemės.

Ištiesų, ištiesų sakau jums - 
jog nedykai užėjo tas dantų 
griežimas, tas keiksmas ir 
šaukimas visų pavietrių iš
gelbėti juos nuo prapulties 
kokia jau atvira prieš juos 
stovi. Yra pasakyta kad 
prieš galą užeis tokie keiki
mai ir pliovonės, neapikanta 
ir kerštas. Ir ištiesų tas iš
sipildo, kaip praneša Slap
tos Spragilų Sąjungos Spra- 
gilaičiai iš visų Amerikos 
ir Lietuvos kampų.

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėju Laikr.

“TRIMITĄ”
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisves Alėja, 26, Lithuania.
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Ištiesų, 
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kų-bepročių 
girdėtų.
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Nuo Redakcijos
BANDYMAI SULAIKYT KARĘ 10-Čiai METŲ
Z”'ENOOS 'konferencija, po 

gabaus vadovo Lloydo
George kontrole, įstengė su
sitarti pasirašyti sutartį su-- 
lyg kurios kiekviena valsty
bė turės stengtis prisilaikyt 
nuo užpuolimo kitos. Ar to 
visos įstengs išsilaikyti sun
ku spėti. Vienok tas užtik-j

600 Metų Nuo Vilniaus 
Įsteigimo

Didis Lietuvos Kunigaikštis 
Gediminas 1322 metais įsteigė 
sau sostinę Vilnių, ir tas mies
tas po šiai dienai toj vietoj sto
vi, dikčiai pažingėjęs pirmyn.

Taigi šiais visais 1922 metais i 
rins ramumo tokioms tau- ■ visas Lietuviškas pasaulis turi | 
toms kurios jo nori. j iškilmingai paminėti Vilniaus įs-

Lietuvos klausimą konfe- teigimą.
rencijoj jau buvo pakėlęs Kadangi, dideliam musų ne- 
musų delegacijos pirminin- smagumui, pirmutinė didžiosios 
kas Galvanauskas. Norima Lietuvos sostinė Vilnius dabar 
išgauti Lietuvai pripažini- j randasi priešų naguose, kaip 
jno. Lietuvos pasirašymas'tinkamiau mes galėtume ta pa
po viršuje minėta sutartimi;minėjimą apvaikščiot kad ne dė-

tų nuo priešų atimtas ir ant vi
sados liktų musų, ir kad šiais 
metais, pradedant septintą šimt
metį Lietuvos valdžia vėl perei
tų j Vilnių.

Visa musų spauda turėtų kuo- 
gyviausia šį klausimą judint. .

Reikia tinkamai paminėti Vil
niaus 600 metų įsteigimą ir vėl 
į jį sugryžimą. Lai vėl Lietu
vos vėliava užplevesuoja ant Ge
dimino Kalno kaip anais laikais 
kuomet pats Gediminas ją ten 
užkėlė!

Pasirūpinkime, pasiskubinki
me! Jau tik aštuoni šių metų 
mnėesiai beliko.

Naujai atvykstanti Lietuvos 
Finansinė Misija privalėtų šiuo-

reiškia jai pripažinimą, nesidami didžiausias aukas Vilniaus momentu pasinaudodama pa- 
ji ir pasirašyiti negalėtų. nuo priešų atėmimui! Įvaryti platų paskolos darbą.

Trumpa ateitis visai aiš-1 Šiais metais, tokios žymios iš- Į Taipgi Lietuvos Šaulių Atsto- 
kiai išveš Lietuvą prieša'kin, kilmės paminėjimui, Lietuviai vas gerb. A. Žmuidzinavičius 
beliks tik užbaigimas ginčo I turi pasistengti kad Vilnius bu- Į lai šią progą Šauliams naudoja, 
su klastingaisiais Lenkais, I

; kuriais pasitikėti negalėsi- Į 
me per .visus dešimts metų 
ir Lloydo sutartį Įvedus. |

Lietuva, kaip paaiški iš I
Galvanausko, į Rusų-Vokie
čių sutartį žiuri'kaipo į pra
džią Europos atsipeikėjimo. I

S. L.A. Rinkimai ir 
Tautininkai

Mes jau minėjome kad Ame
rikos Lietuviai tautininkai, visa
da mėgę “bepartivišką partiją”, 
išsiaugino sau baubą — didelį 
Susivienijimą — prieš kurį da
bar patįs dreba.

Kaip niekad pirmiau, šiais S. 
L. A. valdybos rinkimais apsi
reiškia nesutarimas ir tarp tau
tininkų.

Norime persergėti savo vien
minčius šiuomi,- jau SLA. rinki
mams perėjus, kad Apsižiūrėtų 
ir kad neįvestų į savo srovę to
kių skirtumų kaip atsirado so- 
cialistų-bolševikų ir kitokių iš 
jų “išsivysčiusių”, kaip atsitiko 
klerikalų srovėje, šitie SLA. rin
kimai gali būti žarija sukelian
čia ugnį tautininkų tarpe. Ta
da ji plėstųsi labiau.

Labai neatsargus tame neku
rie musų laikraščiai. Del men
ko nieko, kaip norėjimas vieno 
asmens patekti į S. L. A. valdy
bą, jie sujudina visas galybes, 
pakelia audrą visoje musų parti
joje. Ant kiek tie laikraščiai 
Susivienijimo tautišku išlaikyti 
rūpinosi ant. kiek ne aišku iš to 
kad dabar prieš tą milžiną patįs 

| dreba. Bet labai susirūpina jei 
koks pavienis asmuo pradeda ar
ba pats arba per kitus agitaciją 
už save į viršininkus varyti.

Neatsargi čia yra “Vienybė”, 
pirmiausia, kuri kaip kada pa- 
varinėja kerštus prieš nekuriuos 
žmones esančius tiesiog musų Į 
srovėje. Ant kiek tvirti Brook
lyn© tiltai, ir pavojaus jais 
vaikščiot nėra, jie dar ir po šiai 
dienai nesuveda santaikon New 

j Yorko ir Brooklyno tautininkų, 
ir tarp jų įsisiautus “feudališ- 
ka” kova niekaip neprieina galo. 
Vienas dalykas verda-verda, ap
rimsta, atsiranda kitas, ir vis 
su maišymais visos tautininkų 
srovės. Jei kam ypatos nepa
tinka nekreipkit į jas domės, ap
sieisit rimčiau, naudingiau bus 
pačiam laikraščiui ir visai mu
sų srovei.

“Tėvynė”, SLA. organas, ne
va tautininko redaguojama, bet 
labai įsibauginusio žmogaus, vi
same bara tik tautininkus. Net 
“Sandarai“ užmeta tokį dalyką:

■| “Begalo nerimta ys^cial-iam .tau
tininkų partijos organui ‘San
darai’ tokią agitaciją skelbti sa- 

’ vo skiltyse ir Kuomi demorali
zuoti -SLA.

Visuomet buvo, ir yra, priim-
■ ta kad agitacija kreipia dalykus 

kąip juos norima pakreipti, o 
“Tėvynei” išrodo agitavimas de
moralizacija. Gal ir demorali-

' zacija tas yra ant tokių SLA.
■ narių kurie tautininkų bijo, tai 

yra bolševikų. Bet juk tas yra
1 ant-:naudos tiems kurie nori S.

L. A. palaikyti tautininkų orga
nizacija, kaip ji originaliai bu- 

' vo sutverta.
“Tėvynei” išrodo kad “Sanda

ra”, kaipo tautininkų organas, 
turi visai užmiršti tautininkų 
reikalus kitais kraštais einan
čius, tiktai sėdėti sau ir žiūrėti 
kas joj pačioj dedasi. Jei kas 
už Sandarą paagituos ačiū jam,, 
o pačiam 'organui už savo srovę 
agituoti, visapusiai dalyvaujant 
visuomeniškame judėjime, yra 
nusikaltimas. Kodėl tada ne
nusikalsta 'bolševikai savo orga
nuose agituodami ? Ir, turime 
pasakyti “Tėvynės” redaktoriui, 
jo toks baugštus “bepartivišku- 
mas” atsilieps ant jo paties vie
telės kurią dabar redakcijoj tu
ri. Reikėjo dar labiau, iškalno, 
prieš rinkimus, persergėti tau
tininkų spaudą kad tylėtų kaip 
žemė ir kad už jokį tautininką Į 
SLA. valdybą neprasitartų.

Pačių tautininkų tarpe, šalip 
spaudos, pasirodė du susikirti
mai. Tą plačiau atvaizdina tel
pantis ant pusi. 6-to A. B. Stri
maičio straipsnis. Ant kiek vie
na pusė išdėstinėjus kandidatų 
tinkamumus, 
už savo 
ta pusė 
cijos ir 
ypatų:

Tas atvaizdina tų agitatorių 
neatsargumą su visa savo sro
ve, nors jie ištiesų yra geri tau
tininkai. Jie pu 
gražia agitacija 
jokio iš niekur 
ot taip’ sau tik 
kandidatai patinka, 
atsitikime, vyručiai, 
riau butų tik su savu geru pirš
tis, o ne kitus žeminant save 
manyti vertais augštyn pakėli
mo?

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

(Bus daugiau)

Prof. R u b e k (liūdnai ir smarkiai): — 
Kas nors slepiasi užpakalyje, užpakalyje 
viso to ką tu sakai.

Irena : — Ką gi aš galiu daryti? Kiek
vienas mano tariamas žodis yra Įšnabždė- 
ta man-j ausį.

Prof. R u b e k : — Aš manau jog tik aš

Prof. R u b e k (pasiteisindamas): — Aš 
juk nepadariau tau nieko blogo! Nepada
riau, Irena!

Irena: — Taip, tu padarei. Tu prasi
žengei prieš mano vidujiniausius, gimtus 
jausmus....

Prof. R u bėk (pašokęs atgal):'—Aš!
Prof. R u b e k : — Dailininkas pirm vis

ko. Ir aš sirgau geismu sutverti didžiausį 
veikalą savo gyvenime. (Gryždamas Į at
mintis.) Tai buvo užvardintas “Prisikėli
mo Diena” — pavidalas panašus j jauną 
moterį prisikeliančią iš mirties miego....

Irena : — Musų vaikas, taip....
Prof. R u b e k (baigia): — Tai turėjo 

būti prisikėlimas prakilniausios, tyriausios, 
ideališkiausios moteries 'kokią pasaulis tik

vienas tegaliu .tavo žodžius apvertint.
Irena: — Ištiesų tu ir turėtum 

vienatiniu būti.
Prof. R u b e k (padeda rankas ant 

lo ir intemptai žiuri į ją): — Nekurie. ta
vo budo siūleliai jau nutrukę.

I r en a (švelniai): — Ar nevisuomet tas 
atsitinka kuomet jauna, karšto kraujo mo
teris numiršta? yra matęs. Galiaus aš radau tave. Tu bu-

Prof. R u b e k : — O, Irena, nustok su vai ta kokios man reikėjo, visais žvilgsniais, 
tais, tuščiais įsivaizdinimais.... Juk tu Hr tu sutikai taip noriai, taip linksmai. Tu 
gyveni! Gyveni! Gyveni! išsižadėjai savo namų, genčių ir ėjai su ma-

Irena (pasikelia lėtai nu krėslo ir dre- nmh . „ . . .
bedama taria): — Aš buvau mirus per dau- . J 1 ,e Į1 a ' Taip, tu! Aš atsidaviau vi
geli metu-. Jie atėję suėmė mane surišo s’škai ir neapribotai tavo žvilgsniams.... 
mano rankas užpakalyje. Paskui jie indė- Rar švelniau.) O tu nei sykio nepalytė
jo mane į grabinį urvą, 'geležiniais grotais Jai man§s- 
prie ineigos, tarp kurčiai ištaisytų sienų, 
kad niekas ant žemės negalėtų išgirsti gra
binio, dejavimo. ... Bet nūnai pradedu, iš-Į 
dalies, prisikelti iš numirusių.
sėda).

Prof. R u b e k (po pauzos): 
laikai mane tame visame kaltu?

Irena : — Taip.
Prof. R u b e k : — Kaltu del to — del ta-1f 

vo mirties, kaip tu tai vadini?
Irena : — Kaltu delei to kad aš ture- Į 

jau numirti. ( 
Kodėl nesisėdi, Arnoldai?

Prof. R u b e k t — Ar galima?
Irena: — Taip, gali nesibijoti, riėsų- 

stingsi. Aš manau jog dar nesu pavirtus 
visai į ledą. , ,

Prof. R u b e k ('pasitraukia 
atsisėda prie jos stalo): — Na, 
mudu sėdiva kartu, kaip senose 

Irena: —- Bet ir daugiau 
viens nuo kito negu senose dienose.

Prof. 'R u b e k (prisitraukia arčiau) :— 
Kitaip negalėjo būti.

Irena: — Negalėjo?
Prof. R u be k (rimtai):-— Turėjo at

sirasti padalinimas musų tarpe....
Irena: — Ar tai buvo neišvengiamai 

reikalinga, Arnoldai?
Prof. R u b e k (baigia): — Ar tu atsi

meni ką man sakei kuomet tavęs paklau
siau ar nori keliauti su manim Į platų pa
saulį.?

Irena: — Aš pakėliau tris pirštus ir 
prisiekiau tau jog aš keliausiu su tavim į 
pasaulio galą ir-iki gyvenimo galo. Ir jog 
aš tau tarnausiu visuose dalykuose....

Prof. R u b e k : — Kaipo modelis mano 
dailoje?

Irena: — .... atvirame, visiškam nuo
gume ....

Prof. R u b e k (susijudinęs): — Ir tu 
pagelbėja! man, Irena,- taip narsiai, taip 
linksmai ir pasitenkinusiai.

Irena-: — Taip, su visu savo jaunys
tės kraujo virimu aš tau tarnavau!

Prof. R u b e k (linguoja galva su patik
rinimo žvilgsniu): — Turi tiesą visa tai 
kalbėti;

Irena- — Aš nusižeminau tau 
vo kojų, ir tarnavau tau, Arnoldai! (Ištie
sia sugniaužtas rankas linkui jo.) 
tu, tu!....

tuo

sta-

veik visiškai agrikultūriškas, ir 
visuose agrikultūros darbuose 
milijonai fellahynų yra tik pa
laidos vienutės. Jie dirba ilgas 
valandas krapštydami žemę su 
prastas įnagiais, arba intemp
tai trusiasi laistydami laukus 
semdami vandenį odiniais mai
šais ir pildami tarp ežių kad tie 
ploni upeliai išgelbėtų jų auga
lus nuo išdžiūvimo. Taksai yra 
dideli, ir tiktai skardieji fella- 
hynai palaiko iždą užpildytą. 
Gyvenimo aplinkybės yra visai i 
vargingos; dumblo lipytos stu- 
belės yra daugumos Egipto try
likos milijonų pastogė. Laukup- \ 
se jie dėvi mažai ką daugiau 
kaip nuogumą padengiantį skar
malą, o jų jaunesni vaikai kai- 

a’|iiiUose laksto nuogi. Kuomet 
didžių piramidų ir fellah <pasirėdo. jis dėvi praa. 
lidelin ni-linrin <rraž-1. . , , ,, . . ,tai surauktus marškinius ir pla

čias kelines.
“Nėra ko daug stebėtis iš 

margos Egipto istorijos. Pa
prasta priežastis yra kad ji pra
sidėjo anksti, čia yra viena iš 
ankstyviausiu vietų’kurioj žmo-. -I ’’J i„..„ --------- ----- gyvenimą ir

EGIPTAS 1922 
A. D.

ZARALIUS Fuąd inpėdinis 
Kleopatros;

“Kuomet Did. Britanija aplei- 
r | do savo protektoratą ant Egipto,

ir Niliaus žemės Sultanas per- 
Amerika apie Rusų-Vo- keitė savo titulą ant karaliaus, 

jis patapo pirmu Egipto kara- 
, . . lium nuo Ptolemišku laikų”, sa- smarkiai , . . , . , ... . ko mums prisiųstas buletinas is 
, | Washington; D. C., National

Geographic Society raštinės.
“Senasis Egiptas iš tūkstan

čių metų praeities yra daugeliu 
atvejų daug žinomesnis abelnam 
pasauliui negu šių dienų Egip
tas”, tęsia toliau buletinas. “Pa-1 
veikslai jo <...............
sfinksų, jo didelių piliorių graž-l 
nos dievnamiai ir akmenyje iš
kalti grabai, užpildo istorijas ir 

; ir nenoromis vi
sų skaitytojų atida nukreipta 
ne ant šių dienų klausimų, bet

kiečių Sutartį
Amerikos spauda 

sukilo prieš Francuzų grąsini-1 
mą Vokietijai. Laikraščiai ku-! 
rie visais žvilgsniais už Pran
cūzus kalbėjo, dabar rašo per
sergėjimus įsikarščiavusiam jų 
premjerui Poincare įrodinėdami 
jog šiame Vokiečių pasielgime 
nesimato peržengimo Versalio 
sutarties nustatymų; Francuzų 
žygis užimti Ruhr sritį butų iš 
Francuzų pusės grynai naujos 
karės žygis?

Suv. Valstijų senatorius Bo-1 enciklopedijas; 
rah sako jog Rusų-Vokiečių są- sll 
jungaxbuvo neišvengtina pasek-Įne « 
me tokio santarvės atsinešimo i daugiau ant liudymų apie miru- 
lirikui’Rusijos kbkiš iki šiolei ^i^ J^ydizaciją. - ’ [gus gyveno savo gyvenimą ir
buvo Santarvės visas darbas Vienok šalip fakto kad mu-i® ... , , .ouvo. Santai ves visas aaroas , paliko rekordus apie savo veiki-
hnvn Visada tik nareno-ti dalv- mlJu JieskOJimas buvo per dau-K . .ouvo visada tik paiengu uaiy | ■ ...................... mus. Nekurie anthropologistai,
kus kaip jai patinka ir pasakyti svarbiausia is pnva-
Rusijai ir Vokietijai: “Pasira-j 
šykit čia.-...”

Kuomet Pacifiko sutartis Wa-1 
shingtone daryta, Rusiją, prie 
Pacifiko prigulinti, visai igno
ruota. Tuo visu laiku Japonija 
stūmė ir stūmė savo kariume- 
nę gilyn Siberijbn.

i,. . . , ... , . - , . • 'faktiškai, žiuri į centralinę Af-timu industnju toje salyje; ir. , , . ...j , . , . , , Inka kaipo vieta žmogaus prasi-įjog dabar kaliniai, vietoj, būda- 1 . _ • , . .... ., ■ i įdėjimo, o i Egiptą kaipo vienavojimo keliu, atkasineja kapus .. . . . .. . . ... ’ • .... • . ■■ is pirmųjų pakeliniu stočių joir dievnamius valdžiai, senieji' .... ... ,i , . ... . . . prasiplatinimo po kitus konti-I monumentai yra tiktai atvaiz- r , 1.. i • • nentus.dis sunkaus jų gyvenimo su- . _
traukiantis visas tenaitines min- _^>0 Faraonų valdymo 
tis daugiausia ant dieninės duo-I Egiptas turėjo Grekų ir Romėnų 
nos užsidirbimo. valdžias kurios teatnešė mažu-

“Išviršutinai žiūrint Egiptas pes permainas. Paskui 641 m. 
išrodo didelė šalis. Akis mato1 P° Kristaus- užplūdo tenai Sa- 

Įrakenai, nuo kurių laiko prasi
deda Egipto Mohammetoniška 
istorija. Per tūlą laiką ta šalis 
buvo provincija'Arabiškų Kali
fų; vėliau ji buvo nepriklauso
ma, nors vis Mohammetoniška: 
po Mameluko valdžia; o paga- 
liaus, 1516 metais, ji patapo 
provincija Turkijos, kuri kon
troliavo ją pirmiau per guber
natorių o vėliau 
inpėdininkystės 
arba khedivą.

“Trečiu laiku 
jo su savo ranka Egipto reika
luose 1798 m. kuomet Napoleo
nas laimėjo savo Piramidų Mu
ši. Anglai išvijo Francuzus iš 
tenai 1801 metais ir tą šalį ati
davė vėl Turkijai. 1869 me
tais D.e Lesseps pradėjo budavo- 
ti Suezo Kanalą, kas pridavė 

| Europai didėjančio intereso lin
kui Egipto reikalų. Apsaugoji
mui Europiečių dalininkų Fran- 
cuzija ir Didėji Britanija pada
rė 'bendrą intervenciją 1879 m. 
ir per tūlą laiką kontroliavo fi
nansus. Sukilimas 1882 me
tais prieš Khedivą buvo nuslo
pinta vienų Anglų, ir po to jie 
kontroliavo finansus be kitų pa
galbos. Valdžia savo išvaizda 
buvo Egiptėnų su 'Britų pagalba 
ir su vardine viršenybe Turki
jos-

“Kuomet prasidėjo Pasaulinė 
Karė Did. Britanija uždėjo savo 
protektoratą, panaikino Turki-

‘Klerikalų Pavydo Liga’<jo spalvą prasiplėtusią ai)t pu_|ral
Taip rašo “Naujienos . sėtinai didelės dalies šiaurryti-
Jau nuo kurio laiko klerika-1 nj0 krašto Afrikos žemlapio, ii’ 

lai-savo-spaudoj visais varpais Istatistikos duoda jam plotą su
muša, visais balsais rėkia, tar- vjrg 350,000 ketvirtainių mylių, 
tum butų kas juos už gerklės yjenok tikrasis Egiptas — gy- 
paėmęs. ............ ■ •

"Delko, kas atsitiko?
‘“Menkiausias, rodos, dalykas: 

Amerikon atvyko iš Lietuvos 
pora liaudininkų už savo parti
ją paagituoti, savo partijos rei
kalams pinigų iš pritarėjų pa
rinkti.

“Nejau tiedu žmonės toki 
baisus klerikalams kad del to 
jie istęrijon inpuolė ir apsiputo
ję nesavais balsais staugia, dra
skosi, visų dangaus ir peklos ga
lybių šaukiasi gelbėti?

‘-'žinoma, ne. Dalykas toks, 
kad .del išviso pažangesniųjų 
srovių pairimo klerikalai ilgoką 
laiką turėjo liuosas rankas ir at
virą lauką veikti ir sustiprėti. 
Prisigabenę. tuzinais savo agita- 
torių-demagogų iš Lietuvos jie 
manosi jau visą Amerikos Lie-|toj j0S( Arabišką; jo senieji die- 
tuvių judėjimą suvarę į savo vaj jau užmiršti, ir jis jau — 
tinklą, ir, be to, monopolizavę išėmus tik mažą mažumą — pri- 
visus Amerikiečių kišenius. ėmė Mohammeto religiją. Vie-

“Delto jie pasidarė begalo go- nok Akivaizdoj daugybės užpuo- 
diįs ir pavydus. ...... .HMM
baimės kad to jų tinklo kas ne- venimo tenai, didelės daugumos 
paardytų, kad iš monopolizuo- gyventojų kraujas vargu persi
te kišeniaus kas kitam neišbir- keitė bent kiek. Patįs fellahy- 
tų. i naf, arba kaimiečiai, lyg butų

“Del to visa klerikalų isteri- išžengę iš senoviškų tašytų pavi
ja; visas tas putojimas, visi tie i dalų: jie yra tik nauja gentkar- 
šlykščiausr plūdimai liaudinin-Į tė tų žmonių kurie tempė dide- jos viršvaldystę, numetė Vokiš
kus laikraščius dabar mato to-!liūs gabalus akmenų į vietą bu- čiams pritariantį Khedivą, ir 
partijos.” davojimui dirbtinių kalnų Fa- paskyrė kitą kunigaikštį iš jų

Ištiesų, kas skaito klerikališ- raonams, ar kurie mėtė sėklas šeimynos būti Sultanu. Britiš
kus laikraščius dabar girdi to- į dumblą nuslugstančio Niliaus kas protektoratas dabar atima- 
kių kauksmų, šauksmų, histeriš- išsiliejusių vandenų tūkstančiai ma, bet vietoj atnaujinti pir- 
kų išsiveržimų kad nei lunati- metų atgal, panašiai kaip jie miau turėtą bendrumą su Tur- 
kų-bepročių namuose aršiau ne-. daro ir šiandien. kija, Egiptas atsteigiama kaipo
girdėtų. I “Egipto užsiėmimas yra be-Į nepriklausoma karalystė.”

dalis — yra kaip 
išplaišytu galu: siau- 
ir‘ Niliaus prkraščių 
Išskyrus keleto iš- 

oazų, diduma likusio

i venamoji 
šniūras su 
ras klonis 
žemumos, 
simėčiusių 
iš- vardo žinomo Egipto yra nu
tiesta tyryno smėliu; žvyru ir 
skalurtais kalnais. Iš jo suvirš 
trečdalio milijono ketvirtainių 
mylių teritorijos, apie 12,000 
mylių laikoma galimu naudotis, 
ir pusėtina dalis šios žemės dar 
nėra visiškai išdirbta.

"Sulyginant šių dienų Egiptą 
su buvusiu istorijos pradžioje 
žmogus .pasidalins tarp stebėji
mosi iš žymių permainų iš pa
viršiaus ir stokos permainų ne
kurtuose pamatiniuose dalykuo
se. šių dienų Egiptėnas nevar
toja savo senos kalbos, 'bet vie-

irę begalo go-i__  ________  ____ _ _ r...
Jie dreba iš | limų įvairių atėjūnų ir apsigy-

narius.”

per savo rūšies 
keliu vicerojų

Europa prisidė-

kitų .ne, agitavo 
pasirinktus žmones, ki- 
ėmėsi nešvarios agita- 
pažeminančių intarimų

tokia Savo 
išėjo visai 
atlyginimo, 
kad jiems

Tokiame 
ar nege-

ne
be

tie

Prof. R u b e k : — Irena, ar tu nesupra- 
| tai jog daug, sykių aš veik nesijaučiau sa- 
I vęs tavo meilės sužavėtas....

(Vėl atsi- Irena (baigia nesutrukdyta): — Vie
nok gi, jei tu butum palytėjęs mane, aš bu- 

_  Ąr čiau nužudžius tave ant vietos. Nes aš vi- 
Įsuomet turėjau savo plaukuose paslėpus 
smailią špilką.... (sutraukia kaktą, su

- - ■ Bet po viskuom, po viskuom, nors tu galė- 
jai....

Prof. R u b e k (domiai žiuri į ją): — Aš 
(Pąke'ičiTtoną įTepZsantf) buTvau artistas’ m .

Irena (tamsiai): — Tas ir yra. ras ir 
yra.

Irena : — Su tavim eiti man reiškė at
gimimą mano kūdikystės.

Prof. R u b e k : — Vien todėl
I radau tavyje viską kas man buvo reikalin
ga. Tik tavyje, niekame kitame. Aš per- 
sistačiau tave kaipo dalyką kuris neturėtų.- 
būti paliestas, vien tik branginamas min
tyse. Anose dienose aš dar tebebuvau jau- _ 
nas, Irena, Ir prietarai veikė ant manęs, 
kad, jeigu paliesiu tave, jeigu aš reikalau
siu tave savo, jausmams, mano siela taps 
suteršta taip kad aš nebegalėsiu sutverti to 
ką taip geidžiau. Ir dabar aš tebemanau 
jog tame buvo kiek tiesos.

Irena (linguoja galvą su skausmo pa
gavimu) : — Dailos darbas pirma, o paskui 
žmogiškas sutvėrimas.

Prof. R u b e k : — Gali teisti mane kaip 
nori, bet anuo laiku aš visai buvau užim
tas savo didele užduotimi, ir didžiai esu pa
tenkintas tuomi.

Irena : — Ir tu tikrai atlikai didelę sa
vo užduotį, Arnoldai.

Prof. R u b e k : — Padėka ir pagerbi
mas priguli tau. Aš atsiekiau savo didelį 
tikslą. Aš geidžiau įkūnyti tyrą moterį 
kaip aš ją įsivaizdinau išbundant “Prisikė
limo Dienoje”. Nesidžiaugiau niekuo nau
ju ir nežinomu ir nedievišku; bet buvau 
pripildytas švento džiaugsmo matydamas 
ją nepersimainiusią — tą žemės moterį — 
augštesnėje, laisvesnėje, linksmesnėje sri- 
Ityje — po ilgo besaphio mirties miego. (Dar 
!švelniau.) Tokia aš ją įsivaizdinau — aš 
peršistačiau ją tavo pavidale, Irena.

Irena (padeda delnus ant stalo ir at
silošia krėslan): — O paskui tau jau nebe
reikėjo manęs — pabaigei su manim.

Prof. R u b e k : — Irena!
(Dar bus)

krėslą ir 
Irena, vėl 
dienose.
atidalinti

iki ita-

Bet tu,

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ”, 
nes- jis visada išeina pirmą mėnesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas mėnuo 'sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalho, 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

aš ir at-

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio,
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome

Prie Įžangos
Gamindamas šį veikalą maniau pada-. 

ryti jį takiu kad sykiu butų žingeidus iri 
nušvienčiantis kaip mokslišką taip ir pasa
kišką pusę žvaigždžių kurias mes nuolat 
matome šiaurinėse erdvėse, tai yra visame 
tame erdvių plote kuris guli į ‘pietus kiek 
tik akįs įmato ir randasi šiaurės pusėje nuo 
ekvatoriaus. Kadangi žvaigždės jau iš se
nų amžių užsiliko mums sugrupuotos į tam 
tikras konsteliacijas su įvairiais vardais 
žmonių ir gyvulių, jas apkalbėsime kiekvie
noj grupėj paskirai.

Veikalas bus didžiausis iš visų kokius 
mes Lietuvių kalboje turime, pašvęstus tik 
vien žvaigždėms. Planetų čia nebus api
budinama. Kuomet'šis veikalas eis į kny
gą, bus pridėta prie jo reikalingi paveiks
lai ir žvaigždžių grupių braižiniai, geres
niam skaitytojo supažindinimui su daly
kais apie kuriuos jis skaitys.

• Gaila kad negalima surąnkiot visų kon
steliacijų vardų Lietuviškai, vienok čia mi
nimi vardai yra priimti tarptautinėje lite
ratūroje, todėl geriausia bus jų prisilaikyti. 
Lietuvių pasakų šaltinių beveik sunku bu
tų ir surasti.

Ši knyga, nors netiesioginai, turi bend
ro su mano pirmesnių veikalu “Kas Slepia
si ųž Žmonių Pasakų”, kuris kalba apie da
lykus einančius žemėje, virš žemės ir ore, 
surištus su įvairių laikų žmonių atsineši- 
mais į tai. Čionai matysit žmonių atsine- 
šimus ir pasakas apie žvaigždes, kurios 
taipgi, kaip gamtiniai apsireiškimai ant že
mės, daug atkreipė į save žmonių domę.

Žvaigždžių Tolumo Matavimas 
MIEKO indomesnio, nieko platesnio ne

rasime žmonėse prirašyta, pripasakota 
ir išvedžiota kaip pasakose apie skaisčias 
dangaus žvaigždes. Ar gali skaitytojas pa
sakyti jog viskas tas kas apie erdvių pla
tybes kalbama, yra teisybė? Skaitant, ro
dos, tikėk ir nei žodžio prieš tai negali, pa- 
sakyti.’ - •

Nekurie savęs paklausia: Kaip tie ku
rie apie žvaigždynus 'kalba, kurie apie tai 
rašo ir tvirtinimus daro, gali žinoti jog te
nai taip yra? ’ Juk žmogus, sulyg vėliau
sių orlaivininkystės rekordų, tepakilo oran 
vos apie 45,000 pėdų, o žvaigždžių tolį iš- 
rdkuoja’po tiek tūkstančių milijonų mylių. 
Na, bet reikia daleisti kad mokslas žino ką 
kalba, nes jis turi įmones kuriomis, maž
daug, nustato tolį 'planetos, saulės ir net 
tolimųjų žvaigždžių, žvaigždžių pasiekti 
negalima, — kaip, taigi, galima tvirtinti 
jog ta žvaigždė yra tiek ar tiek milijonų 
mylių nuo žemės; ir tam panašiai?

žvaigždžių tolumo nustatymui varto
jama trigonometrijos sistema. Trigono
metrija yra dabar savaimi mokslo šaka ku
rią pirmiausia išrado Grekas astronomas 
Hipparchas, 160 m. prieš-Kristų; ją vėliau 
tobulino ir vystė kiti astronomai, žymiau
siai Ptolemius, Egiptėnas, ir kiti. Jos bū
das yra toks. Paveizdan, nors nėra gali
ma pamiėruoti ežero' platumo ar ilgumo 
p’ėrtiėsimu per jį šniūro, jo ilgis ir 'plotis 
išmatuojama sp pagalba trigonometrijos 
stovint matininkams .viename ežero šone; 
tuo budu labai lengvai nustatoma tikras 
atstumas sausumos kitoje ežero pusėje. Ta 
sistema matuojama ir kalnų augštumas, ir 
ja taip pat nustatoma žvaigždžių tolu
mas. Apsipažinusiems su trigonometrija 
lengva bus tą būdą suprasti, gi kurie dar 
nesusipažinę galės gauti supratimo iš šio 
pavyzdžio.
< Be panaudojimo matematikos, sekan
čiai galima perstatyti: Skaitytojas stovin- | 
tis punkte (a) lai žiuri į kokį daiktą esan- . 
tį tolumoje (o), kuris matosi tarp kitų dai- | 
ktų. Dabar reik paeiti iki punkto (b) ir 
vėl žiūrėti į (o) poziciją. Patėmys jog tas > 
žiūrimas daiktas pakeitė savo poziciją sy- 1 
kiu su žiūrėtojo vietos pakeitimu. Tokiš i 
išvaizdoj pasikeitimas pozicijos toli stovi- j 
ftio daikto delei tėmytojo vietos pakeitimo • 
vadinama paraliaksa. Jis patėmys, taipgi, i 
jog pasikeitimas priklauso nuo dviejų daly- ! 
kų, pirma, juo toliau jis paeis nuo (a) iki 
(b) tuo daugiau žiūrimo daikto pozicija ; 
pasikeis; ir antra, nuo tolumo jo paties nuo į 
daikto (o), nes juo .toliau daiktas yra jis i 
mažiau savo vietą pakeičia tėmytojui savo i 
vietą pakeitus. Tą aiškiai kožnas patėmi- ' 
jot trukiu važiuojant: juo arčiau randasi

Parengė K. S. K.

I medžiai ar trobos jos greičiau išrodo prale- 
I kia pro šalį, o tolimesni lėtai.
Hiausi kiek tik galima matyti, beveik ant 
i vietos stovi per tam tikrą laiką. Šie tris 
punktai atsako vietoms kur randasi mė
nuo, saulė, ir žvaigždės, kalbant apie žvaig
ždžių tolumo matavimą. Punktai (a), (b) 
ir (o) sudaro trikampį kurio (a b) yra to
lumas vienos nuo kitos žiūrėjimo stočių. 
Tos dvi stotis lengvai pamieruojama bile 
miera, o iš jų sprendžiama tolumas punkto 
(o). Imant mieruot žvaigždes, reikia pra
ilgint tėmijimo stotis (a) ii- (b), ir jos už
ima dvi obzervatorijas tolumo viena nuo 
kitos nuo vieno-žemės krašto iki kitam (t. 
y. 4,000 mylių), gi punktas (o) jau bus mė
nulis. JTėmykim Į mėnulį tuo pačiu kartu 
iš (a) ir (b) obzervatorijų. Su 4,000 my
lių plotu kaipo pamatine linija lengvai iš- 
skaitliuojama jog mėnulis nuo žemės yra 
240,000 mylių tolumo. Taip atmatuojama 
ir saulės atstumas, apie 93,000,000 mylių.

Kaslink nustatytų žvaigždžių tolumo, 
pamatinė linija 4,000 mylių tarpe (a) ir 
(h) beveik neturi reikšmės. Tas reiškia 
jog žiūrima žvaigždė yra labai toli. Tada 
reikia jieškot kitų šaltinių pamatinei lini
jai. Žemė keliauja aplink saulę ratu be
veik visada būdama po 93,000,000 mylių at
stumo. To pasekmėj žemė už šešių mėne
sių buna jau 186,000,000 mylių toliau nuo 
to punkto erdvėse kurį jį pirmiau užėmė. 
Taigi pamatine linija imama jau 186,000,000 
mylios, protarpyje šešių mėnesių, ir tokiu 
žemės vietų pasikeitimų pasikeičia ir vie
tos nekuriu artimesnių žvaigždžių. Tuo iš- 
skaitliuojant, artimiausi-prie žemės žvaigž
dė yra 275,000 sykių tiek kiek nuo žemės 
iki saulei; arba 25,575,000,000,000 mylių.

Šį paaiškinimą prikergiame tik todėl 
kad nekuriems neliktų tamsu pats mata
vimo klausimas ir kad nemanytų jog nė
ra budo žvaigždžių tolumui susekti. Varto
jama prie to kiti tolumų susekimo budai.^^ASTRONOMIJOS ISTORIJA
NJAUDA kokią apturi skaitytojas iš raš

tų apie žvaigždes priguli nuo to kaip 
jis Į tai žiuri: vieniems astronomija yra la
bai žingeidus mokslas, jie tam daug svar
bos priduoda; kiti gi visai nenori jo žinoti, 
aiškindami jog tai esą bevertis dalykas. 
Taip vienok yra ir su kitomis mokslo ša
komis, o tas reiškia individualio žmogaus 
palinkimą. Kartais žmogui nubosta gy
vent ant žemės, tat paskrajoti po erdvių be
ribę buna gera ir suteikia daug malonumo.

žvaigždžių padalinimas. Kiekviena be
veik žvaigždelė kurią tyrą vakarą, nedebe
suotame nakties danguje nuoga akia mato
me, turi savo vardą. “Kidk smilčių mario
se tiek ant daugaus žvaigždelių” — yra te
kis tarmė pas Lietuvius. Tas tiesa. Tarpe 
tų kurias matome yra daugybė ir nemato
mų ; daug jų galima pamatyti panaudojant 
paprastą žiūroną, o su didesnio stiklo pa
galba matai tikrą šviesų miglą, o ne žvaig
ždes — tiek jų yra daug. Didesnės, papras
tai matomos, pasirodo’dar aiškesnės žiūro
nais arba teleskopais Itėmijant, o mažosios 
— padidėja. Taipgi teleskopas atidengia 
daugybes šiaip neįžiūrimų milžiniškų sau
lių; Kožnai jų sunku butų ir vardas duo
ti. Tik nuoga akia matomos žvaigždės tu
ri sau vardus iš senovės užsilikusių pasa
kų; astronomų jos nužymėta Grekiško 
fabeto raidėmis, kitos skaitlinėmis.

Bet žvaigždės nėra 'paskiromis, — 
ra jos kiekviena turinti tik ipdividualį 
vo vardą ar raidę. Jos irgi, taip kaip žmo
nių šeimynos, turi savo bendrus vardus; 
viena žvaigždžių grupė vadinasi taip, kita 
kitaip, šalip savo paskiro užvardijimų. 
Abelnai gi žvaigždžių šeimynos vadinama 
konsteliacijomis.

Konsteliacijų arba žvaigždžių grupių 
yra daugybė, ir jos užsivardija, paveizdan, 
viena kaipo paskira grupė, Orion, Lietu
viškai žinoma Šienpjuviai; toj vienoj gru
pėj randasi didesnės žvaigždės su šiais var
dais: Bettelgeuze, Rigel, Bellatrix, Saiph, 
ir kitos; Canis Major konsteliacijoje — 
Sirius Murzim, ir kt.

Pagal kožnos konsteliacijos žvaigždžių 
didumo astronomai jas vardija šitaip: Al
pha Orionis, kas reikia pirmoji matomu di
dumu toj konsteliacijoj žvaigždė; paskui 
eina Beta, Gamma, Delta, Epsilon ir t. t. 
Tai yra Grekiško alfabeto raidės.

(Bus daugiau)

Del Šaulių ir Kariumenes LIETUVOS VALSTY- 
Nesutarimų ir Šauliams Į

Užmetimų
(Tąsa nuo pusi. 1-mo)

Šauliai kaipo tokie ir nei 
jungos vardu nedalyvauja 
Seimo rinkimuose, nei net 
sčių ir miestų savivaldybių 
kimuose.

Sulyg projekto, visą darbądaryti vieni kitiems priekaištus
_ ’iš to visa niekam jokios nau- varys patįs Amerikos Lietuviai, 
dos nebūtų. Vietoje to, lai be- tie būtent varys kurie norės 
vėl kiekvienas iš musų, visuo- nuoširdžiai remti Lietuvos Res- 
meninkų, politikų, laikraštinin- publiką. Lietuvos Atstovas sa
kų padaro savo sąžinės apskai- vo autoritetu ir intaka, 
tymą, pamiršdamas valandėlei 
savo žiauriuosius vargelius, o 

Į atsiminęs vien tai kas dar graso 
| visos Lietuvos laisvei ir nepri- 
I klausomybei.

Vilnius dar ne musų rankose.
Klaipėdą valdo dar svetimi.
Didžiosios valstybės dar ne

pripažino mums teisės

BEI J PAGALBĄ
Musų išeivijos istorinis užda- 

vinis — padėti Tėvynei Lietu
vai įgyti laisvę ir gerbūvį, su
vienyti savo žemes ir patapti 
pilnai laisva ir nepriklausoma 
respublika. Tą visų musų ben
drą uždavinį turime vykinti vi
si išeiviai išvien, sutartinai. Nei i 

[vienas negali atsisakyti nuo sa
vo dalies darbo. Taip elgiasi 
kitų tautų ateiviai. Taip ir mes 
privalome elgtis. Srovių skir-| 
tingi idealai 'ir nusistatymai l 
anaiptol neprivalo sutrukdyti i 

I valstybinio darbo. Tikrais Lie
tuviais, Lietuvos naudingais pi-1 
piečiais, mes patampame tik tuo- 
met kuomet išmokstame valsty- į 

ne bės reikalus statyti augščiau ne-j 
po gu savo partijų ir srovių reika-j 

lūs. Jeigu mes visi Lietuviai tą Į
■ tiesa pamirštume, arba jos su-! nei •.1 , , ’ . , 11prasti negalėtume, mums nieko 

daugiau neliktų kaip statyti pa
minklą ant savo laisvės kapo ir 
laukti naujos vergijos. Ir ve!

.. • | tui butų spėlioti ir lyginti kuri 
j iš musu sroviu labiau yra nete- -pilieciais, ,

Lrnai rr»c tiL-rnc rautume ir vnI -

Są- 
nei 

val- 
rin-

Gi patįs to- šauliai nori kad valdžia butų 
; piliečių rankose, neatsitraukiant 
. jiems patiems nuo plūgo, ir jie 

žino kad to galima pasiekti per I 
savo rinktą valdžią ir per drau
smingą pildymą savo valdžios 
įsakymų. Patįs Šauliai, kaipo

1 tokie, į Valdžią nenori eiti, nes I 
tuo budu turėtų palikti parti
niai, ir pražūtų šaulių Sąjunga.

Visą tai apsvarsčius, kiekvie
nam bus aišku kad Sąjunga 
gali ir niekad negalės ruošti 
litinių sąmokslų ir maištų, 
dyti valstybės, nei tarnauti 
Lenkų ponams, nei bolševikų I 
despotams, žmonių apgavikams.

O pačią valdžią grobti yra 
dar kvailiau, kadangi ją mes tu
rime kaipo Lietuvos piliečiai I 
kartu su jumis kariais-} 
ir tik turime rūpintis amžių am
žiams sutvirtinti kad tos val
džios iš musų rankų nei koks 
priešininkas neatimtų.

Lieka dar kaltinimų netvar
koje, netakte,- neprityrime, viso
kiuose paklydimuose, ir tt. Čia 
jau nieko nepadarysi. Čia turi
me prisipažinti,, esame kalti. 
Kad butume šventi tai gyvi nu
eitume į dangų, ir Sąjungos 
mums nereikėtų. Taip, daug- 
daug mums visiems trūksta iki 
tikro gero piliečia, galingo Tė
vynės gynėjo idealo.

Bet juk tam tai šaulių Sąjun- 
į ga kaip tik ir yra reikalinga kad 

su jos pagalba eiti prie to kil
naus idealo. Sąjungos tikslas 
yra ir padėti pasidaryti jos na- 

’ riui geru piliečiu, drąsiu ir mik- 
l liu Tėvynės gynėju, drausmin

gu ir doru visuomenės nariu.
čia mes šauliai turime dar 

daug, labai daug darbo. Mes 
stengsimės traukti musų Sąjun- 
gon geriausius piliečius, 
giškai kits- kitą remdami, 
stengsimės, kaip mokam, 
tą gražų 'mokslą, ir nepykit 
taip greitai dar nepriėjom 
tobulybės idealo. '

Čia ■visuomenė ir Jus, Tėvy
nės gynėjai-kariai privalot pa
dėti mums ne piktais žodžiais 
bet gera draugiška intaka. Jei
gu koks šaulys ar Buris elgiasi 
ne taip kaip reikia, perspėkit, 
pamokykit, jei neklauso praneš- 
kit (kiek tai leidžia kariumenes 
įstatymai) atatinkamam šaulių 
vadui ar valdybai, ir tikrai kal
tininkai bus sudrausti arba pra
šalinti. O mėtyti į mus akme- 
nais palikit musų priešininkams, 
Lenkberniams — tai jų darbas.

Pažinkite musų organizaciją,1 
jos tikslus ir darbą, draugai ka
riai, taip gerai kaip jus pažįsta- 
te mus pačius. Juk mes patįs 
nesame iš kito pasaulio atvykę ; 1 
mes esame jūsų broliai, seserįs, 1 
mylimos mergelės, jūsų tėvai ir ' 
vaikai, jūsų kunigai, jūsų tar
nai ir duonos gamintojai, jūsų 
namų kaimynai ir kaimynės. 
Mes esam tie,patįs kas jus bu
vot prieš išeisiant į kariumenę, 
ir kas jus busit iš kariumenes 
pasiliuosavę.

Ai- yra bent vienas Lietuvos 
karys kurs neturi šaulio ar bro
lio, ar vaiko, ar tėvo, ar sesers, 
žmonos, arba mylimosios arba 
nors kaimyno pažįstamo?

Taigi jus mus žinot kaip mes 
jus, bet gal nežinot taip gerai 
musų naujos .organizacijos tiks
lų. Pažinkit tą organizaciją iš, 
musų draugų, iš musų knyge
lių, iš musų laikraščio “Trimi
to”, kuris yra indomus ne tik 
šauliams bet šiaip piliečiams.

Pažinę suprasit kad ne tvar
kos ardymas mums rupi bet jos 
palaikymas; jie bent kokiam 
spotizmui parsidavimas bet 
mokratinės tvarko kūrimas, 
konkuravimas su kariumene 
gaminimas susipratusių miklių 
jaunų jiegų kurios butų kariu- 
menei gera medega.

Pažinkit musų Sąjungos tik
slus ir pamylėkit tą Sąjungą 
kaip mylit mus pačius, kaip mes 
mylim jus ir musų kariumenę.

O garbingai iš kariumenes 
pargryžę namon stosit į musų 
eiles ir padėsit auginti ir mo
kyti naujus jaunus Tėvynės ir 
laisvės gynėjus

Lietuvos Šauliai.
(Tilpęs Kariumenes Organe 

“KARYS”)

Drau- 
mes 
Sėti 
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prie
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de- 
ne 
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Lietuvo;

buvo su-

’ Valst—

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Išpildykit šį kuponą ir rašykit Lietuviškai

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

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

Už $3-nušviesit Lietuvoj vi- 
I są kaimą per metus — už- 

rašykit saviškiams “Dirva

Vardas

Adresas

Miestas __

.50 mėn.
2.50 mėn.
5.00 mėn.

1 šėrą,
5 šėrus, įmokėjus

10 šėrų, įmokėjus

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

Sekančiai galima pirkti 
rus, įmokėjus $5 narystės 

įmokėjus $5.00 
25.00 
50.00

Tat visi skubėkime 
Respublikai į pagalbą.

Nesenai New Yorke 
sirinkusi išrinktoji pereitų metų | 
veikėjų konferencijoj Komisija 
kuriai buvo pavesta sudaryti 
projektą konstitucijos Lietuvos 

! Respublikos Rėmėjų Organiza- 
jcijai. Komisija, susidedanti iš 
i įvairių srovių žmonių, savo dar- 
I bą garbingai atliko, jos sudary- 
j tas projektas buvo išsiuntinėtas 

Ir ve - srovjų vadovaujančioms 'įstai
goms. Gauta jų pritarimai ir

i - , pastabos. Galutinai priėmus ta |
kusi tos tikros tautinės ir vai- konstitucija bus užrnegsta pati I 
stybinės nuovokos, veltui butų I organizacija.

| organizacijos garbingas pirmi
ninkas, turės tik moralės reik
šmės; jisai" tarpininkaus taip 
pat surinktų pinigų persiuntime 
Lietuvos Valstybės iždan. Šiaip 
jau patįs Amerikiečiai 'Lietuviai 
organizacijai dirbs ir veš ją; 
Bus tai kaip ir nuolatinė musų 

būti lai-1 valstybingumo mokykla, čia 
susieis žmonės įvairių pažiūrų 
ir nusistatymų, kiti gal labai 
uolus partijų veikėjai, gal net 

I jų vadai. Tečiau visus juos vie
nys tos pačios Lietuvos meilė, ir 
visi jie jos laisvei dirbs.

Laisvės Paskolos komitetai, 
Piliečių Sąjungos Skyriai suda
rys po kolonijas tos organizaci
jos branduolius. Į tuos bran
duolius turės dėtis visi tikri. 
Lietuvos mylėtojai.

Nario mėnesinė mokestis 25 
centai.

Kiek Jusi) Dolans Jums Pelno Neša?
THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
Inkorporuota pagal Ohio Valstijos teisių ant $250,000.00’, pa
siūlo Lietuviams progą įsigyti pastovių ir ištraukiamų serų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau), nešančių nuo 7% iki 8"c, mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

į INVESTMENTŲ SAUGUMAS
į Investinti į THE A. B. SAVINGS AND 
į LOAN CO. pinigai turi visiškai užtikrintą 
S saugumą, kadangi kompanija visus jon su- 
į dėtus pinigus skolina tik ant pirmų mortge- 
į čių ant gerų nejudinamų nuosavybių Cleve- 
į landė, arba savo nariams ant padėlių kny- 
5 gelių.
C Griežta valstijos Budavojimo ir Paskolos 
c Departmento užžiura nuolatai palaikoma ant 
į tokių įstaigų užtikrina visišką saugumą.
į Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris inves- 
5 tintas Į Taupymų • ir Paskolos kompanijas 
č nežuvo nei vieno investoriaus.
į Bėgyje pastarų 29 metų netoli Du šimtai 
C Milijonų Dolarių ($200,000,000.00) buvo in-, 
c vestinta į šitokias įstaigas.
į PELNINGAS DIVIDENDAS
f Jūsų pinigai taipgi uždirbs pusėtiną pel- 
E ną. Abelnai imant, dividendai mokami bu- 
E davojimo ir paskolos kompanijų šėrininkams 
j Clevelande pereitais metais buvo suvirš 9%. 
J Nekuriais atvejais mokėta net virš 15 nuoš.' 
E Ne tik kad jūsų šėrai.neša diktą pelną 
E dividendais bet jie taipgi auga vertėje kas
■ , metai.
E Tokių kompanijų šėrai dabar yra verti ke
li lis sykius tiek kiek už juos mokėta. Viena 
; Clevelando taupymų ir paskolos kompanija
■ savo šėrų vertę išaugino $246.00 už $100.
E LENGVA ĮSIGYTI ŠĖRUS
E 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, 
J saugiose vietose šėrai pirmiausia patenka į 
; rankas turtingųjų ir jie turi visus pelnus.
• Bet ‘ši kompanija suteikia progą visiems.
I šėrai yra po $100.00 vienas, su $5 narys- 
J tės mokesnio nuo šėro.
■ Vieni šėrai (permanent stock) mokasi pil-
■ nai iškalno. Tuos greit išperka tie kurie tu- 
! ri pinigų.
J Antrieji šėrai (kuriuos galima ištraukti 
i kada nori) irgi yra po $100.00 ir $5 narys- 
! tės mokesties nuo kiekvieno šėro. Tie šė- 
[ rai prieinamiausi darbininkams kurie dirba 
>" už algą ir negali antsyk visus pinigus mo- 
! keti. 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. 
i 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 
mdkestį, 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 įstaiga 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 
saugumą.

Jokiems kompanijos viršininkams nesimo
ko algos kaip tik tiesioginai vedantiems rei
kalus, taigi pinigai nuolatai auga didyn.
NEUŽMIRŠK SAVĘS

Bijojimas dėt pinigus į bankus arba į pa
tikimas bankines įstaigas investinti nepatei
sina tavęs už skriaudimą save paties ir savo 
šeimynos. Buk užtikrintas jog nėra sauges
nės ir pelningesnės vietos padauginimui ta
vo mažučio turto. Nelauk progos iki ateis 
kokie sukčiai ir prikalbęs atiduoti jięms pi
nigus. Investinęs pinigus — kiek išgali — į 
The A. B. Savings and Loan Company turėsi 
progą kiekvienam vėjų pardavinėtojui argu
mentą jog žinai 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.
APIE TAUPYMUS

Kurie nepasirengę užsirašyti nuolatinių ar 
ištraukiamų šėrų, gali savo pinigus pasidė
ti šioj įstaigoj ant knygelių taupymui, šie 
pinigai irgi jums uždirbs kelis sykius dau
giau negu kitur. Bankai paprastai moka 
2, 3 ir 4 nuošimčius už padedamus taupy
mui pinigus, nuo tam tikro laiko, bet visos 
Taupymo ir Paskolos įstaigos moka 5 nuoš.

Depozitai priimama per pačią, ir kiekvie
nas tokis gauna knygelę su įrašyta suma, ir 
taipgi savo parašui kortelę, o paskui niekas 
negali tų pinigų išimt be antro to paties 
žmogaus parašo. Kada, taupyto j ui reikia pi
nigų, jis gali bile kada ištraukt dalį ar vi
sus, ir 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 ląiįęąis, 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 ‘šavo 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 išmokama ant kožno pareikalavimo.
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PASMERKTASIS
. (VAIZDELIS)
Rašo A. Vaičiūnas.

I -
pETRAS buvo nelaimingas, nes nesutiko 

su savo žmona Marcele. Kada augo, 
taip pat visi aplinkui buvo jam svetimi.... 
Jį traukė knyga, visa kas-gražu, kas kilnu, 
dora, šventa. Tėvų noras buvo padaryti jį 
inpėdiniu-ukininku. Užtai neleido jo mo
kytis ir pratino dirbti ūkio darbus; ir kalte 
kalė tuos dalykus kurie Petrui buvo sveti
mi ir prie kurių visai jo netraukė.

Visą jaunystę praleido kovodamas, nes 
nenorėjo pasitraukti nuo to kelio kurin jį 
širdis traukė. Visi, aplinkui, buvo priešin-J 
gi, ir pradėjus artimiems pasakoti apie sa
vo, planus, vieni juokdavos, kiti griežtai 
drausdavo ir manyti apie tai....

Kada sutraukė varžančius jį pančius, iš
ėjo į žmones, be gyvenimo prityrimo, jis 
pasiliko visai vienas; nebuvo žmogaus ku
ris jo siekiams pritaria ir savo širdimi šil
do .... Visa šeimyna, iš kurios Petras ki
lo, buvo labai tamsi: vos tik iš maldakny
gės galėjo paskaityti; kiti ii- skaityti ne
mokėjo.... Atsiduodami Dievo valiai, sa
vo likimu buvo užganėdinti, nes be valgio 
ir menko apsirėdymo nieko daugiau jie ne
reikalavo..

Petras, atitrukęs nuo šeimynos, ėjo sa
vo keliu; klydo, klupo, kėlės, ir vėl žengė. 
Stengės gauti kuodaugiausia mokslo žinių. 
Tai sekės. Visų augščiausis buvo Petro 
troškimas rasti draugą kuris visas savo 
sielos jautimais ir širdimi jo darbams pri
tartų ir taip manytų kaip jam miela.... 
Apie tai labai dažnai svajodavo; visuomet 
ir visur draugo jieškojo..

Apsivedė. Manė atradęs laimę, nes 
tik savo šeimynoje tikėjus rasiąs tai ko ne
surado kitur. Bet.j... apsiriko. Sudavė|, 
kai galva į šieną E .

Nei vienos dienos nepraeidavo kad 
savo žmona nesusipyktų, nesibartų:

— Vienam — balta.
— Kitam — juoda.....

■r ' — Balta!
• — Juoda!!

— Marcelyte, aš turiu eiti miestan, sa
vais reikalais, — meiliai kreipdavos Petras 
į žmoną. — Atvažiavo senas draugas, tu
riu su juo pakalbėti;,.

— Ne, neisi!.... — koja treptelėjus 
žemėn surikdavo žmona. — Valkata tu! 
Ar as viena sėdėsiu, ką?! Pažįstu aš ta
ve! Stengies vis ištrukti kad su mergomis 

. susieiti!..... Neisi, neisi, neisi!! — rėk
davo žmona. — Sėdėk namie....

Jei likdavo namie, tuojau atsirasdavo 
kitokių priekabių; jeigu išeidavo — tai 
gryžęs tiek išgirsdavo “meilių žodelių” kad 
galvoje pradėdavo ūžti, ir norėdavo eiti kur 
jį.kojos neša, į žemės kraštą, kuotoliausia.

Kaimynai pečiai traukė ir stebėjos; 
vieni kaltino vieną, kiti — kitą. Skirtinos 
pažiurus į-gyvenimą, skirtini budai, troški
mai ir keliai nedavė Petrui laimės ii’ dar 
labiau sunkino gyvenimą... ’.

Nebuvo 'kam skųstis, su kuo dalintis 
taip sunkiu, nepakeliamu gyvenimu....

su

Kuomet Marcelei kalbant Petras tylė
davo tuomet jinai pradėdavo verkt.... Tu
rėjo kalbėti, nervuotis, nors gerai žinojo 
— nesusikalbės!

Ir jos, Marcelės, buvo baisus gyveni
mas. Verkdavo, keikdavo, ir vis norėdavo 
kad Petras butų kitoks; bet koks to jinai 
nežinojo: vieną dieną vieno geidė, antrą — 
kito....

—- Ar tu mane skaitei bent vieną dieną 
žmogumi su savo norais, troškimais.... — 
Išaušdavo Petras.

—- Ne! — piktai atsakydavo Marcelė.
— Ar tu į mane prakalbėjai bent vieną 

kartą žmoniškai, kaip į žmogų ?.... Ar 
bent kartą nutylėjai kada užėjo tau noro 
man ką baisaus pasakyti?!! — klausė Pe
tras.

Marcelė tylėdavo lupas sukandus, gal
vą nuleidus, ir visuomet kuomet jisai bū
davo nuvargęs, nusidirbęs, stengdavos jį 
nervuoti ir erzinti....

Niekuomet ji nenusileisdavo, nei per 
plauką.

Kartais abudu verkdavo: jisai savo ne
laimės; jinai — del to kad jis taip nedaro! 
kaip jinai šiandien nori....

Šeimyninis jų gyvenimas buvo baisus, 
I nepakeliamas.

Kas vienam buvo brangu,'kitam — nie-1 Graži tu kaip obelės jaunos lenkai Išėjo Iš VILNIAUS 
I į apielinkes daryt rekvizicijų. 
[STEIG. SEIMAS IŠSISKIRSTĖ 

pabaigęs posėdį valgyt pietų. 
KARO STOVIS PANAIKINTAS 

š'j m. kovo 
saloj.

GENUJOS
NEĮVYKS 
10 d. prieš 
Ir tam panašiai.

Iš Ministerių Kabineto “Kul
tuvė” paduoda sekančią žinią:

E. Kaunas. Įsteigta prie esa
mojo Ministerių Kabineto dar 
šios Ministerijos: Lenkų Reika
lams Ministerija, Rusų Reika
lams Ministerija, Vokiečių Rei
kalams M-ja; Latvių Reikalams 
M-ja, Totorių Reikalams M-ja, 
Čigonų Reikalams M-ja, Karai
mų Reikalams M-ja. Šitų tau
tinių mažumų Ministerių Kabi
neto posėdy nutarė leisti Lie
tuvių didumai vartoti Lietuvių 
kalbą šalę savo kalbų, kaipo val
stybinių, ir Lietuvos valstybės 
sąmatą nutarė padalinti lygio-) 
mis dalimis tarp tautinių Mi- nabagai‘didvyriai‘gauna Ii nkL 
nistenjų . |nj per nosj( per paįj vejdo vidu

rį.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

I Jauna tu kaip gėlė 
Nesenai dar pražydus, 
Kaip vyšnių žiedai margi, 
(Apkaišę prasprogusį medį 
(Pavasario dienoj šiltoj.

sustatyta tokio pat stiliaus rai
dėmis, technika taip pat lygi 
“Lietuvai”, ir žinios sutaisyta 
tokioj pat tvarkoj kaip to ofi
ciozo.

Pirmutinis žodis į skaitytoją: 
“Pilieti'! 1922 m. apriliaus 1 

d. — laimės diena! Susirūpink!”
Naujausios žinios sutvarkyta 

sekančiai: /.
LENKŲ RUSŲ KARAS jei dar 

neprasidėjo tai tikrai kada 
nors prasidės.

Iš gamtos tyrimo stoties pa
duota sekanti žinia:

“Pavasaris eina. Vyturiai jau 
sušalo. ‘Didžiojo Nago’ Orde- 
no Ricieriaus špokams intaisy- 
ti vasarnamiai tušti. Špokai su
laikyti ties demarkacijos linija 
sušalo.
neatskrido.
Genujos 
Lietuvos

Lenkų aeroplanas dar
Maža vilties kad 

golfštrimas atmainytų 
klimatą.”

Štai aną sykį mums teko bū
ti liudininku Clevelando 'Birutės 
Kepyklos, direktorių susirinki
mo “Dirvos” budinke. Ginčijo
si iki Marsas užtekėjo.

Kokie paiki' tie smertelni žmo- 
neliai.

kis. Jinai, prie žmonių, stengdavos visuo-1 Pražydėję pumpurai, 
met Petra žeminti; taikė jam kuoaštriau- į *aiP P*™8?™ dangus 
sius žodžius. Neturėjo Marcele moteries, Kur ,tik saul| viena & 

i širdies, sielos, švelnurtio.... jr žvaigždės vaikštinėja.
Petro siela buvo begalo jautri. Mėg- L, , , . .....

davo muziką; del jos daug ko nustojo; is- Tfk ka aristas žiedas 
sižadėjo visa to kas kitiems buvo brangu, j Lėtoj pavasario dienoj, 
Gražiai dainuodavo, rašinėdavo eilraščius: Kurio dar nei vėjai, 
ir šiaip trumpus rašinėlius. Labai mylė- Nei peteliškės pabučiuot 
jo gamtą ir jos sutvėrimus, augalus, pauk- Nespėjo.
ščius.... ir žmones, bet tik iki tolei kolei 
galutinai vieną žmogų, t. y. savo pačią, ne
pažino kaipo žmogų.... Petrui rodėsi kad 
žmonės tokie geri, širdingi; beit dabar — 
ne. Dabar Petras žmonių nemylėjo: juk 
žmonės nedavė jam augštai išsilavinti, juo-l^gu“^“ aid’aFs keičiantis, 
kės kada jis žengė pirmuosius savistovius L, . ...
gyvenimo žingsnius. Žmonėse išsirinko Slaptinga tu kaip pumpuras 
zmogiĮ-di augą, bet taip tas žmogus jį kan- Kurio vaisiaus nežino niekas 
no jog kartais, naktį besiginčijant, jisai iki rudens nesulaukia, 
griebdavo pagalvę ir sprukdavo ant augšto Ir kaip erškėtis išbujojęs 
kad tik negirdėti beprasmių, bereikalingų | Ir viliojus prie save visus,, 
užmetinėjimų. Išgirdęs kad žmona verkia 
vėl gryždavo. Paskui, kuomet jį pradėda
vo kolioti, bėgdavo vėl ant augšto, ir taip 
daug naktų praleido....

Linksma tu 'kaip vėjelis 
Vasarą pajūryj smiltyne, 
O tavo akįs dega saules 
Karštumu.
Linksma kaip upelis 
Per akmenis čiurlenąs

[Bet duriantis jei kas ranką 
Pridėti norėtų.
Myliu aš tave kaip ugnį 
Be kurios nebūtų gyvybės;

Bėgo dienos, o jų santikiai aštrėjo. Jos Kaip augmenis be kurių 
. ° 7 * * Nahntn muictn ir lantimiNebūtų maisto ir jautimo. 

Myliu kaip vandenįgiminės liepė skirtis. — Skirkis, vaikeli, 
sakydavo. — Matai, jis negražus, bjaurus, Kuris širdį atgaivina 
nemokytas, biednas.... Visi jo giminės Tyruose paklydusio, 
iš ubagų paeina.... Tai nusirinkai, vai-. Myliu tave ta meile 
keli, neduok Dieve!.... Gėda ir žmonėms Kurią poetai vainikuoja, 
pasakyti!.... — taip kalbėdavo jos gimi- į" kuri turi pradžią 
nes. Jam nuvykus į jos gimines būdavo 1 ° , Adonis
labai nejaugti; visi žiūrėdavo su panieka
— biednas... neturtingas... neturi “gar
sios” ir turtingos giminės. -... kur su juo 
pasirodysi..... — Tuomet Petras išeidavo 
į laukus ir verkdavo, verkdavo.... Matė 
kad jo gyvenimas galutinai suardytas....

— Bet aš prisiekiau jos neapleisti!! i 
Taip!. Tai'gerai pamenu. - '

Jo giminės taip pat buvo prieš jį nusi
statę. Kaip ir su pašaipa žiurėjo. Tik pa-! 1 
matę kad jis negali su žmona sugyventi, ' 
pradėjo interesuotis. Buvusieji draugai, 
su kuriais kartu augo, dabar rankom pi o- L 
jo: Gyveno su tėvu — nesugyveno; dabar ‘
— vėl tas 'pats.... ji

Jo giminės šventadieniais užeidavo pas ‘ 
Jo pati to nenorėdavo. 'Vieną kartą 

prie jo motinos pradėjo jį visaip niekinti, 
tai motina užtarė. Tuojau ji paėmė moti
ną. ir .išmetė pro duris.... Nuo to laiko 
jo giminės pas juos nesilankydavo. Jo gi
minės jos giminių, o jos giminės jo giminių 
nepažinojo ir pažinti nenorėjo. Viskas bu
vo kitaip kaip turėjo būti. Jis kent! Ken- 
tž, keikė, verkė ir vis kentė!! Atsižadėjo 
savo karjeros kaipo operos artistas, nuta
rė ne’rašinėti eilių, straipsnelių, o gyven-j 
ti kaip gyvenimas diktuos.

Užsidarė pats savyje, sunyko, nublan- tuose atsitikimuose, šios gerb. 
, • i j • j -j -■ j. j • x Adonio eilės yra be antgalvio.ko. ir būdamas dvidešimts’ devynių metu TZ . . . . .. ,.v z . j . . . Keista, ar ne: poetai tiek pri
vyrąs išrodė nemažiau keturias dešimts i galvoja žodžių ir eilučių priraŠ0i 
penkerių metų. j o. neįstengia išgalvot eilėms už-

(Bus daugiau) |vardinimo. Juk rodos menkas
_______________________________ ________  niekis butų antgalvį pridėti, to-

■ ' - • | kias ilgas eiles surašius. BetLietu viską i-Angliška* ir Angliškai-Lietuviškab , n
n rt V M A Q stai ‘ mes isran^ame: Daug
" U I IN A o yra eilių tokių kurių tik pats

Nuo Juokų Red.: štai turime 
tikras pavasario eiles kalban
čias apie gėles, žiedus ir pačią 
gamtą, ir sykiu apie meilę, o to
kios eilės tegalima parašyti tik 
kada poeto meilėje irgi apsirei
škia pavasaris, arba tiktai pra- 

idžia. .
Gal nekuriems šios eilės išro- 

dys “futuristinės” ar kitokios, 
apie kokias pereitą sykį minėjo
me, ir gal manysit jog gerb. 
Adonis paintekmėtas tuo musų 
pašiepimu “futuristų” ir kitų 
“istų” jas prisiuntė. Bet apsi
riksite. šios eilės mus pasiekė 
dar pirm negu anas numeris bu
vo išėjęs, ir jos nėra futuristi
nės bet, taip sakant, a la Ra
bindranath Tagore. Kas gerb. 
Tagore yra čia sunku butų iš
aiškinti, bet trumpai sakant, jis 

i yra žymiausias Indijos poetas 
ir filosofas, dabar turintis 60 
m. amžiaus,. o 1913 metais lai
mėjęs už savo poeziją pasauli
nės literatūros Nobelio dovaną.

Mes perdaug nenorime apie 
šitas jo eiles kalbėti, tik pasaky
sime jog pastebėjome jose vie
ną dalyką. Kaip ir neretuose ki-

Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- antgalvis viską pasako, O eilės 
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda beveik yra bevertės' arba ant- 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- | lvįg paaiškina visai kita 
dzio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam ji . . .
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Anglis- negu eilese landi, 11 tankiai ei- 
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus Į lių visai negali suprasti. Tokių 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia- daug gauname iŠ Lietuvos, taigi 
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su bijome net talpinti O Šios gerb 
Anglija su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- Aį . eilės Hma ’ laik 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones | . . .
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi. ištisai tik pačiu antgalviu, ir
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ......... $10.00 viską paaiškinančiu, kaip kad
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ......... $11.00 eilių visai nebutu.

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos.žmonijoje. Para- i . Mes ^vome iš Lietuvos nau- 
še kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, laikraštį Kultuvė , klfris Už
pusi. 171 .................................. 75c | sirekomenduoja sekančiai: “Vi

li 45 Akyvi Apsiriškimai Sviete ........ p. 79 35
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

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

Reikalaukit “Dirvoje”

su be palitikės vienraštis, eina 
vieną dieną, išskiriant dienas po 
jomarkų ir rautų. Viso numerio 
kaina—5 otsmarkės. Visų šalių 
juokdariai vienykitės! Nepas
kutinis numeris (000). IV šmu-

skelbimas, atvaizdinąsVienas
ir kitų pobūdį, yra šitoks:

“Balandžio 1 d. 1922 m. VAR
ŽYTINĖS.
junga skelbia skubiems remon
to darbams redaktorių galvose 
atlikti. Varžytinės įvyks apri- 

KONFERENCIJA j liaus pirmą dieną “Tėvynės Bal- 
š. m. balandžio so” redakcijoj, Aleksoto gat. 6. 
piet, tik po piet. Tel ®4.”

30 d. Porto Riko

Burbulai poška klerikalų sme
genyse ir jie mano kad tai karės 
fronte bombos. Štai “Draugas” 
ką skelbia: “Garmaus prakalbos 
Bridgeporte sutriuškino laisva
manių frontą. Laimėjimas vi
sais šonais” — tai ant pirmo

Laikraštininkų Są-I puslapio.
Žiūrim ant antro puslapio, ir 

jame laimėjimas .......... 0 
ant trečio ” ................. 0
taip ant ketvirto, penkto ir šeš
to, vis laimėjimai ................. 0

Garmus ne kunigu nevadina
ma, žmtmių geresniam apmulki- 
nimui.

Gaila kad negalime 
’Kultuvės” čia patalpinti.

visos

Bei neužmirškime ir savęs. 
Mes gyvename Amerikoj — ir 
čia turim keistybių. “Naujienos” 
deda Genoos konferencijos “gal
vas” ir tas galvas patalpina to
kioj vietoj kad visada jos buna 
sulenkta stačiai per nosį.

Vienas iš prasčiausių papročių 
musų 'Lietuviškoj laikraštijoj 
Amerikoje tai skyrimas garbin- 

I giausios laikraštyj vietos kokių 
| nors pažymesnių žmonių paveik
iama. Ta vieta yra’pats pirmo 
puslapio viduris, ir kaip tyčia’ 

(visada laikraštį lankstant tie

Kaip keista kad nei vienas iš 
Rusijos pasprukęs darbininkas 
pribuvęs į kitą šalį nepasirodo 
“užartavotas” komunistas ir ne- 
sigriebia “laisvės idėjų” skelb
ti bet vis tik jas smerkia.

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

I gelio metai.”
Tai yra didžiausias juokų lai

kraštis ir ypatingiausias kokį 
tik Lietuvos galvočiai galėjo iš- 
mislyt. “Kulturė” yra gyviau
sias ir puikiausias pamėgdžioji
mas oficialio Vyriausybės orga-1 
na “Lietuva”: Visas laikraštis)

Bolševikų atstovas (toliau ra
šo “Kultuvė”) inteikė Lietuvos 
Vyriausybei notą reikalaudamas 
suteikt bolševikų atstovybei 15 
neliečiamų būtų, tinkančių ko
munistinėms spaustuvėms įren
gti. Kauno Komendantui pasiū
lius, Valstybės Prezidentas ir 
Steigiamasis Seimas sutiko iš
sikraustyti iš jų užimamų na
mų ir atiduoti juos 'bolševikams.

4^
Mes mislinome kad tik del po-Į 

litikos žmonės naktis nemiega. 
Bet taip dedasi ir del duonos. I

Nutrinkite saro 
skausmus 

RenmatiJkns, 
Neuralgija, 
Šlubumą, 

NlksterSjima, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimų, 
Peršalimą.

Tėmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN. 

KLIS.

W cigaretai
Kad “Kultuvė” yra artimiau

sia mums, tautininkams, galima 
matyt iš visko, kaip iš pašiepi
mo " klerikališkos valdžios; taip 
ir bolševikų. Dar liudija ir ši 
žinelė.:

“Soc. liaudininkų demokratų 
vadu, diktatoriaus teisėmis, [iš
rinkta generole Bortkevičienė. 
Pirmiausiu jos rupesniu biuvo 
išrašyti iš Vakarų Europos chi
rurgą kad padarytų partijai 
operaciją nupjaudamas Rusijoj 
priaugusią uodegą soc.

šioji “Kultuvė” labai puikiai 
moka pašiept visus musų gyve
nimo kampus, visus klausimus 
ir reikalus. Paliečia Steig. Sei
mo darbus, tuščius ginčus, at-1 
vaizdindamas juos iškreiptoj la
bai vaizdžioj formoj; paliečia 
meną, dailą, politiką, ir viską 
kitą. Net patįs skelbimai sutai
syta taip ypatingai ir pašiepian
čiai daugelį musų gyvenimo pu
sių kad imk.ir juokis.

Geri!
Pirk Šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

PRANEŠIMAS - į
Jeigu jus palikot pinigus ant Depozito banke kitame mie

ste atvažiuodami gyvent j 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 j

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY

St. Clair Skyrių 2006 St. Clair Ave.
PETRAS MULIOLIS, 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 AiND LOAN CO. yra suorganizuota 1913 
metais. Jos sumokėtas Kapitalas yra Milijonas Dolarių ($1,000,000,00) 
delei ko taupymas pinigų šioje įstaigoje yra saugus ir užtikrintas.

čia mokama 5% už padėtus taupymui pinigus, skaitant nuo dienos kož- 
no padėjimo.
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE 
RINKIMU AGITACIJA

urėdus. Bet niekas “Laisvei” met nebuvo ir nėra (tai tik gud- 
nepasakė kad ji turėsianti nu- rus 
kentėti, ar komunistų partijai 
kenksianti (nors SLA. origina
liau 
ja).
ciją 
kio 

iniai; bolševikų partijos žmonės (nešvarią agitaciją (slaptais la- 
didžiuojasi savo organo uolumu.
O kad "Sandaroje” pasirodė ko
kio ten korespondento straips
nis tai musų Sandariečiai nusi
gąsta. Kodėl “Vienybė”, pašven
tusi savotiško turinio editoria- 
lą, nenusigąsta nors kaip kas 
galėtų patraukti ją ir teisman 
už kriminalį prasižengimą prieš 
S. V. tiesas. Kodėl “Dirva”, 
“Naujienos” liuosos nuo agita
cijos bei išreiškimo savo nuo
monių, nesirūpina kiek nuostos 
savo skaitytojų išreiškiant savo 
opinija ?

Laikraštis, kaipo laikraštis, 
yra tam kad kalbėti apie visuo
menės reikalus. Kaip jis tuos 
reikalus supranta pasirodo iš jo 

I nuomonių. Pagelbėti ar kenkti 
kokie nors straipsniai laikraš
čiui ar partijai tik tuomet gali 
jei skelbiama neteisybę. “San
dara” nepasakė nieko tokio kas 
butų neteisybė.

To paties straipsnio, tilpusio 
“Dirvoje” ir “Sandaroj”, pasiro
dė'ir lapeliai tūlose kuopose. 
Kas juos paskleidė, kas rašė — 
prirodymų jokių merą. Vienok 
laikraščiai ("V.” ir “Nauj.”) 
spėlioja buk tai darbas tų pa
čių žmonių kurie kandidatuoja į 
įvairius (SLA. urėdus. Aš ne
darysiu spėliojimų, neatsakysiu 
už kitus kandidatus, bet aš pa
sakau kad su tais, ar kitais, 
straipsnių rašymais neturiu nie
ko bendro.

Kažin iš kur išdygusi slapta 
organizacija “Krivija” siuntinė
ja įvairius lakštus. Na, šiuose 
SLA. rinkimuose “Krivija” irgi 
Įkišo savo pirštus. Už tos or
ganizacijos darbus spėliojimais 
primetama kaltė tai tiems ke
liems asmenims, tai 26 kuopai 

turėtų I kurioje tie tariamieji asmenįs 
Ar aš, ■ priklauso, kaip antai Strimai-

Laikraščiai, (Partijos,* Politiniai J 
Rateliai, Slapta Literatūra 

ir Mes.
Ir kitą kart žmonės gyveno, 

dirbo, rūpinosi savo privačiais 
ir bendrais visuomenės reika
lais, bet tokios agitacijos ir var
žytinių už vietas, tokių politika
vimų kokius dabar tenka pergy
venti, nepamename. Mes Ame-1 
rikos Lietuviai neturime didės-' 
nes respublikos kaip S. L. A. I 
Tai didžiausia musų valstybė ■ skriaudęs SLA., neprisilaikant 
kurioje gyvena įvairių politinių SLA. seimų nutarimų. Jo yie- 
įsitikinimų žmonės, šioje res- ton peršama prie šio straipsnio 
publikoje būdavo truputis agi-1 pasirašęs A. B.-Strimaitis į iž- 
tacijos, rinkimams prisiartinant, dininkus; nurodoma jo nuopel- 
bet ta agitacija būdavo nepra-1na* organizacijai, jo teisingu- 

' lenkia kriukiais einančio elgė-1 mas, ištikimybė, etc.
tos. Gi dabartinė agitacija ta
rytum laksto moderniškais oro- 
planais, nešioja žinias po visas 
SLA. kuopas, barsto įvairią Ii- partijos organas, patalpindama 
teraturą ir slaptus lapelius kaip (agitacijos straipsnį nustosianti 
iš gausybės rago. Laikraščiai I savo partijos narių pagarbos, 
talpina sieksninius straipsnius tas kenkia net partijai, nes tūli 
su Įrodymais (kokie kandidatai asmenįs (o ypatingai aš) esą 
tinka užimti įvairius urėdus šio-1 daug kuo visuomenei nusikaltę, 
je organizacijoje; nesigailima Talpinant panašius straipsnius 
įvairių įvairiausių intarimų, įro- “Sandara” kompromituojanti vi- 
dyrnų jiems kalčių, netinkamu- sus narius visuomenės akyse... 
mo, — žodžiu įsakant, purvini Užmetimas man kad aš esu 
šmeižtai pilasi ant kandidatų pridaręs visuomenei blėdies dar 
galvų iš visų pusių. Žmonės niekuomet nebuvo man įrodyta, 
yra inkriminuojami, statomi plė
šikais, vagimis visuomenės aky
se. Ir tai tokie žmonės kurie 
yra nemažai visuomenei pasi
darbavę ir turėję pilną pasiti-l 
kėjimą. Patįs tie žmonės apie 
kuriuos taip daug pastaruoju 
prirašyta, kaž kodėl tyli. Seno
vės priežodis sako: “Tyla gera | 
byla”. Bet, atsiminus dabar
tinę modernišką patarlę, “Tylė
jimas reiškia sutikimą”, aš, vie-1 
nas iš tų kandidatų, patekęs vi
suomenės mintuvuose, ilgiau ty
lėti negaliu, nes SLA. išganyto
jai ir gelbėtojai su savo purvi
na agitacija nužengė pertoli. 
Dėlto nepavydės man gerb. Re
dakcija truputėlio vietos savo 
laikraštyje pasakyti kelis žo
džius apie daromus man intari- pakenkti 11 
mus kurių delei ne vien man kaipo tos partijos žmogus, esu pis, Danielius, Račkauskas, Jur- 
taikoma užkirsti kelias besidar- ką nors blogo partijai padaręs? geliutė, Vitaitis, Bukšnaitįs, ir 
bavimui musų visuomenės la'bui, | Ar esu ką nors blogo visuomenei Į kiti darbštesnieji SLA. nariai, 
bet į tai traukiama net laikraš-j padaręs ? “Laisvė”, komunistų J Tai viena lakšto pusė. Gi. antra 
čiai ir partijos, grumojama vie- organas, jau nuo praeito rudens Ipusė, yra kitokia.
nu kitiems kenkimu ir ardymui varo intensivę agitaciją kad per-( "Didžiojo New Yorko SLA. 
viešųjų darbų. Įvarius savo pasekėjus į S. L. A. kuopų Komitetas”, kurio niekuo-

štai “Dirva” ir 
[ spausdino ilgoką 
ikios ten S. L. A. 
misijos nurodančios kaip, už ką 

į ir kodėl turi S. L. A. nariai bal- 
Isuoti už tokius ir tokius kandi
datus; ten nupeikiama vienas- 

' kitas iš nominuotųjų ir priėmu- 
Isių kandidatūrą asmenų. Įžy
miausiai vedama agitacija už iž
dininko vietą. " Senasis iždinin
kas T. Paukštis intariama nu-

"Sandara” iš- 
straipsnį ko- 
Rinkimų Ko-

yra tautininku organizaci- 
Atpenč, — tenai tą agita- 

veda pati redakcija, ne ko
tai korespondento straips-

pseudonimas), išleido lape
lius ir išsiuntinėjo SLA. kuo
poms. Tuose lapeliuose aš esu 
inkriminuotas penkiuose punk
tuose. Persergstima SLA. na
riai kad nebalsuotų už mane Į 
SLA. Iždininką, buk: 1) Aš per

Pasirodžius šiam straipsniui, 
tūli Sandariečiai baisiai persi
gando kad “Sandara”, kaipo

Kas, kur, ką rašė — visuomet 
rašė pasislėpę idant nebūtų ga
lima patraukti teisman už inkri
minavimą., Na, žinoma, laikraš- 

Ičius talpinusius ar talpinančius 
kriminališkus šmeižtus galima 
patraukti atsakomybėn; bet 
man, visą amžių iš algos gyve- 

I nančiam, tas negalima, tai ir 
reikia nešti juoda dėmė.

Visuomenės veikėjo darbai 
niekuomet visiems nepatiko ir 
nepatiks, o kuomet taip yra tai 
ir politinių priešų apsisaugoti 
nėra galima. Kadangi nuo to
kių negalima apsisaugoti tat 
Įvairių pseudo-purvintojų kiek
vienas viešas žmogus turėjo, tu
ri ir turės.

Kodėl .tas straipsnis 
'‘■Sandarai” ?

®SAVINCSH//
I'Wa-AzO'Jjg/,

VISIEMS MANO DRAUGAMS, RĖMĖJAMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS PRANEŠIMAS

pRANEšU šiuomi jog visas biznis kokį aš savo vardu variau po 
numeriu 2006 St. Clair Avenue, nuo Gegužio 1 d. pereina i 

naujai įrengtą gražų ofisą šiuo adresu: 3352 SUPERIOR AVE. 
prie E. 34 St. (formalis atidarymas bus Gegužio 2d.), todėl vi
sais reikalais kokius iki šiolei su manim ypatiškai ar mano fir
mos vardu turėjote meldžiu kreiptis į naują vietą. Tenai visame, 
kaip iki šiolei per daugelį metų, jums bus atsakančiai patarnauta.

Naujoj Vietoj įrengtas Bankinis namas ir kitokių reikalų ofi
sas po senovei patarnaus mano pažįstamiems ir draugams kaip 
pasidėjime taupymui pinigų, paskoloms, taip pat ir Insurance 
visose jos šakose (namų, rakandų, etc.) ir abelnai visuose reika
luose surištuose su real estate (nejudinama nuosavybe). Namų 
pirkimo ir pardavimo skyrius šiame naujame Ofise veiks kaip 
iki šiolei ir patarnaus visiems mano ir jūsų draugams.

Seną savo vietą visiškai apleidžiu ir tenai mano vardu jokių 
reikalų nebus atliekama.

Prie progos priminsiu jog naujai suorganizuota Bankinė įstai
ga, The A. B. Savings and Loan. Company, turi pardavimui kele
tą šėrų artimesniems mano rėmėjams, taigi , galite pasinaudoti 
šia proga ir nusipirkti jų vieną ar keletą. Šerai yra po $100.00 
vienas ($5 narystės mokesties nuo šėro). Jie yra dvejopi: Nuo
latiniai, neištraukiami, ir Ištraukiami. Kiekvienas dolaris įmo
kėtas ant šėrę neš dividendo nemažiau 7—8%, gal ir daugiau. 
Už padėtus taupymui pinigus nuošimtis mokama 5% nuo dienos 
padėjimo iki išėmimo.

Ateikit su visais savo reikalais į naują mano įstaigą, ir visa
me gausit reikalingų informacijų. Nepamirškit antrašo: 3352 
SUPERIOR AVE. (Karais privažiuojama iš visų keturių mies
to kraštų.)

peliais) likausi išrinktas SLA. 
Sekretorium, bet užgynęs Balti- 
morės seime, šio užmetimo ir 
dabar aš sau neprisiimu, ir jei 
kas man prirodys kad aš sekre
toriaus rinkimuose vedžiau agi
taciją lapeliais 'tai skiriu pen
kis šimtus dolarių Prieglaudos 
Namui.

2) Buk aš, tapęs SLA. Sekre
torium, <vedęs agitaciją ir net 
pervaręs referendumą kad su
vienyti kasieriaus urėdą su sek- I 
rotoriaus, su tikslu užgriebti S. 1 
L. A. iždą. — Irgi yra didžiau- 1 
šia neteisybė:

(a) Referendumo 
negalima iki kuopos 
atatinkamo įnešimo, 
kuopų neparemia to įnešimo tol 
balsavimams negalima leisti, ne
žiūrint keno ir koks butų suma
nymas.

(b) Kuomet referendumui pa-1 
vedama įnešimas nuspręsti, di
duma visos orgaizacijos narių 
apie tai svarsto savo kuopų po
sėdžiuose ir sprendžia; tat jei 
kas ■ referendumo nuspręsta ne
galima kaltinti vieno žmogaus, 
o čion kaip tik sumetama kaltė 
man vienam.

(c) Waterburio seime aš, bū
damas Centro Sekretorium, pats kiams Lietuvoje “Dirvą' 
rekomendavau seimui kad to re- ___
ferendumo seimas nepatvirtin- L-, 
tų. Lai peržiūri mano raportą 
patiektą tam seimui, o persitik- ® 
rins. Aišku kad man tas rei- 
kalas, šis iždininko su sekreto- 
rium sujungimas, užmetama tik 
dėlto kad kuodaugiausia diskre- 
dituoti mane SLA. narių akyse.

3) Primetama man kad aš 
Susivienijimui užgyvenęs 12,000 
dolarių skolų. Tūli nariai man ® 
rašo kad aš tuos pinigus grąžin-1 
čiau organizacijai. Mat, jie su
pranta kad aš pasisavinau sau 
tą sumą. Kodėl nepasakoma 
kiek aš radau skolų paimdamas 
sekretoriaus vietą liepos 6 d. 
1911 m.? Kodėl nepasakomą 
kad man-atėj<Ss^ į SLA. -Centrą 
spaustuvės ir ofiso kaip ir nebu
vo, o aš intaisiau pirmos klesos 
spaustuvę ir.gerus ofisus. Jei
gu jau man primetama kaltė už 
tokius dalykus kad lėšų fondas 
sulindo į skolas laike karės, pa
brangus įvairiems reikmenims, 
tai kodėl neprimetama kaltė vi
siems1 SLA. nariams už nesumo- 
mokėjimą didesnės proporcijos į 
tą fondą? Juk aš, pavogęs iš 
kur nors, negalėjau tą fondą 
atpildyti. Ir sau tų pinigu nei 
vieno cento nepasiėmiau.

5) Primetama man kaltė ir 
kitos organizacijos nieko bendro 
neturinčios su SLA. — tai yra 
Lietuvos Atstotymo Bendrovės. 
Buk'aš pirkęs be pinigų 10 tūk
stančių dolarių vertės šėrų. Jei 
aš pirkau 
šėrų, tai 
parduoti; 
pavogiau.
mane apkaltinti ir už tai?1 Kad 
aš tapau Baltic States Banko di
rektorium, tai ir skaitoma pra
sikaltimu. Na, juk jeigu Ban
kas organizavosi tai turėjo bū
ti ir direktoriai. AŠ nemanau,

Paliovė Posėdžiavę
Vilniaus “seimininkai” nutarę 

j ' apie prisijungimą prie Lenkijos, 
paliovė posėdžiavę, nes nesą rei- 

Mat, jau vi
sais reikalais pasirūpinsiąs Var- 
šavos seimas.

Tuo tarpu “seimo” delegacija 
vis dar tebesitaria su Varšavos 
vyriausybe apie prisijungimą. 
Mat, Varšava, kitų valstybių 
jspėta, pribijo Lietuvos Rytų

3352 SUPERIOR AVE.

A. B. BARTOŠEVIČIUS.

CLEVELAND, OHIO.

pervaryti 
nepadaro 
Kolei 10

be pinigų, taip daug 
turėjo kas nors juos 
tai reiškią — aš ne- 

Kokiu budu galima

kaip ir kiekvienas mąstantis 
žmogus, kad būti Banko direk
torium yra pažeminimas savęs, 
ar tos organizacijos kurios esu > 
nariu.

5) Mano nuopelnai organiza- kalų svarstymui.
cijoje esą tokie kad Bostono 
seimas turėjęs mane išmesti iš 
sekretoriaus. Tas užmetimas 
yra neteisingas, — manęs sei
mas neišmetė, neigi man kokius 
nors užmetimus padarė, kaipo 
netinkamam toje vietoje. Kuo- jspeia, prnjijo juieruvos nyiu i 
met as-buvau antru kandidatu, L be jokiu ga]ygu jungti prie 
T. Dundulis buvo pirmu, - bet]Lenkijos> neg nujaučia kad de] 
Seimas Dundulio kandidatūrose Lenkijai butinaJ ki]tu daug 
nepatvirtino. Tai as, būdamas nesmagumu.
antru kandidatu, neapsiėmiau ii-1 „ , , ... ,. ;

i 4. ■k f <t> -• Bet pastarosios Lenku radio- ’ giau sekretorium būti.. Ta žino L , i .. .OT . ...............„ iii telegrafo žinios skelbia kad Var-SLA. nariai is seimo protokolu. .
o -• • --i • ■ i savos seimas nutaręs prijungtiSu siuomi paaiškinimu lau-. L . . _ , Y T .7, ■ ii- ■ or * .... Lietuvos Rytus prie Lenkijoskiau kolei praeis SLA. virsinin- , ...... „ . -, . . . . . ,. . , i taip kaip nutarė Vilniaus sei-ku rinkimai, nes anksčiau kai- „ , . . . , ., . ..... _ .. mas , tai yra be jokiu sąlvgų.bant apie tai mekuom negalima I ‘J ■ •* i. __

butų pateisinti savęs kad esu 
liuosas nuo agitavimo pats už 
save. Visiškai tylėti irgi nebu
vo galima, nes tie purvai kuriais 
tūli laikraščiai ir lapeliai mane 
apšmeižė nėra užpelnyti. Lai 
SLA. nariai mato visos politi
kos ir agitacijos nešvarumo

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

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon- 

Latvijon, Ukrainon ir j 
Baltijos Valstybes
CARONIA - - 
SAXONIA - -

I Kabinę $130. 3 KI.
Per Cherbourg,

visas 
per Hamburgu.
- Gegužio 13
- Gegužio 25 

103.50. Taksų $5.
Southampton,

Liverpool ir Glasgow 
CAMERONIA - - Gegužio 6 
CARMENIA - - - - Geg. 17 

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu j kitų laivų tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma į Danzigų, Piliavų ir Liepojų:
AQUITANIA - Geg. 2 Geg. 23 
MAURETANIA Geg. 16 Bir. 6 
BERENGARIA Geg. 30 Bir. 20 

Per Angliję ar Hamburgu j Danzigųx ci j'vii^iijcĮ ax xxaiuuuxgQ / xzauzig^ 
I $106.50. Liepojun $107. Taksų $5.

P ASISK UBINKIT
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-

dugną, ir lai buna pamoka at- tuva turės savo Pinigus? Ir tt. ir tt. 
eičiai, lai nesiremia ant įvairios 

(agitacijos, bet • naudojasi savo 
sąžinės -balsu ir supratimu; lai 
paveda savo organizacijos rei
kalus į tokių žmonių rankas ku
rie yra patikėtini.

A. B. Strimaitis. ■

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.
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| 'A Columbia Rekordų ▲ If ir Grafofonų \

B

I

Krautuve
REKORDAI ATPIGO! 
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

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aS tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau begki j aptieką ir 
nupirki 35c. bouką

BAMBINO
Valzboienklifl užreg. S. V. Pat. Ofise

— Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta j{! Jie prašo dauglansP’ 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

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

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 191'0 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu’kas klausia.

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

DR “SPECIALISTAS
5511 Euclid Avenue,

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

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

Antros Grindys.

■—X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00-

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

Hen
141 '

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

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

MES BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT
JUMS BUS

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

Main 6950

THE REPRESENTATIVE 
REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682
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ŽINIOS IS LIETUVOS
ESPERANTO KALBA ŽEMAI- daug didesniam skaičiui žmonių. 
Č1Ų GIMNAZĖJ TELŠIUOSE I Susirinkimas rodė ypatingo 

Net senieji žmoneliai- 
pradėjo nubusti ir 

savo nuomonės žmonėms reikš- 
Ypatingai karštas delnų plo- j 

Kadangi mokytojas ujimas palydėjo kalbą atst. Kuz- 
minskio, kurs kalbėjo grynai be- 
maž žemaitiškai. Mat žemai- 

Įčiai neužmiršta senosios varguo- :

Pastangomis mokytojo J. Ko- gyvumo, 
cho, Telšių žemaičių gimnazėj ■ Žemaitėliai 
kovo mėn. tapo įvesta Esperan
to kalba neverstinųjų pamokų ti. 
skaičium 
yra talentingas ir turi gabumų 
atskirų dalykų, ypatingai kalbų, 
aiškinime tai lankytojų atsira-1 
do labai daug (bemaž visi gim-'se išnešiotos savo kalbos, 
nazės mokiniaj). Stokuojant Paulaitiškis.
vietos tokiam dideliam skaičiui, I » »
■o ir patogumo delei, mokiniai DANŲ DIRBTUVĖ LIETUVOJ 
paskirstyta į dvi grupes. Pir- 
uiojon grupėn 'ineina keturios 
(V, VI, VII, VIII) augštesnės 
klasės, antrojon keturios pir
mosios klasės. Pirmojoj grupėj 
Esperanto kalbą dėsto pats įs
teigėjas tos kalbos Telšių gim
nazėj, mok. J. Kochas, o antro
joj — VIII klasės mokinis VI. 
Butkus, jau anksčiau gana gerai 
su Esperanto susipažinęs.

Mat, ir Telšiečiams, kaip sa
kė mokytojas Kochas savo įžan
ginėj prakalboj, — dar nėra 
smegenįs apsisamanoję. Visgi 
Telšiečiams garbė kad turi to
kių darbščių ir talentingų vyrų 
kaip mokytojas Kochas.

Paulaitiškis.

Didžiausia Danijoj “Rakandų 
Dirbtuvė” pasiuntė savo atsto
vus į Lietuvą sąlygoms patirti. 
Šios dirbtuvės bendrovė jau ga
lutinai nutarė įsteigti Kaune pa
vyzdingą fabriką kuriame bus 
dirbama raštinėms ir mokyk
loms reikalingi rakandai. Tai 
dirbtuvei įkurti bendrovė pa
skyrė penkis milijonus auksinų.

Nesenai buvo nuvykęs Į Da
niją agronomas Kriaučiūnas pa
sitarti su Danijos vyriausybe ir 
ūkių draugijomis apie įkūrimą 
Lietuvoj Danų pavyzdingų ūkių. 
Dariai ūkininkai susidomėję Lie
tuvos ukiu. Grupė Danų ūki
ninkų jau netrukus atvyks į 
Lietuvą ir čia-ūkininkaus, užves- 
dami pavyzdingus ukius.

ka-| BRANGUS LAIKAS 
PRAMIEGOTA

Beveik visus ištisus metus 
naujas musų Atstovas prabuvo 
ramiai, nors buvo karšti rugia
pjūtės laikai. Praleido 'brangų 
laiką kuris jau niekad nebesu- 
gryš, ir gal tokių progų kurios 
buvo Lietuvos nepriklausomybei 
labai patogios, brangintinos, ne
bepasitaikys.- Gal butų -taip ir] 
toliau ramiai rymojęs jeigu ne | 
tūli laikraščiai, kurie be pasi-1 
gailėjimo bubnijo ragindami At
stovą sukrusti, nes rugiai by
ra, kiti šlapiomis kaktomis dir
ba, o Atstovas vis dar ne.

Tokiu laikraščių spyrimu iš
judintas, Atstovas pradėjo kru

nėti. Pats nedaug sugebėdamas 
pasikvietė talkon zakristijonus 
ir Kun. Kemešį, kuris už gerai 
apmokamą algą iš Dovydo psal
mių rašo šabloniškus straips
nius spaudai. Žinoma, čia yra 

NAUJI LIETUVOS PINIGAI ,Kun' Kel"e.sluJ Pro*a išsidirbti 
karjera, taip kaip Stulginskiui 

Finansų Ministerijos Taryba I Kun Purickiu. Antras At. 
jau išdirbo savų pinigų leidimo jstovybėj yra M. Šlikas. Mes ge- 
pagrindimus dėsnius, kuriuos I; žinome kad p gHkas nemo_ 
Ministerių Kabinetas pripažino ka Lietuviu kalboSi rygiai kaip

stačius ribas kur galės įbuti 
rėš stovis panaikinta.

VARPŲ MUZIKĄ KARĖS 
MUZEJUJE

Karės Muzejus, jo adminis
tratoriaus Gen. Nagevičiaus pa- 

I stangomis, kas kart darosi in- 
Į domesne musų kultūrine įstaiga.

Muzejus naujai atremontuo
tas; statoma nauji eksponatai 
ir tvarkoma senieji. Išorinė 
muzėjaus išvaizda dabinama ne
priklausomos Lietuvos ir jos pa
grobtų Vilniaus ir Klaipėdos 
kraštų ženklais. Prie dabar 
esančio bokšte didelio laikrodžio, 
dideliu varpu mušančio 
das, ir Laisvės Varpo, 
netrukus, bus intaisyta 
muzika iš keleto įvairių 
varpų. Varpai skambins 
niausiąs musų tautos melodijas 
kiekvieną rytą, vidudienį ir va-

valan- 
bokšte 
varpu 
garsų 

se-

aplankyti savo vyrą.
Mes perkam bonus, aukaujam 

Lietuvos reikalams, o mums 
Lietuva paskyrė tokius nenusi- 

j manelius kurie tik musų suau- 
I kautus prakaituotus dolarius iš- 
i mėto.

Juk tas pats Atstovas norėjo 
sugriauti Piliečių Sąjungą pats 
būdamas Lietuvos piliečiu! Ai
tai toks Atstovo darbas ? Lai
mė kad IL. P. Sąjunga laiku ap
sižiūrėjo ir nepasidavė savęs 
užsmaugti. Juk mums, kaipo 
jaunos valstybės piliečiams, rei
kia organizuotis, tverti daugiau-* 
šia įvairių organizacijų, o ne 
griauti tas pačias kurios su var
gu ir prakaitu sutverta.

Ar ne :be reikalo laiką sugai
šino ir didelių išlaidų padarė 
Atstovas šaukdamas veikėjų 
suvažiavimą iš kurio niekas ne
išėjo apart išmėtymo pinigų ant • 
gelžkelių tikietu ir hotelių sam
dymo? Kuomi gi tokius Medin
gus Atstovo žygius galima pa
teisinti?

Kam 'bereikalo mėtyti pinigus 
Kemėšiams, Bielskiams, Mastau- 
skams? Antgalo, kam gi prašy
ti nuo žmonių pinigų jeigu juos

i bereikalo mėtote ? J. Bielskis ir
gi bereikalingai pinigus mėto 
spausdindamas visokias 'be ver- 

i tės korteles ir kokius ten albu
mus. Ar tai galimas daiktas! 
Suimta visokių su titulais žmo
nių .prie Atstovybės, kurie la
bai brangiai atsieina’. J-ų vie
ton butų galima pasamdyti vy

rus su mokslu, patyrimų ir už 
pusę tos algos kiek jiems išmo
kama.

Jeigu taip ilgiau Atstovybės 
gaspadorystė bus vedama kaip 
iki šiolei, galima sulaukti labai 
liūdnų pasekmių, ir musų jau
nai Valstybei didelės žalos. -

P. Balandis.

o o
1 “DIRVOS” LAIDOS KNYGOS £
o

o o o o o oo o o o o
◄>
O

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

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto- 
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose." Su — 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais ............................ 1.50

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokią kny-

O
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TREMTINIŲ- GRĄŽINIMAS
Del šalčio ir siaučiančių trem

tinių tarpe ligų, grąžinimas su
laikyta buvo nuo kovo 1 d. iki 
balandžio 1 d. Obelių karanti
ne daroma didelis remontas, ka
rantinas pertvarkoma kad butų 
galima apsaugoti šalį nuo įneši
mo limpamųjų ligų. Išdirbama 
nauja tremtinių grąžinimo tvar
ka kad galėtų vykti. į Lietuvą 
tiktai tikri jos piliečiai.

Latviai galutinai sutvarkė 
per Dauguvą tiltą ties Daugpi
liu, taigi tremtiniams nereikės 
keletą kilometrų eiti pėstiems. 
Karantino viršininku paskirta 
Dr. Sipavičius.

priimtinais. Bus įsteigta pini-| 
gų leidinio (emisijos) bankas 
šiais dėsniais:

1) Bankas busi privatis; val
stybei kontroliuojant ir dalyvau
jant kaipo akcininkui; 2) Pa
grindinis kapitalas pradžiai bus 
du milijonai doląrių; 3) Iki vie
no trečdalio akcijų duoda sve-l 
timšalių kapitalistai; visos akci
jos vardinės; 4) Popierinių pi
nigų padengimui turės būti ne-' 
mažiau kaip vienas trečdalis 
aukso, o 
dengiama 
liūtą.
- Pinigų
statyti taip kad 200 naujų Lie
tuvos auksinų lyginsis vienam I 
dolariui. Dabartiniai pinigai bus 
keičiama į Lietuviškus pinigus kįOo“jSavaitę! 
nustatytu kursu.

LIET. STEIG. SEIMO 
ATSTOVAI TELŠIUOSE

Telšiuose Džiugo salėj balan
džio 2 d. Steigiamojo Seimo at
stovas (Valst. Sąjungininkas) 
Ralys laikė pranešimą iš St. 
Seimo darbuotės. Kalbėjo apie 
Valstiečių Sąjungos darbuotę su' 
Krik.-Demokratais, nurodė prie
žastis kodėl jie darbavosi sykiu 
ir kodėl suskydo, ir kas tam 
buvo priežastįs. Kiek plačiau 
pranešė apie žemės reformos įs
tatymą nurodydamas vargus ir 
Valstiečių Sąjungos norus tą įs
tatymą leidžiant. Publikos ne- 
perdaug tebuvo. Daug buvo 
diškusuota. Ypatingai pasižy
mi čia politikoj mokiniai. Su- 
virinkime išrodė lyg susitarę I
(daugiausia ateitininkai) užme- KLIŪTIS LINŲ IŠVEŽIMUI 
tinęjimuose kurius darė kalbėto
jui. Tas yra truputį apgailėti- kilo kivirčių del susisiekimo, 
na kad mokiniai dar beslmokin- Kadangi .prekių vagonai leidžia- 
dami gimnazėj jau taip smar- ma tik iki sienos, tai dėlto truk- 
kiai politikuoja, kas jiems, ži- doma linų išvežimas, 
noma, ne visai prisirengusiems J--
tam dalykui, nekaip kartais se
kasi, o tuomi kartais žemina 
gftnna?ės ir-mokinių vardą. Pa
sitaiko kartais jie, kaipo dar per 
jaunį ir tam dalykui nesubren
dę,' Komendanto iš kalbėtojo 
vietos yra nuvaromi. Į tai ro
dos turėtu kreipti domės gimna- 
zėš valdyba.

Balandžio 4 d. laikė praneši
mus St. Seimo nariai (Valst. S. 
atstovai) Grigiškis ir Kuzmins
kas; Minia buvo gana skaitlin
gi, nes tą dieną buvo mėnesinis 
jomarkas. čia tapo pranešta be
maž viskas tas pats kas ir at
stovo Ralio balaridžio 2 d., tik

Tarp Lietuvos ir Vokietijos

. Į užsie- 
Inius pareikalauta daugiau kaip 
300 tonų musų linų gana gero
mis sąlygomis, bet del minėtų 
kliūčių negalima jų išvežti.

Prekybos ir Pramonės Depar
tamento sandėliuose yra linų 
apie 400 tonų. Nuo liepos mė
nesio linų monopolija busianti 
panaikinta, ir bus įvesta laisva 
linų prekybą. Todėl galima lau- 
kti kad .linų kainos pakils.

PANAIKINS KARĖS STOVI
Ministerių Kabinetas nutarė 

didumoj Lietuvos panaikinti ka
rės stovį. Bus sudaryta tam 
tikra komisija kuri smulkiai iš
aiškins vietose padėtį kad nu-

rįfc? Ar Ju« Kankina Pleiakarwa ?
NAUDOKITE įįaffles

NAUDOKITE RttffleS
Ar Plaukai -Slenka?
NAUDOKITE Ruffles .

Ar Jų» Norit© Ap«>u^otr Juo* ? J 
NAUDOKITE

Vzlailęnmui savo plaukų gražiais ir tankiai*
NAUDOKITE

Užlaikymui galvot odos sveikai u* švariai
NAUDOKITE

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbėjo per paštų už 75c. bonkų.

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

1 ir B. Mastauskas, kuriedu • net 
paprasto laiško, kelių žodžių, ne
parašo taisykliškai. Dabar stai
ga pasirodo net straipsniai spau
doje, kurie matyt yra iš Atsto
vybės pagaminti, net kvepia p. 
Čarneckio stiliunį, o tokis M. 
Šlikas po tais straipsniais pasi
rašo. Taip tai musų Atstovas 
kelia savuosius į padanges.

Dar aršiau yra kaslink J. J. 
Bielskio. Tas žmogelis nėranet 
pradinės mokyklos užbaigęs, o 

Pa" dabar kaipo Finansinės Misijos 
atstovas, gauna tokią algą kad 

[Amerikos jokioj įstaigoj net už- 
nu" baigusiam augštus mokslus ar 

universitetą profesionalui nemo
kama. Man teko patirti kad 
J. Bielskiui mokama net suvirš 

! Jis dabar taip 
išdido kad ne su bile kuo net 

_ ___ šnekėti nori. ISave tituluoja irGRIOVIKŲ DARBUOTE daktaru. Savo'moterei prisakes 
Bolševikai savo pragaištingos kad raštinėje su darbininkais 

tvarkos pavyzdžiais -negali savo ne8isveikintų kuomet įf ateina 
pusėn patraukti nei vieno galvo-l 
jančio žmogaus. Lietuvoje jų 
propagandai kuoprasčiausia dir
va. -Bet pastaruoju metu iš Ru
sijos privažiavus į musų miestus 
daugeliui “bedarbių” visai ne-Į 
j ieškančių darbo ir nenorinčių 
dirbti, pastebima tų “bedarbių” 
darbuotė bolševikinės propagan
dos srityj. Matoma toji dar
buotė yra stipriai remiama ba-- 
daujančios šalies lėšomis.

Naktį į kovo 24 d. Kaune ras
tai gerai intaisyta bolševikų 
slapta spaustuvė. Rasta 160 ki
logramų įvairių šriftų, daug lai
kraštinio popierio, daug įvairios 
bolševikinės literatūros, trįs už
taisyti revolveriai, visa dėžė 
Lietuvos pasų, valsčių valdybų 
ir bažnytinių antspaudų pasams 
ir metrikoms gaminti. Rasta 
taip pat registracijos knyga, ku
rioj pažymėta kokia kalba spau- 
sdiniai pagaminti ir kur padėta. 

Areštuotą namo nuomininkas 
išnuomavusis namą netikra Ka- 
gano pavarde; areštuota taip 
pat raidžių rinkėjai ir kiti spau
stuvės darbininkai ir viena 
ševikė su padirbtu pasu.

(“Trimitas”)

PINIGŲ KURSAS

(Kaina .perkant dideles sumas) 
Balandžio 26 d.

100 markių-auksinų 38(4c
100 Lenkų markių • 3*4c

vienas 
du trečdaliai bus 
svetima pastovia

vienetą manoma

va-

bol-

jo kariumenės 
pradėjo agituo- 
Iš kaimo Pus- 

važinėjo su Vil-

LAIVAKORTES

o o o O o

o o o

ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus a 
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- 
riumenėn, 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

o - O o <► o o o <► o <►

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

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

tuvos 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

GIEDRAIČIAI, Viln. rėd.
Neutralės zonos Lenkberniai 

pamiršę pernykščių metų visus 
Želigowskio ir 
žiaurumus, vėl 
ti už “Polsčą”. 
tilties Kirdeikis
niaus agitatoriais per kaimus ra
šinėdamas ramius gyventojus į 
Vilniau Seimą. Jeigu kas ir 
nenori rašytis bijo, nes Kirdei
kis vežiojas su savim žibalo su 
šiaudais, kas nesirašytų tai tuo
jau to namą padegsiąs, žinoma, 
nenoromis gyventojai rašosi. 
Taip pat Kirdeikis organizuoja 
taip vadinamą “neutralės juos
tos” miliciją ir išduoda ginklus. 
Ta “milicija” susideda iš “kre- 
soveų” arba Lietuviškų išsigi
mėlių. Jie leidžia įvairias pa
skalas • kad Giedraičių mokyklą 
uždegs, vietinį kunigą, kai ku
riuos Lietuvius inteligentus vei
klesnius išvešią; gandai ima pil
dytis. Sausio mėn. legioninkų 
gauja, apie 1—3 v. dienos (pri- 
sivilkę civiliniais drabužiais, buk 
tai neutralės zonos “milicija”) 
įsiveržė į Giedraičius, tuojau 
nuginklavo vietinį milicijantą, 
suėmė Lietuvių žvalgą X., muš
dami šautuvais išsivežė tą ne
laimingą Vilniun.

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.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

t Valandos: tik vakarais nuo 7 J
C iki 9 vai. 4g Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

I Piliavą $106.50; į Liepojų $107.
ATPIGO: į Klaipėdą $107.

Tūkstančiai Liepoją ir—Lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugryžti j Tėvynę per musų Didžiausių Lietuviškų įstaigų, ant di
džiausių ir greičiausių keturkamininių laivų, tiesiog be persėdimo!
Laivakortes parduodam 
ant visą linijų tiesiog j

(Karaliaučių) 
KLAIPĖDĄ 
LIEPOJŲ 

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

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

Laivai į Lietuvę išplau
kia kas antrą dieną. 
Išgauna m e PASPOR- 
TUS ir taksų paliudy
mus. Atkeliavusius iš 
kitur patinkam stoty
se, pristatom bagažą ir 
palydim ant laivo. Pri- 
rengiam viską kas tik-' 
tai reikalinga del ke
lionės.
SIUNČIAM PINIGUS 
ir PARTRAUKIAM Iš 
LIETUVOS. GIMINES 
I AMERIKĄ KUO- 
GREIČIAUSIA
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LITHUANIAN TRAVEL BUREAU (
136 East 42nd St. (Dept. D)

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU ) 

NEW YORK, N. Y.

4>

o o o

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.
Tvirtai apįaryta

. .50
$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 geriausią progą ........................ 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............. .35

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 ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karoils Vairas. 43 pusi............. 25c

.25

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 ......'.... ...... .25

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dusią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda D?cna; 
Kodėl žiemą Šalta;- Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų Šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai

Lietuvių Prabočiai Ljdai. 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 
nujos srityje 
94 puslapiai.

Trimitas — daili

.50

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

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

knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at
spausdinta. Paraše K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai. . *...........................

.35
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50c

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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

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

kraujo; turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu 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 
■
iki 8 vakare
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Puikiausia dainų-eilių ir deklama- 
Telpa joje keleto autorių — vyrų

Tautos Vainikas..
cijų knygelė.
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ...........

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 į keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi...........

50c
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.50

.50
Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa

rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių .35

Rytų Pylis. Drama* penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių'kalbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67 ...........35

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

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 

Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ...............................
Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 

šešių atidengimų. Parengė V. J. 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 gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi...............

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Frančuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio 
bėdas nusivedus su panaite Visai tinka Lietuvių 
Scenai. Lošia 3 moterįs ir 4 vyrai.

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite 
registruotame laiške, paduokit savo

"DIRVA"
7907 Superior Ave.

.50

.25

.25

.25

54 pusi. 35c

Money orderiais 
aiškų adresą.

Cleveland, O
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DIRVA

PIRKIT FARMAS

1.50

Mich.

£

<>
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REIKALINGA KAMBARIS vienam 
vyrui, su valgymu namie; vietoj 

kur tarpe Superor-St. Clair ir E. 79 
ir E. 55 St. Turinti tokį kambarį 
meldžiu pranešti “DIRVOS” Admin. 
C. Miller. (18)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

1 karvė, 50 vištų, kana
80 akrų, geri budinkai, gy- 

Maži in-
(18)

ateities su anglimi.
„j ,__ ___ _ Gurno industrijos nelabai tuo
ir užsidegė visos susirūpinę, nekurios ipo biskelį

Parsiduoda farmos, puse kainos; 
akrų, • stuba nauja, 6 kambarių, 
delis tvartas, vištnyčia, yra sodnas, 
upė, 2 mailčs į miestų. Su mašinom, 
1 arklys, 
$3,200.
vuliai, mašinos, už $1,800. 
mokėjimai. Klausk

P. D. ANDREKUS
R. 2 Pentwater,

lūs laike pietų užėmė tik vy- 
čiai-klerikalai, tuo-išeina kad ir 
Natkevičiaus-žygelio vakarienėj 
publiką sudarė tik vieni vyčiai.

L Nauji Muzikos Kuriniai
Į KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO
1 Vienam balsui prie fortepiano
11. Bernužėl, Nevesk Pačios___ 50c >
2. O Pažvelgki, Mieloji ______ 50c

Dviem balsam prie fortepiano:
3. Skrenda, Lekia Musų Mintįs-. 75c
4. Trisdešimts Lengvų

(a capella) Duetų ___
Mišram Korui:

5. Pirmyn į Kovų už Tėvynę __ 50c
6. Giesmė į šv. Kazimierų_____ '50c
7. Keturiolika 

sųsiuvinyj)
I Reikalaudami

Dainų (viename 
_ _________ _ 1.00

Adresuokit (18)
ALEKSIS

815 North 8th St. Springfield, UI.

UŽKV1ET1MAS ANT ATIDARYMO

Su tikru draugiškumu, Jūsų

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO.

A. *B. Bartoševičius, Prez.

su pirkiniais 10c. ar augciau

23“čių Sukaktuvių
Išpardavimas

O

Erie 190 Central 8070

.. 50c

“The Best

<>

Reikalaukit už $1.00 Dėžutės Išbanydmui
Užmokėsit Paskui kada Pataisys Jūsų Plaukus

<>

$1.00

◄>

iki 
94c

Micros 
. $1.59

Inkaro rūšies nebaltin- 
Francuziškų mazgų apsiuvinėjimais. 

kašemis ir gėlių pavidalais. Pardavime $2.39 
Bailey’s—Septintos Grindys

25c SPALVUOTI CHAMBRAY, YARDAS 
Specialiai nupiginta, geros rūšies, tinka 
moterų ir mergaičių suknioms. Vienodose 
vose. ~

Visi grynai nauji ir naujausių pavasariniu------ 69c

PUIKIŲ ŠNIURAUKŲ IŠPARDAVIMAS 50c 
Nupigintum kainqnt. Musų Korsetų De- 
partmente šie krūtinių uždangalai ir siuvinėti Ban
deaux, odos spalvose tiktai, žemais ir vidutiniško 
augščio užpakaliais ................

Bailey’s—Ketvirtos Grindys

REGULIARIAI 95c NAMINIAI ŽIURKŠTAI ygc 
Pilnos Suknios Pavidale — Pasiūtos iš ge
riausios rūšies perkelio ir ginghamo, šviesiose spal
vose. ~ Rik-Rak apsiuvinėjimai kraštų. Nepapras
ta vertė už ......................................................... 78c

Bailey’s—Ketvirtos Grindys

20,000 ŠMOTŲ SHEFFIELD SIDABRUOTŲ ]2c
Stalui Reikmenų — Al Sheffield sidabruo
tų stalui reikmenis Susideda iš peilių, šakučių, 
arbatinių šaukštukų, vaisiams šaukštų ir stalinių- 
šaukštų. Sukaktuvių pardavimo kaina .......... 12c

Bailey's—žemės Grindys

$1.75 GEORGETTE CREPE 1,500 Yardų $1,19 
Puikios storos rūšies, gryno šilko, tyrai nu- " 
dažytas georgette crepe juodi, balti ir įvairių kitų 
spalvų. 39 colių pločio. Yardas po ......... $1.19

Bailey’s—Žemės Grindys

REGULIARĖS $1 BALTINTOS LOVOMS g0c 
Paklodės — Tš tvirtų siūlų išaustas paklcr- 
dėms audimas kuris laikys labai ilgai. Apribota 
pirkėjui iki šešių. Sukaktuvių pardavime po 69c 

Bailey’s žemės—Grindys

REGULIARIAI $3.25 BURROWS KOR- $1 74 
TŲ STALAI—Visoj šalyj žinomi korta-'*’ * 
vimiii stalukai. Dirbtinos odos viršais. Apribota 
du vienam pirkėjui, šiame išpardavime ... • $1.74 

Bailey’s—šeštos Grindys

15 c
spal-

. 15c

VYRŲ $1 iki $1.25 PARĖDO MARŠKINIAI ggc
Puikaus plono perkelio, minkšti, pilnai iš
dirbti. “ J
pavyzdžių. Sukaktuvių Pardavime po

Bailey’s—žemės Grindys

NAUJI KAILIUKŲ ANTKAKLIAI $7.23 
Specialiai nupiginti. Nešiojimui moterims* " 
ir merginoms pavasarį įr vasarų. 1 Rose, Kit lapės, 
plieno pilkos, taupe, taipgi dviem kailiais natūra
liu opossum, gyvuliukų mados po ................. $7.23

Bailey’s—Trečios Grindys

REGULIARIAI S3.50 SPAUSDINTI LO- $O 39 
VŲ UŽTIESALAI—Užtiesalas ir pagalvinė'*’ * 
nė išvien, mieros 81x100. 
to muslino.
Su

MOTERŲ $3 CHIFFON ŠILKO PAN- IK 
CIAKOS—Puikios chiffon šilko pančiakos, ' 
pilnai madoje, gryno šilko, geriausios rūšies. Juo
dos tiktai: Sukaktuvių pardavime ................ 50c

Bailey’s-<-Žemės Grindys

.5,000 MILO APAČIA GRINDIMS PATIE- VJc 
SALAI, 75c Vertės —Milo apačia patiesa
lai, mieros 24x54 colių. Šie patiesalai yra visiškai 
gerame stovyje. Specialiai nupiginta ant .... 37c

Bailey’s—Penktos Grindys

MERGAIČIŲ $1.25 iki $1.95 NAUJOS QA- 
SUKNIOS—KVolduotos, plytuotos, languo- 
to ginghamo, vienodą spalvų Ramie ir chambray, 
dviejų šmotų Bramley suknelės mierose nuo 7 
14 metų Parsiduoda po ....................................

Bailey’s—Trečios Grindys

VISOKIE AKLI LANGAMS UŽTRAUKA- 30c 
LAI—Mieros 3x6 pėdu. Tamsios ir šviesiai 
žalios spalvos. Dalimai apgadinti, visai mažai. 
Parsiduotų po 59c Sukaktuvių Išpardavime, kolei 
jų bus, parsiduoda po ....................................... 39c

“Bailey’s—Penktos Grindys

75c BAILEY’S SPECIALES KARPETAMS 33c
ŠLUOTOS—Ketureiliai persiūtos, geros rū
šies šluotos. Apribota viena pirkėjui. Specialiai 
nupiginta Sukaktuvių pardavime po ........ 33c

Bailey’s—-Septintos Grindys
VAIKŲ IR MERGAIČIŲ $3 RATUKŲ Cl QK 
ČIUOŽYNŠS—Union plieno volukais ratu- * 
kais čiuožynės vaikams ir mergaitėms. Pritaiko
ma bile mierai. Parsiduoda po .......... $1.95

Bailey’s—Septintos Grindys

$2.48 APIE NAMUS IR PARYČIO SUK- $1,59 
NIOS—Iš gingham bryžiuotos, languotos ir* ’ 
vienodų spalvų. Billie Burge ir reguliario juosme- 
nio modeliai. Gvarantuota skalbimuisi.
36 ik: 46. Pardavimo kaina ..........

REGULIARIS 10c LEMONO ODINIS 41Z.r 
MUILAS—Valo ir baltina odų. Malonus 
naudojimui. Specialiai nupigintas musų 23-čių Su
kaktuvių pardavime po ................................... -t'/,c

Bailey’s—žemės Grindys

lynos ir juodos. Didelis rinkinis įvairių 
rose nuo 16 iki 44 ..........r-.............................

Bailey's—Trečios Grindys
Siknisir ŠXT$1BS-KPE—-aųĄ

KŪDIKIAMS $1.48 ir $1.98 SUKNELĖS po $| 
Garsios Cinderella rūšies suknelės, iš ging- _ 
ham, languotos, bryžiuotos ir vienodų spalvų. Mie
ros 2 iki 6 metų ........................................... $1.00

Bailey’s—Ketvirtos Grindys

Parsiduoda yardas po .......
Bailey’s—Trečios Grindys

Išpardavimas Prasideda Panedėlyje Gegužio 1 dieną

Randolph 6153
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonai Princeton 2727

Atvažiuoja V. K. Račkauskas kiekvienas 
ir Dr. K. Draugelis. C 
d. atvyksta į Clevelandą A. L. I

' T. Sandaros prezidentas V. K.
Račkauskas iš New Yorko. Jis| . -
Clevelahde viešės bal. 5, 6 ir 7 I 
d. Jo atsilankymu pasinaudo
dami, Sandariečiai rengia pra
kalbas.

Taipgi tuo laiku žada atvyk
ti iš Chicagos Dr. K. Drangelis, 
Lietuvių Politinio Iždo pirminin
kas. Balandžio 7 d., nedėlioj, 
atsibus Politinio Iždo komiteto 
konferencija, kadangi Iždo sek
retorius K. S. Karpavičius ran
dasi čia ant vietos.

Jeigu Dr. Drangelis spės at
vykti prakalbų laiku, jis- taipgi 
kalbės. Prakalbas manoma su
rengi subatoj arba nedėlioj (ba
landžio 6 ar 7 d.) Goodrich sa
lėj,. ** —

nemažiau kaip po 
Gegužio 5 viena nauja narį.
nzio a t 

Vietos nuotikiąi. Progresivių 
draugijų sąryšis vėl nusisamdę 

• tą patį daržą (geriau sakant ga
nyklą) piknikams šiai vasarai 
už $500. Reiškia, Clevelando 
Lietuviai turės sudėti $500 far- 
meriuj už ganyklą; ir jau kelin
ti metai kaip jie panašiai moka. 
Jeigu butų pirkta, jau ta ganyk
la 'butų pilnai išmokėta ir butų 
turėta nuosavas daržas, kur jau 
farmerio karvės neturėtų teisės 
ganytis ir .teršt. Bet dalykas 
tame. Komunistai, mat, netiki 
į .dalykų nuosavybę, mano kad 
diena už dienos įvyks komuniz
mas, o tuomet visus daržus ir 
sales turės dykai. Kaip ten ne
buvę, progresiviai ką nors nu
veiks: jeigu neįvykdins komu
nizmo tai farmer} padarys ka
pitalistu.

Jeigu progresiviuose ir vy
čiuose netaip daug butų fana
tizmo, Clevelando Lietuviai jau 
senai butų turėję puikų nuosa
vą daržą piknikams laikyti.

Barzdaskutis žiūronas, pui
kiai apskutęs Mirtos Chorą, iš
sinešė į Scrantoną ir kitas mai- 
neriais apgyventas vietas, ka
dangi maineriai daug geria, o 
retai tesiskuta, tokiu budu sku- 
tikui gera proga juos girtus ap
skusti, gi Mirtelė pasilikus pli
kutė pasidarė dar didesnė “pa- 
litikierka”. Praeitame susirin
kime rėkavo labiau negu laike 
dainų praktikų. Ar tik nepa
virs ji visiškai į kokią naują 
partija....

Vienas stambus Mirtos šulas 
man pasakojo iš. tikros dūšios 
kad tai Liuosybietis pasivertęs 
į Dovydą rašinėja nuotikius į 

""Dirvą”?* "Matydamas to žmo
gaus taip didelę klaidą, jam dar 
pritariau. Reiškia, paklydusį 
dar suklaidinau. Dovydas.

Liuosybės Choras vasaros lai
ku rengiasi atlaikyti keletą pik
nikų. Rudenop ruošiasi prie 
koncertų ir perstatymų.

Rengkitės visi ant Liuosybie- 
čių pikniko. Diena ir vieta bus 
pagarsinta.

A. B. Bartoševičius gegužio 
1 dieną iš savo ofiso 2006 St. 
Clair avė. visą biznį perkelia j 
naują vietą, dailiai įrengtą ofi
są ir bankinę įstaigą 3352 Supe
rior avė. Kas tik turėjot ko
kius su juo biznio reikalus seno
joj vietoj dabar tai .visa galėsit 
atlikti atsilankydami po nauju 
antrašu — 3352 Superior avė.

TMD. 20 kuopos piknikas at
sibus per Decoration Day, ge
gužio 30 d., utarninke, prasidės 
prieš pietus. Rengiama Wal
ters Grove, už W. 25 Et. karų 
stoties. Tai bus pirmas šių me
tų Lietuvių piknikas.

SLA. 14 kuopa laikys susirin
kimą. gegužio 4 d. Lietuviu sa
lėje, nuo 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkite susirinkti, 
neš- yra daug svarbių reikalų 

,, aptarimui. Taipgi atsiveskite

YOTANS and NEURONES 
Elektriški Kontraktoriai 

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

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

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tšt DANTISTAS

SLA. 136 kuopa laikys susi-

nės vietimas Kitur ir pas Mus”, 
seredoj gegužio 3 d., 7:30 vai.

Į vakare, -Lietuvių salėje.
Malonės visi nariai atsilanky

ti, nes yra daug svarbių reika
lų. J. J. Žilis, M. Rastis.

turbpt nėra, tik vyčiai atlieka 
visus “laisvamanių” darbus iri 
remia visus laisvamanių-libera- i 
lų- atstovus atvykstančius 
Lietuvos. Nedykai sustojo 
čia plaukę pinigai į tautos fon-į 
dą. Saliamonas. I

Bevielio telefono aukos. Utar- 
ninke keletas vaikų, 14—17 me
tų amžiaus, ant E. 146 gatvės 
rengė sau prie namų bevielinio 
telefono priėmimo aparatą. Be
tiesiant ore vielas, viena pasie
kė elektros vielą kabančią lau
ke, ir du vaikai buvę prie tiesia
mos vielos pajuto trenkimą. Vie
nas vaikas buvęs ant tvoros Ii-'

Budavojimo Paroda. Pereitą 
subatą Clevelando naujoj mies
to salėj prasidėjo budinkų ir bu
davojimo 
paroda, 
vaitę, iki

Paroda

Darbininkiškos Žinios
Ohio valstijos industrijos ku

rių judėjimas priguli nuo ang
lies pradeda rūpintis, čia la
biausia paliečia geležines.

Geležies ir plieno kainos pra-

Chiropraktikai gali veikti. Ne
senai buvo pakelta lermas prieš 
šioj valstijoj veikiančius chiro- 
praktikus arba “strėnkaulio ly- 
gytojus”, kaip nekurie mėgsta 
pašiepti, ir buvo reikalauta jų 
pereiti valstijos medikalės tary
bos egzaminus. Chiropraktikai 
matydami medikų prijautimą jų 
profesijai tokį kaip katalikų ku
nigo žydų rabino tikėjimui, at
sisakė duotis medikams egzami
nuoti. Po ilgų ginčų valstijos 
teisme galiaus palikta visi chi
ropraktikai gyvuoti kaip jie bu
vo įsisteigę iki šiolei, tik kožnas 
turi turėti leidimus praktikavi
mui. Leidimas yra panašus ko
kį turi turėti osteopatai, akuše
rės, chiropodistai, registruotos 
nursės ir kt.

Clevelando mokyklų biudžetas' 
siekia $14,000,000. Po didelių 
ginčų, prieita sutarimo duoti 
dykai knygas vaikams pirmųjų 
šešių skyrių.

Mokytojų algos dar palieka
ma tos pačios.

kitas kuris stovėjo ant žemės 
ant vietos užmuštas. Išgirdęs 

(trečio vaiko šauksmą, atbėgo'iš 
“§ stubos užmušto vaiko tėvas ir 
jg norėjo ištraukt-iš negyvo sunaus 

'vielą. Čia pat ant vietos ir tė- 
jvas užtrenktas, vielą palietus.

šita nelaimė atgrasins daugelį 
nuo dabar prasiplatinusio užsi
degimo rengti namuose bevielio 
telefono aparatus.

bei namų reikmenų į 
Paroda tęsis visą sa- j 
gegužio 2 d.

Harding būdamas Washingtone: nezinom
paskirtu laiku paspaudė elektriš- " 

’ką sagutę, tuoj salėj pasigirdo | 
imas i- '__ , . . -

šviesos. Pirmą dieną atsilankė didina savo produkciją.
į 17,000 žmonių. Pagerėjimas apsireiškė puodi-

Parodos įrengimui slidėta di- ninkystės darbuose.
dėlės lėšos, delei to ji yra pusė- Iš ūkių pristatoma daug vii- ( 
tinai žingeidi. Nauja miesto nos į stotis išvežiojimui po kar-1 
salė yra ant E. 6th st. Išimo ir audimo įstaigas.

Detroite, Mich., dirbtuvės jau 
suėmę prie darbų visus lavin
tus darbininkus. Ant kiek tas 

' apeina amatninkus, bedarbė čia 
|jau praėjus.

Ąbelnai visose Suv. Valstijo
se .’bedarbių skaičius mažėja.

Pawtucket, R. L, audėjų strei- 
kerių riaušėse su streiklaužiais 
ir kompanijos šnipais keliolika 
žmonių sužeista.

Visoj Nauj. Anglijoj audėjų 
streikas tebesitęsia.

Didelės šalnos pereitoj suba- 
toj Ohio valstijoj padarė daug 
nuostolių vaismedžiams. Beveik 
visi jau. buvo sužydėję, šalnos 
bemielaširdingai nuskabė žie
dus:

Vyčiai per savo gramafonus 
(laikraščius) nutilo šaukę apie 
Clevelando laisvamanius. Mat 
'juos nugąsdino Natkevičiaus ir 
žygelio atsilankymas. Tokia tei
sybė kokią vyčiai išgirdo jų pra
kalbose pasirodė perdidelė terš
ti, ir jie pilnai buvo prakalbo
mis patenkinti.

Juos dar labiau nustebino 
kos. Visu laiku jie sakė 
Clevelande tautininkų nėra, 
jie vieni čia viešpatauja.

aukas sudė-

REIKALAUJU

au- 
kad 
tik 
jie

vieni turbut ir -tas 
joj

Trečias dalykas, 
lankymo Lietuvos 
pirmosios ir antrosios, 
mas buvo rengta tautininkų ir 
klerikalų išvien. Dalyvavo tuo
se priėmimuose-tik tiek kiek da
bar priimant Natkevičių ir Žy
geli (laike vakarienės). Jeigu 
Atstovybes priimant visus sta-

Laike atsi- 
Atstovybių, 

priėmi-

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

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

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

KAS SIUNČIA PIGIAI 
PINIGUS LIETUVON?

Ogi Clevelando Realty ir In
formacijos Biuras. 1,000 auk
sinų už $4.25. Dabar Lietuvoje 
pavasario reikalams kožnas no
ri iš Amerikos nuo savo giminių 
gauti pinigų. Kada siųsi jiems 
tai siųsk per musų Biurą.

Pinigų kursas pradeda 
Nelauk kol pakils, siųsk 
Išpirk savo mieste money
rį arba bankinįčekį ir prisiųsk 
mums, o Lietuvoj jūsų pinigus 
gaus į 28 dienas.

Mes siunčiame ir laivakortes.
Antrašas yra šis

Cleveland Realty and 
Information Bureau 

1419 E. 21 St. Cleveland, O.

kilti, 
tuoj, 
orde-

DR. J. SEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedęliomis 
nuo 10 iki 12

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

jywAwvwwwwv
į LOUIS EISENBERG
■ įTuri Geležinių Daiktų, Pečiu.
£ Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
į Lieja ir Stogams dangalų
■ ; 1169 East 79th St. N. E.
!; Princeton 1337-K
’.’.■.V.VAV.V.’A’.WA'.W.'.W

Sheet Metai” Darbininko. Turi su 
prasti dirbti iš “Blue Prints”.

Darbas geras ir tinkamam darbininkui 
užtinkrinama gera ateitis.

Atsišaukit prie

A. kranaųskas
5706 White Ave. Cleveland, O

m sėji

PASTEUR1ZUOTAS 
PIENAS

Belle Vernon pasteurizuotas pienas yra geriau- 
sis šeimynos naudojimui! Jis yra tyras ir maistin
gas, budavotojas sveikatos ir jiegų.

Pirkit Belle Vernon pasteurizuotą pieną iš savo 
krautuvninko, arba 'lai The Telling Belle Vernon 
Company pristato jums Į namus 'kas rytas.

Randolph 3242

BELLE VERNON MILK

Sulaikykit Plaukų Puolimą
LEISKIT JIEMS AUGTI

Visi esat širdingai kviečiami atsilankyti ant atidarymo 
naujos bankines įstaigos, 3352 Superior Avenue, Utar
ninke, Gegužio 2 d., 1 922 metų, ir atsivesti savo drau
gus arba šeimynos narius. Visiems bus dalinama gra
žios dovaneles. Bus atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare.
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AR GERAI MES PATARNAVOME PERKANČIAI PUBLIKAI 
PER 23 METUS?

Nereikia mums kitokio prirodymo kas Sukaktuvių Išpardavimas kaip tai jog minios vi
sada buna didesnės ir kad musų Sukaktuvių Paminėjimo Atpiginimo Kainos yra visada 
geresnės. Svarbiausia visko, kaip žmonės taip ir krautuvė panaši kaip Bailey’s turi są
žinę. Mes tarnavome jums kuogeriausia per 23 metus, ir kiekvienas vyras, moteris, 
mergaitė ir vaikas musų organizacijoje širdingai užkviečia jus padėti mums apvaikš
čioti' musų 23-čias Sukaktuves. Mes pjaustysime pyragą sykiu, ir jus turėsit pinigų 
taupymo progos pokilį. Kiekviena savaitės diena duos naujų atpiginimų. Tėmykit lai
kraščius! Pardavimas prasideda Panedėlyje nuo 8:30. Ateikit anksti.

o o <► o o i <► o <► o

o- <► £

I 0- <► o- o o <► o o <► i

<► o <fr >

f<►

1306 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos; Nuo 8
* iki 7. valandai vakaro

BUDAVOJIMO 
Kontraktorius

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

t
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Lauko žemė, nesant reikalingi] chemikalų, nedera vien nuo vandens. Rei
kia pirma užtręšti jų, reikia indėt reikalingų chemikalų.

Tų jus žinot. Tai paprasto supratimo dalykas.
Tas pat yra is su galvos oda ir plaukų augimu.
Prirodykit sau jog FERTILEX ištiesu užtręšia galvos odų, sulaiko plau

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

nuostolis. Jei pagelbės, pasiuskit mums reguliarų kainų, $1.00.,
Ar gali būti geresnis pasiūlymas? Tas stačiai parodo musų užsitikėji- 

mų į FERTILEX, užsitikiėjimų kuriuo jus pasidalinsit po išbandymo.
Parodymui savo gerų noru, indėkit 10c su savo užsakymu. Tas tik pa

dengs persiuntimų ir supakavimo lėšas. Adresuokit
FERTILEX COMPANY 10 —10th Ave. BINGHAMTON, N. Y.
rxxxxxxxxxxm

O o o
] FOTOGRAFIJOS!
j Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
J paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams.
J Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia. 
j Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių 
j ir pavienių, bei vaikų.

□ A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
□ 1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
n Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9. vak. rTHummTiinrnzTmiHKirmmrnmrnmnin
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$10.00 IMPORTUOTOS ŠVEICARIŠKOS . $5.95
SUKNIOS—Mėgiamiausiose spalvose me- < _ 
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