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Lloyd George pranešė konfe
rencijai jog Rusija gatava at- 
grąžinti 90 nuošimčių užimtos 
bolševikais kitų šalių piliečiams 
prigulinčios nuosavybės. -
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į 150,000,000 r.

11,000,000 r.
400,000 r.

Sudegė 20 Žmonių
Malaga, Ispanija. — Čia 

nis sunaikino kelis valdiškus 
dinkus; gaisre žutfo 20 žmonių 
ir apie 30 suleista.

Rusų Susitarimas 
Tolimais Rytais

Maskva.. — Sovietų Rusija 
Tolimųjų Rytų Siberijos respu
blika, su valdžia Čitoje, padarė 
tarp save ekonominę sutartį. Ta 
sutartis duoda Rusijai daug tei
sės koncesijoms Čitos respubli
koj.

Mirė buvęs Francuzijos prezi
dentas. Paryžius. — Paul 
chanel, buvęs Francuzijos 
židentas, bal. 28 Id. mirė 
uždegimo plaučių.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

bal. 27 d. vieš- 
Frederick van 
žymus rašyto- 
pasakų ir su- 
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Lloyd George Siūlo

NORI SUTVARKYT VALSTYBINES SIENAS 
KAD TUO BUDU TAIKA BUT REIKŠMINGA.
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CHINIJA NAMINES KLEBONIJOJ RASTA 
------- ----------- NEGYVA MERGINA

| Hoopeston, Ill. — Dingusios 
keletas savaičių atgal mokytojos 
Gertrūdos Hanna, 25 m. amž., 
lavonas atrasta balandžio 27 d. 
presbiterijonų bažnyčios klebo
nijoj. Lavoną atrado darbinin- . 
kai taisydami kleboniją priren- , 
gimui atvykstant naūjam kuni- - 
gui. Mergina buvo, paslėpta kle- į 
bonijos skiepe.

šalip bryžių ant rankų, ant ] 
jos kūno išlauko nebuvo jokių j 
kitų žiaurumo žymių.

IMAMASI KELTI LIETUVAI AUKSO- 
SIDABRO FONDĄKARES AUDROJ

Pekinas. — Ciyilė karė Chini-Į 
joj prasidėjo balandžio 29 d. su 
dideliu šaudymu 'iš kanuolių Pe
kino kaimynystėje. Plačiu fron
tu atidarė ugnį armijos Genero
lo Gang Tso-Lino, militario gu
bernatoriaus Mančžurijoj, ir I 
Generolo Wu Pei-Fu, ir tarp jų j 
eina kova už valdymą Chinijos j 
vidujinių reikalų.

Pietinės Chinijos valdovo pre
zidento. Sun Yat Sen armija už
ėmė visą pūrinį laivyno skadro- 
ną.

Svetimų šalių piliečiams pri
sakoma prasišalint iš mušiu vie
tų į saugumas.

Suv. Valstijų kariško laivo 
jūreiviai nuėjo apsaugoti Ame
rikos atstovybę, taipgi vyksta 
kiti kariški laivai užžiurėti Ame
rikos piliečių interesus jei mū
šiai darytųsi pavojingesniais.

Rengkimes Sustiprint 
Savo Valiutą

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) 
Neužilgo visi Amerikos Lietu

viai, be skirtumo, galės padary
ti savo-gimtajai šaliai dovanėlę. 

|Mes neturime savo tarpe dide
lių turčių. Yra pasiturinčių 
žmonių. Tų ir dovanos galės 
būti didesnės. Diduma gi musų 
išeivijos — tai darbininkai žmo-

Jų dovanėlės gal nedidelės

Kiek Lietuvių Išvažiavo 
Kovo Mėnesyje

Washington, bal. 27 d. (Elta). 
— Kovo mėn. iš Amerikos išvi
so Lietuvių išvažiavo Lietuvon 
554. Išvažiuojančių skaičių su
darė 355 vyrai, 69 moteris ir 
130 vaikų.Genoa Šaukiasi Tafto 

Pagalbos
Genoa. Suv. Valstijų Vy

riausio Teisėjo Tafto (buvusio 
prezidento) bus prašoma nuskir- 

_ Iti pirmininką sudarymui maišy-
ivalbama apie outvarky- įos komisijos kontroliavimui vi

lną Europos Sienų įsų skolų kokias Rusijos valdžia 
Londonas. — “Daily Mail” ko- turi svetimoms šalims, ir tinka- 

respondentas iš Genoos praneša mam jų išdalinimui.. .Tos komi- 
jog Lietuva, Latvija ir Estija sijos narius sudarys visos kitos 
padarė.privatinį sutarimą savo galįs kuriai tik 'Rusija yra ka 
uzrubezimų santikių suartini- v >• 
mui. Ta sutartis priartins jas |s 0 ng ’ 
prie naujos Rusų-Vokiečių kom
binacijos ir atskirs jas nuo tu
rėjimo reikalus su Lenkija Ry
tinės Europos klausimuose.

Genooj Vokiečiai ir Rusai at
stovai pakėlė nusiginklavimo 
klausimą.

Rusų Atstovai vėl Protestuoja prieš Lenkus už 
Veidmainiavimą ir Laužymą Padarytų 

Sutarčių.

Ohio valstijos didesniųjų in
dustrijų judėjime pereitą savai
tę labiausia sukruto Akrono ra
tams gumų išdirbystės pakilus 
reikalavimams. Plieno išdirbė
jai mažiau įsibauginę del ang
liakasių streiko, nors pirmiau 
manyta jog reiks uždaryti ne- 
kurias liejyklas pritrukus ang
lies. Puodininkystės darbai po 
valiai eina geryn.. Molio išdir
binių biznis lyg atpuola. Kiek 
pasigerino prekių vežiojimas.

• Streikuojantieji angliakasiai jie- 
škosi kitų užsiėmimų iki strei
kas tęsiasi.

Dikčiai pakilo plieno ir gele
žies kainos pasekmėj angliąka- 
sių strekio.

Angliakasių streikas tęsiasi 
su kraujo praliejimu.

Apollo, Pa., įtrįs neunijistai 
angliakasiai užmušta, 
sužeista išdinamitavus 
son kasyklos pašiurę, 
gą jon įmesta bomba, 
vyrai tuo laiku joje miegojo.

Bombą vienas pirmiausia nu- 
tėmijęs griebęs bandė mesti-lau- 
kan, bet' ji tuo tarpu sprogo.

Uniontown, Pa. — Netoli čia 
pereitą subatą angliakasių riau
šėse kame streikeriai ir jų pri
tarėjai, 500 minia, susirinko 
prie kasyklos neleisti darban 
streiklaužių, liko sužeista 10 
ypatų, jų tarpe keturi policistai 
suėję žmones vaikyt. Suimta 
50 streikerių ir. jų moterų daly
vavusių peštynėse.

Illinois valstijos angliakasiai 
pareiškė nepageidaują Suv. Val
stijų valdžios įsimaišymo tarp 
darbihinkų ir kasyklų savininkų, 
bet patįs nori tiesioginai su ka- 

. sykių ponais tartis.

Charlestown, W. Va. — Tar
dymas angliakasių pereitą me
tą ginkluotų maršavųsių užimti 
kompanijų kasyklas, iš ko kilo 
mūšiai ir daug žuvo, dar nepra
sideda kaip reikia. Teismas ati- 

' dėta iki bus surinkta daugiau 
informacijų apgynimui vieno 
apkaltinto unijos vado,

Pennsylvanijoj, Faye'tte aps- 
krityję, unijistai angliakasiai 
gerai laikosi, nors nekurios ne- 
unijinės kasyklos sako dirbą.

Pawtucket, R., I., ant vienos 
audinyčios stogo, kame strei
kuoja darbininkai, užmesta bom
ba ir jos sprogimas išgąsdino 
visą miestą. Už valandos ant 
kitos dirbtuvės stogo pasigirdo 
eksplozija. Niekas nesužeista.

Transylvanijoj, Rumanijoj, 
kasykloje užmušta 100 darbi
ninkų, kilus eksplozijai.

Genoa. — Anglijos premjeras 
Lloyd George ruošia galutinus 
planus kuriuos pasiūlys konfe
rencijai nustatymui baisiai ne
tvarkoj esančių ir ginčijamų ru
bežių Europoje.

Ta idėja jau buvo pat pradžioj 
konferencijos ir Anglijos prem
jeras dabar yra tos. nuomonės 
kad jokia sutartis tarp paskirų 
valstybių viena kitą neužpuldi- 
nėti neturės vertės kolei nebus 
nustatyta rūbežiai. Kitais žo
džiais, reikia prašalinti svar
biausias kivirčius keliančias 
priežastis. Tą pasiryžimą Lloyd 
George mano pravesti greituo
ju ir tas reikštų naują konferen
cijos veidą, taigi tas1 užtęs kon
ferenciją dar mėnesiui ilgiau.

Lloyd George susirūpinęs po
litiška Europos padėtim, blogu-, 
mu kuris tikima daugumoj ken
kia ir ekonominėms bei finansi
nėms veikmėms. Jokia kita kliū
tis nėra taip pavojinga Europos 
įtaikai kaip ginčai del rubežių.

Nuo Baltijos iki Juodųjų jū
rių, pasakė Lloyd George, nei 
vienas rubežius nepriimtas visos 
Europos taip kaip kas sau pats 
nusistatė, ir kiekvienas rube- 
žiaus ginčas yra karės pavojum.

Abejotina ar koks gyvas žmo
gus turėjo keblesnių dalykų už 
šitą. Ginčai neužbaigta už ru
bežius tarp Rusijos ir Baltiko 
valstybių, tarp Rusijos ir Len
kijos, tarp Rusijos ir Rumanijos, 
tarp Lenkijos ir Čekoslovakijos, 
tarp Austrijos ir Vengrijos, tarp 
Jugoslavijos ir Italijos ir dau
gelis kitų ginčų.

Tik del pavyzdžio — sako Llo
yd George, — Lenkija ir Lie
tuva ginčijasi per du metu už 
Vilniaus rubežių, ir net geriau
sios pastangos augščiausios ta
rybos ir Tautų Sąjungos nepri
vedė prie susitaikymo.

Lloyd George bando pasiūlyti 
nustatymo 

Kuomet tas

Beveik mėnuo laiko praėjo, o 
konferencija visai nieko nenu
veikė, išskyrus pasiginčijimų su 
Rusais ir Vokiečiais.

Vokiečiams darosi neramu po 
pašalinimo jų atstovų iš svars
tymo Rusijos klausimų konfe
rencijoj.

Francuzų karštis praėjo: jau 
Poincare praneša Lloydui Geor
ge jog Francuzija nekels kojos 
prieš Vokiečius be pasitarimo su 
santarve.

Lloyd George šaukė Poincare 
į Genoa, jis atsisakė.- Dabar jų 
konferencija, sykiu dalyvaujant 
ir Vokiečių atstovui Barthou, 
įvyks San Rpmo mieste tuojau 
kaip tik bus galima.-

Barthou dar pirm to vyksta 
į Paryžių pasitarti su Poincare 
ir perkalbėti jį nesirengti pulti 
ant Vokietijos.

Kivirčiai tarp Airijos 
Vadų Didėja

Dublinas. — Tarp Airijos va
dų kilo dideli kivirčiai.

De Valera ir Griffith vienas 
kitą kaltina ųž negeroves apsi
reiškiančias dabar Airijoje ir už 
sutartis su Anglija.

Buvo bandyta daryti taikos 
sutartį' ir paliauti mušius ir už
puldinėjimus vieni ant kitų na
mie, vienok iš to nieko neišėjo.

•Airių respublikos kariumenė 
vietomis užpuldinėja ir užgro
bia’ sandėlius.

Popiežius Nesutitaręs 
Bolševikais

Roma. — Popiežiaus valdžia 
užgina neturinti jokių sutarčių 
su sovietų Rusija. Su Rusija 
Vatikanas dar neatnaujino san- 
tikių. Popiežius rengiasi siųsti 
pulką Jėzuitų ir kitų misijonie- 
rių dirbti badaujančiose 
jos dalyse.

• jog jos rankos per kokį laiką
• buvo surištos šniuru ar viela, 

bet kada lavonas rasta ant jų 
nebuvo jokio ryšio.

Valstijos prokuroras įsakė pa
daryti jai operaciją ir surasti 
priežastį' nuo ko mergina mirė.

Suimta pirmiausia vienas vy
ras, buvęs jos vaikinas, tardy
mams. Tardymuose jis dauge
liu atveji: padarė skirtingų ir 
sumaišytų davadų.

Jos tėvas, turtingas žmogus, 
kaltina suimtąjį vyrą už mirtį 
jo dukters; Suimtasis po mir
čiai savo žmonos nuėjo gyventi 
į namus merginos tėvo. Tėvas 
sako patėmijo kad jų naujas 
gyventojas atkreipia domę į jų 
dukterį. Pagaliaus patirta kad 
duktė atsirado keblioje padėty
je. Tėvai vertė juos apsivesti, 
bet jisai atsisakė, pagaliaus pa
sišalino iš jų namų. Jau buvo 
net nustatyta vestuvėms diena. 
Merginai dingus niekas perdaug 
nesusirupino ja, nes, anot tėvo 
ji tankiai ant ilgesnio laiko 
būdavo išvyksta kur viešėti. Tik j 

| radus tuščioj klebonijoj ją ne-i 
gyvą sukilo visi tyrinėjimai.

Kadangi visi jie buvo tos baž
nyčios parapijonai, ir "tankiai 
lankydavo kleboniją, kaltinama
sis intariama žinojęs viską apie 
kleboniją, ir kada ji buvo tuščia 
-jis atgabenęs tenai negyvą joj 
lavoną. Norima dar surasti ki- ■ 
tą ypatą padėjusią suimtajam ( 
tą darbą atlikti. Suseka kad jai : 
buvo daryta nelegalė operacija j 
prašalinimui bėdos, nuo ko gal 
but ji mirė.

Rusai prieš Lenkus
Rusijos delegatų pirmininkas 

čičerin vėl pasiuntė Lenkų at
stovui Skirmuntui notą pareikš
damas sovietų protestą prieš 
Lenkų pasielgimą prisidedant 
prie didžiųjų 
tavimui prieš 
teisę padaryti 
vo pasirašyta

čičerino nota pasmerkia Len
kų pastarąjį duotą atsakymą į 
pirmesnę Rusų notą, nes Lenkų 
atsakymas neišaiškina kodėl jie 
peržengė taikos sutartį su Ru
sija padarytą Rygoje ir paskuti
nįjį susitarimą Rygoje vienodo 
nusistatymo konferencijoj.

Biznis Einąs Geryn
Odesa. — Kad jau biznis Ru

sijoj gerėja, .skelbia žinios iš 
Odesos, tą liudija kožno mėnesio 
prabėgimas, ir su kiekvienu mė
nesiu atsidaro naujų pramonių. 
Komunistai negalėjo sulaikyti 
mažųjų pramonių net mirties 
grasinimais, nors tą ji- išpildy
davo. Mainymas svetimų šalių 
pinigų dar vis uždrausta kitur, 

I vienok tas eina Maskvoj pilnai.

Tvanai Padarė Daug 
Nuostolių

Natchez, Miss. — Pereitą sa
vaitę Mississippi upės vande
nims prasiliejus per kraštus ir 
išbudavotas apsaugas, daug pa
daryta nuostolių, daug žuvo ir 
žmonių. Daug miestelių paupy
je užsemta, žmonės išvaikyta į 
saugias vietas, kiti liko be mai
sto, pateko į skurdą.

Apie septyniasdešimts žmonių 
žuvo tik paskutinėse pereitos sa
vaitės dienose.

Fort Worth mieste žuvo van
denyje ar šiaip dingo 57 žm. Ki

ltose vietose po kelis žuvo.

H Tečiau jūrės susideda iš lašų, 
' dideli kalnai iš mažyčių smil- 
1 čių grūdelių. Taip ir mes, Lie

tuviai, nešdami kadir nedideles 
dovanėles — bet nešdami visi— 
sunešime dideliausią jų krūvą 
ir savo gimtinei žemei padary
sime daug džiaugsmo ir naudos.

Lietuvos1 laikraščiai praneša 
kad Lietuvos Valdžia trumpu 
laiku jau turės savo valiutą, sa
vo pinigus. Su Vokiečiais jau 
baigiama tartis del nusikraty
mo jų markių. Bet savo pini
gus reikia paremti savo auksu, 
nes popiera — pigus daiktas.

Lietuva pradžiai turi šiek- 
tiek aušo ir sidabro. Bet daug 
dar trūksta kad jos valiuta bu
tų tvirta ir. pastovi. Mes, Ame
rikos Lietuviai, turime garbingą 
uždavinį pagelbėti savo Tėvynei 
ir tuo svarbiu reikalu.

Davėme ir duodame Dėdei 
Šamui kas Dėdės Šamo yra. 
Turime duoti ir 'Lietuvai — kas 
Lietuvos yra. Turime atsily
ginti savo močiutei už Lietuvio 

l vardą ir už Lietuvišką kraują. 
Bukime visi prisiruošę. Paskir
tu laiku, į paskirtą vietą, turėsi
me visi sunešti savo aukas auk
su, ar kas aukso neturi tai si
dabru. Kas aukso -pinigą — tai 
pinigą. Kas auksinį žiedą, kas 
retežėliu,( ar kitą kokį daiktą— 
bile tik butų tikrai auksinis. 
Kas negali auksu duoti — lai 
duoda sidabru: ar sidabriniais 
indais, ar kitokiais daiktais, bi-. 
le tik butų tikras sidabras.

Kas neturi sidabrinių daiktų 
lai bent sidabrinius pinigus pa
aukoja.

Mažiausia auka kurios Lietu- ■ 
va iš visų savo vaikų galės lau- ■ 
kti (kas negalės aukoti auksu) 
tai bus:

Suaugusiems: nemažiau vieno 
sidabrinio dolario;

Vaikams:.nemažiau sidabrinio 
kvoterio.

'Visų dovanos bus surašyta ir 
į tam tikras knygas intraukta.

Visiems bus išduota kvitos.
Netrukus bus paskelbta toli

mesni nurodymai.

Emma Goldman Išvary
ta iš Švedijos 

Stokholm. — Atvykus čia
Rusijos išvaryta anarchiste 
'Goldman, buvusi deportuota
Suv. Valstijų, išvaryta iš Švedi
jos ir nuvyko į Pragą, Čeko
slovakijoj, kur ją sutikta įsilei
sti pasižadėjus- susilaikyti nuo 

‘ propagandos.
Emma Goldman yra Vilniaus 

-žydė, apie 52 m. amžiaus, pasi
žymėjusi anarchistiškai-bolševi- 
kiška propaganda Amerikoje.

Su ja buvę Švedijoj Berkman 
ir šapiro slaptai kur tai dingo.

svarstymą rubežių
šioje konferencijoj.
bus padaryta tada tautų bus 
prašoma pasirašyti- neužpuldi- 
nėjimo sutartį arba prižadą pa
gerbti tuos rubežius.

Ar jam pavyks sukelti 
se šalyse žingeidumo tame 
sime ir ėmimosi svarstyti 
lieka ateities klausimu.

Apie Rusijos Atgaivinimą
Konferencija parengė Rusijos 

pagelbėjimui tam tikrą Magna 
Čarta. Ji išrodo kaip Europa 
suteiks praktišką finansinę ir 
ekonominę pagalbą .padėjimui 
tai didelei valstybei atsistatyti 
ir atsigauti.

Iš Azijos pusės Japonija pa
sižada prisidėti pinigais.

Visos šalįs žada pristatyt Ru
sijai ko katra galės, ko Rusijai 
reikia. Bet svarbiausia — nori 
kad Rusija sutiktų pripažinti 
senas karės skolas.

Žemės Drebėjimas 
Japonijoj

Tokio. — Smarkus žemės 
drebėjimas pakratė Tokio ir Yo-
kahama miestus; daug padaryta 
nuostolių apgadinus budinkus.

Po žemės sudrebėjimo išsi
veržė vulkanas Asama-Yama, 
90 mylių šiaurvakaryj nuo To
kio, ir jo išsiveržimas buvo la
bai garsus; tuoj pradėjo veržtis 
į orą pelenai, akmenai ir durnai. 
Keletas žmonių žuvo.

Amerikos ambasada Japonijos 
sostinėj Tokio sugriuvo.-

Šis žerfiės drebėjimas buvo di
džiausias kokis įvyko bėgyje 30 
metų Tokio apielinkėj. Budin- 
kai suposi per porą minutų, vi- 

gyventojai bėgo į'lygumas.

' Belgija Mobilizuojasi
Brusselis. — Dalis Belgijos 

kareivių paleistų atostogoms li
ko atšaukta atgal į eiles su tik
slu susitvirtinti jeigu reiktų už
pulti Vokietiją. Daroma patvar
kymai sanryšyje su Francuzų 
komanda.

Nusižudė Rašytojas
New York. — Parašęs savo 

draugui policijos komisijonieriui 
laišką pranešdamas apie pasiry
žimą nusižudyti, 
būtyje nusišovė 
Rensselaer Dey, 
jas detektiviškų 
tvėrėjas “Niek
su savo išgalvotu “Karteru” kai
po de'tektivu visur veikiančiu, 
parašė 1,076 paskirų novelių.

Dey buvo 61 m. amžiaus.

Švedija pradėjo baimnitis rau
donosios propagandos. Stokhol
mas liko svarbiausiu centru bol
ševikų veikimo Rusijos išlaukėj. 
Sovietų atstovybė užima didelius 
rumus pačioj gražiausioj dalyj 
miesto.

Suktybės su Amerikos 
Bondsais

Washington. — Pakilo kalti
nimų jog Suv. Valstijose atsi
rado bent $400,000,000 vertės 
duplikuotų Liberty bondsų pra
siplatinę įvairiuose miestuose. 
Nekurie intaria jog tie dupli- 
kuoti bondsai buvę padaryta pa
čioj valdžios spaustuvėj ir iš
platinta. Vienas spaustuvės dar
bininkas likęs prašalintas už iš
davimą' šito dalyko.

Augštieji S. V. iždo valdinin
kai intarimus užginčija.

Tokį ypatingą dalyką iškėlė 
kongrese atstovas Johnson iš S. 
Dakotos.

Atvyksta Vokietijos ambasa
dorius. — Iš Berlino siunčiamas 
Vokietijos ambasadorius į Suv. 
Valstijas, Dr. Otto L. Weidfeldt, 
atvyks į Washingtoną gegužio 
mėnesyje. Po karės jis yra pir
mas Amerikon Vokietijos, amba- 
saaorhiR. Sw amba-

i Bėrlįne.

Goippers Smerkia 
Leniną

Chicago. — Amerikos Darbo 
Federacijos'prezidentas S. Gom- 
pers pareiškia jog Suv. Valstijų 
pripažinimas “bolševikų Urani
jos” Rusijoje butų “bevertis ir 
galutinis prasižengimas prieš ci
vilizaciją.”

Leniną Gompers vadina “ban
ditu pirkliu” gatavu imti viską 
ką jis gali mainais už savo žmo
nes jo nuslopintus į beviltį pa
dėjimą.

Amerikoj, sako Gompers, mi
lijono dolarių fondas naudojama 
bolševikų propagandai iš kurio 
papirkinėjama tokių vietų žmo
nės kurie gali pasitarnauti blo
gu Amerikos žmonėms.

Badas Rusijoj Suvaldyta
Washington. — Sugryžęs iš 

Rusijos žymus Amerikonas pra
neša jog Rusijos bado padėtis 
gerėja. Jau beveik badavimas 
sukontroliuojama.

Jo nuomone, Rusų-Vokiečių 
sutartis ir turėjo įvykti, tame 
jis nesistebi. Nors buvo rašy
ta jog jis atgabena nuo Lenino 
kokį tai raštą Prezidentui Har
diniai, bet jis tą užginčijo.

. Rusų ir Lenkų Trilijonų 
“Skarbai”

, Rusų laikraščio “Echo” No. 
84 duoda indomių žinių kokios 
yra dabar Rusuose pragyvenimo 
kainos. Ir taip:
Baltos, duonos sv. apie 200,000 r. 
Juodos duonos s v. 

pradedant nuo
Mėsos svaras apie 
Sviesto sv. iki 
Sviesto sv. iki 
Varškės (su vande

niu) nuo
Cukraus svaras 
Čokolado sv.
1 kiiogr. gakariūb I 
1 bonka spirito 
Vidutiniai! /oietųs 
1 obuoliais j 
Degtukų dėį. 
Malkų vežimėlis 
Avižų pųJj» 
Bulvių {?(.» pūdo 
lOOPipapirosų 
pora vyr. čevery. ų ] 
porą mot. čeverykų 30,000,000 r. 
1 marškiniai 
Gami turas 
10 rub. auksu 
1 sidab.r, rublis

Nenuostabu kad Rusija savo 
skolas skaito ne milijonai?, ir ne 
bilijonais, bet jau trilijonais.

Tečiaus ir Lenkija, matyt, 
nusprendė nenusileisti {Rusijai. 
Ir ji jau laimingai įžengė į tri
lijonų karalystę. “Lietuvos” 
76 num. skaitome žinią:

“Lenkų finansų ministerio 
pranešimu.... Lenkų vidaus 
skolos iki sausio 1 d. siekė 251 
bilijoną; užsienių skolos, kurių 
trečdalis padaryta Francuzijoj 
ginklų užpirkimui, siekė 1 trili
jono, 132 bilijonų Lenkų mar
kių. Taigi jau baigiama dasi- 
varyti iki pusės antro trilijono. 
Bet po teisybei, kas čia ypatin
go? Jeigu Rusai gali turėti 
trilijonus skolos tai kodėl Len
kai negalėtų? Kuo jie prastes
ni už Rusus?

Mes Lietuviai džiaugiamės 
pabėgę nuo Rusiškų rublių. 
Džiaugiamės neįsileidę Lenkiš
kų markių (tik gaila brolių Vil
niečių).'

Bet ir Vokiškos markės jau 
baigia mums atgristi. Geriau
sia bus įsitaisius savi Lietuviški 
pinigai. Jie bus tiek tvirti kiek 
mes busime stiprus. Ir atsi
minkime kad čia ne žmonių 
skaičius nusvers bet gera vieny
bė, susipratimas ir ištvermė.

Netrukus bus pirmas musų 
pąjiegų išbandymas kai bus vy-, 
kinama aukso-sidabro fondas; 
Apie tai bus netrukus laikraš
čiuose pranešta.

100,000 r.
600,000 r.
900,000 r.

1,000,000 r.

250,000 r.
650,00 r. 

5,000,000 r. 
17,000,000 r. 
4,500,000 r. 
1,000,000 r. 

100,000 r.
10,000 r. 

6,000,000 r. 
3,000,000 r. 
2,o;o,ooo r. 
1,000,000 r. 

15,000,000 r.

32 Žuvo Jurčse
Brest, Francuzija. — 'Apvir

tus Francuzų prekiniam laivui 
su anglimis, 32 darbininkai žu-. 
vo audroje. Vienas tik kapito
nas išliko gyvas, ištrauktas .iš 
vandens kito laivo.

žuvo orlaivis su žmonėmis.
Key West, Fla. — žuvo van- 

denuose išlėkęs orlaivis su še
šiais žmonėmis. Jau čia an'tras 
tokis atsitikimas šio pavasario 
laiku.



DIRVA

ganizuotas Ispekas, žodžiu sa
kant, galės atsakomai vadovau
ti visoms vietos Lietuvių orga
nizuotoms grupėms ir pavie
niams Lietuviams.

Linkėtina Lietuvių Draugijų 
Tarybai gerų pasekmių darbuo
tis naudai draugijų ir visų vie 
tos Lietuvių. Taipgi yra pagir
tinas dalykas kitoms vietos or
ganizacijoms prisidėti prie šios 
Tarybos. Reporteris.

SLA. kuopos 20 m. jubilejus. 
draugijas del platesnio rimto Bai. 23 d. Lietuvių salėj, vaka- 
Lietuvių tautinio-kulturinio dar- re, SLA. 57 kuopa apvaikščiojo 

Susi- 20 metų savo gyvavimo sukak-

Iš Lietuvių Gyvenimo J 
f tttffl ttTfr

WORCESTER, MASS.
Liet. Draugijų Taryba. Ba

landžio 28 d. L. U. Klubo bute 
įvyko vietos Lietuvių stambes
niųjų draugijų atstovų susirin
kimas. Šio susirinkimo, tikslas

PITTSBURG. PA.
Krikščioniškas darbas. Balan

džio 23 d. nuėjau prie Šv. Kazi
miero bažnyčios, S. S., padalin- 

/ ti plakatų Birutės Choro kon
certo rengto ant bai. 29 d. žmo
nėms pradėjus eiti lauk iš baž- — subendrinti vietos Lietuvių 
nyčios, aš ir pradėjau po vieną J------- J-' -1-1--- 
plakatą dalint. Tik staiga iš 
šonų trįs vyrai (__. ______ ,
M. Žilinskas ir P. Traškauskas) rinkimą atidarė Jonas Dirvelis Į tuves. Vakaro programas buvo 
stvėrė už plakatų ir veržt juos ir pakvietė V. M. Čekanauską j labai gražus, įvairus. Visų pir- 
iš manęs. Aš dar nenorėjau-pa- tam susirinkimui už raštininką. !mjausia, vakarą atidarė Aušre- 
duoti, bet jie apdraskė man ran- Suregistravus draugijų atsto-Įlėš Choras sudainuodamas Lie
kas, ir turėjau plakatus paleist, vus, kurių į susirinkimą pribu- tuvos Himną, ir “Užtrauksime 
Maceika tuoj su plakatas į baž- vo viso 14-ka, ir pranešus susi-Į Giesmę”, “Važiavau Dieną” jir 
nyčią, o antri du žadėjo mane ir rinkimo vedėjui tikslą suėjima, | “^š Myliu Dienužę”. Pirmuti- 
mušt, ir areštuot, bet nieko ne- Į dar nekuriems atstovams geraijnės dainos išėjo gerai, pastaro- 
darė.

Kada čia buvo atvažiavę sve- kanauskas kaslink tikslo, nuro- Į pirmininkas P. A. Dėdynas per- 
čiai Natkevičius ir Žygelis, aš dėdamas jog draugijų bendras 
abejodamas ar galima tuos pla
katus’dalint, inėjau į bažnyčią ir 
paklausiau apie tai. Nors rau
kydamos, klebonas pavėlino.

Birutės Choro, kaipo dailos 
draugijos, plakatai visai nema
niau bus kam nors kenksmingi, 
nes kas myli eit ant perstaty
mų tai visai nežiūri kas rengia, 
ar bažnytinis choras ar Biru
tės, ar kokia komunistų draugi-1 __
ja, ir niekas ne tik kad nedras-j57 kuopos; Lietuvių Piliečių Sa
ko plakatų bet eina ir pažiūri' ’ 
perstatymų.

Ką Kun. Kazėnas mano at
siekt su tokiais savo tarnais ku-1 
rie puola ant žmogaus iš paša-Į 
lų kaip žvėrįs ir drasko? Tai 
ne krikščioniškas darbas. Juk 
reikėjo pasakyt kad nevelijama | 
čia plakatų dalint, ir*'niekas ne
būtų spyręsi dalint. V Antra, ką 
mano laimėt taip us^abinėjant 
nekaltą draugiją Birutės 
Choras kurį visos ■ Pittsburgo 
draugijos myli? Juk rengia va- . 
karus ir bažnytiniab lementai, dybą tik 6 mėnesiams, 
ir jų žrifonės nešioja prakatus po ninkas J. Dirvelis; vice-pirm.— j 
klubus ir šiaip vietas, ir jų nie- A. Kriaučelis ir V. Luh».v.u, 
kas visai neužpuldinėja, nors vi- raštininkai V. M. Čekanauskas i 
si griežtai nusistatę prieš Kun. ir A. T. Jasaitis; iždininkas J. 
Kazėno dabartinę bažnytinę po- Bruožas; iždo glob. J. Totila, Polytechnikos Instituto profeso-

Korespondentu A. J. |r’us Combes. Jis nurodinėjo 
Komisija įstatų pro-.

int staiga is uie ii
(A. Maceika, bavimosi Worcesteryje.

nesupratus, referuoja V. M. Če- jj prastokai. Po to SLA. kuopos
I nirmininVflct P A Dpdvnns npr-

darbas daug reikštų vietos Lie
tuvių gyvenime ir veikime. Re
feratas užgirta; bet kilo disku- 

Į sijos kaslink takto businčiame 
Įveikime ir partijų pažiūrų, vie
nok tas greitai užsibaigė.

Susirinkime dalyvavo sekan
čių vietos draugijų atstovai: L. 
Ukėsų Klubo; A. L. T. Sandaros 
16 kuopos; šv. Jurgio Dr-stės; 
šv. Kazimiero Dr-stės; S. L. A.

jungos skyriaus. Tikimasi kad 
trumpoj ateityje daugiau drau
gijų prisidės.

Dalyvavę atstovai augščiau 
Į minėtų draugijų rado naudin
giausiu šiame susirinkime su
daryti Worcesterio Lietuvių Dr- 
jų Tarybą, kas is padaryta. Vi
sų dalyvavusių draugijų atsto-Į 
vai sutvėrė W. L. Draugijų Ta-I 
rybą. 
draugijos savo atstovus prisiun
tė, ir be abejo vėliau jos prisius,

statė kalbėti visą eilę pašalpinių 
draugijų atstovų, arba atiduoti 
jų draugijų “uklanus” SLA. 57 
kuopai. Buvo apie tuzinas pa
skirų “spyčių”. Vakaro vedėjas 
pats pasakė pusę tuzino kalbų 
paskirais tarpais. Vėliaus su
teikta kuopos seniems nariams 
garbės narystės titulai: Berno
tams, V. P. Ginkui, Giliui.

Po to perstatyta kalbėti “A. 
L.” leidėjas M. PaĮtanavičia. 
Jam pasirodžius ant estrados, 
auditorijoj pasigirdo - trukšmin- 
gas 
ko: 
bai

plojimas. PaĮtanavičia sa- 
“Aš žinau kad SLA. yra la
šena Lietuvių orgnizącįja. 

savo mokestį užsimoku iš- 
kalno, ir jau priguliu prie SLA. 
24 metai, bet-savo pomirtinės 
dar neėmiau.” (Publikoj girdisi 
juokai, ploja.) Toliau šis senas 
narys tęsė kalbą prisimindamas 

Kadangi dar ne visos Į įvairius dalykus.
Na, štai 12-tas kalbėjo gerb. 

Adv. F. J. Bagočius iš Bostono, 
tat šis susirinkimas išrinko vai-1 Kalbėjo Angliškai apie Lietuvių 

Pirmi- organizativj gyvenimą išeivijoj, 
I apie Lietuvių Amerikoj gimusį 

■Kupstas; jaunimą, ir apie mokslą bei kul- 
5; turinį Lietuvių pažangumą.

Po jo kalbėjo Amerikonas,

litiką, kur net komiteto nariai V. Lioda. 
po bažnyčią vaikščioja su muš
tynių įnagiais (kas buvo rasta 
pas A. Maceiką seniau kada bu
vo bažnyčioj muštynės).

Taigi dar kartą pasirodo ko
kia dora ir meilė artimo pas 
tuos ką nuo tamsos iki tamsos 
bažnyčioj mokina Kristaus įsa
kymų. Kaip priešingai elgiasi 
patįs, ir su kokia pagieža gatavi 
gatvėje žmogų sudraskyt ar tu
ri už ką ar ne. Ar toli taip nu
eisite?

Jis nurodinėjo 
kad šioj laisvės šalyj yra pro-Gotautas. _ .

jektui paruošti: V. M. čeka-jsi žmonėms laisvai organizuo- 
nauskas, A. Kriaučelis, J. Dir- 
velis.

Kitą susirinkimą nutarta tu-,, 
reti kada projektas įstatymams , , 
bus pagaminta. Susirinkimas 
užsibaigė labai entuziastiškai. 
Turiu pažymėti kad ši Lietuvių 
Taryba, per draugijų atstovus, 
galės pakreipti savo organizuo
tą vairą del platesnio vietinio 
Lietuvių veikimo, ir tuomi su
vienys Lietuvių suskaldytas orJuozas Virbickas.

Jeigu jūs žindote savo kūdikį ir jeigu 
jis atsakančiai neauga ir nediktėja, 
tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas.

Jus Kūdikio Augimas 
Priklausio Nuo Jam 
Duodamo Maisto

EAGLE BRAND
1 CONCEITED MILK)

Šitokiuose atsitikimuose suteikia kiekvienai 
motinai gerausią progą suteikti savo kūdikiui 
gerą maistą, idant jis augtų ir stiprėtų.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir pa
siųskite i The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip ji vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi ir 
puiŪą kūdikių knygą.

k

$1

Kaip ten nebūtų, bet SLA. 57 
kuopa, anot Adv. Bagočiaus žo
džių, yra didžiausi visoj Ameri
koj, taigi Worcesterio SLA. na
riams garbė, ir podraug garbė 
visiems Lietuviams.

rimtų žmonių visai mažai. Pra
sėdėjus visą vakarą ir prisiklau
sius kalbėtojo žodžių dabar, ir 
sulyginus ką jis rašė pasirodo 
didelė permaina jo mintyse. Su
prato- jis jau kad šukavimas ir

Publikos šiame vakare buvo'viens kito koliojimas neveda 
pilna salė; kaip silkių bačkoj pri- žmonių prie gero, ir įšsižadėji- 

- mas savo tautos dar blogiau.
> Na ir dabar už tas “revoliucijas” 
i “Keleivio” ir “Naujienų” redak

torių protuose komunistai ran
da juos didžiausiais prasižengė
liais. Štai jie prirodo kad “Nau
jienų” Grigaitis kokioj tai pa
rodoj turėjo Lietuvišką trispal
vį ženklą prisiregęs; ar tai ne 
bjauri nuodėmė prieš darbinin
kus? O “Keleivio” Mikelsonas 
per savo laikraštį aukas siuntė 
ir pats aukavo Lietuvos Šau
liams. Nagi ar ne bjauri .nuo
dėmė prieš revoliuciją. Ir kur 
tu, griešnas žmogeli; išsisukti iš 
nuodėmių!

Bet man rupi: kas jiems at
leis tas bjaurias nuodėmes? Ro
mos papa Lietuvos nepripažįsta, 
musų kunigėliai irgi papos klau
so. Rusų Trockis irgi nepripa
žįsta. Na ar reikia dar ko blo
gesnio kaip dabar musų socialis
tams turėti tokias nuodėmes ir 
nerasti kas nuo jų atkratytų?

Tos prakalbos ir užsibaigė 
lermu. Sena Mergelė.

grūsta; Buvo rinkliava del kny
gyno ; surinkta $39. Knygynas 
gauna paramos iš svetimtaučių 
pinigais ir knygomis.

Reporteris.
žinelės iš Lietuvių ju- 
Lietuvių Ukėsų Klubas 
naują vasarnamį palei

S GERB.
PRAGILO KAMPELI

1 tis ir sekti pavyzdį nuo čionaiti- 
I nių pakilusių žmonių. Ameri- 
I ka, sako profesorius, yra šalis 

’ ‘j visiems durįs atdaros į 
mokslą, ar į pramonę, tat Lietu
viai, kaipo sena tauta turinti 
savo .gražią kalbą naudokitės 
sios šalies jums teikiamomis 
progomis. Toliau dar profeso
rius sako: Kada aš studijavau 
Vokiečių Francuzų, Ispanų ir 
kitų kalbas, aš jau gavau pro
gos patirti šį tą apie Lietuvą; 
aš labai indomavau kas tai yra 
Lietuvių tauta, ir gavęs infor
macijų apie “Lietuvius, daugiau 
teiravausi, kodėl sužinojau kad | 
Lietuviai gyveną prie Baltijos 
jūrių yrą gabi sena tauta.
gi turiu už garbę šį vakarą čia 
būti su jumis ir džiaugtis šio
mis jūsų 
mis.”

Taipgi 
atstovas 
Bagočius

organizacijos apeigo-

kalbėjo Y. M. C. A.

žinios 
dėjimo, 
įsisteigė 
Quansigmond ežerą. Namas la
bai gražus, vieta taipgi graži. 
Klubiečiai sako kad jie vasaros 
metu turės savo paviljone "gud 
taims”. Nėra abejonės kad bus 
puikus laikai naujame name, nes 
prie vandens labai patogioj vie
toj jis stovi, galima bus mau
dytis. Galima įtikėt jog daug 

- žmonių prisidės prie klubo vien 
į del gavimo gerų laikų — pato- 
i gurno vasaros metu. Bet dar 
' daugiau naujų narių prisirašy- 
• tų jei tarpe klubiečių išnyktų 
i naminės naudojimas ir pokerio 

lošimas.
Klubiečiai atsižadėję šių dvie

jų idealų galėtų tą laiką ir tuos 
pinigus (kuriuos praleidžia ant 
augščiau minėtų dalykų) panau
doti grynai savo klubo reika
lams bei geram tikslui, tuomi 
parodytų savo darbus, ir tuomi 
patrauktų prie savęs dalį žymių 
vietos Lietuvių. Dabar doresnis 
žmogus negali dėtis, nes klubie
čiai kas kart nustoja gero var
do, kuris jiems turėtų priklau
syti.

Vietos Lietuvių stambesnėsės 
draugijos* skaičiuje apie 2,500 
narių sudaro bendrą sąryšį del 
vietinio Lietuvių kooperativio 
veikimo. Kai kurie vietos žmo
nės šneka buk tas užmanymas' 
yra Sandaros 16 kuopos, bet tai 
nesvarbu kas užmanė, bile už
manymas geras.

Kada žinia apie sąryšį paskli
do po Worcester}, tuomi susi
rūpino vietos klebonas ir rau
donukai. Klebonas pasišaukė 
šventųjų draugijų komitetus ir 
ragino jų draugijas prisidėt prie 
federacijos; bet šių draugijų 
komitetų nariai ne kokie avinai. 
Jie vyriškai -pasakė klebonui 
kad su davatkomis drauge ne- 
kazyriuos. Tai puikus atsaky
mas! Na, raudonieji irgi nieko 
■nepešė kada darė intrigas SLA. 
kuopą su 600 narių neprileisti 
prieš šios draugijų unijos. Ge- 
nijališką- organizavimą šios or
ganizacijų unijos kaip dešinie
ji taip kairieji primeta Sanda- 
riečių politikieriams. Lai bus 
jų tiesa. , Reporteris.

L.
VI.

$183.37

408.50
11.40
37.62
23.35 
24.05 

$688.29

BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 23 d. buvo sušaukta 

susirinkimas išnešimui protesto 
I prieš rengimą biliaus apsunki- 

-yaj_! nančio ateivius išsiėmime pilie
tiškų popierų. Nuėjus ant susi
rinkimo, didžiai nustebau pama
čius kad atsilankė beveik visi 
tokie kurie bijo Lietuviais pasi
vadinti. Viskas gerai ėjosi, pa

PITTSBURG, PA.
Atskaita surinktų aukų į 

P. Iždą laike gerb. svečių, 
Natkevičiaus ir B. Žygelio pra
kalbų Pittsburge ir ąpielinkėj. 
Pittsburge, S. S. prak.

L.M.D. salėj 
vakarienėj bai. 4 

Braddocke 
Pittsburge N. S. 
McKees Rocks 
Homestead

Sykiu
Iš tų išmokėta’už svetaines ir 

plakatus- nekuriose vietose viso 
viso $30.29

Taigi į L. P. Iždą Chicagon 
pasiųsta $658.00.

Kadangi anksčiau pagarsinau 
jog per vakarienę inėjo $406,1 
bet P. Volungevičia aukavo L. 
Boną su nenukirptu kuponu tai
gi pasidaro iš jo viso $52.50’, ir 
per vakarienę surinktų aukų pa
sidaro didesnė suma — $408.50.

Taip pat kitur nereikėjo mo
kėt nei už svetaines nei už ap
garsinimus, nes pačios kuopos 
padengė lėšas.

Dar kartą tariu širdingą ačiū 
aukautojams, taip pat ir visiems 
kurie tik prisidėjo pagelbėt pa
dirbėt tam prakilniam tikslui.

Jeigu kurių pirmiau garsintų 
aukautojų pavardės nebūtų pa
dėta teisingai, arba ir visai pra
leista, kreipkitės prie manęs, aš 
pasistengsiu pataisyti.

Juozas Virbickas.
149 Moultrie St.

GERB.. SPRAGILAS APIE 
VISUOMENĘ

Visuomenė yra tai toks 
sutvėrimas kuris turi daug 
galvų, daug kojų, daug ran
kų, daug akių, daug ausų, 
daug kitokių nogiu, bet ma
žai smegenų galvose, ir lėtai 
jų protiškos mašinėlės suka
si- ' I

Šita teisybė labai karti iri 
negardi išgirsti, bet aš vi
siems aiškiai. pasakysiu.

Kas atsitiktų jeigu visuo
menės nebūtų? Nebūtų jo
kių susivienijimų, nebūtų jo
kių ssuivienijimų, nebūtų jo
kių partijų. O be partijų 
turėtų išgaišti visi generolai 
ir kapitonai, feldfebeliai iri 
špicukai. Jie visi ant visuo
menės kai tranai gyvena ir 
už tų visuomenę varžosi.

Atsirado koks nuplikęs 
generolas be armijos, tušti 
kišeniai žemę siekia. Štai 
pasisuko visuomenėj, parė
kė, pasipurtė, ir atsiranda 
vyčiai.

ikad tą ar tą išrinkus, kad 
tą ar tą Įkišus Į kokią vie
tą iki kas nepašnabždėjo.

Atėjo SLA. rinkimai — 
vienas nori gaut tenai pre
zidento suolą, kitas sekreto
riaus krėslą, trečias iždinin
ko tarbą. Na ir pasileido su 
atsišaukimais i visuomenę;

Užsimano kas sutvert ko
kią bendrovę. Vėl visuome
nės reikia. Ne visuomenei 
bendrovės reikia, bet bend
rovei visuomenės. Ir štai 
visuomenė sužino tada kad 
gal ir jai bendrovės reikia. 
Ir deda pinigus ir tveria vi
sokias bendroves.

Paskui atvažiuoja kokie 
svečiai iš Lietuvos — ir vėl 
prie visuomenės. Ir visuo-

i menė tada sužino kad jai tų 
Į s,večių reikia. Ir vėl deda į 
aukas.

Štai kas nors sumislina ir 
nulipdo taukuotą puodą, ir 
visuomenė pila ir pila jin 
pinigus, o kada pasižiūri — 
jis tuščias. Visuomenei to 
puodo nereikėjo, tik puodui 
reikėjo visuomenės. Ir vėl 

Į visuomenė pila pinigus mis- 
llydama gal 'kada nors puo
dą užpils. Bet vis ne ir ne.

Ba mat iš puodo subįra 
Į kišenius tu kuriems visuo
menės reikėjo, o ne kurių 
visuomenei reikėjo.

Prireikė Lietuvai pasko
los — tuoj vėl prie visuome
nės. Ne visuomenei pasko
los reikia bet paskolai visuo
menės. Na ir čia karštai vi
suomenė sukrunta.

Ir ta visuomenė iš mulų, 
arklių ir asilų išsivystė to
kia tampri kad. dabar jau
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Denger, ir vėl Adv. reikšla kad suvaržymas nepa- 
_ ___ Lietuviškai. Taipgi1 Sridaujama. Bet kaip tik vie- 

I trumpais žodžiais kalbėjo Dr. ina® pareiškė kad reikia išnešt 
F. Matulaitis, Adv. M. Mileris,]*;---- -- ~----- —
Dr. F. žurauliš, 
notaitė, ir jau buvo visi. ' 
tą didelį jubilejų užbaigėm. Pro-

|gramas buvo gana ilgas, užsi- c<?_kaip šaltu vandeniu apipilti:

I protestas prieš'Lenkus kurie tu- 
paskui B. Ber-|r* užgrobę ’ Lietuvos žemes ir 

Taip kad dar neliauja grobę, — tuos 
— . žodžius išgirdę tie bailiai pasiju-

prasidėjo visokių iškalbinėjimų, 
Reikia pastebėti kad šiame j išvedžiojimų ir tuščių niekų.

vakare programe buvo daug ne- Labai gaila klausytis ir maty-
taktų, kas. darė blogą įspūdį tokius vyrus kurie taip save

’Amerikonams. Tie musų kai- žemina pasaulio ir apšviestesnių 
bėtojai tai tikri mučelninkai. tautų akyse. Dar vis jie tą se- 
Kalbą pradeda apie vakaro da-in^ pasaką tebesako, kad tautų 

Įlyką, baigia jau apie poeziją irinereik> kad galima but viso pa- 
Į kitus svietus, kas publikai nuo- 
Įbodu.

I tęsė iki 11:30 vakare.

"DIRVA” TIK DOLAR1S $1
pALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kurie nedirba 

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

. “Dirvos” kaina metams Amerikoje 
Lietuvoje 

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

“DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$2.00
$3.00
$2.50

šaulio piliečiu. Taip pasilerma- 
voję ir išsiskirstė. Rodos dar 
išrinkta komisija sušaukti vi
sas draugystes ir tinkamai ap
kalbėti apie ateinantį pavojų vi
siems ateiviams.

Visos Amerikos Lietuviams 
reiktų tinkamai kreipti domę į 
tą bilių ir tinkamai apkalbėjus 
išnešti protestus; Tik nebijoti 
Lietuvių vardo kaip daro “ka- 
munistai”. Jei mes bijom save 
Lietuviais vadintis, tai priėjus* 
laikui kad iA’us varys iš Ameri
kos, kur gi mes .važiuosim ir kuo 
pasivadinsim? kas mus priims?

Mikelsono prakalbos. Balan
džio 24 d. buvo surengta socia
listų prakalbos — ne prakalbos 
tik lermas. Kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius St. Mikelsonas. Su- 

j sirinko salėn trukšmadarių, bet

PALANGA
Palangos miestelis, viena iš 

žymiausių-Lietuvos istorijoj vie
tų del žinomojo Birutės Kalno, 
taipogi vienas iš švariausių že
maičių - kampelių, per didžiąją 
karę-daug sunaikintas ir dabar 
mažai taisomas. Progimnazijos i 
namas naikinama, kurs butų la
bai reikalingas Palangoj del vi
durinės mokyklos, žmonių my
linčių Lietuvą labai maža dalis: 
Pastangomis .kelių ypatų, pade
dant Seimo atstovui pil. Bildu- 
šui, taįjo įkurta šaulių buris 
1921 me., bet kol kas labai silp
nai gyvuoja del stokos veikėjų, 
todėl ir Lietuvos nepriklausomy
bės šventėj negalėjo viešai pasi
rodyti, bet visgi surengė vaka
rėlį: lošta buvo “Skirmunda”, 

(istoriška drama,, iš kurio'įdė
tas auksinų inplaukė į būrio 
kasą. Būrio pirmininkas yra 
vienas iš iniciatorių, nesenai sų- 
gryžęs iš Latvijos, žmogus sa
vamokslis, be apšvietimo, ku
riam atsisakius nėra kuo pamai
nyti; jis eina būrio vado parei
gas; apsilanko retkarčiais Kre
tingos skyriaus vadas, bet ma
žai sužadina musų bųiyje gyvu
mo. Į būrio narius rašosi tie 
kurie nori šautuvą įsigyti, o nė
ra tokių kurie iš savo Tėvynės 
meilės rašytųsi. Rikiuotės pa
mokų nėra dar buvę, butų labai 
pageidaujama instruktorius, gal 
pradėtume ką nors veikti nors 
tie patįs keli nariai, šaulys XX.

(“Trimitas”)

* . i • i . Kid Ldiiiui i Kdu udUdr 'jau
Generolas tada jau turi pradėjo žiūrėt ko visuome- 

armijų, o armija turi pini- nei reJkia 0 ne kam visuo_ 
gų, na ir vadas jau turi sau I menėS reikia 
užtikrintą gyvenimą. _ J Išrodo jau kad tada a 

Vyčiai arba varlamusiai, bendrovės naujos gales susi- ”•*” tvert kada .Qs p.rks ,š 
suomenės Šerus, o ne jos iš 
jų. Tik tada Čarneckis Su
kels tarp klerikalų paskolą 
kada pirks iš jų .visuomenės 
bonus, o ne jiems pardavi
nės,
'Ale ko gerb. Spragilas ty

li apie tautiečius?
Ba jis pats yra tautiečiu. 

Kaip dabar pats save arba 
savo peiksi, kad ir pats kai 
kada nori visuomenei kaip 
ką pranešt. Ir jis turi šauk
tis į visuomenę ir sakyt jai 

! kad tautiečiams to ir to rei- 
i kią. Ale mat tautiečiai ne- 
Įtveria iš visuomenės ko to
kio ko jiems išrodo reika
linga o ne visuomenei, neš iš 
jų susideda ta visuomenė iš’ 
kurios paskui kiti visko sau 

i vilioja. Tautiečiai gimė Lie
tuviais ir jais miršta. Jie 
I neina pas kitus kuriems vi- 
I suomenės reikia, .bet rupi- 
inasi tuo ko jiems patiems 
reikia. Jeigu žmogus ūžge- 
ma Lietuviu, ir jeigu jis rū
pinsis apie Polščos arba Ita
lijos tvarką, o ne apie savo 
krašto, ir norės jame įvest 
tokią tvarką kaip;ituri Ry
mas arba Varšava, tai jis 
irgi yra toks kopustgajvis 
visuomenintas kuriam tik 
tada 'bile ko prireikia kada 
kitas jam apie tai pasako;

Jeigu kas nori tvarkos ko
kią Įvedę Maskvoj Žydai tai 
jis irgi yra toks “besmegenis 
kuriam tik kitų Įkalbėti da
lykai patinka.

Bet jeigu kas gimęs Lie
tuviu tik ir rūpinasi kad jo 
šalyj tvarka butų tokia kaip 
jo prigimtis reikalauja — 
tas yra tautininkas, ir jo ar 
jo draugų pranešimai ko da- 

' bar kitai visuomenės daliai 
reikia su kuria jis nesusiei- 

' na yra lygus jo paties norui 
’ ir troškimui. Tokis nėra nei 
! mulas, nei arklys nei asilas- 
’ bet tikras žmogus.

Taigi, visuomenė, atsikra
tyk tokių papročių tikėt kad 
tau reikia tik to ko kiti pa
sako.

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

nei reikia, o ne kam visuo-

Išrodo jau kad tada tik
irgi yra dalis tos besmege-1 ■ 
nės visuomenės. Jie visai L 
nežinojo kad čia reikia ko- U 
kių vyčių, kad ten kokie vy-1 
čiai yra ar galėtų būti, ir ne
manė apie tokį vardą. Na 
bet 'pasisuko generolas su 
daug smegenų ir mažai pi
nigų, ir vyčiai kaip šlemė- 
kai po/ lietaus išdygo.

Jie dabar, džiaugiasi kad 
juos koks tuščiakišenis -pa
gimdė, ir už gyvybę’ savo ko
voja.

Ir vėl pasisuko visuome
nėj kitas apdriskęs genero
las ir papasakojo kelis žo
džius, kitiems besmegeniam 
kaip dangus atsidarė rojiška 
gyvenimo gražybė: ir jie ap- 
sišaukė generolo išgalvoju 
vardu: bolševikai. Tai vis 
dalis visuomenės. Ir vis to-j 
kia paika kad nežino ar rei
kia jiems komunizmo, bolše- 
Ivizmo ar sovietizmo iki kas 
I atėjęs nepasalco.

Arklys nei mulas nei asi
las ne’buitų žinoję kad jie ki
tokie sutvėrimai už kitus, 
kad' jiems kitaip reiks gy
venti, jeigu ne gudragalviai 
žmonės.» Jie pasigavo arklį, 
uždėjo jam ant nugaros bal
ną ir pradėjo jodinėt. Tas 
pats su mulu ir asilu. Jiems 
uždėjo naštas ant pečių, ar
ba prikinkė prie vežimų. Ir 
jie po šiai dienai nežino, ko
dėl juos vadina arkliais, mu
lais ar asilais, bet sunkią ir 
kietą naštą ,neša ir tempia. 
r Nežino nei musų vyčiai 
nei raudonukai ką tas var- 
dar reiškia ir kodėl jie to
kiais yra; Tik gavo naują 
jungą ir neša. Nežino nei 
raudonukai kodėl jiems rau
donumas patinka.

Iš tos rupios visuomenės 
gali prisiskaldyti malkų kiek 
nori: daryk ir daryk viso
kių naujų izmų,. klerikaliz
mų ir bolševizmų, ii’ kitokių 
galizmų, ir vis visuomenės 
pus ir užteks.

Užsimano kas but kur iš
rinktu — šaukiasi prie tos 
besmegenės visuomenės — 
visuomenė sukruta, trusia- 
si, vaidijasi, pešasi, kolioja- 
si, galvas laužo (smegenų 
mat nėra) kaip čia padarius 
kad tam užsimaniusiam pa- 

' sitarnaut. Iki tolei tai 'vi
suomenei nei? galvoj nebuvo

Jus čia turit net perdaug kny-’ 
gų — nusiųskit jas saviškiams j 
Lietuvą. Arba išrašykit jiems 
naujų iš “Dirvos” Katalogo.
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Nuo Redakcijos
DARBININKŲ PARTIJA - DAR NE DABAR 

f^LEVELANDE šią savai-1 
tę atsibuna kelių didžių- - * ■ — - --

jų Amerikos darbininkų or
ganizacijų konvencijos. Sa
vo metinę konvenciją laiko 
ir Amerikos socialistai.

Jų tikslu yra susibendrin- 
tį su kitomis organizacijo
mis užinteresuotomis darbi
ninkų reikalais ir sutverti I 
naują darbininkų partiją —, 
tiesiog darbininkų partiją I 
vadovavimui šalies politikos.

Suv. Valstijose, kaip ir vi
sose šalyse, didumą balsuo
tojų sudaro darbininkai. Ir 
rodos jie, gerai susiorgani-l 
zavę, galėtų tvarkyti reika-j .
Įus taip kaip darbininkams Įnaajai susprogę medžiai, pra
tinka, o ne kaip savo naudai I ?udę £®l®8 — visa žemė^ marga 
dabar valdžia naudojasi ka- ” '
pitalistai. Reikia tik suor-1 
ganizuoti visus darbininkus I 
į vieną.

.rikalų klikos siunčiamas ar pra
šomas nueiti į Natkevičiaus-Žy- 
gelio prakalbas ten vyko su tik
slu “sutriuškinti” visus jų ar
gumentus ir pranešimus, kaip 
panašiai “Draugas” pradėjo Su
kauti, kurio redaktoriui Kun. 
česaičiui, išrodo, smegenyse bur
bulai poškinėja.

M. ‘Bagdonas galėjo lengvai

paskleisti didesnius melus prieš 
tuos du musų svečiu, jei jis to 
butų norėjęs, nes jam visa kle
rikalų spauda atvira. Bet jis 
to nepadarė, kaip daro visi mu
sų klerikalai, net negirdėję Nat- 
kevičiaus-žygelio prakalbų.

Ištiesų, gal jie tik del to taip 
burnoja, putojasi ir smegenų už
degimo ligonio balsu kaukia 
kad nenueina Natkevičiaus-žy- 
gelio pranešimų paklausyti.

simuštų, kad butų už namo. Ne- 
I apsirinkamai Venų trasit išblyš
kusią, visai mažą žvaigždutę, 
kuri tik paskui, saulei nusilei
dus ir tamsėjant, eina didyn, 

gražios gamtos vaiždlis”— ,Tuo pa?u ,budu nusistatykit

GEGUŽIO MEN.
NAKTŲ DANGUS I

mėnesio dienos yra

Genoa su Daug Vardų
Suvažiavus Europos galvoms 

į Italiją, pasitaikė jiems susto
ti viename ’mieste kuris vadina- ' 
si Genoa. Bet kožnas musų lai
kraštis tą miestą vadina savaip, 
ir daugiausia keistai.

Vieni -vadina Genua, kiti Ge
nuja, kiti Genoa, kiti kitaip.

Vietlinksnyje Genoa išeina: 
Genujoj, Genujoje, Genooj, Ge- 
nuoj, ir kitaip.

- Kaip keista: rodos tokiame 
menkniekyje, o musų laikraščiai 
nesusitaiko. 'Pats tikras to mie- - 
sto vardas yra Genoa ir butų 
lengva, savotiškumus atmetus, 
vienodai prisilaikyt.

Bet mat: kas redaktorius tai 
galva, kas galva tai miestas — : 
ir Lietuviui sudėjus visus laik
raščius į krūvą sunku butų su- i 
sekti ar ištiesų konferencija ei- ■, 
naši viename mieste Genoa va
dinamame, ar daugelyj miestų.

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK IBSEN ------- Verte A. A. TULYS

(Tąsa iš pereito num.) Prof. R u b e k : — Taip, nei mažiausia 
nesipriešinu tavo kelionei Į kalnus. Taip 
toli ir taip ilgai kiek tik tu nori. Gal but 
kad ir aš pats keliausiu ton pusėn.

MLa j a (greitai): — Ne, ne, ne, to neda
ryk. Vien del mano noro.

Prof. R u b e k : — Ir aš noriu keliauti į 
kalnus. Nusprendžiau ten vykti irgi.

Maja: — O, ačiū, ačiū! Ar tuojau tą 
pasakyti tam meškų medžiotojui?

Prof. R u b e k : —• Pasakyk jam ką tik 
sau nori.

Maja: — O, ačiū, ačiū, ačiū 1 (Bepa-

ir maloni. Gegužio naktų dan
gus taip pat lenktyniuoja savo 

[gražumu su žemės paviršiu.
Dangus pilnas savų vaizdų —

Bet tame ir visa beda. Jau' įdėlių ^Žvaigždžių su savo ma- 
ir dabą r yra visokių istų iresnėmis kaimynėmis sudaran- 
visi paskirai — kitų neKęs-|^’ų.1<°n^ebaciij^sį.ta’P Pat ma- 
dami ir smerkdami — laiko p"“’ 
save vienatiniais darbininkų | 
išganytojais. Jų niekas ne-| 
suves Į krūvą.

Jeigu ir sueitų su'taikin- 
gesni j krūvą, bet tas darbi
ninkams ant naudos nebūtų. 
Tegul darbininkai juos iš
rinks; tegul įstatys j val
džios vietas, bet jie tada ne
bus darbininkų draugai, o I 
tik valdytojai. Ant kiek jie I 
sąžiningai darytų darbinin
kų gerui, darbininkai —- da
bartiniame savo laipsnyje — 
jų darbo neapvertins. Tada 
jiems reiks imtis griežtesnių 
priemonių “darbininkus .val
dyti”. Kitaip būti negal. 
Bet tada jau ir darbininkų 
.rinktiniai liks darbininkams I 
‘tolimi.

Paskui vėl, nebuvo dar — 
su dabartiniu musų pakili
mu — žmogaus kuris tikrai I 
tarnautų žmonėms, o ne sau. Į 
Ir tada, nežiūrint kaš liks 
išrinktas, jis savo naudą pir
ma statys, o darbininkas po 
senovei tokiu ir liks.

jtosi pačios skaisčiausios plane.- 
tos, apie kurias jau ir pereita
me mėnesyje plačiai kalbėjome.

Labai aiškiai ir neapsiriktinai 
kiekvienas žiūrėtojas pamatys 
.šias planetas: vakarų krašte, 
visai beveik virš saulės nusilei
dimo vietos, dalimai į pietus, su
žiba Venus, kuri dabar vis art- 
nasi prie žemės. Besiartindama 
ji didėja šviesoje, ir taip didės 
iki birželio mėnesio. Kadangi 
Venus yra apie 64,000,000 mylių 
nuo saulės, ir kadangi saulė yra 
apie 93,000,000 mylių atstumo 
nuo žemės, Venus šią vasarą in- 
eidama į tarpą saulės ir žemės 
bus tik apie 29,000,000 mylių 
atstumo nuo žemės. Jokis ki
tas dangaus- kūnas išskyrus še

lmės palydovą menulį neprieina 
taip arti prie musų kaip ši pla
neta. Ant nelaimės, pačiame 
jos arčiausiame prisiartinime 
jos negalėsime matyti, nes ji 
bus tarpe saulės ir. žemės, pa
našiai kaip mėnulis kuomet vi-j 
sai buna nematyt.
daug toliau nuo žemės negu mė-

vietą Jupiterio. Jo gi reikia 
jieškoti biskelį žemiau, nes jis 
su nakties užėjimu kįla augš- 
tyn. Šiuo budu liks jums tik 

[pasaka jog žvaigždžių negalima 
(dienos laiku matyti.

čia biskelį plačiau apie Jupi
terį. Jupiterio ir žemės keliavi
mas aplink saulę gražiausia at
vaizdinama laikrodžio valandų 
rodyklėmis. Ąšis ant kurios su
nerta rodyklės lai bus saulė. 
Ilgoji rodyklė bus žemės kelia
vimas aplink saulę, o trumpoji 
— Jupiterio keliavimas. Laik
rodis turi dvylika valandų, Ju
piteris apeina aplink saulę į be
veik dvylika metų. Taigi kuo
met ilgoji rodyklė apeina aplink 
laikrodi sykį, trumpoji paeina 
tik nuo 12 iki 1. Kuomet ilgoji 
apeina dvylika sykių, trumpoji 
tik sykį, arba nuo 12 vėl iki tos 
pat vietos iš kur pradėjo. Ju
piteris paeina 12 dalį savo ke
lio aplink saulę, žemė jau buna 
apėjus sykį. Bet kaip ilgoji ro
dyklė ant laikrodžio trumpąją 
randa paėjusią jau nuo vieno 
iki kito valandos numerio, taip 
žemė randa Jupiterį paėjusį į 
kitą 
tyj, 
kur 
veik

I piteris vėl susieina toj pačioj 
Venus yra' saulės pusėj iš kur pradėjo, pa

našiai kaip laikrodžio rodyklės:

Klausimai ir Atsakymai
1. Ar eidavo krikščionįs iš

pažinties Kristaus ir apaštalų 
buvimo laikais?

2. Ar Kristus ir apaštalai sa
kė krikščionims eiti išpažinties?

3. Jeigu Kristus ir apašta
lai nėra taip skelbę, tai kas pra
manė išpažintį, del ko ir kada?

"4. Kas pramanė pasninkus, 
del ko ir kada?

Mažai žinantis.

vietą, arba tryliktoj sto- 
o ne toj pačioj dvyliktoj 
pernai paliko. Sykį į be- 
dvylika metų žemė ir Ju-

Bagdono Sąžiningumas
Kalbant Natkevičiui ir žyge

liui Chicagoje, į jų prakalbas 
nuėjo ir klerikalų atstovas M. 
Bagdonas, buvęs Seimo nariu.

Bagdonui buvo žingeidu iš
girsti ką šie du tautininkų sve
čiai pasakoja apie Lietuvą, apie 
Seimo darbus ir apie klerikalus. 
. Bal. 24 d. M. Bagdonas nuėjo 
j susirinkimą Mildos Teatre ir 
klausėsi. Išklausęs kaip pride
ra inteligentiškam žmogui susi
rinkime užsilaikyti, Bagdonas

nulis (mėnulis yra apie 240,000 J'e^Su sykių pradėjo eit nuo 12, 
įmyliu atstu), ir ji nors yra di-i ^rumpesnei rodyklei.apėjus sy- 
desnė už mėnulį apie 50 sykių M ®plink visą laikrodį abidvi 
bet savo tolume nebus matoma p'03 vėl susieina ties 12. Kita 
ir bus pradingus saulės švieso- į dar> kaip laikrodis turi dvylika 

I je. šitas yra todėl kad Venus valandų numerių, taip dangaus 
yra vidujinė planeta, tai yra ne- Įskliautas turi dvylika zodiako 
praeina išlaukine žemės, kelio | ženklų, arba punktų kuriuos 
puse aplink saulę. Tokio artu- [saulė kas metai pereina. Jupi- 

išlaukine žemės puse nakties lai-1 pasivejame vii 
IfA nnrinma nvici a vf inimo Rnfii I tokio PUnktO

aįmiua cauię, ivaiu ai u u— *------------------------------- *

būdama Venus keliaudama Į ^ei i kožną metą mes su žeme 
vieno

ke, pačiame prisiartinime, butu 
tikrai stebuklinga žvaigžde’.

Dabar geriausia Venus mato
si kuomet buna augščiausia pa
kilus nuo 
da leistis 
ir.žemės.

prašėsi leisti jam duoti atsaky- se Venus 
mus, arba, geriau sakant, rėžti I nu]js.
antrą prakalbą prieš Natkevičių | Jupiteris, didžiausia 
ir žygelį. Gal būt išėję taip j 
kad paskui but reikėję jiedviem 
duoti atsakymus ant Bagdono I 
kalbos, ir susirinkimas butų už
sitęsęs iki rytui — Bagdono 
prakalba neleista sakyti.

’Bet tai mažos svarbos daly
kas. Bagdonui- prakalbas gali, ; 
kitu sykiu parengus, žmonės ir
gi išklausyti.

Tik čia reikia pastebėti apie , 
tojo klerikalų svečio sąžiningu- , 
mą. Jisai “Drauge” daro se
kantį pranešimą:

“šiose prakalbose pats turė
jau progos įsitikinti jog p. p. 
Natkevičius ir žygelis tendenci- 
niai informuoja ir iškraipo kai- 
kuriuos faktus savo partijos 
naudai.”

M. Bagdonas iš visų jų kal
bų atrado tik kai-kuriuos faktus 
iškraipytą, ir tik iškraipyta, o 
neprasižengta prieš teisybę fak-| 
tus perstatant. Iškraipymas tik 
tiek padaryta ant kiek tas yra 
“savo partijos naudai”, t, y. tų 
svečių — Natkevičiaus ir žyge-1 
lio — atstovaujamos partijos! 
naudai.

Partijos naudai jie ir atvyko.* 
Reikia partijos naudai ir kalbėti. *

Bet M. Bagdonas neišdryso, 
kaip tą daro klerikalai, kunigai 
ir jų laikraštija, paleisti mela
gingus iškraipymus tų dviejų 
kalbėtojų pranešimų Amerikos 
Lietuviams. Jis pasiliko sąži- Į jimo punktas.

saulės ir iki neprade- 
žemyn į tarpą saulės 
Tuo tarpu teleskopuo- 
išrodo lygiai pusmė-

vis paėjusį iš 
■ tokio punkto į kitą.

Bet gi darydami tokius ban
dymus su laikrodžiu ar laikro
dėliu, jį sukit į priešingą pusę, 
nes planetos aplink saulę eina iš 
vakarų į rytus. Bet pats prin
cipas kaip žemės ir Jupiterio 
keliavime taip ir laikrodėlio va
landų protarpyje yra tas pats 
į kurią pusę jį nesuktum.

Marsas dar bijo anksti pasi
rodyti kuomet Genooj eina kon
ferencija apie karių panaikini
mą. Jis mat yra karių dievas. 
Jis užeina ant musų dangaus 
tik apie 10 vai. vakare, raudo
na akia tėmydamas į žemę. Jį 
tuoj pamatysit žiūrėdami tiesiai 
tuo pačiu keliu kur dar nesute
mus jieškojot Jupiterio. Jupi
teris būną toliau palipėjęs, Mar
sas gi pasirodo visai beveik že
mai pietryčiuose, vos per stogus 
lipdamas; Jis yra visai raudo
nas kolei dar žemai, ir nei vie
nas negalit jo nerasti.

Savu laiku Marsas užims žy
mią vietą danguose, nes jis po 
senovei tikras kad jam- lieka 
žemė valdyti.

Netoli Jupiterio, į vakarus ei
nant; randasi planeta Saturnas. 
Neptūnas taipgi randasi musų 
erdvėse, bet -nematomas nuoga

_______  saulės
Gal but. išėję^ taip šeimynos planeta, dabar randasi 

toj saulės pusėj kur ir žemė, to
dėl labai aiškiai matosi. Sykiu 
su pirma minėta planeta, Jupi
teris pasirodo ant dangaus tik 
saulei’nusileidus, ir . kurie tėmi- 
ja Venų šiaurvakariuose, tada 
stovi tiesiai užpakaliu į Jupite
rį. Atsisukus į pietryčius nuo 
Venaus, tėmytojas tuoj suranda 
Jupiterį, beveik dusyk augščiau 
nuo rytinio horizonto kaip Ve
nus nuo vakarinio;

Tikrai sakant, Venų ir Jupite
rį galima matyt dar saulei ne
nusileidus — tokios tos dvi pla
netos aiškios, žinoma, reikia 
maždaug nusimanyti kurioj vie
toj randasi. Galima panaudot 
šitbką suradimui būdą. Vieną 
vakarą pirmiausia nusistatykit 
sau tėmijimo punktus. Pirmas 
punktas tegul bus ant žemės toj 
vietoj kur stovit. Antras: ko
kis nors kampas namo, pats Į akia. Jis yra paskutinė plane- 
smailumas, arba kamino kraš
tas. Tiesiog nuo žiūrėtojo per 
tą kraštą, vieną vakarą, kaip tik 
pirmiausia surasit tas dvi pla- 

I netąs, nusižymėkit stovėjimo 
vietą. Antrą vakarą, dar saulei 
nenusileidus, jieškodami Venaus 
nenusileidus, atsistoję misižy- 
mėton vieton tėmykit Venų va
karuose (teisingiau, šiaurvaka
riuose) biskelį augščiau apie tą 
vietą kur praeina antras Itėmi- 

žinoma, reikia
ningas vyras, nors gal but kle- (stovėt taip kad saulė į akis ne

Atsakymas. (Pirmus tris klau
simus apima šis atsakymas.

Kristaus laikais, nei po jo li
kusiais apaštalų laikais nebuvo 
jokios žinios nei minties apie 
ausinę išpažintį. Nei Kristus 
nei apaštalai neskelbė reikalo 
ausinės išpažinties, ir tais lai
kais išpažinties -visai (nebuvo.

Ausinė išpažintis įvesta Po
piežiaus Leono I (440—461 m.). 
Pirm to nuodėmių išpažinimas 
buvo viešas, panašiai kaip ir da
bar’daroma žydų tam tikru lai
ku, sykį ant metų. Išpažinti 
reikėjo tik didieji griekai, kaip 
žmogžudystė, netikėjimas ir ki
ti dideli nusidėjimai.

Išpažintis kelis’ sykius gerin
ta ir apsunkinta, pagaliaus virto 
į smulkmenišką išpažintį, nes, 
bažnyčios galvų nusprendimu, 
ne -tik dideli prasižengimai yra 
nuodėme, bet- ir mažesni, net ir 
griešnos mintįs, atskiria žmo
gaus sielą nuo Dievo. Vidur
amžiuose , inkvizicijos laikais, 
išpažintis buvo geriausia prie
monė -susekt visus netikėlius ir 
eretikus. Moterėlės išpasako
davo viską kunigėliui ką apie 
kitus žinojo, tada inkvizitoriams 
buvo lengva sugaudyt.

Dabar dar išpažintis prakti
kuojama Rymo katalikų, Gre- 
kų, Rytų bažnyčių ir mažos An- 
glikanų sektos 'dalies.

4. Pasninkai siekia toli už 
Kristaus laikų, net Maižiaus 
dienas. Jie' tada buvo surišti 
daugiau su sveikata ne kuo ki
tu, ir žydams pasninkai buvo 
įvesta išsigelbėjimui nuo chole
ros ar tam panašių anais am
žiais siautusių ligų, žydams be- 
sibastant pp ‘įvairius kraštus.

Pasninkai nebuvo įsakymas 
nuo Dievo, bet Maišius negalėjo 
kitaip atgrąsint žydų nuo valgy
mo mėsos, sulaikymui ligų, kaip 
tik pareiškdamas jog taip Die
vas įsakė. Kiauliena ir po šiai 
dienai liko žydams nevalgoma 
mėsa .tik iš anų laikų, kadangi 
kiauliena priduoda valgytojui, 
daugiau karščio, o šiltuose kra- • 
štuose ją valgyt, labai pavojin- 1 
ga. ]

Mėsos pasninkai ir Šiandien , 
daugelip žmonių praktikuojama, 
ne tikybos žvilgsniu bet sveika
tos. Daugybei ir daktarai pri
sako tūlam laikui nevalgyt mė
sos.. Todėl pasninkai nebuvo su 
blogu tikslu įvesta, šiandien 
jie užlikta nekuriose tikybose,, 
ir pildoma tam tikrais metų lai
kais, visai toli nuo pirmojo pas
ninkų tikslo.

Irena: — Daugiau aš tau buvau ne
reikalinga.

Prof. Rubek : — Kaip tu gali taip kal
bėti!

Irena: — ....ir pradėjai jieškoti ki
tų sau idealų....

Prof. R u b e k : — Aš nielčo neatradau, 
jokios po tavim neradau.

Irena: — Ir jokių kitų modelių, Ar
noldai?

Prof. R u b e k : — Tu nebuvai man jo
kiu modeliu. Tu buvai tik fontanas mano imanti jo ranką, jis atitraukia): — O, kaip 
atšiekimų. geras tu šiandien esi, Rūbek! (Bėga Į vieš-

Irena (tyli per trumpą laiką): — Po būtį.) 
to kokias poemas pagaminai? Iš marmu-j 
ro, aš kalbu. Po to, kuomet aš palikau ta
ve.

Prof. R u b e k :— Nepagaminau jokių 
poemų nuo tos dienos. -Tiktai praleidau 
savo gyvenimą dirbdamas iš modelių.

Irena: — O toji moteris su kuria tu 
dabar gyveni?....

Prof. R u b e k (su-trukdydamas karštai)
— Nekalbėk apie ją! Tas verčia mane rau
sti iš gėdos!

Irena : — Kur tu manai keliauti su ja?
Prof. R u b e k : (silpnai ir nenoriai): — 

O, ant nuobodaus pasivažinėjimo Į šiaurę, 
aš manau.

Irena (žiuri jin, veik neįmatomai šyp
sosi ir sušnabžda): — Geriau keliautume! 
augščiau, augščiau, visuomet augščiau, Ar
noldai

Prof. R u b e k (su karštu išsireiškimu):
— Ar tu ten keliausi?

Irena: — Ar tu turėsi drąsos dar vėl 
su manim susitikti?

Prof. R u b e k (kariauja pats su savim 
abejotinai): — Jei mes tik galėtume, o, jei 
mes tik galėtume!....

Irena : — Delko gi mes negalėtume pa
daryti ką mes norime? (Žiuri Į jį prašan
čiai, su sugniaužtom rankom): — Eikš, 
eikš, Arnoldai! O, eikš prie manęs!....

(Maja ineina, linksma, užsiganė
dinus, iš užpakalio viešbučio, ir 
veikiai eina prie, stalo kur jiedu 

pirmiau sėdėjo.)
Ma j a (dar prie viešbučio kampo, nepa

stebėdama) : — O, gali sakyti ką nori, Ru- 
bek, bet.... (Sustoja pastebėjus Ireną.) O, 
meldžiu atleisti, matau tu susiradai pažįs
tamą;

Prof. R u b e k (trumpai) : -4- Atnauji
nome pažintį. (Pasikelia.) Ką gi norėjai 
nuo manęs? .

Maja: — Aš noriu tiktai pasakyti štai 
ką: Gali daryti sau ką nori, bet aš, bet aš 
nebekeliausiu su-tavim tuo nuobodžiu lai
vu.

Prof. R u b e k : — Del ko ne?
Maja: — Dėlto kad aš noriu keliauti 

ant kalnų ir į miškus.
(Prašančiai.) O, tu turi leisti man ten ke
liauti, rubek. 
gera, tai-p gera!

Prof. Rubek : — Kas įkalė tau į galvą 
tokias mintįs?

Maja: — Nagi jis — tas baisus lokių 
medžiotojas. O, tu negali įsivaizdinti tų 
visų stebėtinų dalykų kiek jis išpasakojo 
man apie kalnus. Ir apie tenykštį gyve
nimą! Tai prasti, keisti, priklųs dalykai 
ką jis rezgia; net- aš beveik manau kad jis 
meluoja; bet vistiek labai viliojami. O, ar 
leisi mane keliauti su juo? Tiktai pažiūrė
ti ar tiesa taip kaip jis pasakoja, supranti. 
Ar galiu, Rubek?

(Tuo laiku lengvai, tyliai atsidaro 
paviliono durįs. Gailestingoji Se
suo stovi tarpduryj intemptai juos 
dabodama. Nieks jos nemato.)

Prof. R u b e k (su nuosprendžiu atsi
sukdamas Į Ireną): — Ar ten mes susitik- 

|simė?
Irena (lengvai pasikeldama): — Taip, 

(tikrai susitiksime. Aš taip ilgai tavęs jieš- 
I kojau.

Prof. R u b e k : — Kada tu pradėjai ma
nęs jieškoti, Ireną?

Irena (pagauta kartumo): — Nuo to 
laiko kada aš supratau jog atidaviau tau 
ką tai neapreiškiamo, Arnoldai. Tai su 
kuo niekas neturėtų persiskirti.

Prof. Rubek (nulenkdamas galvą): — 
Taip, tai karti tiesa. Tu atidavei man tris, 
ar keturis metus savo jaunystės.

Irena : — Daugiau, daugiau negu tai 
aš tau atidaviau — ant kiek netaupi aš ta
da buvau.

Prof. R u b e k : —c Taip, tu buvai be sai
ko, Irena. Tu atidarei man visą savo .nuo
gą meilumą....

Irena: — .... žiūrėti ant jo....
Prof. Rubek:— .... ir augštinti....
Irena — Taip, del tavo paties išaugš- 

tinimo.
Prof.

na.
I r e n

šią dovaną.
Prof. R u b e k : — Brangiausią?... Ko

ki tai dovana buvo?
Irena.: — Aš atidaviau tau jauną, gy

vą savo sielą. Ir toji dovana paliko mane 
tuščią — be sielos. (Intemptai žiuri jin.) 
Nuo to tai aš miriau, Arnoldai.

(Gailestingoji Sesuo plačiai atida
ro duris ir padaro vietos Irenai. Ji

Eina j pavilioną.)
Prof. R u b e k (stovi ir žiuri j ją, pas

kui taria: — Irena!
(GALAS PIRMOS 'VEIKMĖS)

(Dar bus)

Ir vaiko.
R u b e k : — Taip pat ir tavo, Ire-

a : — Bet tu pamiršai brangiau-

Tai ko aš noriu!

Pas'kui aš ‘busiu tau taip
DAINOS IR MUZIKA

flChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir -Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patenkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

ta saulinėj šeimynoj savi vieta 
nuo saulės tolyn.

Apie 23 gegužio, arba per 10 
dienų pirm ir po to, vakaruose, 
dalimai į pietus nuo saulės, ne
visai augštai, matysis aršiausio
ji prie saulės planeta Merkuras. 
Ją sunku patėmyt, ir tik tyra
me danguje galima matyti.

Iš naujųjų konsteliacijų aiš
kiai jau matosi žvaigždė Vega, 
■Lygos žvaigždyno. Ji matosi 
mėlynai balta, tekanti šiaurry
čiuose.

RED. ATSAKYMAI
Senai Mergelei (Brooklyn, N. 

Y.). — Kitą straipsnelį sunau
dosime sekančiame num. Ačiū.

T. Jurėnui (Grand Rapids). 
— Nors žinutė užsivilko ir iš 
jūsų pusės, bet šiam numeriui 
pavėluota prisiųsti, tilps sekan
čiame.

šliburiui. — Sunaudosime pir
mai progai pasitaikius. Ačiū.

L. Apoliui — Straipsnis per- 
ilgas, prie to tilpęs kitame laik
raštyje, užsivėlino mums. Ne
galėsimi jo sunaudoti.

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ”, 
ries jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie "vėlai keliasi” arba vėlai pra
dedą rūpintis. Daugumas užsisako kas menuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišg&ledamas metines 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbes. Kurie galit 
užsimokekit už metus iširai no, 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 $!. Lietuvon $1.25 •

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio,
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TRAKIJA - PIRMUTINE TURKU PĖDA 
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(Tąsa iš pereito num.)

Konsteliacijų yra daugybė; bet svarbą 
teturi jų mažuma. Jose nekuriose taipgi 
ineina po vieną ar daugiau pirmojo didu
mo žvaigždžių kurios ir atkreipė j save 
kaip tyrinėtojo-mokslininko taip ir papras
to tėmytojo domą. Neužteko to kad pa
skiros žvaigždės savo didumu, spalvos Įvai
rumu — baltumu ar rausvumų — patraukė 
žmonių akį, bet taip lygiai žmonių atidą 
atkreipė net konsteliacijos savu ypatingu 
sutvarkymu.

' Štai keletas konsteliacijų kurias žmo
nės, neturėdami mažiausio supratimo apie 
astronomiją, yra teisingai sugrupavę. Pa
imsime pirmiausia kadir jau minėtąją Orio
no konsteliaciją: žiemos laiku matome ei
lėje trjs vienodo didumo žvaigždes, nuo jų 
Į šiaurius nueina lygiai keturkampio mie- 
roje pora mažesnių žvaigždelių; j šalis kiek

sėkmė nestovėjimo musų žemės ant vietos. 
Ji nuvykdama Į kitą saulės pusę nakties 

1 laiku atskleidžia mums, naujus žvaigždynus, 
i tai yra kitus negu matėme šeši mėnesiai 
i pirmiau, nors abelnai, tie pats žvaigždy- 
jnai vis tose .pačiose vietose tuo pačiu metų 
laiku užeinama.

Tikrai negalima užtvirtinti to kur iri 
kas pirmiausis buvo žvaigždes padalinti Į 
skyrius ir joms vardus duoti. Apie tai ar- 
keologai dar ii' dabar tebesiginčija. Bet 
buvo maždaug tai. Dar anksti pirm užei
siant istorijos gadynei atskiri žemės žmo
nės ar gentės buvo pasirinkę sau tą ar kitą 
žvaigždžių grupę ir pašventę ją vienokiu 
ar kitokiu tikšlu kaipo savo simbolį; gar
bino jį šalip saulės, mėnulio arba kitos ko
kios didesnės žvaigždės ar planetos. Kita 
tauta tą patį žvaigždyną irgi sau tinkames
nių pasirinko, bet vadino kitokiu vardu. Ir 
dabar yra daugelis žvaigždynų buvusių va-

“Sugrąžinimas Turkijai dalies 
Rytinės Trakijos, kaip, nuspėja
ma iš paskutiniųjų žinių, pridė
jimas jos prie Konstantinopolio, 
dabartinės vienatinės Europi
nės teritorijos likusios prie Por
te, primena kaip Trakija nuo- 

Įlat buvo peštynių vieta to mie
sto valdovų, ar jis buvo vadi
nama Byzantium, Konstantino-I 
polis arba Stamboul”, sako pri
siųstas buletinas iš National 
Geographic Society.

“Trakija plėtėsi ir susitrau- 
kinėjo per amžius kap tyrų šal
tinis daro lietinguose ir sausuo
se sezonuose. Senoviniams Gre- 
kams ji buvo milžiniškas plo
tas — ‘Šiaurinių Vėjų namai’ — 

| susidedąs iš visos rytinės pusės 
I Turkijos arba pirm-Balkanų 
Karės dienų ir beveik visos Bul
garijos. Romėnams iš vakarų 
ji buvo tiktai dalis pietuose nuo' 
Balkanų; ir Byzantėnams ji bu
vo sykį prasiplėtus kaip" visa 
Grekija ir vėliau maža, artima i 
sritis prasitęsianti į vakarus 
nuo tos sostinės.

“Turkai gali džiaugtis atgau-

jsiliktų po internacionale kontro
le; Gailipolio Pusiąusalis, ko
manduojantis Dardanelius, pa
siliktų po tarptautinės kariume- 
nės okupacija; tarptautinis ka
reivių pulkas-butų pastatyta pa
lei naują ir ilgesnį rubežių tarp 
Turkijos ir Grekijos.”

(Nuo Redakcijos: Čia mini- 
I ma Trakija yra musų nekuriu 
istorikų išrodoma kaip vieta kur 
Lietuviai gyveno pirm persikė
limo į Baltijos pakraštį. Ten 
pat yra Balkanų žemės per ku
rias teka Dunojus, viena iš di
džiausių upių Europoje, -tankiai 
minima senose musų dainose.)

PIENO UŽLAIKYMAS
Nežiūrint kaip saugiai pienas 

butų pridabojamas iki pristaty
mo šeimininkei, jeigu po prista
tymo šeimininkė nemokės tin
kamai jo prižiūrėti pienas grei
tai surųgš.

Gavus pieną reikia tuoj per
pilti i karštu vandeniu išplau
tą indą (kad nedavus bakteri
joms arba pelėsiams progos au
gti) ir laikyti vėsioj švarioj ne
prieinamoj musių vietoj. Švie
žią pieną niekad nereikia mai
šyti su senu pienu, nes pabuvu
siam piene bakterijos pasendins 
šviežią pieną, ir negalima taip 
užlaikyti kaip vien šviežią pie
ną;

Bakterijos greičiausia daugi-

sta kad ir ledaunėj laikomas, 
bet tas yra vien tik dėlto kad 
nors ledaunė ir atrodo vėsi vis- 
tiek pienas nelaikoma iki 50 lai
psnių šaltyje. Indėjus gradus- 
ninką tuoj matoma kame daly-, 
kas. Dideliuose miestuose kur 
pienas vežiojama kas rytas, o 
kad to paties ryto pieno prista
tyti taip anksti negalima kadan
gi atvežama į miestus pieną tik 
ant paskirtos valandos, todėl 
imantieji anksti pieną vietoj ga
vus šviežią gauna vakaro pie
ną. Reikalaujant kad' atvežtu 
pieną po pietų, pienas bus nors 
nuo 12 iki. 18 valandų švieses
nis rytui negu kad reikalaujant 
ryte ir gaunant vakarykščią 
pieną.

toliau matosi penkios didesnės žvaigždės,— 
jos sudaro viename punkte trikampį, o ly
giai kitoje pusėje pirma minėtų tiesioje li
nijoje stovinčių žvaigždžių randasi dar dvi. 
Visos tos penkios sddaro lyg pailgą ketur
kampį, viena gi iš jų, esanti aūgščiau, pa
daro lyg stogelį namo, kuriame apie vidurį 
ir randasi anos trįs, su pora į šalis nueinan
čių lygioje eilėje žvaigždžių.

- Tauro arba Dangiškojo Buliaus 'konste
liacija aiški tuomi kad ji išrodo lyg did.ėji 
raidė V, matoma kiek į šiaurę nuo Oriono.

Dar į šiaurę ir į vakarus nuo jų randa
si Plejadų grupė; tai yra septynios viena 
prie’ kitos arti susispietusios žvaigždės su
darančios mažiuką pjautuvą, kokis buvo 
Lietuvoje vartojama Beniaus prie pjovimo 
žolės ar javų. Pačiame viduryje pjautuvo 
išlankos yra svarbiausioji tos grupelės žvai
gždė — Alcyona. Lietuviškai ta grupelė 
vadinama Sietynas.

Apie šiaurinę dangaus pusę yra pora 
taipgi gerai žinomų grupių astronomų va
dinamų Ursa Major ii’ Ursa -Minor, kas rei
škia Didžioji Meška ir Mažoji Meška. Pir
moji plačiai mums žinoma kaipo Grižųlįo 
Ratai.

Yrą toj apielinkėj ir garsioji šeimyna 
karalaitės kurią Šv. Jurgis išgelbėjo nuo 
smaką prarijimo, bei kiti mums žinomi 
žvaigždynai. Apie visus juos pakalbėsime 
toliau paskirai.

Aišku kad tokiu pat 'budu kaip ir męs, 
senovės žmonės turėjo padalinę žvaigždes į 
konsteliacijas ir davę joms vardus. Kon
steliacijos buvo dalinama sulyg nužiūrėji
mo ’kokią, figūrą ar pavidalą-toji žvaigž
džių grupė sudarė. Štai randame tenai — 
erdvių augštumose — jau minėtą .Bulių, 
Didį Medžiotoją Orioną, porą Meškų, Žal
tį, Smaką, Varną, porą Šunų, Dvynus, ir 
daugybę kitų sutvėrimų.

Kiekviena konsteliacija, turinti savo 
vardą, turi labai gražias 'pasakas apie sa
ve. Visose beveik pasakose yra įmaišyta 
koks nors prietikis su žmonių ir dievų dar
bais, karžygiškumu, ir tam panašiai. Kon
steliacijų ir žvaigždžių vardus yra užlikę 
■mums senovė? Babilonijos, Arabijos ir Per
sijos piemenįs, kurie buvo piemenįs ne kaip 
musų dienose jauni vaikai, bet barzdoti vy
rai, šeimynų tėvai ir žemvaldžiai.

Jie, per naktis ganydami avis laukuo
se, tėmydavo į žvaigždes ir ne'kurioms joms 
buvo davę savus vardus; daugybės jų už
vardintų žvaigždžių taip ir likosi iki šiai 
dienai; nekurios pervardinta. Daugelis už? 
vardinta Grekiškai ir Romėniškai; ypač 
paskutinieji savo vardus — savo dievų var
dus — perdavė planetoms, apie kurias jau 
mes žinome. Čionaitiniame aprašyme ne- 
ineina. planetos arba keliaujančios žvaigž
dės: jas erdvėse sunku sugaudyt nežinant 
tikrai jų judėjimo — vieną metą ji čia, o 
kitą — jau visai kitur. Jos praeina ir per 
čia kalbamus žvaigždynus, bet juose nelie
ka. Kuomet planeta ineina į kurią nors 
konsteliaciją, joje tuo tarpu 'buna viena 
žvaigždė daugiau; paskui vėl sau nukeliau
ja į kitą. Stovinčiosios gi žvaigždės esti 
tose pačiose vietose santikyje vienos su ki
ta. Jos, žinoma, taipgi keliauja, bet musų 
amžius pertrumpas patėmyti jų vietų pasi- 
keitinėjimo skirtumą.

žvaigždžių abelnas keliavimas su že
mės bėgimu aplink saulę yra kitas daly
kas. 'Kaip vėliau paaiškės, skirtingais lai
kais mums matomi žvaigždynai yra tik pa-

dinamų įvairiais skirtingais vardais, netu- 
i ėjusių net šakninio panašumo pačiuose žo
džiuose. Kuri tų tautų ilgiausia užsiliko 
ant žemės, kuri augščiau pakilo kultūroje, 
arba kuri turėjo geresnę religiją, tos ir 
žvaigždynų vardas ilgiausia užsilaikė.

Kitokiu tikslu žvaigždės arba jų gru
pės buvo įvardinama del sekančių priežas
čių: gerai žinomą-aiškų žvaigždyną pava
dinta vardu žmogaus ar žmonių atsižymė
jusių jų tautoje kuomi nors didžiu, gar
bingu. Žvaigždyną jam arba jiems pasky
rus būdavo tuomi padaroma didžiausias 
garbės ženklas ant neužmirštinų amžių. 
Tik labiausia mums negerai kad, nors žino
me senuosius konsteliacijų vardus, niekur 
negalima susekti tūlų jų reikšmės ir prie
žasčių delei ko joms tie vardai duota. Gre
kų poetai turi vieną-kitą konsteliaciją irtpy- 
nę į savo eiles-pasakas. Kiti kitokiose pa
sakose sumaišo tų žvaigždynų reikšmę.

Nuo pat pasaulio pradžios, kuomet 
žmogaus pirmutinis instinktas paklibino jį 
tyrinėti ir dairytis į apsupančius jį daly
kus, reikalavimus ir vertę, jis pirmiausia 
atkreipė domą,’ kaip sakėme, į saulę kuri 
šildė jį, maitino ir gaivino; į mėnulį ir į 
didesnes.žvaigždes, į planetas, kurios nu
margindavo dangų nakties laiku. Tas vis
kas privertė jį mąstyti; bet jis nesuprato 
kaip tenai ištiesų yra. Toliaus, žmogus 
ėmė nužiūrėti skirtumą tarpe planetų ir 
pastoviųjų žvaigždžių, ir atskirų metų lai
kų permainą naktinio erdvių skliauto išda- 
binimo: juk su žemės keliavimu aplink sau
lę prieinama nauji žvaigždynai, kolei vėl, 
tuo pat laiku kitą metą, sugryžtama ton >pa- 
čiori padangėn. Tuomi žmonės pradėjo at
spėti metų permainas. Nors kalendorių ta
da neturėjo, sėjimo ir pjovimo laiką gerai 
žinojo iš žvaigždžių apsireiškimo erdvėse. 
Paveizdan, anksti rudenį pasirodo Plejados 
iš vakaro, tekančios rytų krašte, o apie pa
vasarį jos jau teka pačiame rytmetyje. Iš. 
to jūreiviai žinojo jog jau vandenis ar pa
kraščiai pasiliuosavę nuo ledų; artojai ga
lėjo pradėt žiūrėt apie laukus. Šiaurinė ar
ba Polaris žvaigždė buvo svarbiausiu tų 
laikų žmonių žibintuvu ir kelrodžiu jų ke
lionėse: ji visad stovi ant vietos, nors ki
tos žvaigždės, keičiantis metlaikiams, vis 
pasilieka užpaklyje. Polarės žvaigždės pa
galba buvo tame kad į ją žiurėdami-tėmy- 
damį negalėjo nakties laiku išklysti iš ke
lio jeigu-keliavo plačiomis jūrėmis į rytus 
ar į vakarus, į pietus arba į šiaurę:

Tekėjirrtas ir nusileidimas ' žvaigždžių 
tapo didelės svarbos* dalyku, nes, pagaliau, 
ant to pradėjo remtis kaip žemdirbiai, pie
menįs, taip ir jurininkai. Nekurios žvaig
ždes taipgi buvo su didele atida tėmijamos 
ir laukiamos — tai meteorologiško tipo ar
ba kometos. ~ »

Pradėjus žvaigždėmis remtis kasdieni
niame gyvenime, jų ypatybė ir indomumas 
tuoj privedė žmones ir prie garbinimo jų. 
Kilant žmonėse žvaigždžių intekmei ir jų 
svarbai, atsirado ir taip vadinama astrolo
gija arba žvaigždžių kalba, tai yra lėmi
mas pagal žvaigždžių. Kepleris, pasižymė
jęs jau musų amžių astronomijoje vyras, 
tą pseudo-mokslą vadina “kVaila protingos 
motinos dukterimi”; Astrologiški tūlų pra
našavimai, išaiškinimai “ką žvaigždės sa
ko”, pakenkdavo ne tik patiems žmonėms 
bet ir tyrinėtojams astronomijos — erdvių 
ypatybių.

(Bus daugiau)

darni savo kontrolėn rytinę Tra- « 
kiją, kadangi atgrąžinimas šios .S 
srities į jų kontrolę negali ne- JĮ 
priminti atsitikimų iš netoli 4 
600 metų Įatgal. Pirmieji Tur- 4 
kai kuriems teko gyventi ant 4 
Europinės pusės pertakos buvo 4 
atgabenti vieno-puolančio valdo- 4 
vo Rytinės Imperijos pirm 1350|4 
metų kaipo samdomieji karei-j J 
viai kovojimui su jo Balgariš- į 
kais ir Serbiškais priešais Tra-i5 
kijoj. Tie Azijatai, savo mili- 5 
tarėmis operacijomims, pilnai 5 
apsipažino su Trakija ir net I į 
Makedonija. Kad turėjus savo 5 
samdytus kareivius visad sau 4 
po ranka, Imperatorius Jonas 4 
VI padarė paskutinį žygį atga- 1 į 
bendamas jų šeimynas ir įsteig- 4 
gdamas militarę koloniją Traki-:4 
joj. Jie niekad daugiau Azijon 4 
nesugryžo. 4

“Rytinė Trakija — ta pati į 
sritis kurią dabar kalbama' su- 4 
grąžinti Turkijai — buvo ‘co- 5 
lis’ kurį sekančiais keletu šim- 5 
tų metų Turkai išbudavojo į 5 
‘mastą’ savo didelės Europinės S 
imperijos, vienu laiku prasitę- S 
susios per visą Balkanų Pusiau- S 
salį ir beveik iki pačių Viennds 5 
vartų. Gan keistai, tečiąu, Tur- į 
kų Imperija Europoje apgaubė į 
į savo globą visą Trakiją ir Bul- 4 
gari ją pirm negu užgrobė Kon- 4 
stantinopolį. Per suvirs šimt- jj 
mėtį Byzantiška Imperija buvo < 
mažai kiek daugiau kaip pats 4 
Konstantinopolio miestas, vie- 4 
nok ji laikėsi sau savo imperia- 4 
liškame išdidume svarbiausia į 
savo gudrumu, kuomet Turkis- S 
gi grybai augo aplinkui ją. Šio S 
periodo bėgyj Adrianopolis Tra- į 
kijoj buvo Turkų 'sostine. Pa-11; 
gąliaus smarkusis Mohammed ij 
II patapo, sultanu ir nusprendė •; 
padaryti galą Byzantijos Impe- I; 
rijos pasakai. Jisai užėmė Kon- 4 
stantinopolį 1453 metais.
' “Trakija, kaip tas.vardas bu-j 
vo -pradėta naudoti po Pasauli
nės Karės, yra kaip išaugus iš I 
formos kriaušė su dviem išsi-1 
pūtusiais galais. Centralinė da
lis guli šiaurėj nuo Gailipolio 
Pusiausaįio šaknų. Rytinė siau
ruma guli tarpe Juodųjų Jūrių 
ir Marmoro Jūrių; vakarinė da
lis įsprausta tarp Aigajos Jū
rių ir Bulgarijos rubežiaus, ku
ris nusidriekia nuo tenai tiesiai į 
pietus. Sevres Sutartis, kuri ; 
kėsinosi suardyti Turkišką Im- j 
periją, atidavė Grekijai visą j 
Trakiją išskyrus mažą dalį sker- | 
sai rytinio galo, kame ineina | 
Konstantinopolis ir artimos jo | 
apielinkės. (Grekijai tokiu, bu- I 
bu buvo pavedama visas Euro- I 
pinis pakraštis prie Marmoro I 
•jūrių ir pakraštinė linija iš 50 I 
mylių prie Juodųjų jūrių.

“Sulyg dabar sumanyto- per- ' 
keitimo' Europinis Turkijos ru- j 
bežius eitų ne skersai siaurą 
pusiausalį netoli Konstantinopo- ; 
lio, bet kokios 75 mylios toliau j 
i vakarus, tuoj rytuose nuo di- j 
delio centralinio Trakijos ploto. 
Turkija tokiu budu atgautų Eu- | 
ropos teritorijos iš kokių 3,000 | 
ketvirtainių mylių, suvirs pu- I 
sę Europinio pakraščio Marino- I 
ro Jūrių, ir visą Europinį pa- I 
kraštį Juodųjų Jūrių į pietus 
nuo Bulgarijos rubežiaus. Bet 
tokis perkeitimas neatgrąžintų 
Turkijai pačios pertakos. Tie 
vandenįs, labai svarbus kaip ir j

Grekai Paskelbs Smyrna 
Nepriklausoma

Konstantinopolis. — Grekų 
kovose prieš Turkus Maž. Azi
joj sekasi. Tenai norimai įstei
gti nepriklausomą Grekų val
džią po Atėnų užžiura, ir dgti 
visas pastangas "apsiginti nuo 
Turkų sugryžimo.
Neužmirškit saviškių Lietuvoje:

Užrašykit jiems “Dirvą”

naši puvėsiuose ar mėšlyne, to
dėl pienas turi būti laikoma tik 
švarioje vėsioje vietoje. Daug 
geriau pieną laikyti po uždan
galu idant ne tik musės ir kt. 
bet ir kvapai nedasigautų. Lai
kant po 50 laipsnių F. arba tru
putį žemiau, galima pieną už
laikyti šviežią nors 12 ar 14 va
landų nuo išvežiotojo pristaty
mo į namus. Kartais labai šil
toj dienoj pienas greit surug-

Vengrai Nori Karaliaus
Budapest. — Vengrijos politi

kos vadai nori pradėt darbą at- 
steigimui Vengrijoj {monarchi
jos ir prašyti santarvės' pripa
žinti kunigaikštį Otto Vengri
jos karalium. Otto busiąs pa
skelbtas karalium, bet sosto ne
užims per aštuonis metus. Tuo 
tarpu admirolas Horthy busiąs 
regentu.

KiekJusu Dolan's 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 šėrų, ku
rių kaina $105 (skaityk žemiau)", nešančių.nuo 7% iki 8', mo
kamų kas pusmetis. Priimama depozitai už ką mokama 5%.

INVESTMENTŲ SAUGUMAS
Investinti į THE A. B. SAVINGS AND 

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

Griežta valstijos Budavojimo ir •'Paskolos 
Departmento užžiura nuolątai palaikoma ant 
tokių įstaigų užtikrina visišką saugumą;

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

Bėgyje pastarų 29 metų netoli Du šimtai 
Milijonų Doiarių ($200,000,000.00) bu-vo in- 
vestinta į šitokias įstaigas.
PELNINGAS DIVIDENDAS

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

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

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

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

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

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

Antrieji šėrai (kuriuos galima, ištraukti 
kada nori) irgi yra po $100.00 ir $5 narys

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

Sekančiai galima pirkti 
rus, įmokėjus $5 narystės

1 šėrą, įmokėjus $5.00
5 šėrus, įmokėjus

10 šėrų, įmokėjus
25.00
50.00

ištraukiamus šė- 
nuo kožno šėro:
ir po .50 mėn. 
ir po 2.50 mėn. 
ir po 5.00 mėn.
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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 tani panašių įstaigų.

užtikrina atsakantį biznio vedimą ir indėlių | 
saugumą. " • '

Jokiems kompanijos viršininkams nešimo- 1 
ko algos kaip tik tiesioginai vedantiems rei- I 
kalus, taigi pinigai nuolatai auga didyn. |
NEUŽMIRŠK SAVĘS ;

{Bijojimas dėt pinigus į bankus arba į pa- ■ 
tikimas bankines įstaigas investinti nepatek I 
sina tavęs už skriaudimą save paties ir savo | 
šeinfynos. Buk užtikrintas jog nėra sauges- 1 
nės ir pelningesnės vietos padauginimifi ta- ■ 
vo mažučio turto. Nelauk progos iki ateis | 
kokie sukčiai ir prikalbės atiduoti jiems pi- | 
nigus. Investinęs pinigus — kiek išgali — į i 
The A. B. Savings and-Loan Company turėsi I 
progą'kiekvienam vėjų pardavinėtojui argu- | 
mentą jog žinai kur padėti pinigus ir kur jie ; 
yra apsaugoti ir dirba be sustojimo dieną I 
ir naktį. . |

Algą gauni tik kada protas ar raumenis j 
dirba; bet padėti į pelningus ir saugius in- 1 
vestmentus pinigai dirba visada, kada jau I 
algos paliaują ateiti. |
APIE TAUPYMUS

Kurie nepasirengę užsirašyti nuolatinių ar ■ 
ištraukiamų šėrų, gali savo pinigus pasidė- I 
ti šioj įstaigoj ant knygelių taupymui, šie j 
pinigai irgi jums uždirbs kelis sykius dau- 1 
giau negu kitur.’ Bankai paprastai moka • ! 
2, 3 ir 4 nuošimčius už padedamus taupy- I 
mui pinigus, nuo tam tikro laiko, bet visos ] 
Taupymo ir Paskolos įstaigos moka 5 nuoš. 1

Depozitai priimama per pačią, ir kiekvie- I 
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 taūpytojui 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- I 
nigus nuo dienos padėjimo iki -ištraukimo.

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

Gerais laikais, kada buvo .darbų ir pinigų, 
žmogus nieku skaitė šimtą doiarių, 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 įsu tuo susipažinę ir 
naudojasi del savo gerovės. Bet kitų koloni
jų Lietuviai, kur bankai moka tik 2 ir 3 nuo
šimčius, gali persiųst savo depozitus į musų 
Bankinę įstaigą, ii' čia nuo dienos padėjimo 
iki išėmimo gausite 5%, tai yra dvigubai 
daugiau. Kituose bankuose, kaip Pennsyl- 
vanijoj, norint išsii.mt pinigus reikia duot 
iškalno pranešimą, gi pas mus Ohio valsti
joj išmokama ant kožno -pareikalavimo.

Platesniu informacijų suteiksime laiškų.
Išpildykit šį kuponą ir rašykit Lietuviškai

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

Gerbiamieji: Prisiųskite man platesnių infor
macijų apie kompanijos .akcijas ir pasidejimą 
pinigų. Su pagarba —
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PASMERKTASIS
(VAIZDELIS)

Rašo A. Vaičiūnas.
, (Tąsa iš pereito num.) 

Aplink jj buvo tiršta atmosfera.

Kartais blykstelėdavo spindulėlis, bet 
tai buvo neilgam, ir vėl užgesdavo. Ir kaip 
pirmiau taip ir dabar, vėl vienas turi eiti 
gyvenimo keliu.... Skirtumas tik tame 
kad pirmiau jieškojo žmonių tarpe žmo
gaus: antrojo žmogaus, kad su juo ranka 
rankon, širdis širdin, -žengti į gyvenimą. 
Šiandien, suradęs tą žmogų ir skaudžiai ap
sivijęs, vėl vienas sėdi!.... Dabar juk jis 
negali jau jieškoti draugo, nes juoktųsi 
žmonės.... Dabar, jis už gyvenimo bar
jero išmestas, ir tik iš šalies gali žiūrėti į 
žmones, j gyvenimo bėgį.

Jau JI gyvenimas trempia, jau spau-. 
Idžia galvą prie žemės Į purvyną....

Praeitis, baisi! nei vienos dienos neat-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

£

Sun
ku buvo kvėpuoti. Nebegalima! Liuoslai- mena kad butų buvęs laimingas. Dar ku-Į 
kiu sprukdavo kur Į laukus ii* ten prasi- di-kiu būdamas taip norėjo mokytis. Tė- 
blaivydavo. Su žmona vengė kur nors ei- vas kiek leido, o paskui varė prie sunkaus 
ti. Jau nekartą prie žmonių buvo jam gė- dahbo, tuo manė išrausiąs iš jo širdies mok-Į 
•dą padariusi, arba, jeigu pradėdavo ginčy
tis, matydama jog jo tiesa-, pradėdavo gar
siai verkti. Buvo gėda ir.... nesmagu.
Jeigu kas užprašydavo Į 'kokį suėjimą, jei- 
gp abudu nueidavo, tai buvo nesmagu ne 
tik jam bet .ir šeimininkams, nes jinai ko
kį nors šposą iškirsdavo, taip kad visi tu
rėdavo nesmagumo panešti.

Karibais ji susirgdavo, kartais taip, nei 
iš šio nei iš to, pakilusi nuo stalo išeidavo, 
kartais viską metus eidavo viena nakčia 
namon. Jam buvo baisiai nesmagu. Jeigu 
paklausdavo kur eisi, tai ji atsakydavo:

— Kas tau darbo!.... Ir išeidavo.
Jis, atsiprašęs visų svečių prie stalo, 

vydavos ją. Kartais taip išeidavo namon 
neatsisveikinęs, nes ji nelaukdavo....

Jo užgauta jautri siela verkdavo, vie
nok, tikėdavo jisai Į tai kad jis eina geru 
kelių: -

Vieną rytą ji sako jam:
— Von!! Išeik ir daugiau • nepareik! 

Skirkimės!
Kentė jis dieną, dvi, savaitę.... Atsi

tikdavo ir taip kad ji atimdavo iš jo pagal
ves, užklojimą:

— Tu ubagas, nieko neturi! 
mano!!.... Atiduok!!....

Jis paimdavo kokį seną maišą, minkš
tą rankinį čemodaną, knygas, gaidas, pa
siklodavo ant žemės ir guldavo ploščium 
užsiklodamas.... Daug kartų turėdavo] 
naktį keltis, bėgioti, šildytis, nes žiemos] 
laike, susirgus; butų labai bloga; pinigų J 
neturėjo, savo giminėse jų gauti negalėjo,! 
nes patįs ’giminės pamatę kad jis švariau 
apsirėdęs, tykodavo ką nors iš jo gauti.

Ji ir jos giminės ‘butų išmetę jį- gatvėn:
— Jei tu pastiptum tai aš eičiau per 

iniestą ir liepčiau žmonėms tave atsiimti. 
Jeigu tu sakai dirbi visuomenei- tai tegul 
visuomenė tave palaidotų, man tavęs ne
įeik! — nekartą ji taip išsitardavo.

Taigi, kada nušaldavo, gerdavo vais
ius, “aspiriną”, paskui gimnastikuodavo iki 
sušildavo, o kitame kambaryje buvo dvi 

•lovos, minkštai paklotos.... ir kambaris 
buvo šiltas, gerai įkurenltas....

Kartais, pati griebdavo 'kokią rūgštį] 
ir pildavo stačiai jam veidan, arba nuo ry
to iki vakaro kartodavo:

— Ar jau gavai kambarį ? Kada išei
si? Kad nors greičiau tave velnias išneš
tų) nereikėtų man tave šerti!' Pasilsėtų 
mano galvelė!! Kam tu man reikalingas! 
Tu ir visi tavo giminės suskiai, smirdžiai, 
pasileidėliai, tamsuoliai. .

Jis išėjo. Paėmėjjgąjdų ir ’knygų vieną 
ryšelį ir‘išėjo. Nusisamdę kambarį ir ja
me apsigyveno. Nieko daugiau neėmė.' Tik 
kelias brangias jam knygas ir gaidų trupu
tį. Niekas jo nelydėjo.... Skaudu buvo 
skiltis su tuo su kuo surištas amžinai. Ge
riau visko išsižadėti! Bet Skirtis reikėjo: 
nebuvo kito kelio. Jinai visuomet jam tai 
primindavo. Draugėms rašė kad jau veja 
savo vyrą, jau “baudžia”. Draugės, kurios 
buvo jaunesnės, arba protingesnės, tos jai 
nepritardavo, ypač kurios abudu pažino
jo; kitos, senesnės, kurios buvo įniršusios 
ant vyrų, gyrė ją -kad vyrus baudžia.

Jo skaudus gyvenimas dar skaudesnis 
pasidarė. Viskas ką jis skaitė brangiu, 
ko siekė, ko jieškojo šiandien apie jį ske
veldromis išmėtyta.... Nuo visų buvo at
stumtas. Jo siela nuo kūdikystės dienų jie- 
skojo sielos draugės, ugnies kuria gaivin
tųs! jo širdis; jieškojo kad kas jį suprastų 
tokį kokiu jis yra,ir kad padėtų jam ženg
ti jo pasirinktu ir užbriežtu keliu.

Čia

KREGŽDUTEI 
Kregždute, miela, 
Širdies paukštele, 
Pranešk man žinią 
Ką veik bernelis:
Ką jis dūmoja, 
Svajonėm’s pina, 
Ar po senovei 
Jis mane mini?
Pranešk nuo manęs 
Jam tą žinelę — 
Vienai be jojo
Man liudt’ širdelė.

Diana.
Nuo Juokų Red.: štai silpnas

slo troškimą, nekartą skaudžiai plakda- balselis pasiilgimo kokis veržia
mas.... Jisai pamena kaip šiandien, kaip pi krutinės kiekvienos mer
gaudavo į kailį kada tėvas užtikdavo jį nak- |gelė3 kuri mylb pų® Diana yra 
timis beskaitantį. O knygas sudegindavo! nauja Tų bendradarbė - vie- 
■rr-v i i • i i m • i i .. . . na is daugybes šio skyriausVėliaus, kokia kova buvo iki kol jis įstengė skaitytojU( irmu sykiu prabi- 
pasiliuosuoti iš po kietos tėvo rankos. .. . Į Jusi savo širdies balseliu, nors 
Tuomet griebėsi mokintis, nors jau užau
gęs. Tada, visi jo draugai ir pažįstami 
žmonės šaipėsi:

— Į ponus išvirto!.... — sakydavo.— 
Praleis dalį, ir grauš utėlės sprandą!.... L,, _ La Jauoi

Visa tai jis gerai pamena. Ypač Šian- gyvais padaro, 
dien, pirmą vakarą kada (gyvenimas išme-j 
tė jį kaipo nereikalingą iš jo sūkurio....

Vėliau, kada jis prisirengė, nuvažiavo 
i svetimą miestą mokytis, tenai jautėsi vie
nas- vienintelis....

Bėgo pro akis visi tie tremtinio vargai 
ir darbas sujungtas su tautybe. Buvo ir 
gražių dienų, o tai tos kuomet surengus 
viešą koncertą, Lietuvių choras, jo vado
vaujamas, gražiausia padainuodavo! Nors 
medeginiai buvo maža naudos, nors daug 
prakaito ir nervų kainuodavo, vienok tas 
kad ir jisai gali prisidėti prie supažindini
mo svetimtaučių su Lietuva, jos dainomis, 
saldino sunkias tremtinio dienas ir daug 
energijos duodavo jam žinutė svetimtaučių 
laikraštyje kad Lietuviai gražiai daina-i 
vo.... Jo pavardė laikraštyj buvo ne
svarbu*

Vėliau slinko pro akis tas laikas ka
da arčiau su ja, žmona, 'kuri jį šiandien iš
vijo, susipažino.... Atmena kaip šiandien] 

|kąda jinai sakė jam jog jį mylinti, be jo j 
negalinti ir nemananti gyventi!! Manė bu-1 
siąs laimingas, nors nepatėmijo kad jau ir 
tuomet ko n.e kiekviename klausime ar rei-1 
kale jų nuomonės skyrėsi sukeldamos- gin- 

Įčus, kurie baigdavosi jos ašaromis, o jo.—1 
atsiprašymu.... Vėliaus, tarnaujant sa
vanoriu Lietuvos kariumenėj, nuolatos gir
dėdavo iš jos lupų baisius žodžius, jeigu ji
sai atsisakytų ją vesti.....

Vedė ! Ir nuo tos dienos užkrito ant jo 
pečių baisus akmuo.... Niekas jai neti
ko, niekas jai negerai: viską darydavo, kal
bėdavo kad tik užgauti jo jautrias sielos 
stygas....

Pusantrų metų tų kančių ir dramos — 
ir štai rezultatas. Jis jau yra su ja išsi
skyręs, ir tik keturios muro sienos gal jam 
užjaučia.... Skaudi buvo jo praeitis.... 
Laimės nerado, nerado ir šeimyninio gyve
nimo ramumo kurio taip troško ir kuris 
buvo jo visų svajonių ir troškimų viduris. i 
Nors visuomet stengės nusileisti, jai neti
ko, ir galų gale, kentęs-kentęs, kelias de
šimtis kartus vejamas, atsiskyrė nuo savo 
žmonos.... Apsiverkė, ir ilgai ir grau- 
dziai verke, kaip niekuomet savo gyvenime. raįaj gaij

(Bus daugiau)

ir lauk sprogimų dr bombų.
Visokie, valdininkai ryte at

sikėlę, pirmoj gegužio, ir kiau
šinį ant pusryčių gavę bijo pra
mušt kad nebūtų bomba. Di
džiūnai tą dieną nepasitiki net I 
pasitikėtiniausiam savo tarnui! 
ar tarnaitei.

Tai yra rinkimų diena amu
nicijos (studentams. Jie mėto 
bombas vietoj balsų už vienas 
kitą. Katras kandidatas su
sprogsta į daugiausia šmotelių 
tas buna nominuotas. Jie labai 
mėgsta įvesdint naujus angelus.

Vietoj būti linksmais kad at-) 
I ėjo pavasaris, 
I gėlės žydi, jie 
patenkinti.

Bolševižams _____ _ ,—...I •ka ir jie nieko neklauso išsky-j 
rus rėksnių oratorių kurie atsi
stoję ant tuščių dėžių kaip tru-] 
ba ant gramafono pila savo lo
giką (ne iš galvos bet iš tuščios 
skrynios per savo kojas gauda
mi).

saulė kaitina ir 
lieka viskuo ne-

niekas nepatin-

Lietuviškai* Angliška' ir Angliškai-Lietuviška^
ŽODYNAS

turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 
tanie skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendamas.
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Anglis* 
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia- 
vęsLietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi* 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais a?..arais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas 

Reikalaukit “Dirvoje1

$19.00
$11.00

1465.

1145

Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .....................................
Akyvi Apsiriskimai Sviete .. .. p. 79

75c
35

iki šiolei gal but šypsojosi žiū
rėdama kaip kiti ir kitos verkė. 
Kiekvienas, savu laiku, pajunta 
tą pasiilgimą, ir kiekvienam rei
kia pergyventi — staigiai ar lė
tai — tą jausmą kuris žmones

Ji — kaip pasakų Diana jieš- 
Ikojus savo mylimojo Endymiono 
po 
vo 
1S 

su 
nuo kito esti....

Nors šios eilutės yra silpnos, 
.bet jos daug pasako — bent jai. 
O mes iš jų matome tik papras
tą, nuolatinį, amžiną žmonijos 
ilgesį vieno prie kito.

kalnus ir pievas, ir nerima- 
nerasdama — ilgisi savojo, 

ko matom kad ji netankiai 
juo sueina, arba toli vienas

Atvažiavus Natkevičiui ir žy
geliui, musų klerikalai pasirodė 
labai-labai gudriai. Jie pareiš
kė svečiams vieną iš protingiau
sių, didžiausių ir nesumušamų 

i argumentų kokius tik pats bib
lijos 'Saliamonas tebūtų išgalvo
jęs. Taip mažai demokratų liau
dininkų arba tautininkų atsto
vų Lietuvos Seime yra, taip ten 
trūksta veikėjų, taip stoka mo
kytų žmonių kovoti pačioje Lie
tuvoje, o štai Natkevičius ir -Žy
gelis išvažiuoja į Ameriką ir] 
dar labiau apmažina jų skaičių.

.Klerikalai labai aiškiai ir at
virai, su-didele' išminčia, jiems 
pasakė: “Kodėl jus važiavot į 
Ameriką jeigu taip jūsų mažai 

!Seime yra?” Tą argumentą jie 
I paleido visoj savo spaudoj ir jį 
panaudoja visi klero-vyčiai nu
ėję į jų prakalbas. Visur tik 
ir -skamba: “Kodėl jus važia
vot ir palikot -Lietuvą, kad ir 
taip jūsų mažai yra?”

O kodėl kunigai apleidžia sa
vo parapijas, savo altorius; sa
vo sakyklas ir važiuoja' čia ant 
kartuvių pinigus rinkti? Juk 
tenai be jų pasilieka 'tamsios 
avelės kurios gali paklysti, ir 
sugryžęs gali jų nei pėdsako ne
rasti! Kodėl jie tai visa palie
ka? Bet nei vienas klera-vytis 
nepaklausė įjunigo: “Kodėl jus 
.čia atvažiuojat iš musų pinigus 
liberalams kartuvėms statyt ka
da mes patįs galim juos gatvėse 
Užpuldinėt ir išsmaugi?" -Kodėl; 
jus nesirupinat tais vargšais 
parapijonais likusiais Lietuvoje 
į kurių tarpą įsisukę vilkai libe- 

„ i sau pasiimt?
Mat, klerikalams baisu kad 

tie “liberalai” čia atvažiavę pa
sakys žmonėms teisybę. .. .

*

Bolševižų vyžos dar didesnės 
darosi. Jau jie neišsitenka savo 
tarpe ir skirstosi vėl į mažes
nius -būrelius.

Pasirodo kad musų revoliuci- 
jonierių tik galvose revoliucija 
darosi. Susitveria socializmą, 
pakelia prieš jį revoliuciją, pa
tįs save nuverčia, uždeda bol
ševizmą, komunizmą ir bepro- 
tizmą, ir vis verčia ir verčia, ir 
neturi kada įvykint proletarijo- 
šiško rojaus ant žemės.

Eilių kontestas įvyks birželio 
; 30 d., arba 26-me šio skyriaus 
• numeryje. Šis kontestas bus di

džiausias kokis buvo. Skiriama 
, dovana didelis puikus Voltairo 

veikalas “Kandidas”.
Poetai pasiskubinkit. Rašy

kit ir siųskit eiles pažymėdami 
“Kontestui”. Rašykit eiles ne 
laimėjimui dovanos bet kad ei
lės 'butų geriausios už kitų.

Laimėti įgalės ne tik juokų 
skyriaus poetai bet ir rimtas 
eiles nudrožę. Kurios bus tin
kamesnės toms bus dovana ski
riama. Ir dovaną skirsime 
poetui ar poetei bet eilėms.

Eilės turi būti susiųsta 
birželio 15 d.

Didžiausia pagarba kokią mes 
gyvieji galime suteikt garsiam 
žmogui tai pastatydami jam ak
meninį jo pavidalą kur parke ar 
skerskąjėje ir palikti jį ant lie
taus, sniego. ir ledų bombarda
vimui dieną ir naktį.

Ištikro keista, pirmiausia rei* 
kia numirti jeigu nori dbuti (nu
tašytas į akmenį ir pastatytas 
tokion vieton. Lengva surasti 
žmonių kurie aukauja pagerbi
mui žmogaus kada'jis buna 
tiek geras kad pasišalina iš 
vųjų tarpo.

Nekurie žmonės mano jog 
venimas susideda tik iš miego
jimo. Jie pyksta kad šiokio* 
mis dienomis reik anksti kelt į 
darbą, o liuosą savo gyvenimo 
■laiką šventadieniais pramiega.

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
• Puikiausias iš dailiųjų musų spausdintų, — didelio formato knyga, su daugy

be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; olačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Bolševižai vietoj pirmo gegu
žio turėtų švęsti pirmą apriliaus 

[arba “visų kvailių dieną”.
Amerikoj pirmoji gegužio ne

turi reikšmės, bet Europoj kas 
metai ji padrebina kinkas kara
lių ir karaliukų. Tik jau ir jie 

j dabar mažai turi baimės, nes 
mažai karalių telikę.

Gegužio pirma diena Europoj 
| skaitosi arsenalo praktika — tik

Einant gatve, tankiai matai 
žmonių daugybę. Vieni eidami 
kojas deda lyg gatvė butų kar
šta, bijodami pėdas prie žemės 
pridėti, ar lyg butų padai vinių 
pilni. Kiti žengia su tokiu tik
rumu lyg kojos i žemę sulys ar 
takas luš.

Ir kada esi tarpe dirbančių 
darbą, matai tą patį: vieni dir
ba kaip su lozoriaus rankom, 
kiti gi su tokiu atsidavimu kad 
rods geležis laužytų.

Išvedimas: Visada neapsi- 
rinkamai laimi tas kas tikrai

I dalyko imasi.

M
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V Pirk Šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

ne

iki

gy-

1.50

ant 
gy-

Nauji Muzikos Kuriniai
KOMPOZITORIAUS- A. ALEKSIO 

Vienam balsui prie - fortepiano
1. Bernužel, Nevesk Pačios ____ 50c
2. O Pažvelgki, Mieloji_______ 50c

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

(a capella) Duetų___
Mišram Korui:

5. Pirmyn į Kovų už Tėvynę __ 50c
6. Giesmė į šv. Kazimierą______ 50c
7. Keturiolika Dainų (viename

sąsiuvinyj) ________________ 1.00
Reikalaudami Adresuoki! (18)

A. ALEKSIS
815 North 8th St. Springfield, Ill.

PRANEŠIMAS

SENOVINI DRAUGIŠKU
MĄ IR MODERNI BANKI

NĮ PATARNAVIMĄ
rasite dideliame apėmime 
me Clevelando seniausiame

• pymo- banke.
čia jus galit pasidėti savo
gus greitai ir patogiai. Bet kas 
musų depozitoriams patinka, jų 
pačių žodžiais, tai drauginga ši
tos senos “Draugijos” atmosfe
ra.
Kodėl

šita- 
tau-

pini-

nepradėti taupyti čia su 
Juo didesniu mes galėsi- 
banką padaryti tuo dau-

iŠ

sS

me šį 
giau gero jis galės padaryti 
Clevelandui.
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.Society for (Snųings 
in the City of Cleveland

Jeigu jus palikot pinigus ant Depozito banke kitame mie
ste atvažiuodami gyvent į CIevelandą, 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 Knygele įTHE MUNICIPAL SAVINGS& LOAN COMPANY

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

----------t— 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 AND 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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"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1”

KAUNO
KRAUTUVĖ

ašara suvilgė blakstienas.
Paulaitiškis.
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Už $3 nušviesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus —- už- 
rašykit saviškiams “Dirvą”

per Hamburgį.
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- Gegužio 25 

103.60. Tatai (5.
Southampton, 
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MUGE - GIRTUOKLYSTE - VARGINGAS 
NAŠLAITIS

j Tą vakarą daug su draugais 
apie prekes buvome kalbėję, ir, 
sulyg apielinkės inpročių iš 
“mugininkų” prisijuokę, ir tai 
apgailaudami, tai pašiepdami 

Dabar visi

ginė praplyšus iš kur matėsi ba- ėjova gatvėn. Nors dangus ir 
sa koja, kurią jis nuolat trynė j} žvaigždėtas, tačiau sniegas po 
grindis, matyt ji jam šalo. Pats ■ kojom girgždėjo. Ėjau greitai, 

|nes kelio buvo visas pusvarsnis, 
•o ir darbo sugryžęs dar turėjau 
šiam vakarui skirto atlikti.

Išėjęs skersgatvin, tyčia jo

jis visą laiką stovėjo veidą ke-l 
pure prisidendęs, ir nieko nekal
bėjo.

Po valandėlės, draugas pa-

Sutemo. Nakties sparnai pa
mažu apgaubė močiutę-žemelę. 
Naktimis dabar taip tamsu kad 
nors pirštu.į akį durk, nieko ne
simato. Nors ir taip tamsu, ro- Į 
dos, tečiau žmonės vaikšto ir ( girtuosius minėję, 
bevaikščiodami neva apsipranta | trįs sėdėjome ir savo atskirą 
su tamsa ir lyg daugiau prade-1 darbą dirbome. Aš rodos skai
dą matyti. (čiau “Pakeliui”, Konopnickienės

Imsiu (kadir šį vakarą, kiek Grekų paveikslėlius. Skaičiau, 
žmonių-žmonelių vargšų klajo- o mano veidas buvo skausmo 
ja mieste sušlapusių, sušalusių bruožų išvagotas , atsiminant 
ir taip nepaprastai suvargusių kad ir musų laikais daug skur- 
kad ir kojose nestovi; beeidami džiau ir apgailėtiniau yra da- 
virsta snieguosna nei pukuosna, romą. Draugas, kurs sėdėjo 
guli ir tartum laimę sapnuoja, prieš mane, irgi skaitė apysto- 
O ir oras šiandien buvo tiesiog rą knygą. Ką darė kitas drau- 
baisus. Per dieną, nuo ryto iki gas tikrai paporinti negaliu, 
vėlaus vakaro, dūko šiaurys vė-(Man-ding jis rašė, nes buvo gir- 
jas tokiu smarkumu kad net 
sušlapusį ir atidrėkusį sniegą 
dulkino kaip pukus, kad vos ir 
sau kelią galėjai matyti už ke
leto žingsnių pirma einantį.

O dar, tarytum nelaimei, j dėjimas, ir tuoj vėl nutilo. Ma- 
žmonės šiandien taip nusilpę, niau kad viens iš draugų mus 
Beeinąs bus žmogelis, žiūrėk ir atlankys. Tečiau vėl nurimau, 
apvirtęs, o keltis ir nemėgina, j nes jis į musų kambarį neinėjo. 
Pačiam teko ties langu matyti | Pamaniau kad tarnaitė bus sa- 
žmogų kurs beeidamas pergriu- vo reikalais duris. sugirgždinu- 
vo. Tat turėjau pranešti mili- si. Ir vėl užviešpatavo kaip 
cijai kad jį 'gelbėtų, ries gulėti kambaryj taip ir sieloj ta ypa- 
žmogui bejiegiui sniege, tokią tinga tyla, 
bjaurią dieną, buvo pavojinga, Tik netikėtai, nei kiek nesu- 
galėjo apipustyti. Bet gaila kad girgždėjusios, atsivėrė 
milicistas, kuris atėjo jo j ieško- kambario durįs. 1 
ti, neberado, nes jis truputį an- vieną iš namiškių esant, norėda- esąs. Jo akįs buvo nuleistos že-

.'dėti plunksnos čirškėjimo at
balsiai. Ir buvo tai ypatinga 
tyla, rodos nieks jos pertraukti 
nedrys. Tik, nei iš šio nei iš to, 
pasigirdo išlaukinių durų girgž- 

nelaimei, dėjimas, ir tuoj vėl nutilo. Ma- 
lilpę. [niau kad 
ib- iv loflanbvc

mo negavo. Jis tik žiurėjo į 
mūs viena akimi ir lyg ko klau
sė. Tik po įgeros valandos jis 
nedrąsiai pusiau žodžius trauk
damas dusliai pratarė:

“Ar čia gyvena klumpdirbis 
Šiukšta?” — ir vėl sukando dan
timis kepurę, nes dantis jam ne
žinia ar iš šalčio, ar iš baimės, 
barškėjo.

Pagailo man jo, tat pradėjau 
žodis po žodžio jį klausinėti kas 
jis esąą, iš kur ir kur einąs. Jis 
vos girdimai žodžius tarė. Ta
da pasirodė ir antras draugas, ir 
tarnaitė, ir visi žiūrėjome į jį.

Jis gi tylėjo, nesupratau ar 
iš nuovargio, ar šalčio, ar bai
mės. 'Visi manėme, reiksiant 
jį nakvoti priimti, tečiau bloga 
buvo kad nebuvo vietos kur jį 
paguldyti.
damas ir jį pajuokdamas pra
tarė:

“Pabėgėlis koks nuo tėvų, aš 
jau keletą tokių esu matęs.”

Aš gi žvelgiau į jį kad patir
ti ar ištiesų jis yra pabėgėlis,! 

mano [ar, kaip jis pats sakės, neturįs

ksčiau, vargais-negalais, buvo i mas pasirodyti ’ tvirtos valios 
atsikėlęs ir nuėjęs. __ lesąs, o ir ją lavindamas, nepa-

Gal skaitytojui bus indomu krutėjau, nežvelgiau durysna, 
žinoti kas tai per iškilmė, as ne- nors taip indomu buvo, 
laimė, kad žmonės taip silpni (sudundėjo ir nutilo, 
pastojo.
mus Telšiuose buvo mugė prieš Į žingsnių nei atgal

myn, o veidas reiškė skausmų, 
beviltį ir nusimipimą. Tada jis 
pakėlė pilnas ašarų maldaujan
čias ir sykiu baimingas akis ir 
prašė ar mes negalėtume pasa
kyti kur randasi Luokės Gatvė, 
nes jis tada lengvai surasiąs 
savo giminaitį, pas kurį jis ga
lėtų gauti nakvynę. Žvelgiau tat 
į jį ar jis nemeluoja, ar neriori 
mus apvilti, kartu žvelgiau lai- 
krodin, buvo jau dešimta Valan
da vakaro. Kadangi Luokės 
Gatvė nuo musų namo buvo to
lokai, ir reikėjo eiti per. kelis 
skersgatvius, nesitikėjau jog jis 
ras, nes gatvėse žmonių buvo 
visai maža kurių galėtu pasi
klausti. Metęs dar žvilgsnį į jį 
kad persitikrinti ar tiesą jis 
kalba, nutariau jį nuvesti. Vie-

Durįs 
. į ouuunucju ix iiuuitu. Rods dva-
Matot, šiandien pas (šia jas atidarė ne žmogus, .nes 

1 nei pirmyn 
Užgavėnias, tat žmonių — se- j žengiant nesigirdėjo. Tik po 
nu papročiu — ir susirinko ap- valandėlei instinktiviai pažvel- 
sčiaf kad išmainius savo pre-1 gįau durysna persitikrinti kas 
kės į druską ir kitus reikalingus ištiesų duris darinėjo, žvel- 
sau dalykus. Gaila tik kad tiems giau ir nustebau. Priežais ma- 
žmonėms stoka tos valios kad ne prie durų stovėjo žmogysta, 
gavę skatiką negali iškęst nesu- Ar tikrai tai buvo žmogus, už- 
naudoję jo begėdiškai alkoho- karto nebūtum pasakęs, nes vei- 
liui. Taigi sakau, šiandien ypač do nebuvo matyti. Tik atidžiau 
daug buvo galima pamatyti tų pažiūrėjęs pastebėjau mėlyną 
silpnabūdžių kad keliolika mi- akį, kuri taip gailestingai ir 
licijąntų su kareiviais išvien baimingai į mane žvelgė. An- 
ątropiai turėjo daboti kad 'juos troji akis ir veidas buvo.sudris- 
nurinkus iš rinkos ir nakvynėn kusia kepure uždengta. Tada 
nuvedus, kame jie pernakvoję pamačiau kad tai buvo 12 ar 13 rias iš draugų siūlė nuvesti jį 
ir po penkiasdešimts auksinų metų amžiaus vaikezas. Drabu- milicijon, Ibet aš to nenorėjau, 
užsimojėję ryte blaivi namon žiai jo buvo suplyšę, kojos ap-jir nutariau nuvesti jį į jo pažįs- 
gryžti galėjo. jautos naginėmis. Dešinėji na-.tarną. Užsimečiau švarką ir iš-

cuua, name pcinanvvj^ pamačiau Kau lai uuvu ±4. ai w nas i» 
po penkiasdešimts auksinų metų amžiaus vaikezas. Drabu- Imilicij 
imnieie rvte blaivi namon mi in hnvn ennlvšp. knins an-lir nufp

Tyras Pienas ir
Visuomenes Sveikata

SUPRASDAMA bendrumą kokis randasi tarp tyrumo pie
no kurį žmones naudoja ir sveikatos ir geroves visuome

nes — ir ypatingai mažųjų gyventojų — ir prie to suprasdama 
ir pasiimdama ant savęs moralę atsakomybę kokia randasi 
sąryšyje su pristatymu publikai tyro pieno, The Telling-Bel
le Vernon Company pasiėmė visų galimų būdų apsaugoji
mui savo pirkėjų 
švariu pienu.

nuo pavojų

LaboratorijosPienines .Inspekcija ir 
Kontrolė

Telling-Belle Vernon 
nusistačius sau už pareigą dirbti pil
name bendrume su Miesto ir Valsti
jos autoritetais kurių atsakomybėn 
pavesta užžiurėjimas tyrumo žmonių . 
naudojamo pieno.

Prisilaikydama augščiausių parė
dymų reikalingų išpildymui savo par
eigų, The Telling-Belle Vėrnon Com- ’ 
pany turi savo įstaigose pačius mo- 
demiškiausius prietaisus pasteuriza- 
vimui, pilstymui į bonkas ir šaldymui 
pieno, ir suorganizavo tam tikrą in
spekcijos sistemą ir sanitarijos kon
trolę kuri apima net pačias ukes ku- ■ 
rios pieną gamina. Prie visų šitų 

."plačiausio atsargumo metodų, kom
panija užlaiko didžiausią ir pilniau
siai įrengtą pieninę laboratoriją šio
je šalyje reguliariam nustatymui vi
sų reikalingumų pieno kontroliavime.

Company yra

kokie gali būti sąryšyje su ne-

Kooperacija su ^Valstijos ir Miesto 
Viršenybe

Su tikslu mintyje visiškai įsteigti 
augščiausį laipsnį sanitariškos kon
trolės ir užtikrinimui visuomenės 
jog Belle-Vemon pienas yra geriau
sios rūšies, The Telling-Belle Vernon 
Company metai laiko atgal pasivadi
no savo tarnystėn Dr. R. C. Roueche, 
buvusį Perdė'tinį Maisto ir Pieno in
spekcijos-biuro Clevelando Mieste, ir 
Maisto Administratorių Cuyahoga 
Apskrityje prie Herberto Hoover ka
rės laike.

Tikėdami jog Dr. Rouechę’s paty
rimas kaipo viešo valdininko bus at
sakančiu vietoj užžiurėti tyrumą Bel
le Vernon pieno, jam pavedėme tą 
atsakomybę. Tokiu jbudu jo žinoji
mas ir patyrimas pasitarnauja palai
kymui Clevelando Mieste pieno in
spekcijos.. Kooperacija, sykiu su pa
čios kompanijos pasiimta atsakomy
be šiame svarbiame visuomeniškame, 
patarnavime, užtikrina naudotojams 
jog Belle Vernon Pienas yra tyras, 
saugus ir atsakantis.

THE TELLING BELLE VERNON CO

'vakarą toj gatvėj. Jis gi man 
parodė pro kur atėjęs, ir mudu 
nuėjova toliau. Mieste buvo ty
lu, tik iš krutamųjų paveikslų 
teatro “Džiugo” kamino kuliais 
puškėdami dar veržėsi dūmai. 
Mat, ten dar tebeina antras se
ansas pirmosios serijos dramos 
“Paslaptingas ženklas 13.”

Išėjova Didžiojon Gatvėn, vi
sur tuščia-nejauku. 1 
tas žiburių besimato. .... 
ir ten užkampiuose matytis vie
nas kitas girtas žmogus. Sku-> 
binava kad nesugultų.

Priėjęs Luokęs gatvę, inėjau 
pasiklausti kur gyvena mudvie
jų jieškomasis žmogus, tečiau 
nesužinojau. Ir taip ištisą pus- 
valandą vaikštinėjova ir surasti 
negalėjova. žengiau tat prie 
paskutinių namų, ir jis prata
rė kad Sedos Gatvėj, paskuti
niuose namuose, gyvenąs kitas 
jo pažįstamas. Norėjau barti jį' 
kam jis Jto nepasakęs man se
nai, nes tat buvo visai netoli 
nuo mano namų; 'bet susilaikiau 
atminęs jo vargą, baimę ir ne
drąsumą. [Reikėjo suvaikščioti 
dar ištisą varsną kelio. Kadan
gi prisiėjo gryžti ir nueitomis 
gatvėmis, norėjau patirti jo at
mintį ,ir gabumus, klausinėjau 
ar ėjome šį vakarą ta ar kita 
gatve. Jis vis atsakinėjo man 
man teisingai. Stebėjausi tu
rint jį tokią .gerą atmintį, kad 
vieną kartą, naktį, perėjęs mie
sto gatve, jau viską atmena.

Man toliau einant, jis pasipa
sakojo kaip jis iš ryto išsiren
gęs visą trejetą mylių pėkščias 
į mugę, ir kad jis delei sniego 
daugumo ir nuolatinio žmonių i 

I važiavimo buvęs sutrukdytas, I 
dėlto taip susivėlinęs. Motina 
jau senai jam buvo mirusi, pa- W 
tėvį nors ir turėjo bet tas jo 
būdamas Amerikoj neatsime- M 
nąs. Namų jis jokių neturįs, O 
gyvenąs tai vienur, tai kitur.

Taip mudviem bežengiant, jis 
jau pradėjo tekinas pirm manęs 
bėgti. Nustebęs klausiu: W

“Kodėl bėgi tekinas, ar tik 
ne šalta?” ĮH

“Taip, šalta....” atsakė jis. ® 
Apšviečiau jį truputį lempute m 

ir pamačiau jo kelines iš užpa- Kį 
kalio visai kiauras. Tat dar sku- g* 
biau sekiau paskui jį.

Prięję Sedos gatvės paskuti- W 
niuosius -namus, jieškomojola® 
žmogaus neradova. Jis jau iš 
namų pažino -kad ne ten jis gy
venąs, nes jis žinąs kad prie jo 
pažįstamojo namų- pietinio ga
lo esąs sodnas, o tokių namų 
toje gatvėje kaip tik nebuvo.

Pasirodė kad jis tos gatvės 
yąrdo nežinojo. Gryžome .at
gal, o aš užėjau į savo-namus 
pasiklausti viduj esančių, kur 
musų jieškomasis žmogus gy
vena, nes mano draugai gerai 
žinojo musų gyvenamąjį mies
tą. Nusistebėjo jie, tečiau pa
sakė. Buvo tai ištiesų paskuti
nieji namai musų gyvenamojoje 
gatvėje. Buvo dar kelio trupu
tis, tečiau pasiryžau jį nuvesti 
i tuos’ namus. Jis tada bėgo ma
no priešakyj ir vis karts nuo 
karto suurzgė “u-u-u-u”; jam 
buvo šalta. Aš gi sekiau pas-

kui jo ir turėjau skubėti kad- jis 
manęs nepaliktų. Jis darėsi 
linksmesnis. Pamatęs gatvės 
galą pradėjo linksmai krykštau
ti: “Jau čia bus, jau čia bus!” 
Jis džiaugėsi, ir šaltį užmiršo, 
o alkis jam jau buvo priprasta. 
Priėjova jau -prie ipat jieško- 
mojo namelio. Norėdamas pa
tikrinti jo žinojimą, parodžiau 
jam kitus namus; jis rodė į tik
ruosius. Tada aš jam pritariau, 
ir jis išnyko iš mano akių.

Pažiurėjau dar tyčia ar į tik
ras duris ineis. Inėjo. Ir aš 
gryžau namon. Bet negryžo su | 
manim mano buvusis linksmu
mas ir pasitenkinimas. Užplū
do mane šiurkščios ir apgailėti
nos mintįs:

“Kas aš? Kodėl aš toks, ir 
kuomi skiriuosi nuo to su ku- 
riuom tik ką kalbėjau? Jis žmo
gus ir aš žmogus. Bet kažin ? (~ 
Abu vienos kilties, vienos .tau-l PAqiqk'ITRIMk'IT
tos, vienodo kraujo. Aš moki, x 
nuos. O jis? Jis vargą, ir dar Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonai 
kokį vargą, vargsta. Ir jis ne- Ladas Natkevičius.rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei- 
kaltas dar kad jis toks vargin- giąmojo Seimo^darbuotė. "
gas. Juk jis gabus, galėtų mo
kintis. Mat, vargas jam atmin
tį stiprina. Jis našlaitis — be 

(motinos, be pastogės, iš vietos
. į vieta keliauja.”1 Į 1 X

j Gryžau namon. Namiškiai 
manęs apie jį klausė. Mane 

Į kankino šiurkščios mintys, sie
loj buvo nusiminimas, tik nuo
latiniai klausimai kartojosi: 
Kode] pasaulyj tiek piktumo 
Kad tvirt’s naudoja silpnučius ? 
Kodėl taip trūksta širdingumo 
Kad piktas skriaudžia nekaltus?' 

Aš susijudinau, jie norėjo

Į PILIAVĄ Hamburgą
Neužkliudant Lenką Koridoriaus 

Į Puikiausi Nauji “O” -Garlaiviai
ORBITA Geg. 13 Bir.24 Rugp. 5 

VESTRIS - - - - Geg. 20 
CITY OF VALENCIA Geg. 26

Tiesiog j Hamburgą 
ORDUNA Geg. 27 Liep. 8 Rugp. 12 
VAUBAN - - - - - Liep. 15 
OROPESA Bir. 10 Liep. 22 Rug. 12 
VANDYCK Bir.17 Liep. 29

Tiesiog j 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.

RD

Greičiausi moderniai laivai pasacljį 
Puikiausias užlaikymas keleivių. Jo- 
sų mieste arba kaimynystėj randai 

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon,

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

! Kabinę $130. 3 Kl.
Per Cherbourg, 

Liverpool ir 
CARMANIA - - 
SCYTHIA - - -

YPATIŠKAI vadovaujama ckskoniji 
su persodinimu j kitą laitą tiesiog ii 
tų ir tiesiai iš Southampton) gabeni
mą j Danzigą, Piliavą ir Liepoj):
MAURETANIA Geg. 16 Biri. 6 
AQUITANIA Geg. 23 Biri. 13 
BERENGARIA Geg.30 Bir.20

Per Angliją ar Hamburgą j Danzig) 
$106.50. Liepojun $107. Taksų |o.

H , .2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo.narius iš Ministerių Kabineto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministeriai? 4) Kaip greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus ? 5) Kaip greitai Lie
tuva turės savo pinigus ? Ir tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa- 
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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Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kadP fe
■

A Columbia Rekordų
ir Grafofonų ; Ą

įf 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.

VaizbažcDklls užreg. S. V. Pat. Ofise 

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės tinti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

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. KUNASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m;

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia. -

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

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

.Jeigu sergi, nežiūrint koka liga butų, ar kaip nusiminęs likai, Nenustok vilties, 
ateik pas mane. Jeigu jūsų liga nepagydoma aš jus tų atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksi! trumpiausiu galimu laiku, kaip tūkstančiai kitų žmonių 
pasveiko nuo mano mokslško gydymo. Mano paties ypatiškai ištyrinėti gydymo me
todai vartojami klinikose V’ennoje, Berline, Paryžiuje, Romoje, ir Londone, ir mano 22 metų patyri
mas gydyme keblių ir chroniškų ligų vyrų ir moterų davė man daugybę progų atvesti žmones į svei
katų. Jeigu kenčiat nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulių, Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
Viduriu, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykiL Aš 
vartoju garsngų Kraujo Vaistų 606 'ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spihdulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 
pas jį tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios. Mes Kalbame Lietuviškai.

DR. BAILEY
5511 Euclid Avenue,

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

SPECIALISTAS”
Cleveland, Ohio.

Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų. 
Antros Grindys.

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

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

2—Likusi dalis ant mėnesinių išmokėjimų.
1—šešių nuošimčių (6%) mokėjimas už likusius pinigus.
4— Gyvasties ir nelaimių apdrauda 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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I ŽINIOS IŠ LIETUVOS
tuvą žaliajai medegai iš kitų 
kraštų ir Klaipėdos prekėms į 
kitus kraštus.

2. Prisidėjimo prie uosto sta
tymo ir esamojo uosto išlaiky-

I TARDYMAS ATEIVIŲ 
MOKSLINGUMO

(Iš Foreign Language Inf. Service)

Būti įleistu į Suv. Valstijas

racy test” arba mokslo tyrinė
jimą. Tokios ypatos nebus įlei
sta jeigu nepereis egzaminų.

“Literacy Test”, arba mokslo 
tardymas, reiškia jog ateivis

tą ateivį į Suv. Valstijas turės 
mokėti bausmę iš $200, ir jeigu 
ateivis grąžinama atgal, turi su-
grąžinti jį į tą šalį iš kur atva- tus pinigus.

žiavo, be užmokėjimo daugiau 
pinigų, ir kompanija turi jam 
sugrąžinti už laivakortę mokė-

Gegužio 13 
Gegužio 26 .

I. 60. Taksų 55. 
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KARĖS PADĖTIES PANAI- I Paskutiniu laiku neutralėje 
KINIMAS . • I zonoje Inturkių rajone Lenkų

Ministerių Kabinetas nutarė vyriausybė pradėjo kurti Len- 
didžiojoj Lietuvos dalyj panai- kų komitetus. Visi komitetų 

ir j nariai gauna iš Lenkų ginklus, 
i šių komitetų uždavinis kirsti 
valstybinius miškus ir gabenti 
Lenkijon. Šie komitetai veikia

kinti karės padėtį. Laikas 
tvarka bus paskelbta vėliau.

VOKIEČIŲ PRIEKABIAI
Pastaruoju metu Vokiečiai, j pilname kontakte su Lenkų ka- 

matyt inpykę kad Lietuva nori I riumene ir administracija, 
atsikratyt jų nusmukusios mar- ’ ’’
kėš, ėmė .daryt įvairių trukdy
mu del susisiekimo, būtent ne
beišleidžia į Lietuvą vagonų su 
prekėmis. Tokiu budu musų 
įvežimui ir išvežimui padaryta 
didžiausių sunkumų. Iš Eitku-. niaus “seimas” atlikęs savo “už- 
ną į Kybartus prekes prisieina davinį” pasileidžia. “Vidūrinė- 
gabenti vežimais, kas baisiai su- jį Lietuva” nuo šio laiko vadin- 
trukdo darbą ir žymiai padidina sis Vilniaus kraštas ar žemė, 
kainas. Be .to Vokiečiai turi už- Taip tai Lenkai tikisi apsidirbę 
laikę kelis šimtus vagonų prekių su musų sostine. Lietuvos val- 
Lietuvai kurios skubinai reika- džia rengia griežtą protestą, 
lingoš. Taip pat derybos del iš- ▼ » ▼
gavimo karės metu užbrogto lai- BRANGMETIS MAŽOJOJ 
vo “Grodno” iki šiol neužsibai- | LIETUVOJ
gė. Vokiečiai kaltina mus kad i Musų valdžiai apstačius sieną 
mes perilgai užlaikę vagonus, | jr sustabdžius šmugelį į Klaipė- 
kas yra netiesa. Toks Vokiečių . c]os kraštą, be to nukritus mar- 
žygis kaip tik verčia mus kuo- Į baisiai ten pakilo kainos. 

nu01 Varguomenė ir darbininkai sta- 
Pye”lčiai nebegali gyventi. Negeriau 
nn' einasi ir šmugelninkams. Pri- 

| trukus gaunamų iš Lietuvos pre- 
I kių ir žaliosios medegos, kai ku
rie Klaipėdos fabrikėliai atsidu- 

Bijodami naujo krizio Varsa- L-e prieš bankrutą; fabrikantai 
Vos seimas tyčia priėmė dvi j šaukiasi į Vyriausyjį komisarą 
priešingas rezoliucijas: valdžios j Petisne prašydami gelbėti juos 
pasiūlymą Vilniaus autonomijos iš sunkios padėties. Petisne, 
ir Vilniaus Lenkų “seimo” pil- matyt, šių pastarųjų sugraudin- 
nos aneksijos. Po to iškilmin-j tas kreipėsi į Lietuvos valdžią 
gai 20 delegacijos narių iš Vii- siūlydamas pradėti prekybos 
niaus Lenkų priimta į Varšavos derybas, ir pareiškė norįs pasi- 
seimą.' Reikia stebėtis tik pa- matyti su musų Ministerių Pir- 
saulio “teisingumu”. Kur din- mininku.
go Tautų ‘Sąjunga, ko ji tyli? ▼ ▼ »
Kas žino ar taip pat toji Tau-|IR LIETUVOJ YRA NUODIN- 
tų Sąjunga pasielgtų jei mes j qqs DIRBTINĖS!
bent sklypelį panašiu budu bu- Įvairus šmugelninkai velka iš 
tume payeržę iš 'Lenkų ? , Klaipėdos krašto į Lietuvą, ypač

žemaičius, ‘.‘Prūsinį” spiritą. 
Tas spiritas yra gaminama šio
kiu budu: popieros fabrike Klai
pėdoj išvirinus eglės ir pušies

• medžius su sierine rūgštim (vit- 
' rioliu) gaunas išsunkos. Tas 
' išsunkas varo per tam tkrus ka

tilus ir gauna medžio spiritą.
■ Gautąjį medžio spiritą (metyli- 
nį alkoholį) dar kartą pravalo 
ir jau tokį spekuliantai slaptais 
keliais siuntinėja į Lietuvą žmo
nėms nuodyti. Pasirodo, dau
gybė žmonių nuo šio spirito 
įgauna taip vadinamą skilvio 
neišgydomą ligą, dauguma sta
čiai miršta. -Negana ką jie nuo
dija musų tamsius pasienio gy
ventojus, tas spiritas prasipla
tinęs ir. pačiame Klaipėdos kra
šte. Taip, Rokų kaime netoli 
Šilutės vieno mėnesio bėgyje mi
rė nuo to spirito keli žmonės. 
Klaipėdos valdžia nieko nedaro 
užgynimui tos žmonių (žudynės, 
nes iš tos pramonės turi didelio 
pelno. Reikia manyti kiek tatai 
pražudys sveikatos musų krašte 
žmonės, kur tų nuodų, nežiūrint 
sustiprintos apsaugos, vis tik 
privelka įvairus šmugelninkai. 
Su šia nelaime privalome kovoti 
griežčiausiomis priemonėmis.

VILNIAUS KRAŠTO 
PRIJUNGIMAS

Varšavos Seimas galutinai ra
tifikavo savo valdžios patiektą 
Vilniaus žemių aneksiją. Vil-

Lietuva prekėms einan- 
per Klaipėdos uostą į Lie- 
skiria mažesnius tarifus 
prekėms einančioms per

mo.
čioms 
tuvą 
negu
Karaliaučių į Liepojų.

3. Pastatymo tranzito reikalui 
tiesaus susisiekimo linijos Lauk- 
sargė-šiauliai ir atidavimo to 
gelžkelio statymui koncesijos 
Klaipėdos heimatbudnininkams.

4. Laisvos pasienio prekybos 
per 25 kilometrus iš vienos ir 
kitos pusės ir laisvo davimo tam 
tikslui kortų.

5. Laisvės Klaipėdos krašto 
šmugelninkams ir heimatbundi- 
ninkams prekiauti Lietuvoj.

Lietuva siūlo:
1. Naudotis Klaipėdos uostu 

ir laisvą bemuitinį tranzitą Lie
tuvos prekėms per jį, ir

2. Laisvę Lietuvos prekybinin
kams ir pramoninkams verstis 
Klaipėdos krašte. •

Pagyvensim pamatysim ką jie 
siūlys kai išsibaigs prisišmuge- 
liuotą išanksto iš Lietuvos turtą 
ir maistą.

greičiausia pasiliuosuoti
Vokiečių hegemonijos musų 
kyboj ir pasirinkti sau kitų 
kų.

VILNIAUS KLAUSIMU

UŽPULDINĖJIMAI NEUTRA- 
LĖJ ZONOJ

Kovo 21 d. Lenkų ginkluotų 
kareivių atvyko į kaimą Vartė; 
Jiai, Vištyčio valsčiaus neutra- 
lėje zonoje, Lietuvos pusėje į 
šiaurę nuo Curzono linijos, su
ėmė vietinėj lentpjūvėj tris dar
bininkus, išvedė du arkliu ir nu
sivarė viską su savim į Vyšni
nius. • •
. i

Pamėginkite naujo.

Snuiregisiruotu vaiibnienkllaSuv. Valst. 
Patentu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes Siame raiste idėtos, 
sn priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

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

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Aptiekceo 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštų 
tiesiog iš 
labora
torijos.

Balinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite; 
kad butą 
INKARO 
vals- 
baženklis.

KO NORI KLAIPĖDOS
IHEIMATBUNDININKAI

Ryšyj su taip trokštama Klai
pėdos pirklių heimatbūndininkų1 

| prekybos sutartim su Lietuva/ 
Į Klaipėdos heimatbundininkaj 
' reikalauja:
| 1. Laisvo pervežimo per Lie-

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

AR PRIPAŽINS VARŠAVOS 
NUTARIMUS DEL 
VILNIAUS?

Gautomis žiniomis, Latvių ir 
Suomių Seimai atidėjo Varšavos 
konferencijos svarstymą iki Ge- 
noos konferencijai pasibaigiant. 
Girdėti kaip Latvių taip Suomių 
Seimo frakcijos labai abejoja 
del tų nutarimų. Musų atstovo 
Rygoje Dr. Zauniaus nuomone, 
Latvių Seimas kaip ir pati vi
suomenė skaito Varšavos nuta
rimus įžeidžiančius kaimynę 
Lietuvą, ir turbut neratifikuos 
jų. Suomijoj taip pat pastebė
ta kad konferencijoj perdaug 
paaiškėję Lenkų planai. Nu
matoma neišvengiamas valdžios 
krizis del užsienių Ministerio 
Holsti Lenkiškos taktikos.

taiso 
Apie 

linijų 
vielo- 
apka- 
Kalti-

ateivis turi mokėti skaityti. Po turi perskaityti apie trisdešimts 
daugelio metų apsvarstymų šios arba keturiasdešimts žodžių aiš- 
šalies Kongrese, taip vadinamas kiai atspausdintų ant popieros 
“Literacy Test”, arba mokslo toje kalboje kurią ateivis pats 
patyrimas, tapo įkergta į dabar-1 pasiskiria.
tinį
5 d.
mo, 
virš 
kurie turėtų mokėt skaityti bet 
negali skaityt Angliška kalba 
arba bile kita kalba ar dialek
tų, imant ir Žydišką kalbą, ne
bus įleisti į Sūv. Valstijas.

Bet sekantieji ateiviai suvirs 
šešiolikos metų amžiaus, paliuo- 
suojami nuo to mokslo:

1. Ateiviai kurie fiziškai ne- 
pajiegia skaityti.

2. Įleidžiama ateivis, arba bi
le ateivis, kuris teismiškai įlei
stas, arba bile Suv. Valstijų pi
lietis, gali parsivežti arba parsi
traukti tėvus arba jo neištekė
jusią dukterį (arba jeigu našlė), 
jeigu kitomis taisyklėmis įlei
džiami, nepaisant ar moka skai
tyti ar nė.

3. Ateiviai kurie - atvažiuoja 
čion nuo tikėjimiškų persekioji
mų savo šalyje arba šalyje kur 
paskiausia gyveno.

4. Ateiviai kurie buvo įleis
ti legališkai į Suv. Valstijas, ir 
kurie čion gyveno per penkis 
metus, kurie sugryžta atgal į 
Suv. Valstijas į šešis mėnesius 
nuo dienos išvažiavimo.

5. Ateiviai kurie pereina per 
Suv. Valstijas arba tie kurie bu
vo legališkai įleisti bet kurie vė
liau keliauja nuo vienos dalies 
Suv. Valstijų į kitą per dalis ar
timų svetimų žemių.

6. Perstatytojai arba darbi
ninkai ’ jomarkų arba parodų, 
kuriuos Kongresas autorizavo.

Yra klaida manyti jog nemo
kintas ateivis kuris važiuoja pas 
brolį arba seserį Suv. Valstijų 
pilietį arba gyventoją, neturės 
pereiti per taip vadinamą “lite-

imigracijos aktą iš vasario 
1917 m. Sulyg to įstaty- 

visi ateiviai kurie yra su- 
šešiolikos metų amžiaus,

skaitymo išbandy-

Valstijų peržiurė- 
patenkinti ateivio

Visi ateiviai ant vieno laivo 
gauna kitokius lakštus nuo ku
rių reikia skaityti. Ant popie
ros kartais atspausdinta tik nu
rodymai atlikti kokią nors len
gvą-užduotį. Suv. Valstijų Cir- 

i cuit Court of Appeals New Yor- 
ko mieste nesenai nutarė jog 
“žodžiai perskaityti 'be atkrei
pimo ant jų prasmės domos” 
nėra teisėtas 
dymas.

Jeigu Suv. 
tojai nebus
skaitymu paskirtoje kalboje, jį 
palaikys del išklausymo prieš 
Board of Special Inquiry. Jei
gu ši Taryba (specialė ištyrinė
jimo taryba) nuspręs siųsti at
eivį atgal del nemokėjimo skai
tyti, galima apeliuoti į Darbo 
Sekretorių pasiunčiant afidavi- 
tus nurodančius ateivio vargus 
del grąžinimo atgal. Ir kai ku
riuose atsitikimuose Darbo Sek
retorius įleidžia ateivius po už
statu, su aprūpinimu jog atei
vis prasimokins skaityti į šešis 
mėnesius. Jeigu Darbo Sekre
torius paskiria, tas antras tar
dymas' buna artimiausioje imi
gracijos stotyje.

Laivas kuris atveža nemokin-

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.

i
X

X
I

ž

Į Piliavą $106.50; į Liepojų $107.
ATPIGO: į Klaipėdą $107.LAIVAKORTĖS

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

M
M
M
M 
N

M 
N

FOTOGRAFIJOS!
Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo 
paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams.

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip pat padarau Paveikslus visokiu grupių 

ir pavienių, bei vaikų.

A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.

Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9. vak.

Sulaikykit Plauky Puolimą
________ LEISKIT JIEMS AUGTI________

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

kia pirma užtręšt^ jų, reikia indet reikalingų chemikalų.
Tą jus žinot. Tai paprasto supratimo dalykas.
Tas pat yra is su galvos oda ir plaukų augimu.
Prirodykit sau jog FERTILEX ištiesų užtręšia galvos odą, sulaiko plau

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

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

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

dengs persiuntimą ir supakavimo lėšas. Adresuokit
FERTILEX COMPANY 10 —ĮOth Ave. BINGHAMTON, N. Y.

Apsaugokit Savo Ypatą ir Savo Namus
Su atsakančiu, importuotu Vokišku Automatiniu Pistoliu

TIKRAS VOKIŠKAS 
AUTOMATIŠKAS PI- 
ŠTALIĖTAS, “ORT- 
GIES” yra vienas iš 
žymiausių ir geriau
sios rūšies Automatiškas Pistalietas pa
saulyje, jis yra ypatingai žinomas grei
tu šovimo pobūdžiu, visiškai pasitikėti- 
nas ir pilnai saugus, pats išmetantis tuš
čias gilzas, ir taip pritaisytas kad po 
iššovimo kiekvieno šūvio tuščia gilza automatiškai iš
metama be palietimo, ranka, ir pilna gilza 'įstatoma 
į vietų gatavai šovimui. šis yra visiškai augštos rū
šies pats užsilioduojantis automatikas, inimantis 32 
kalibro Colt U. S. kulkas, kurias galima gauti bile 
kur visoje šioje šalyje, šauna devynis sykius, labai 
smarkus ir tikras. Mėlyno plieno spalvos; medine 
rankena. Turi saugią rankenukę, lengvas nešiotis,
galima išardyti be jokių įrankių. Pirmos klesos darbo ir gražios išvaizdos 
šautuvas — geriausias Vokiškas šautuvas kokis tik čia buvo atgabenta, ir 
visur parduodamas už $15.00.
Musų kaina už 32 Kalibro Tikrus Ortgies yra $8.75, priskaičius ir persiun
timo lėšas, kolei jų pas mus rasis.

Prisiųsk savo vardą ir adresą su 25c depozitui, užmokėsi likusius $8.50 
kada pistalietas bus pristatyta. Pilnas pasitenkinimas garantuojama arba 
grąžinama pinigai. Rašyk šiandien.

UNION SALES COMPANY Dep’t. 38LENKAI PRADEDA 
KRUTĖTI

Išvažiavus kontrolės komisi
jai, Lenkai sparčiai siunčia į ne- 
utraįę zoną įvairias ginkluotas 
organizacijas. Taip pat 
tiltus ir daro apkasus. 

Į Pabradę:.-padaryta -trijų 
apkasai su spygliuotomis 
mis. Kitoje vietoje eina 
sai per Palušę-Ignaliną ir 
nėnus.

Lenkai mano sustiprinti ne- i 
utralėje zonoje savo ginkluotas 
organizacijas, o paskui susyk 
užimti visą zoną.

Jei iš Lietuvių pusės butų pa
sipriešinimo tai organizacijomis 
padėtų Lenkų karinės dalįs.

Taip pat Seinų rajone, apie 
Vištytį, Lenkai vis drąsiau šei
mininkauja neutralėj zonoj už
puldami žmones ištisais būriais 
ir plėsdami kas papuola.

RAŠYTOJŲ IR ŽURNALISTŲ' 
SĄJUNGA

Kovo 30 d. Augštųjų Karinin
kų Kursų Rūmuose’ Kaune įvy
ko Rašytojų ir Žurnalistų sąjun
gos pirmas visuotinas susirinki
mas. Priimta tik ką užtvirtin
ai sąjungos įstatai ir išsirinkta 
sąjungos valdyba iš penkių as- 
Jnenų: Tumas-Vaižgantas, J. 
'Laurinaitis, A. Klimas, M. Šal
čius ir A. Vienuolis. Pirmojoj 
darbų eilėje numatoma steigti 
literaturos-istorijos, knygų lei
dimo ir bibliofilų komisijos. Pir- 

I majame susirinkime dalyvavo 
'gana žymus narių skaičius, ir 
ateities darbuotė žada gana pla
čiai literatų gyvenimą apimti, 
nors dalimai.

(“Trimitas’’)-.
$

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, 

išrfioka 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:

PIRKIT FARMAS
Parsiduoda farmos, puse kainos; 40 
akrų, stuba nauja, 6 kambarių, di
delis tvartas, vištnyčia, yra sodnas, 
upė, 2 mailės į miestą. Su mašinom, 
1 arklys, 1 karvė, 50 vištų, kana 
$3,200. 80 akrų, geri budinkai, gy
vuliai', mašinos, už $1,800. Maži in- 
mokėjimai. Klausk" (18)

P, D. ANDREKUS
R. 2 Pentwater, Mich.

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

I Laivakortės Atpigo
1 I Klaipėda ir Liepojų $107.00
T I Piliavų-Karaliaučių $106.50 
J War Tax $5.00.
X Pinigu siuntimas Lietuvon že- 
J miausiu kursu. Pinigus gauna 
X- Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- 
•? ke 25—30 dienų.
į P. MIKOLAINIS 
f 53 Hudson Ave.

I? Brooklyn, New York

(Karaliaučių) 
KLAIPĖDĄ 
LIEPOJŲ 

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

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

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

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU / 

NEW YORK, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Cleveland 
4.
iki 8 vakare

11—17 S. DespJaines St. Chicago, III.
---------- - ~ A

ELEKTRIŠKAS LEDO PRISTATY
TOJAS

Moderniška šeimininkė mazgoja stotkus, 
skalbia, verda ir valo su elektros" pagalba. 
Dabar ateina ir elektriškas Ledo Pristaty
tojas. Nebus nepatogumo ar purvo — ne
rūpės apie susigadinimą maisto — nenusi- 
mes pienas, sviestas ir kiti nykstanti pro
duktai — visada bus lygi, šalta temperatu-; 
ra tyro, sauso oro palaikoma ledaunėje.

Operavimas nekainuoja daugiau kiek le
do pirkimas, o elektriškas ledininkas visada 

• stovės savo darbe.
Pastatykit ji darban savo name pirm už

eisiant karštai vasarai.
Elektriškas Refrigerator (Šaldytojas) 

galima intaisyti jūsų ledinėje šėpoje ir su
jungti su bile šviesos viela.

THE ILLUMINATING COMPANY

a

Specialis Išpardavimas Skiepe

Moteriškų $5 Ceverykų
Vasariniai Žemi Čeverykai

Nepaprastas Bargain Basemente išpardavimas moteriš
kų naujų Pavasarinių ir Vasarinių žemų įmaunamų, su
rišamų šniūreliais ir dirželiais ceverykų. Reguliarė kai
na $5.00, ir visi jie šiame išpardavime atiduo
dama pora po ............................

TRIJŲ STILIŲ
■Nauji sportiniai su šnureliais surišami čeVerykai iš tamsiai ru

dos briedžio odos, su rudu apsiuvimu; arba šviesus gelsvi su juo
du apsiuvimu; žemais guminiais kulnais; mieros 3 iki 8.

Patent odos su dvem guzikais ir dirželiais pilkos ir kitokios odos, 
žemai iškirpti iš šonų; žibanti Kuban kulnai; mieros 2% iki 8. 
Pločio B, C, D.

Juodo salino dirželiu susegami čeverykai naujais flapper arba 
Kuban apdengtais kulnais: mieros 8 iki 8. Skiepe po $3.95.

EKSTRA SPECIALIAI!
i 500 porų Vaikams $1.50 Puikių su Guzikais Ceverykų, su pava

sariniais kulnais ir gražiais pirmgaliais; mierbs 4 iki 8. Skiepe 
parsiduoda po ..................  35c



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Atidaryta nauja bankinė įs
taiga. Utarninke buvo atida
rymas naujai įrengtos Lietuvių 
bankinės įstaigos The A. B. Sa
vings and Loan Company (3352 
Superior avė.), šią kamponiją 
suorganizavo plačiai žinomas 
Clevelando finansierius A. B. 
Bartoševičius (“Dirvos” leidė
jas). Nauja vieta puikiai įren
gta, labai patogi toj apielinkėj 
gyvenantiems Lietuviams kurie 
tankiai turi kreipktis prie sve
timtaučių.

Šį įstaiga yra viena iš dauge
lio kurias čia p. Bartoševičius 
suorganizavo ir kurios visos pa
sekmingai veikia — tarp Lietu
vių ar svetimtaučių — ir prie 
jos prisidėdami Lietuviai turės

■ kaimiečiai tamsesni už Lietu- 
- vius. Jisai pąsakė kad Lietuvo- 
i je įvairios dirbtuvės kaip gry-
■ bai dyktų jeigu valdžia suteiktų 
I koncesijų svetimtaučiams kapi- 
, talistams, bet valdžia vėlina ge

riau dar truputį palaukti-pavar- 
gti iki Lietuviai sutvarkys savo 
industriją, bet nepasiduoti sve
timtaučiams kapitalistams Lie-j 
tuvių ‘ tautą pavergti ir išnau
doti.

Gerb. Tolutis kalbėjo be per
traukos apie porą valandų ir jo 
nupasakojimai buvo labai žin
geidus.

Viskas butų buvę gerai, tik 
nemalonu buvo tas kad koksai 
ten “čia gimusių” Lietuvių klu
bas — jauni vaikėzai — po sa- 

tokj pat patarnavimą ir patogu- lę bėgiojo, laike programo sau 
mus kaip visada. kazyriavo ir kaulukais mėtė.

Sykiu su šio- ofiso atidarymu Jie visu laiku tokį lermą darė 
p. Bartoševičius apleido savo kad .vargu buvo galima prakal- 
seną vietą ant St. Clair avė. ir bu girdėti.
ten daugiau jo vardu jokių rei- savo klubo suegią turi, tai nie
kalų nebus atliekama. ko neduoda už kitus kurie tuo

The A. B. Savings and Loan tarpu prakalbas laikė.
------  a no Ištikrųjų, rimtesni katalikai: 

tokiais pramuštgalvių vaikėzų 
pasielgimais—dar gi bažnytinėj 
salėj — bjaurėjasi. Teko gir
dėti kad tasai klubas tapo suor
ganizuotas net paties klebono. , 
Vietiniai Lietuviai katalikai jau 
senai kalba kad klebonas tokiu 
budu varo ištautėjimo darbą. ' 
Žmonės paslaptai tariasi arba 
tverti naują parapiją, ar -ką ki- ' 
tą daryti apsaugojimui savo 
vaikų nuo tokio išįautėjusio pus
laukinio apsiėjimo kokis deda- j 
si bažnytinėj salėj. Lietuvis.

Co. valdyba yra: A. B. Bartose-1 
vičius — prez.; Jonas Tidd — 
vice-prez.; K. S. Karpavičius — 
sekr.; S. Bartoševičius — sekr. 
pagelb.; V. Bartoševičius — ižd.

Linkime naujai kompanijai 
gerų pasekmių.

Didelės Prakalbos! Subatoj 
gegužio 6 d., nuo 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Salėje atsibus di
delės prakalbos. Atvyksta du 
žymus kalbėtojai — ALT. San
daros Prezidentas V. K. Račkau- 
kas iš New Yorko, ir Dr. K. 
Drangelis iš Chicagos. Jie pa
sakys daug indomių paskiausių 
nuotikių musų varžytinėse su 
klerikalais ir kovose už Lietu
vos nepriklausomybę prieš Len
kus.

L. P. Iždo konferencija atsi
bus nedėlioj “Dirvos” redakci
joj, kurioje dalyvaus V. K. Rač
kauskas, Dr. K. Drangelis ir J. 
Virbickas (šis iš Pittsburgo).

Sandariėčiai pasirengę savo 
organizacijų viršininkus gražiai 
priimti.

Gerb. Račkauskas atvyksta 
pėtnyčioj, antrieji — subatoj.

Lankėsi “Dirvos” redakcijoj 
šie svečiai iš Chicagos:

P. Tolutis ir C. J. Mačiukas 
su Bendrovės “Rūbas” reikalais. 
Taipgi A. Zymontas, “Naujienų” 
bendrovės iždininkas, kuris da
lyvavo socialistų konvencijoj.

“Rūbo” B-vės 'atstovų pra
kalbos. Panedėlyje šv. Jurgio 
parapijos' salėje įvyko “Rūbo” 
B-vės atstovų prakalbos. Kal
bėjo P. Tolutis ir C. J. Mačiu
kas. Jie atvyko iš Chic'agos, 
aplankydami kolonijas pakeliui. 
P. Tolutis, dar nesenai iš Lietu
vos, dar jaunas vaikinas, bet 
matyt gerai yra susipažinęs su 
Lietuvos padėtimi ir ekonomijos 
mokslu.

Pirmoje savo kalbos dalyj jis 
kalbėjo apie Lietuvos susitvar
kymą iš po karės griuvėsių, ir 
apie Lietuvos sunkų jungą Vo
kiečių okupacijos laiku. Paga
lbaus žingeidžiai nupasakojo kaip 
Lietuviai kariavo su Rusijos bol
ševikais ir Vokiečių bermonti
ninkais; sakė kad ir jam teko 
kariauti su Lietuvių tautos pa-1 
vergėjais, ir net buvęs papuolęs 
į bermontininkų nelaisvę.

Antroje kalbos dalyje aiškino l 
ekonominę Lietuvos padėtį, nu
rodė jog stambesnės Lietuvos 
industrijos pereina vien tik į 
Lietuvių rankas, o tiktai smul
kieji bizneliai, k. įvairios krau
tuvės, tebėra dar žydų rankose. 
Bet ši smulkioji pramonė pova- 
liai pereina į Lietuvių rankas, 
todėl, girdi; žydai važiuoja į i 
Lenkiją, nes ten jiems “gešef- 
tas” geresnis, kadangi Lenkai |

Jief mat, toj salėj

Kitame numeryje tilps Cleve- 
lando Lietuvių Salės Bendrovės 
valdybos pranešimas. Del sto
kos vietos šiame numeryje ne
įstengiame sutalpinti.

Vietos nuotikiai. “Laisvės” 
korespondentas visuomet bubni- 
jo kad Mirta turi pelno savo pa
rengimuose, bet dabar “Vilne
lės”, No. 33 pats Mirtietis pasa
ko jog Mirtos Choras per du pa
rengimu turėjo nuostolių suvirs 
$30, o paskutiniu parengimu ne
žino dar kiek yra nuostolio. To
liau, verkia kad tai Liuosybė 
taip padariusi. Jau patįs Mir
ti ečiai prisipažįsta kad Liuosy
bė Mirtą sulesė.

Kitas korespondentas sako 
kad D. Partijos 26 kuopa turi 
jau 40 narių; bet ant susirinki
mų nei kojų negalima priskai- 
tyti 40. Jei bent kožnas po ke
turias turėtų....

Yra nuomonių sutverti Cleve- 
ląndę sąryšį, bet ne tokį kaip 
dabar yra, t. y., ne progresivių, 
ne katalikų, nei tautininkų, bet 
tik Lietuvių Draugiją Sąryšį 
kurio tikslas butų nežiūrėti į 
draugijų pažiūrąs, veikimą, ir t. 
t., tik tvarkyti jų rengiamus 
vakarus, parūpinti atsakančią 
vietą, stengtis palaikyti tarp 
draugijų solidaringumą, neboi
kotuoti vieni antru parengimų, 
ir tt.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos -

Kampas Superior Avenue

Prospect 202.

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Reikia pasakyti kad tai yra|q 
puikus manymas kuris daug ge
ro padarytų visoms Lietuvių 
draugijoms. Bet ar tas įvyks— 
tai, klausimas. Dovydas.

ręs vienas musų draugas, Jo
nas Černiauskas;
džio 21 d., sirgęs nuo rugp. 24 
d. pereitų metų. Palaidotas ba
landžio 25 d. Velionis buvo se
nas ii- darbštus narys.

Užr. Sekr. J. Ruškis, 
j 3101 Church Av. N. W. 
iTel. Lincoln 4646 J.

mirė balan- Del 
rom 
tais, 
biznyje.

LIETUVIŠKI ROLAI
Player Pianų. Mes juos pada- 
ir parduodam po vienų ir šim- 

Reikalinga pusininkas pianų 
Kreipkitės prie

D. AMBROZAITIS
332 So. 2nd St. Brooklyn, N. Y.

TTTTtriimil REIKALINGA KAMBARIS■ vienam

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

vyrui, su valgymu namie; vietoji 
kur tarpe Superor-St. Clair ir E. 79 
ir E. 55 St; Turinti tokį kambarį 
meldžiu pranešti “DIRVOS” Admin. 
C. Miller. (18).

Sekančiame numeryje bus ki
tų pranešimų apie varlamušių 
smarkuolių patekimą į belangę 
už “trokštančių pagirdymą”.Dievo bausmė. Clevelande 25 

varlamušių rotos kareiviai atsi
dūrė labai prastame padėjime— 
matyt Dievas užpykęs atėmė 
nuo jų savo “blagaslovenstvą” 
ir jų valdybai už nuodėmes at- 

1 siuntė kryželį, nes abu rotos 
raštininkai tapo areštuoti; po- 

Ira savaičių atgal tapo areštuo
tas vienas raštininkas už myla
vimą Lenkiškų merginų prie 
Lenkų įsalės (ant Pulaski avė. 
ir E. 82 s't.). Dabar kitas smar
kusis jų raštininkas vėl- tapo 
areštuotas už nepildymą Dėdės 
Šamo “drai” .'uždraudimo arba 
blaivybės. Su juom taip pat pa
kliuvo dar du jo palydovai, ku
rių tarpe randasi ir J. šeškus 
(šeštokas) (kuris dalinant žmo
nėms plakatus gatvėse čiupinė
ja dalintojui už apikaklės.

čia tai jau'matomai yra Die
vo bausmė vyčių išrinktiesiems.

Kaip girdėjau, varlamušiai ir. 
Seną Clevelandietį prirašė prie 
savo rotos, ar gal papirko kad 

i'tas nustojo davęs jiems savo 
lekcijas “Dirvoje” ir uždarė kur
sus

“Dar-ke” Kirvukas berašinė- 
damas jau pradeda smukti nuo I 
koto. Gerb. Asilas ir ausis ap-1 . 
leido, tik akiniai dar šiaip taip j 
laikosi ant nosies. Garsusis -----------------------------------------
vietos varlamušių organizato-
rius ir “Vanago” spaustuvės 5 LOUIS EISENBERG J 
mašinų šmeruotojas, kaip^giide-1 Spm-j Geležinių Daiktų, Pečių 5 
h aniAidn CUvplanda įsvazm- į Kvarbų> Varnišių, Cinuoja, į

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

ti, apleido Clevelandą, išvažia
vo į Detroitą, nes čia jau nega
lėjo gyventi, kadangi kaimynai 
labai juokdavosi kad turėjo “di- 
šes” mazgoti ir pečių kūrenti, 
kadangi jo pačiulė, kaipo jų ro- 
'tos narė, tokių darbų nemoka.

Aš tiek esu girdėjęs apie var
lamušių vargus. Čia matomai 
yra jiems Dievo bausmė.

Girdėjęs. |

Dr. V. Kudirkos Dr-stės mė
nesinis susirinkimas atsibus ne- 
dėlioj gegužio 7 d., Flynn salėj, 
5309-11 Superior avė., nuo 2 v. 
po pietų. Narius meldžiu kuo- 
skaitlingiausia susirinkti, nes 
yra svarbių reikalų apkalbėji
mui.

Taipgi prie progos pakalbin- 
kit savo draugus prisirašyti prie 
Kudirkinės, nes yra numažinta 
įstojimas. Naudokitės šia pro
ga.

Pranešu nariams kad yra mi-

EKSTRA 5 DIENAS!
Per penkias dienas turiu parduoti 

labai puikią ddelę ir gerą grasesnę 
ir aiskryminę. Galima laikyt ir bu- 
černę. Renda pigi, nuoma trims me
tams, veta gera, apgyventa maišytų 
tautų, netoli Lietuvių bažnyčios; ta- 
voro randasi labai daug. Biznis ant 
cash. Krautuve randasi ant E. 55 
gat. tarp Superior ir St. Clair. Sa
vininkas važiuoja Europon. Parduo
sim už cash arba priimsim manais 
lotą ar automobilių kaipo dalį {mo
kėjimo Naudokitės tokiu bargenu ir 
•darykit pinigus.
Cleveland Realty and Inform. Bureau 
1419 E. 21 St. Cleveland, Ohio. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryte iki 9 vak. 

kasdien.

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 kilti. 
Nelauk kol pakils, siųsk tuoj. 
Išpirk savo mieste money orde
ri arba bankinį čekį ir prisiųsk 
mums, o Lietuvoj jūsų pinigus 
gaus į 28 dienas.

Mes siunčiame ir laivakortes.
Antrašas yra šis

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

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedeldieniais nuo 3 iki 4 v.al

1419

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

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

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos- 
10 ryte iki Ii 
2 iki 5 .po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki Ii 

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

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.

PIGIAI PARSIDUODA NAUJAS
PIANAS — Kam reikalinga kreip

kitės y'patiškai ir ateikit pažiūrėti— 
1005 E. 74 St., antros grindjs.

YOTANS and NEURONES 
Elektriški Kontraktoriai

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

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

Richter’
į Princeton 1337-K ■ į
wawaw/avavawaw;

| EXPELLER”
2 Kaip tik pasirodo, pirmutinis 
2 apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
- reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
*' tad naudokite šipatikėtinį naminį" 
; vaistu, persitikrinkite, kad kiekvie- 
2 na bonka Pain - Expellerfo, kuria 
5 jus perkate, butu pažymėta Jnkaro 
5 vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c.

aptiekose arba pas.
F. AO. RICHTER < CO. 

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

»»■

THE PEOPLES SERVICE CO
4957 WOODLAND AVENUE

_ Pranešam visiems Lietuviams Piliečiams kad mes siun
čiam pinigus į Lietuvą per pačtą, telegrafą, arba čekiais 
į labai trumpą laiką, su pilna atsakomybe.' Mes parduo
dam laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Per musų biu
rą mes 'taip pat išsiunčiam paketus su daiktais po 50 ar 
100 svarų.

Mušu įstaigoje yra Notaras kuris yra užsiregistravęs 
Lietuvos Atstovybėje Amerikoje, Washingtone.

Ar jus norit važiuot atgal į savo Tėvynę, ir jeigu jums 
reikalinga pasportas, meldžiam ateiti pas mus, o mes vis
ką jums padarysim. Mes duosim jums visas informacijas 
ir nieko už tai nerokuosim.

Kada reikės jums pirkt laivakortę,, ar pasiųst paketus 
ar siųst pinigus į Lietuvą, meldžiam ateikite' į musų biu

rą, o mes viską padarysim.

THE PEOPLES SERVICE CO.
4957 Woodland Ave. Cleveland, Ohio

Įži
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DRAUGAMS PADĖKOS ŽODIS
Šiuomi išreiškiu širdingą padėką visiems musų draugams 
ir pažįstamiems už skaitlingą atsilankymą ant atidarymo 
musų naujos bankines įstaigos — THE A. B. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY — ir už širdingą parėmimą mu
sų darbo kaip pirkimu Šerų taip ir depozitais.
Pasitikime ir ateityje visų tų kurie dalyvavo ir kurie dar 
nebuvo laike atsidarymo, bendro veikimo su mumis.
Visais reikalais — bankiniais ir kitokiais — kokius su ma
nim turėjot mano kitame ofise, dabar kreipkitės čia, nes 
visi tie reikalai bus atliekame šioje naujoje įstaigoje.
Pasidejimas pinigų, pirkimas ir pardavimas namų, pasko
los ir insurance čia bus atliekama po mano ypatiška už- 
žiura ir su užtikrintu saugumu, kaip ikišiolei.

A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas.
3352 Superior Ave. Prosp. 2825 Central 7069-W

Ofisas atdaras kasdien 
nuo 9 ryte iki 3 po pietų

Utarninko, Ketvergo ir 
Subatos vakarais nuo 6 iki 8
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23-čių Sukaktuvių Išpardavimas
Nou Gegužio 1 iki 6

LANGAMS UŽTIESALAI IR MATERIJOS! PUIKIAUSIS PA^ 
SIŪLYMAS MUSŲ SUKAKTUVĖSE

86.95 PUIKIOS FILET MEGSTINIAI UŽTIESA-
LAI, geriausi kokie namams yra. Gražių pavi

dalų, gražiai apsiulėtais kraštais. Su- $4.69 
kaktuvių išpardavime pora ........................ v

PUIKUS MARQUISETTE UŽTIESALAI—Apsiu-
lėti 'su gražiais mercerizuotais mezginiais ir py

nėmis. Puikiausos rūšies Marquisette. Balti, gel
svi arba rusvi. Musų $1.69 rūšies, šia- $1.39 
me išpardavime pora po ..............

$5.00 FILET IR NAUJAUSI UŽTIESALAI—Visi
gražiai apsiūtais krašatis. Didelis skyrius pav- 

dalų baltos ir rusvos .spalvos. Specialiai $3.55 
nupiginta Sukaktuvių išpardavime, pora v

$3.50 FILET MEGSTINIAI UŽTIESALAI—Visai
naujo darbo. Gražiai išdirbti ir tinka papuoši

mui geresnių namų. Sukaktuvių išpar- $2.39 
davime pora po ..................

STANDARD CRETONNES—34 colių pločio. Nau
jausių Francuziškų Chintz pavyzdžių; daugiau

sia “ ‘ ’ *’• - - - - - —

59c CRETONNES—Ekstra storos rūšies; žibančio 
viršaus. Puikių pavyzdžių šviesiose ir tamsio

se spalvose. Tinka bile kambariu. Sukiak- 43c 
tuvių ispardivime yardas po ....................... . - v

48c TAŠKUOTI MARQUISETTE—Yardo pločio; 
žibančiu viršum; keleto didžių taškais. Su- 35 c 

kaktuvių išpardavime yardas po ., ......

šviesių spalvų. 29c rūšies. Sukaktu- < ] Qq 
išpardavime yardas '................................
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veik 
vasa

Ai 
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rėme 
uniji 
kieto 
užba:

Sa 
pavy 
šauki 
čiau

Ki< 
unijo 
ko sh 

.vaniji 
jos 1 
prašy 
neštų 
kietos 
torius 
drai s 
deralė 
so an; 
jimd. 
savait

Uni 
apskri 
kompa 
darbiu 
čios iš

Cadi 
unijist 
į ne-ui 
jos su 
reikalą 
tin ka 
tę ten 
streike 
sargyb 
tus da:

Tard 
gliakas 
atgal, i 
las, dai 
naujus 
naujus 
vadų.

• Amei 
rių uni 
riasi a] 
angliak:

Kitų 
jos irgi 
unijos 
drus si 
darbiniu

Arigli; 
joje- lok 
750,000 

. Gener 
kongrese 
tas iš D 
ją 6,000, 
tė į Gei 
Lloydui 
gindami 
sijos vai 
jog Voki 
Tautų Ss, 
rantija i 
tokios ta 
vienų an

Housto 
komotivų 
stovų ko: 
bos apie 
kams kis 
savus lai.

f
82.95 FILET MEZGINIŲ UŽTIESALAI—Taipgi 

naujausių audinių. Gražaus darbo su puikiais
apvedžiojimais. Specialiai musų 23čių C1 07 
sukaktuvių išpardavime pora .......... ‘

81.95 RAUKŠLĖTI MARQUISETTE UŽTIESALAI
’ —Žibančio Marquisette; 36 colių pločio; pada

ryti su raukšlėmis. 21-4 yardo ilgio. $1.23 
Baltos spalvos tiktai. Pora ....................

POINTE D’ESPRIT UŽTIESALAMS MEZGINIAI 
—Ekstra geros rūšies, 2 yardų pločio. Tinka- 

. minusia materija skersutiniams langų užtiessalams.
■Musų 81.25 rūšies, -šiame Sukaktuvių iš- 94c 
pardavime yardas po ..................

BALTAS STALAMS UŽTIESTI ALIEJINIS AU
DIMAS—1 1-4 yardo' pločio. Lanksčios rūšies, 

sukirptas i 1 1-2, 2, 3 ir 4 yardų šmotus. 19c 
Išpardavimo kaina ........ . .................... '

it® 
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v , .»■ ; . • □ _ isparaavinio Kaina ........................   -vKaktuvių išpardavime, yardas po ........ r ' A.

75c VISOKIEMS UŽTIESALAMS MATERIJOS— 
Yardo pločio. Pilni marginių tvirtose .spalvose. 

Ružavi, mėlyni, žali, rudi ar auksiniai. Su- 59c
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AMERIKA LIETUVOJE!
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AMERIKOS LIETUVIŲ AKCINĖ BENDROVĖ “RŪBAS” SUSITVĖRUSI 1920 METAIS CHICAGOJE, KURIA “AMERIKĄ LIETUVOJE” STA
TYDAMA FABRIKUS IR DIRBTUVES!

Bendrovė “RŪBAS” yra Įkūrusi Kaune elek
tros jiega varomą didžiausią rūbų siuvimo fab
riką. Palei Tauragės miestą, Juros upėje, iš- 
budavojo betono tvenkinį, įrengė vandeniu va
romą milžinišką elektros stotį, duoda nuo pra
ėjusių metų miesto gyventojams elektros švie
są, ir rengiasi užbaigti statyti dar šiais metais 
pirmutinį Lietuvoje linų apdirbimo fabriką va
romą elektros jiega.

Užbaigimui statymo fabriko linams apdirbti 
ir vedimui linų pramonės, šiais metais Bendro
vės “RŪBAS” kapitalas liko padidintas ir da
bar siekia $200,000.00.

Bendrovės “RŪBAS” akcijos dar parsiduoda 
bet jau yra pąbrangusios 15% ir dabar kainuo
ja viena akcija $11.50. Greitai bus dar bran
gesnės.

Kapitalas jau baigiama kelti, tat visiems svar
bu kolei dar galima užsirašyti sau akcijų ir tuo 
parengti sau laimingesnę ateitį. Kad suteikus 
geresnę progą Tautiečiams likti Lietuvos pra
monininkais, šiuo laiku važinėja po Lietuvių 
kolonijas B-ves “RŪBAS” atstovai; nei vienas 
^nepraleiskit progos įsigyti “RŪBO” Bendroves 
akcijų.

TAUTIEČIAI, TALKON! BUKIME LIETUVOS PRAMONININKAIS, MUS LAUKIA SAVOJI TĖVYNĖ IR GRAŽUS PELNAS!
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Fabrikų Administracija
DID. VILNIAUS GATVE, Nr. 14, KAUNAS.

Centrų Raštine
809 WEST 35th STREET, CHICAGO, ILL
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