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Genuos Pasisėta Nulems
CHINŲ SUKILIMAS 

UŽBAIGTA
Pekinas. — Gen. čang Tso-

Lin, sukilėlis prieš Pekino val-

Rusai Sutikdami ant Skeli)
BOLŠEVIKŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS MEMO 
RANDUMO PASTŪMĖSIĄ DARBĄ PIRMYN

Bet ir- Sovietų Atstovai Reikalauja Geresnio Užtik
rinimo iš Francuzu ir Belgų Pusės kad Darbas 

Nebūtų Tų Karštuolių Suardyta.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Žymesnėsės Ohio valstijos in
dustrijos, sulyg pereitos savai
tės peržvalgos, parodo sekantį:

Plieno ir geležies industrija 
vis gali pasiląikyti normaliame 
išdarbio daugume nežiūrint an
gliakasių streiko. .

Gumo produktų išdirbystės 
gauna užsakymų daugiau negu 
gali užpildyti su dabartiniu sa
vo darbininkų skaičium.

Puodininkystės darbai E. Li- 
verpoolyje atpuola mažyn.

Ohio kasyklų operatoriai jau
čia kitų valstijų ne-unijinių ka
syklų kompeticijos efektą.

Gelžkeliai dar paprastai turi 
anglies išvežioj imams nors ne
prikasama naujos.

Columbus mieste prasideda 
veiklumas vilnų sandėliuose pa
vasario vilną sugabenus.

Angliakasių streikas tuoj pa
sibaigsiąs,- skelbia nekurie pasi
remdami žiniomis iš darbininkų 
unijų centrų. Bėgyje mėnesio 
kietosios anglies streikas busią 
užbaigtas.

Sakoma jog riSsifaikyti jau 
pavykę, .tik nebus daryta žygių 
šaukti darbininkus atgal grei
čiau kaip už mėnesio laiko.

Kietosios anglies darbininkų 
unijos viršininkai iš New Yor
ko skelbia jog metinėj Pennsyl- , 
vanijos valstijos darbo federaci
jos konvencijoj Scrantone bus ■ 
prašyta kad fa federacija iš
neštų pareiškimą pasmerkiantį i 
kietosios anglies kasyklų opera- i 
torius delei jų atsisakymo ben- , 
drai su darbininkais prašyti fe- . 
derates valdžios ištyrinėjimo vi
so angliakasių ir kasyklų padė
jime!. Ta konvencija eina šią i 
savaitę. i

Uniontown, Pa. — Fayette J 
apskrityje pradėta išmetinėti iš 1 
kompanijų namų streikuojančių 
darbininkų šeimynos neturin- ; 
čios iš ko mokėti rendas. ,

Kalbina Rusus Priimti 
Memorandumą ir 

Duos Paskolą
Genoa, — Anglijos premjeras 

i- Lloyd George ir Italijos užrube-

Vilniaus Klausimas
Lloyd George turi ant minties 

pagekmingą konferencijos užbai
gimą ir prie to varosi bandyda
mas susitaikyt pirmiausia Ru
sijos klausime, antra, nustatyti 
ginčijamus rubežius nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrių, .paskiau 
išrasti budus išrišimui klausi- 

Imo Besarabijos, už kurią gin
čijasi Rusija su Rumanija, ry
tinės Galicijos pavergtos Len
kais, Vilniaus užimto Lenkais 
grobikais, ir Klaipėdos krašto.

žinių reikalų ministeris Schan- 
zer karštose savo kalbose į Ru
sų'atstovus konferencijoje pra
šė jų priimti santarvės memo
randumą jo svarbiausiuose pun- Francuzų-Belgų Sutartis 
ktuose ir žadėjo Rusijai pavely- Tvarkos Ardymui 
ti padaryti internacionalų pa- Paryžius. __ Frančuzija ir
skolą su tuo ^upratimu jei j>i-1 gejgjja padarė tandžią sutartį 

veikti išvien nežiūrint kokis at
sitikimas nebūtų. Tas reiškia 
nuo suardymo Genoos konferen
cijos iki ginkluoto puolimo ant 
Vokietijos, nes sutartis apima 
visas puses militario ir diploma
tiško susivienijimo pilnoje pras
mėje.
. Jeigu Europa nori kad Fran
cuzai išsižadėtų užpuldinėjimo 
taktikos, turi priimti šitokias

Cadiz, O., po streikuojančių 
unijistų angliakasių maršavimo 
į ne-ūnijines kasyklas, kompani
jos susitarę kreipėsi' į valstiją 
reikalaudamos prisiųsti.-ton sri
tin kariumenę. Pereitą savai
tę ten atsibuvo susirėmimų ir 
streikeriai nuginklavo kasyklų 
sargybą .priversdami ne-unijis- 
tus darbininkus pamesti darbą.

Tardymai West Virginia an
gliakasių, pereitą vasarą, metai 
atgal, maršavusių užimti kasyk
las, dar tebesitęsia, prišaukiant 
naujus liudininkus ir išrandant 
naujus kaltinimus darbininkų 
vadų.

■ Amerikos gelžkelių kondukto
rių unija savo konvencijoj ta
riasi apie bendrą veikimą su 
angliakasių unija.

Kitų gelžkelių darbininkų uni
jos irgi kalba apie angliakasių 

. unijos pasiūlymą užvesti ben
drus santikius tarp gelžkelių 
darbininkų ir mainerių.

Anglijos inžinierijos industri
joje; lokautu pašalinta iš darbo 
750,000 darbininkų.

. Generalė taryba amatų unijų 
kongreso ir ekzekutivis komite
tas iš Darbo partijos, atstovau
ją 6,000,000 darbininkų, pasiun
tė į Genoą Anglijos Premjerui 
Lloydui George telegramą ra
gindami pripažinti sovietų Ru
sijos valdžią. Telegramas sako 
jog Vokiečių ir Rusų įleidimas į 
Tautų Sąjungą butų geresnė ga
rantija taikai negu kokios ki
tokios tarybos neužpuldinėjimui 
vienų ant kitų.

Houston, Tex., gelžkelių lo- 
komotivų darbininkų unijų at
stovų konvencijoj čia eina kal
bos apie reikalingumą darbinin
kams kištis į politiką ir leisti 
savus laikraščius.

nigus duodančios šalįs tokiu bu- 
du dasideda .prie’ Rusijos atsta
tymo.

Santarvė tik nori būti užtik
rinta jog tie pinigai bus sunau
dojama atsistatymui. Abelna 
paskola siektų iki 300,000,000 
aukso frankų. Rusai žinoma no
rėjo bilijoną aukso rublių, arba 
dvidešimts penkis sykius dau
giau negu santarvė siūlo.

Santarvė šitais siūlymais da-jFrancuzų išlygas: 1. Visos Eu
re visas pastangas sulaikyti kon- ropos šalįs turi ant to pasira- 
ferenciją nuo suirimo. Rusų šyti; 2. Rusija turi sutiks pripa- 
delegatai pirmiau buvo išlejdę Įžiint vjsps jos esančius rubežįus 
savo pareiškimą pasmerkiantį pėr 10 metų; 3. Frančuzija nę- 
Francuziją ir Belgiją kaipo pa- atsisako nuo jokių savo teisių 
siryžusias suardyti konferenciją.

Santarvės memorandumas ap
ima ir Rusijos pripažinimą, ir 

[sakoma jei Frančuzija ir Belgi
ja atsimes nuo to protestuoda
mos prieš pripažinimą, konfe
rencija bus bandoma vesti to
lyn. Francuzai ir Belgai prie 
memorandumo dadėjo nuosavy
bės atgrąžinimo reikalavimą.

Laukiama Rusų atsakymas, 
ir Francuzai sako jeigu atsaky
mas nebus patinkantis jie išsi- 
traks iš konferencijos, nenori 
ilgiau bovytįs.

Rusai dar sako negalės duoti 
atsakymo į memorandumą iki 
nežinos tikrai kokios šalįs už jo 
stovi. Jie-sako neturi tikrų ži
nių kaip į tai atsineša Belgija 
ir Frančuzija, delei ko negali ir 
atsakymo duoti. Duos atsaky
mą, o paskui anos dvi užsispy
rėlės vėl viską suardys.-

čičerin gavo Lenino instruk
cijas nepriimti punkto 1, kuris 
kalba apie bolševikų susilaiky
mą nuo varymo savo, propagan
dos užrubežyje, apriboja juos 
savo žemėse ir reikalauja Rusų 
neutralumo tarp Grekų ir Tur
kų. • ,

Konferencijos pasisekimas ar
ba ne, — sako Lloyd George, — 
dabar priklauso vien nuo Rusų.

priverstino reikalavimo pildyti 
Versalio išlygas.

Francuzai pasirengę tuoj mo
bilizuoti 1918 metų klesą rezer
vo, turbut bauginimui Vokie
tijos kad užmokėtų ant gegužio 
31 dienos. •

Belgai šiose dienose išsiuntė 
Vokietijos užimton sritin dar 
pora tūkstančių vyrų.

Francuzai vis atsisako pada
ryti Genooj Versalio taikos pa
sirašytojų konferenciją, ir Poin
care atsisako pribūti pasitari
mui reikale Vokietijos atlygini
mų. Sekanti mokestis iš Vokie
čių išpuola gegužio 31 d., taigi 
Francuzai griežtai varosi po se
novei pinigų gauti be jokio Vo
kiečių išsikalbėjimo.

Francuzai sako tik tada kal
bės apie Vokiečius jeigu jie 
gegužio 31 d. neužmokės.

ant

da-Tula Anglijos laikraštijos 
lis stengiasi sukiršinti Italiją su 
Anglija, delei to Lloyd George 
ir Italijos užrubežių ministeris 
susiėję po pasikalbėjimo tą 
smerkė.

pa-

Estonijoj valdžia nužudė 
munistų vadą Kingisevą.

ko-

Nori Panaikint Kerens
kio Atstovybę

Washington. — Senatorius 
Borah siūlo pradėti tyrinėjimą 
apie esumą Suv. Valstijose 'Bo
riso Bachmetjevo, dar Kerens
kio valdžios atsiųsto čia amba
sadoriaus. Iki šiolei Bachmet- 
jev turi visas teises ir privile
gijas ambasadoriaus, jo čia nie
kas negali'iš.S. V. valdžios pu
sės paliesti, per ką negali jo iš
reikalauti stoti prieš senato ko
mitetą tardyme Gen. Semionovo 
veikimo.

Dabar reikalaujama daug da- 
lykų iš Bachmetjevo, apie jo tei
ses, ką jis padare su Amerikos 
paskola $187,000,000 Kerenskio 
valdžiai .per kurį Amerika, pa
skolino, ir norima iš jo sužino
ti ko čia atvyko Semionovas.

Pranašauja kitą Karę
Youngstown, O. — Majoras 

Generolas Farnsworth kalbėda
mas /Ohio karės divizijos susi
rinkime, pasakė: “Aš pilnai ti
kiu jog karė vėl kils dar tebe
gyvenant čia esantiems žmo
nėms”. Užtai jis skelbia reika
lingumą militario lavinimo jau
nimo mokyklose ir kolegijose.

Rygoj mirė Hugh Reed Grif
fin, Amerikos Raudonojo Kry
žiaus komisijonierius vakarinei 
Rusijai ir Baltijos valstybėms. 
Jis mirė nuo pneumonijos.

Chicago j labai apmažėjo ap- 
sivedančių skaičius. Bėgyje 4 
šių metų mėnesių išduota 1,200 
mažiau leidimų apsivedimui ne
gu per tiek pat laiko pereitais 
metais. Taipgi leidimų išsiimta 
2,000 'mažiau negu per keturis 
mėnesius išsiimta 1920 metais.

CHICAGOJ NATKEVIČIUI IR ŽYGELIUI
SEKASI - SURINKTA Į $3,000.

Chicaga yra kaipo koki me- 
| visi 

ką

SUDEGINTA TRIS 
NEGRAI
Texas. — Geg. 6 d.
500 žmonių sugavus I chaniška dirbtuvė kurioje 

, . - paskendę darbuose, vieni
sudegino juos pririšus visus prie [ nors budavoja/ kiti griauja, ir 
stulpo ir sukurus laužą. Jie ap-i tajp darbas- eipa kad nei valan- 
kaltinta užpuolime ir nužudyme dos ]iuosos nėra. Kas Chicagoj 
baltos mergaitės, 17 m. amž., nebuvęs, kas jos aplinkybių ne- 

| pažįsta 'tas pasako kad tenai 
turbut tinginių lizdas. Bet ne. 
Pas mus tiek yra darbo kad mes 
neturime laiko nieko apie save 
nei į laikraščius parašyti, ir tik 
jei atvyktumet pas mus pama- 

Itytumet, ir patįs tokiam likimui 
patektumėt.

Dar gerokai prie A. L. T. Sei
mą (pereitą rudenį) jau Chi- 
cagiečiai darbavosi paruošimui 
Seimui tinkamo įnešimo įkūni
jimui dabar esamo Liet. Politi
nio Iždo. Seimui Iždą nutarus 
kurti, pirmas Iždo Komiteto or- 
ganizativis. suvažiavimas įvyko 
Chicagoje, ir išėjo su gan gero
mis pasekmėmis Iždui, o tos pir
mos didelės pasekmės pakišo 
bombą po klerikalų kulnais, tie 
dvasios, ubagai taip išsigando 
kad net apsirgo smegenų liga 
ir .su jais niekas negali susikal- 

I bėti.
Tai baisiausi diena klerika

lams buvo kada Chicagos pa
žangioji visuomenė pasikvietė 
svečius iš Lietuvos, Kapt. VI. 
Natkevičių ir Mokytoją žygelį. 
Klerikalai iš išgąsčio susijieško- 
jo visą savo, kaip jie vadina, 
“armiją”, šmugeliavo iš Kana
dos Garmų, netiesotai užtituluo- 
tą Seimo atstovu Bagdoną, kvie
tė dar ir Bumšą, riet nežino- 

Jmais reikalais slaptą buvo atsi
lankęs is Washigtono-Atstovas 
Čarneckis. Be to jie panaudojo 
bažnyčias, spaudą ir kitus įna
gius; sušnipinėję kada kokioj 
kolonijoj kalbės Natkevičius ir 
žygelis, jie ten diena pirmiau 
pasiuntė Garmų su Bagdonu, ir 
tenai jau savotiškai prirengė 
vietinius žmones minėtoms pra
kalboms. Be to bažnyčiose įsa
kė parapijonams neiti į laisva
manių (taip jie vadina) prakal
bas, o kas to neklausys bus at
mestas nuo-bažnyčios ir Dievo.

Bet kada Sandariečiai paren- • 
gė prakalbas Mildos salėj, bal. • 
24 d., į tas prakalbas atėjo ne 
tik parapijonai bet ir visas kle- 
rikališkas štabas su Bagdonu ir 
Garmum kaipo štabskomandie- 
riais. Klerikalai, kaip minėjau, 
priešingas savo prakalbas rengė 
kiekvienoj kolonijoj diena ar I 
keliomis pirmiau negu Sanda
riečiai, ir per savo spaudą, tai 
yra per “Draugą”, skelbė nepa
prastus savo "pasisekimus”, ap- 
dumdami žmonėms akis. Bet 
ant kiek męs žinom, tai papras
tas klerikališkas melas. Mes 
matėm vienose klerikalų prakal
bose surinkta 118 dolarių, o 
“Draugas” paskelbė 600 dolarių. 
Mat jie-labai mokyti, žino kaip ( 
prirašyti “zerų” prie savo viso
kių skaitlinių.

Vienas Chicagietis katalikas 
daktaras, kuris pereitais metais 
lankėsi Lietuvoje, nusipirko ne
laimingą Lietuvos Paskolos Bo
ną. Dabar, kada Garmus sušu
ko: Katalikai, aukokite! Musų 
daktaras atsistoja ir visu balsu 
šaukia: Aš aukoju Lietuvos bo- 
ną šimto dolarių vertės!

Tas labai gražu, didelis pasi
šventimas savo srovei. Bet tas 
nelaimingas bonas tą patį va
karą vėl sugryžo į daktaro ki
šenių. Sekančiose Garmaus pra
kalbose tas pats nudilęs bonas 
atkartojo savo labdarybę kitose 
prakalbose. Nėkurie sako kad 
turbut tas bonas buvo pirktas 
Atstovo Vileišio laikais, vadinas 
nešventintas. Aš nuo savęs pa
tarčiau gerb. daktarui šitaip to 
sugryžtančio bono nusikratyti: 
paaukauk jį Liet. Politiniam Iž
dui, jis nebevargins daugiau ta
vęs.

A. L. T. Sandaros 25 kuopa

minia ii
džią, liko priverstas pasitraukti 'nakčia tris negrus ryte 5 vai. 

'linkui Mukdeno .ir Pekino val
dytoju liko Gen. Wu Pei-Fu.

Pirmasis generolas atėjo prie 
pietinės miešto sienos su šimtu 
tūkstančių kariųmenės, bet da- kurios sukoneveiktas lavonas at- 
bar nuvytas šalin didelėj betvar- rasta pora dienų pirm to.
kėj jau manoma atsisako savo Minia užpuolė pavieto kalėji- 
geidimo Pekiną užimti. mą ir išsivedę su savim visus

Didelės permainos valdžioje tris negrus sudegino. Jie buvojL/iucitro pcuiiaiiiua vcuuaiuje nerius auuvgniu. uju uuvu 

įvyko Generolui Wu Pei-Fu pa- suimti po to kada buvo atrasta 
ėmus militarę valdžią ant sos- nužudyta mergaitė.

nekeldama jokių skandalų nei 
triukšmų, eidama tikslingu ke
liu, rengia kas vakaras skirtin
gose Chicagos ir jos priemiesčių 
kolonijose prakalbas, sukviečia 
gana skaitlingas minias žmonių. 
Aukų gal nesurenka “tiek” kiek 
klerikalai, kadangi Sandariečiai 
nereikalauja papirkinėti ar sam
dyti melagių kurie apgaudinėtų 
liaudį; Sandariečio vienas žodis 
vertesnis už klerikališką tūks
tantį dolarių.

tinęs. Prezidentas Hsu Ših-Čang 
paliuosavo nuo vietos premjerą 
ii- įsakė jį areštuoti. Finansų 
ministeris ir komunikacijos mi- 
nisteris taipgi įsakyta areštuo
ti.

Mušiu nuostolių nežinoma tik
rai, bet bus apie 2,500 užmuštų 
ir sužeistų, kurie rasta tik prie 
vieno Tientsin, sukilėlius tolyn 
vejant.

Generolo Wu Pei-Fu laimėji
mas padaro galą Mančžų kėsini- 
mams užvaldyti Chiniją. . Tik 
dabar pietinės Chinijos valdžia, 
kurios prezidentu yra Dr. Sun- 
Yat-Sen, bijo kad Pekino val
dovas nesikėsintų užimti jų sos
tinę Kantoną. Tas vėl suvieny
tų visą Chiniją, nes pietinės val
džios ir santarvė nepripažįsta.

Vienas jų prisipažino prie kal
tės ir intarė kitus du, per ką 
įmaišyta ton žmogžudystėn trįs 
juodukai. Pirmąjį prisipažinu
si tuoj sudegino, antri du ilgai 
gynėsi nuo kaltės, bet jų gyni
mąsi negelbėjo.

Rusi jos-Vokieti jos Oro 
Kelias

steigia orinę 
tarp Vokieti- 
Norėdami iš
vedant reika-

Airiai Kreipiasi net 
Amerikon

Washington. — Provizionalės 
Airių valdžios pirmininkas Col
lins atsišaukia į Airijos draugus 
Amerikoje “neimt dalyvumo pa
gelbėjimui ar ^įdrąsinimui^ele
mentų kurių tikslu yra sunai
kinti prigimtą teisę Airijos žmo
nių savivaldybės”.

Collins yra galva tos Airių 
valdžios kuri įsisteigė sulyg An
glijos plano, o tas atsišaukimas 
prieš tuos Airius kurie nori ne
priklausomybės.

Rusai-Vokiečiai 
susinešimo liniją 
jos ir Maskvos, 
silenkti keblumų
lūs per Lenkiją arba Lietuvą ir 
Latviją, jie pradės prekes ir ki
tus dalykus vežioti oru.

Maskvoj komisarų taryba už- 
gyrė įstatymą pilnos laisvės 
vedimui biznio su Rusija. Iš
leistu įstatu, galima steigti dir
btuves be gavimo leidimų. Tik 
reikia užsiregistruoti policijoje 
kuri turi duoti savo sutikimą 
tokią ar kitokią įstaigą atsida-

Specialių leidimų reikia 
karčiamaš atidarant.

ryti, 
tik 1

Audros Nuostoliai
Austin,' Tex. — Užėjus dide

lei audrai čia užmušta 11 žmo
nių. Vienas kolegijos mokinis 
buvo vėjo iškeltas ii- numestas 
už- 300 jardų ir ten užmuštas. 
Padaryta daug nuostolių.

Gompers už Vyną ir 
Alų

New York. — Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas S. 
Gompers savo kalboj prieš mi
nią žmonių pareiškė jog jis ir jo 
atstovaujamoji Federacija sto
vi už lengvą vyną ir alų šioje 
šalyje ir .prieš bile pasikėsinimą 
įvesti kokių nors įstatų varžan
čių žmogaus ypatišką laisvę.

Gompers pasakė jog darbinin
kai turi kovoti dabar; niekad ne
privalo paliauti kovoję iki žmo
nių teisės bus jiems atgrąžinta.

Gompers kalbėjo didžiausioje 
New Yorko salėje, buvo suėję 
atstovų nuo 30 didžiųjų unijų.

Žemės Bangavimas
Roma. — Corato mieste, 

tinėj Italijoj, siautė taip vadi
namos “žemės bangos”/ kurios 
ir praeityje yra padarę daug 
nuostolių. Po šiuo miestu yra 
gilumose žemėje vanduo, nuo 
kurio judėjimo tankiai paviršu
tinė žemės pluta ima banguoti. 
Dabar sugriauta budinkai per 
mylios plotą ir 50,000 gyvento
jų buvo apimta baimės; dauge
lis pradėjo bėgti iš miesto.

piė-

Vancouver, B. C. -— Trūkiui 
užbėgus ant 
žiavusio per 
žmonės.

Lexington, ___
degė tvarte 31 arklys iš gerųjų 

Inaudojamų lenktynėse.

automobiliaus va- 
rėles užhiušta šeši

Ky., geg. 9 d; su-

LIETUVIAI
Gegužio 27 ir 28 d., subatoj*ir nedėlioj, visi Ame

rikos Lietuviai yra šaukiama Tėvynei į talką.
Amerikos Lietuviai tomis dienomis padės pama

tą Lietuvos valiutai, saviems Lietuviškiems pini
gams. Tai bus —

Aukso-Sidabro Fondo Dienos
VISI prirengkime dovanas. Kas gali lai aukoja 

aukso pinigus ar daiktus. Kas negali auksu, lai 
aukoja sidabru, daiktais, ir pinigais. Bet visi esan
tieji darbo metuose, vyrai ir vaikinai, moterįs ir 
merginos, yra prašomi aukauti nemažiau kaip po 
sidabrinį dolarį; gi vaikai — nemažiau kaip po 25c.

VISI, dideli ir maži, neškime ir pajuokime auką 
patįs.

VISI, visų partijų, visų tikėjimų, visokių pakrai
pų, visokių tautų, bile tik jaučiasi Lietuvos vaikais, 
— visi su dovanomis.

VISI lai neša savo dovanėles į savo kolonijos nu
skirtą vietą.

VISI aukotojai bus skaitomi Lietuvos kūrėjais.
VISI bus užrašyti Lietuvos Valstybės 'knygose.
VISI gaus paliudymus kad iš jų auka buvo pri

imta.
VISI LIETUVAI Į TALKĄ!
TĖVYNĖ ŠAUKIA JUS!

Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

Svečių priėmimas. Balandžio 
22 d. Chicagiečiams belaukiant 

’ svečių, stotin susirinko • suvirš 
1 šimtas žmonių.. Sulaukus Kap. 

Natkevičiaus ir Mok. žygelio, 
nulydėta juos į Morrison vieš
butį; tenai papietavus, pasikal
bėjus išsiskirstyta. Tą patį va
karą Inteligentų Ratelis pakvie
tė svečius į Great Northern ho
tel}, kame atsibuvo vakarienė 
su ilgu pasikalbėjimu.

Bal. 23 d., 6 vai. vakare, ren
gimo komitetas, tai yra Sanda
ros 25 kp., L. P. Iždo valdyba ir 
Chicagos Lietuvių Taryba, pa
ruošė gan puošnų ir skaitlingą 
bankietą. Svečiams pasisakius 
kokiu tikslu jie yra pas mus „at
vykę, susirinkusieji sumetė au
kų $362 ir dar $117 buvo pasi
žadėjimų kurie pinigų neturėjo 
su savim atsinešę. Bankietas 
nusisekė visais žvilgsniais ge
rai..

Bal. 24 d. svečiai kalbėjo Lie
tuviškam teatre Milda. Publi
kos buvo daugiau negu tikėta
si, net klerikalų štabas; kaip 
augščiau minėjau, atsilankė; jie 
beklausydami patyrė kad musų 
gerbiami svečiai neiškraipo da
lykų kaip tą daro patįs klerika
lai. Kapt. Natkevičius ir Mok. 
žygelis dar širdingai paačiavo 
Garmui ir Bagdonui ūž paramą 
išgarsinime jų prakalbų. Gerb. 
žygelis pareiškė nesitikėjęs to
kios klerikalų malonės. Aukų 
šiose prakalbose surinkta 661 
dol. 21c.

Bal. 25 d. prakalbos įvyko 
Town of Lake, Peoples Teatre. 
Publikos nebuvo pilnas teatras, 
bet ineigų padaryta 660 dol.

Bal. 26 d. svečiai kalbėjo West® 
Side, Mieldažio salėj. Publi
kos buvo pusėtinai. Surinkta 
$118.54.

Bal. 27 d., 18 gatvės koloni
joj, Institute salėj; inplaukų bu
vo $125.63.

Bal. 28 d. Cicero, Ill., del ne
kuriu kliūčių padarytų per kle
rikalus nebovo imta įžangos; 
publikos suėjo ganėtinai, aukų 
sudėta $225.

Bal. 29 d., Melrose Park, Ill., 
nedidelėj kolonijoj, ineigų gau
ta $54.81.

Bal. 30 d. North Side, Liuo- 
sybės salėj, kuri buvo maža, su- 
<ėjo publikos pilnd. Ineigų gau
ta $150;

Geg. 1 d., Roselande publikos 
susirinko pusėtinai; ineigų bu
vo $78.81. Tą patį vakarą su
kviesta Varpo B-vės susirinki
mas Raymond Chapel, ant W. 
31 St.

Geg. 2 d. Chicagos eks-karei- 
viai surengė gražų vakarą &u 
užkandžiu, Mildos salėj. B.eva- 
karieniaujant, pakviesta gerb. 
Natkevičius pakalbėti. Kalbai 
pasibaigus kareiviai sumetė 101 
dol. Karės Muzejui ir Lietuvos 
kareivių reikalams.

Geg. 2 d. Mok. žygelis kalbė
jo Racine, Wis. Pasekmės — 
34 dol.

Apie tolesnę jų darbuotę pra
nešiu vėliau. Chicagietis.

PINIGŲ KURSAS Į

(Kaina" perkant dideles 
Gegužio 3 d. 
Gegužio 10 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

sumas)

35c
3c
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Iš Lietuvių Gyvenimo J
PITTSBURG, PA.

Birutės Choro koncertas, 
landžio 29 d. L. M. D. salėj 
vo surengta Birutės Choro kon
certas. Programas susidėjo se
kančiai, Pirmiausia maišytas 
choras, po vadovyste J. L. Se
nulio, sudainavo: “Darbininkų 
Maršas”,- “Gegužinė “Daina”, 
“Revoliucijos Himnas”, “Pjau
ti Linksma”. Po dainų prasidė
jo perstatymas dramos “Rytų 
Pilis”. Aktoriai buvo: Leviso- 
nas — J. Kuzinas; Izabelė — M. 
Kivinskiutė; Daumantas — P. 
Seikis; Vincukas — P. Kivins- 
kutis; Anelė — E. Pisuckienė; 
Agota — A. Rauktukė; Danelis 
— J. Virbickas; Severinas — E. 
Paurazas; Minkevičius — T. 
Gilius; Barbora — M. Gurevi
čiūtė; Petras — V. Plaušinis; 
Magdė — O. Giliutė; žemsar- 
gis — T. Gilius,

Iš vardo veikalas išrodo lyg 
istoriškas, bet ne, taip sau iš 
gyvenimo vaizdas. Persta'to pa- 
sitaurinčių žmonių gyvenimą. 
Daumantas apsiveda grafiutę 
Izabelę, bet Barboros broliui bu
vo nekaltai primesta žmogžudy
stė, tai ji norėdama jam pagel
bėt vis lankėsi prie Daumanto 
prašyti broliui pagalbos. Le- 
vinsonas norėdamas suardyti 
Daumanto šeimyną, ėmė Izabe
lei įrodinėt kad jos vyras myli
si su Barbora, ir jam pavyko 
išviliot Elzbietą ir pabėgt-su ja 
nuo Daumanto. Po dviejų metų 
Daumantas apsiveda su Barbo
ra, gi Elzbieta pasirengus mo
kytoja atėjo Daumanto vaikų 
mokint, ir pati ten mirė.

Veikalas gana gražus, publi
kai labai patiko, ypač dėlto kad 
aktoriai gerai savo užduoti iš
pildė. Lošė gana gerai P. Sei
kis, M. Kivinskiutė ir Kivins- 
ku'tis; gana gerai atliko ir S. ' 
■Pisuckienė, J. Kuzinas ir J. Rau- , 
ktukė. A'belnai apie visus lošė- J 
jus reikia gerai atsiliepti.

Perstatyme kur juokas ] 
publika pasijuokė, bet kur ver
ksmas — daugelis drauge verkė 
su lošėjais, žinoma, buvo ir 
tokių, ką juokės, nors ne vietoj. .

Buvo taipgi ir kitų pamargi- i 
nimų tarpe aktų. Dainavo solo , 
St., Petrauskas, J. Skuleviče, ' 
pianu akompanuojant p-Įei Lie- | 
paitei. Taip pat jie sudainavo - 
ir duetą, (kas labai publikai pa
tiko. Juoz. Skuleviče pirmiau . 
buvo Pittsburge’, dainavo prie ' 
choro,, paskui išvažiavęs į Cleve- j 
landą pasilavinb, ir dabar gana !

Ba- 
bu-

gražiai dainuoja, turi malonų 
tenoro balsą; jei turės daugiau 
spėkų lavintis ateityje b.us dar 
vienas žymus musų dainininkas.

Pianu solo skambino Milda 
-1 Virbickiutė, 11 m. mergaitė, se- 
, Ikančius dalykėlius: “Maiden’s 

Prayer”, “Heavenward March", 
“Frolic of the Frogs”. Eiles 
deklamavo p-lės Marc. Bosiu- 
tė ir Mar. Rusevičiutė. Choras 
sudainavo “Pamylėjau Vakar”, 
“Mergyte Jaunoji”, “Pavasario 
Daina”, ir Lietuvos Himną. Su 
tuo programas užsibaigė.

Kaip perstatymas taip -ir dai
nos labai gerai pavyko. Matyt 
Birutės Choras su atsidavimu 
darbuojas dailos dirvoje; choras 
yra gan skaitlingas ir energin
gas. Tik publikos neperdau- 
giausia buvo; galėjo but dau
giau. Gal kaip subatos vakare 
ne visi galėjo atsilankyti.

Reporteris.

WORCESTER, MASS.
“Aušrelės” Choro koncertas. 

Bal. 30 d. A. O. H. salėj atsibu
vo “Aušrelės” Choro koncertas, 
šiame koncerte dalyvavo apart 
choro žymesni vietos solistai: 
Julė Mitrikaitė, P. Skrickis, ir 
Amerikonas Carlson. Koncer
tas muzikos žvilgsniu pavyko la
bai gerai. Choras šiame kon
certe parodė daugiau energijos 

I negu kitados, užtat ir sudai
navo labai gražiai. Na, iš so
listų, jau nekalbant apie Ameri
kietį, puikiai atsižymėjo p-lė Mi
trikaitė ir P. Skrickis. P-lė 

| Mitrikaitė nelabai senai -pasi
rodė koncertuose kaipo solistė, 
taipgi ji nesenai yra pradėjus 
lavintis dainavime pas kompo
zitorių M. Petrauską, bet matyt 

(kad jai sekasi dainininkės trolę 
užimt. Ji turi nepaprastai stip
rų soprano balsą ir pusėtinai 
jau išlavintą. Kas svarbiausia, 
p-lė Mitrikaitė kiekviename pa
sekančiame koncerte vis dau
giau pasirodo dainininke artis
te. Reikia su džiaugsmu gėrėtis 
p-lės Mitrikaitės talentu ir ga
bumu. Trumpoje ateityje ji 
užims žymią vietą Amerikos 
Lietuvių tarpe. Neabejoju kad 
už metų kitų ji susilygins su ki

ltomis musų pirmaeilėmis daini
ninkėmis. Šiame koncerte p-lė 
Mitrikaitė gavo gyvų rožių bu
kietą, o iš publikos gausių aplo
dismentų.

P. Skrickis taipgi gerai pasi
žymėjo. Jis yra seniau jau ži
nomas dainininkas-tenoras, sa-

LAWRENCE, MASS.
čionai nieko daugiau kaip tik 

skurdas. Audinyčių streikas tę
siasi jau šešios savaitės ir dar 
galo nesimato. Dvi unijos va
dovauja streiką, ir tarp save 
jos pjaunasi. Miesto majoro išb
rinktas komitetas iš kunigų ne
galėjo sutaikint darbininkų su
darbdaviais, nes darbininkai ne-1 vo gabumu galima sakyk parin- 
pripažino to komiteto, ir taip j ktinas. Bet reikia pastebėti jog 
streikas eina savu keliu tolyn, jam.dar trūksta artistiško už-.

Nors .musų žmonės ir streiko i silaikymo scenoje, 
prispausti, dar jiems ta našta <-• ’■* ’
negana sunki, dar musų Romos i operos “H Travatore” 
gizelis užmanė kad tie musų j gražius muzikos šmotelius, kas 
vargšai pastatytų Airiams nuo- publikai patiko, 
savybę, tai yra naują bažnyčią,1 
nes jau' miestas privertė seną] 
griauti, bijo kad kada nesugriu-l 
tų ir neužmuštų žmonių. Nu
griovus senąją bažnyčią, dabar, 
sunkaus strėiko laiku, būtinai [ 
spiriamas! rinkti pinigus staty
mui- naujos. /Bet sekasi labai 
prastai. Kiti sako .turi savo baž-1 
nyčią, tikrą Lietuvišką tautiš
ką parapiją, kam dar statyt Ai- Į 
riams.

Dar kitas dalykas. Lawrencio I 
Lietuviai laukia lyg ko tai ste-itrįs šimtai.
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pąrtiviai turėtų gyventi, proble
mos neišaiškino, nei jo prele
gentas A. B—žys su savo pa
skaita, geriau .pasaka, nieko 
konkretiškai suprantamo nepa
sakė. Tiesa, suagusių žmonių 
šin susirinkiman buvo suėję į 
dvidešimts; vaikų gi apie pen
kiasdešimts, taigi šposų netru
ko. P-no Paltanavičiaus nepar-1 
tivis prelegentas taip ilgai savo 
pasaką tęsė kad vaikai neri
maudami pradėjo rankom plo
ti, iš ko prelegentas kitaip gal 

I but nesuprato plojimo kaip tik 
teikimą jam pagyrimo, ir vis 
savo pasaką tęsė, lyg tai žmo
nės labai jo paskaita gėrėtųsi. 
Tokiu tai budu darbininkų šven
tę apvaikščiojo M. Paltanaviče 
ir jo štabas.

“Oi tie bepartiviai!” — juo
kėsi žmonės eidami namon 

Svečias-Partizanas.

J. Dirvelis griežė smuiką iš 
” [ir kitus

L. P. IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

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

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, III.

o rytoj jau rengies apleist. Kas 
esą gerai tai vandens intaisy- 
mas ir kukuruzų gaminimas pa
šarui.

Vakare, sugryžus nuo ūkės, 
M. Bernotienė ir Greičaitienė 
surengė svečiams skanią, vaka
rienę, kur buvo susirinkę visi 
vietos veikėjai, ir drauge pra
leido vakarą.

Bal. 27 ir 28 d. šv. Jurgio 
Dr-stės salėj buvo atsilankęs 
Račiūnas su paveikslais iš Lie
tuvos. Paveikslai labai žingei
dus, ypač Lietuvos kariumenės 
paroda vasario 16 d. ir paroda 
Palangą atgaunant. Poni Ra
čiūnienė sudainavo keletą dai
nelių, kurios publikai labai pati
ko.

Kiek girdėjau, vietos tautinin
kai rengia gražų vakarą naudai 
Lietuvos našlaičių. Tas įvyks 
gal neužilgo. Linkėtina geriau
sių pasekmių.

Saulėtekio Vaikas.
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S. S. S. S. RAPORTAI 
GERB. SPRAGILUI

nori kad Lietuvoj vargstan
ti broliai butų palengvinti

Slapti Spragilaičiai 'atsi
šaukia į vyriausią galvą 
gerb. Spragilą prašydami 
daryt rodą, spaudimą ir 
traukimą ant ko nors kaip 
nors kad kas nors kada nors 
tuos Du Vyru iš “Raugo” 
redaktoriaus akių atitolin
tų, ba jau gaila žmogelio: 
jau ištekėjo visos putos per 
abu burnos šonu, visa tulžis 
išdžiuvo, visi smegenįs ište
kėjo nuo baisaus karščio, o 
vis dar burbulai poška, ir 
vis vaizdinas! mūšio fron
tas, kovos linijos, pekliškos 
baisybės ir dantįs neliauja 
griežti.

Didelę, labai didelę klaidą 
j padarė taukuotas puodas 
kad taip greitai išsituštino 

[praleisdamas pinigus ant ke
linių, ant važinėjimų į Bra
ziliją beždžionių kulturint, 
ant misijų į Afriką, o nepa
statė beprotnamio kur da

lbai* butų' galėję pasodint 
ir “Raugo” redaktorių ir 
Kartuvių Kūrėją ir ten jie 
butų galėję ramiai ilsėtis, ir 
nebuitų jiem^ vaizdinęsi nei 
svieto pabaiga, nei tie Du 
Vyrai liuciperįais ir šėtonais 
iš pat pragaro gelmių.

Ar smagu dabar katali
kams klausytis kaip jų dva
siški vadovai užmiršę savo 
aveles Lietuvoje, palikę jas 
tenai vilkų globai, atvažiavo 
čia į Ameriką dantimis grie
žti ir sakyti jiems apie ‘bai
sybes kurias tik patįs įsivai
zdiną.

Ar smagu katalikams gir
dėti kad iš jų šaukiama pi
nigų amt kartuvių, jų pačių 
broliams Lietuviams kurie 

i čia sykiu dirbo del Lietuvos 
ir iki šiolei nežinojo kad jie 
yra kitokį už anuos.

Jei dar “Raugo” red. ir 
Kartuvių Kūrėjas liks gyvi, 
prasidės Dovydo psalmių 
giedojimas ir šauksmai at
leisti jiems jų nuodėmės ko
kias papildė paniekindami, 
šmeiždami, purvindami, pra
vardžiuodami, keikdami ir 
koneveikdami savo artimą.

Bet vargu, vargu, sako 
Slapti Spragilaičiai, vargu- 
iš “Raugo” redaktoriaus ir 
Kartuvių Kūrėjo kas išeis; 
nes jau jie sudžiūvo kaip 
šienas, ir dar daugiau džiūs
ta, nes bausmė Dievo palie
tė juos ir užleido nerimastį; 
susigraužimą ir dantų grie
žimą už peržengimą prisa
kymo delei kurio jie taip il
gai vargo ir mokinosi.

Paskutinis jų sūdąs aša
rų pakalnėj, paskutinis jų 
dantų griežimas, bet turbut 
nieko neišverks.

O žmonės, iš patolo, kaip 
pasityčiojimui, iš jų juokia
si ir paniekina juos, nesu
prasdami kad jie yra ligo
niai, apimti delirijos, apim
ti karščio ir smegenų ištiži
mo. Tada tik jiems užeis 
ramybė kada nustos jų gal
velėse burbulai poškėję. '

Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičiai susekė kad iš 
Lietuvos atvykę Du Vyrai 
dabar jau randasi Čikagoj. 
Ir kaip paprastai visur, jie 
ir tenai įvarė daugeliui ne
migę ir smegenų ištižimą.

Jeigu musų klerikalai ne 
iš beždžionių išsivystė tai 
vistiek jie nėra toliau nuo jų 
nuėję protiškai. Taip be
vieliu radio telefonu prane
ša Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaičiai gerb. Spra
gilui.

Labiausia smegenįs ištižo 
“Raugo”redaktoriaus Česai- 
čio, kuris turi sau už paže
minimą “kunigu” skaitytis.

Jam stroką į visus sąna
rius įvarė tie Du Vyrai iš 
Lietuvos, Geležinio Vilko ir 
Profesorių vadovai.

“Raugo” redaktoriui gal
velėj pradėjo 'burbulai poš- 
kinėti sužinojus kad atvyk
sta į Čikagą Du Vyrai, ir 
nuo tos dienos jir naktimis 
nemiega, dienomis nerimsta, 
ir tik mislina kad jis atsi
dūrė karės fronte, kaip ta
da kada Lietuvoj buvo lai-! 
ke Vokiečių okupacijos. ■

Ištikro, užleido Dievulis 
bausmę ant “Raugo” gal
vos smegenų, iš gerklės pa
sipylė pekliška smala ir ug
nis, plaukai žalčiais pradėjo 
rangytis, kojos arklio kano
pomis virto, rankos vanago 
nagais liko, — vis tik iš nu
sigandimo tų Dviejų Vyrų.

Apimtas baimės, pasiju
tęs karės fronte, “Raugo” 
redaktorius parsikvietė sau 
į pagalbą kartuvių statyto
ją visiems bolševikams, be
dieviams, laisvamaniams ir 
katalikams kurie neduos į 
tuščią taukuotą puodą pi-Į 
nigų, o atvėrė peklos vartus 
visų tų dūšelėms kurie neis 
ant jo prakalbų ir kurie plo
ja jeigu jis sumini tuos Du 
Vyru.

Svieto pabaiga “Raugo” 
redaktoriui ir Kartuvių Ku-! 
rėjui jau seka pagal kulnų. 
Visi gyvens, visi nežus, vi
si nemirs, tik jiems galas — 
ir turės perplyšt, vienas iš 
smegenuose burbulų poškė
jimo, antras pats sau į kar
tuvės galvą įnėręs.

Net beprotis nestaugia to
kiu balsu, ir šuo ant uode
gos užmintas nesukaukia 
taip graudžiai kaip ‘Raugo’ 
redaktorius savo špaltose,

Kun. Bumšos prakalbos. Bal. 
30 d. čia atsilaladojo Kun. Bum- 
ša. Nieko nesakyčiau apie jo 
pribuvimą, nes jų toks amatas: 
važinėt ir gerus laikus turėt. 
Bet kad jo pribuvimas čia daug 
reiškia, tai negaliu nutylėt.

Iš pirmo savo pamokslo pasL 
rodė kas do paukštis. Dar ne
spėjo nuo altoriaus a'tsigryžt, 
šiaip-taip persižegnojęs ir palei
do savo šventą burnelę keiki
mui sau netinkamų srovių. Pir
miausia įškoliojo visokiais žoT 
džiais tautininkus ir socialistus, 
paskui gerai teko ir laisvama
niams. Beveik visą savo pamo
ksią pašventė keikimui ir savo 
politikos varymui.. Beveik visi 
rimtesni parapijonai pasipiktino 
jo keiksmais. Pasisakė kad jis 
čia bažnyčią pastatysiąs, ir :t£. 
Bet juk keiksmams Užtenka ir 
tos ką. turim. Pats per savo 
prakalbas pasisakė kad Lietuvoj 
trūksta kunigų ir bažnyčių; gal 
ir tiesą pasakė, gal kunigų ir 
trūksta. Bet (tokių keikun; kaip 
Bumša tai ir perdaug; yra. Aš 
manau kad Lietuva lengvai ga
lėtų pasiųst į Afriką kelis tuzi
nus jų. Tokiems dar ir ten bu
tų pergera vieta, o ką- jau kal
bėt apie jų maišymąsi tarp ci
vilizuotų žmonių.

Buvęs Parapijonas.

GRAND RAPIDS, MICH
Natkevičiaus ir žygelio atsi

lankymas. Bal. 20 d. Šv. Jur
gio Dr-stės salėj atsibuvo pra
kalbos svečių iš Lietuvos, Kapt. 
Natkevičiaus ir Mok. žygelio. 
Nerašysiu apie jų kalbas, nes 
“Dirvos” skaitytojai jas girdė
jo, o kurie negirdėjot nepralei
skit progos-neatsilankę kada jie 
atvyks į jūsų koloniją.

Prakalbas surengė ALTS. 17 i
kuopa; /publikos atsilankė ne- 
perdaugiausia, bet kurie buvo 
visi tiesiog buvo užžavėti. Tik 
ir šnekėjosi tarp savęs kad dar 
tokių kalbėtojų nėra niekad gir
dėję. Kurie nebuvo prakalbose 
dabar apgailestauja. Jei gerb. 
svečiai dar musų koloniją aplan
kytų galima tikrint jog dabarti
nė svetainė butų permaža.

Dar noriu primint apie apie
I musų Maskviečius ir Rymiečius. 

. Jie didžiausias pastangas dėjo 
kad prakalbas suardžius. Kaip 
vieni taip ir antri surengė ant 
tos pačios dienos savo sorkes. 
Bolševikėliai (tą vakarą surengė 
paveikslus iš Rusijos ir apie Ru
siją; bet pamatę kad tuomi ne
galės pakenkt susitarė ateit ir 
trukšmą pakelt svečių prakalbo
se. Vadove išrinko savo fana
tikę bolševikišką davatką, na ir 
ta jau buvo pradėjus kvaksenji, 
bet ačiū publikai ji greit nutil- 
dinta rankų.plojimu ir šauksmu 
“Sėsk arba eik lauki”. Vargšė 
turėjo sėst ir ramiai užsilaikyt. 
Ją pasekė ir kiti draugučiai, ir 
ramiai sau klausės.

Taipgi musų klerikalai suren
gė savo prakalbas ant to vaka
ro, Pagarsino kad bus garsus 
kalbėtojas, ką tik atvykęs iš 
Lietuvos, kalbės apie Amerikie- 

. jčių padėlį Lietuvoje ir tt. Bet 
Reporteris. jr jje mažai ką pešė, vos kelios

I , Pirmoji gegužio rami. Musų!^0^11^8 susirinko. Matydami 
i kolonijoj pirmą gegužio pralei- Į kokias puikias pasekmes, jie 
I dome ramiai. Seniau (būdavo, atsiuntė vyčiukes pažiurėt-pa- 
I socialistai parengdavo apvaikš-, šnipinei ką mušu svečiai įkalba, 
čiojimą tos dienos, bet kadangi J°8> žinoma, kaipo vyčiukes, 
dabar čia socialistai išnykę, o bažnytinę mokyklą lankę, nemo- 
jei keli paliko tai kaip žvirbliai. Sėdamos Lietuvių kalbos, .prane- 
sėdi palėpėj pasislėpę. Na ko- Į8®- saviems jog kalbėtojai peikė 
munistų saujelė dar gyvuoja, I kun’£us ir bažnyčias. Tada mu- 
bet jie bijodami policijos buožių klebonas nepatinkėjo užduo- 
nepasirodė su savo ceremonijo- j savo parapijonams pipirų kam 

Taigi, proga pasi-! bedieviams penkines neša. Au- 
“Am.Ik“ surinkta L. P. Iždui $112.65.

j Aukavo šie:
A. L. T. S. 17 kp.
A. J. Bernotas
D; Graičaitis 

Graičaitis 
Kučinskas 
Janušaitis 

Jurėnas 
M. Aleksiunas 
M. 
K. 
K.
J.
K. 
D. 
A. 
K. 
Po

seckas, J; Svigris, K. Barkštis,
J. Povilaitis, J. Kirvelis, J. Da
mijonaitis, J. Urbonavičius, S. 
Vaitelis, A. Krivickas, A. Delf- 
ninkaitis, J. Smilgis, J. Stankus,
K. Misius, M. Stabis. Smulkių 
$10.60; Viso $112.40.

Bal. 21 d., svečiai turėdami 
liuoso laiko susitarė su vietos 
Lietuvių būreliu aplankyti ke
rnų žeigeidaudami gdt Kpal 
lėtą-Lietuviškų ūkių žingeidau- 
dami jų gyvenimu ir norėdami 
patirt kaip Amerikos Lietuviai 
ūkininkauja. Musų svečiams ne
patiko Amerikos ūkės, nes čia, 
jiems atrodo, tikra pustynė: 

, šiandien rodos gyveni ant ūkės

P-lės Barbaravičiutės labai 
puikiai atsižymėjo savo duetais, 
už ką gavo gėlių bukietus.

žodžiu sakant, šis koncertas 
pilnai gerai pavyko.

“Aušrelės” Choras, vedamas 
J. Dirvelio, kas kart vis geriau 
sudainuoja. Reikia pastebėti 
kad šis choras savo išsilavini- 
irfu ir gražiu personalu gal but 
yra pirmoj vietoj visoj Nauj. 
'Anglijoj.

Publikos koncerte buvo apie 
' . Reikia pasakyti, 

buklingo — tai musų Lietuvos Į musų publika nemoka manda- 
svęčių gerb. Kapt. Natkevičiaus giai apsieiti ypatingai tokiuose 
ir Mok. žygelio. Lauksim jų koncertuose, kada parinkti artis- 
čia atsilankant, tų tikrų teisy- tai energingai atlikinėja veika- 
bės skelbėjų? Lawrencietis. 'lūs publikoj tuo tarpu girdisi 
------------------- f------------------------- 1 kuždėjimas ir neramumas. Tas 
Kas neprašomas duoda — duo- labai peiktina. Tokiuose paren- 
da nuo širdies: Užrašykit saviš- gimuose publika privalo kuora- 
kiams Lietuvoje “Dirvą” —ne- miausia užsilaikyti, 
laukit iki paprašys “laikraščio”.

Sveikas

(CONDENSED

Kudkis Suteikia
Linksmumą
Kiekvienai Motinai

Visi kūdikiai, jeigu tik gauna gerą maistą, 
tūri būti sveiki ir augti stiprus. Jeigu jūs
negalite žindyti savo kūdikio, tai neduokite 
tokio maisto, kurio jis negali, suvirškinti. 
Jūsų pirmutiniu bandymu turi būt

EAGLE BRAND
Tai jjiaistas, kuris buvo pirmutinė pagalba 
per tris gentkartes kiekvienai motinai.

Iškirpkite šį pagarsinuimą 
ir prisiųskite i The Barden 
Co, New York ir gausite 
pilnus patarimus ir nurody
mus, kaip jį vartoti lietu
vių kalboj visai velti 
puikia kūdikių knygų.

mis viešai.
naudojęs, M. Paltanaviče, 

i Lietuvio” leidėjas, parengė pa
minėjimą darbininkų šventės, j 

j Jis su visu savo štabuxpribuyo 
IĮ Lietuvių salę, atsivežęs* judo- 
mųjų paveikslų aparatą parodė 

| paveikslus. Na, kadangi jis ir 
i jo leidžiamas laikraštis yrtf be- 
partivis, savo pasigyrimui ir nė- 
partiviam bizniui jis čia mėgino 
pritaikinti paveikslus, ir' dar 
daugiau, savo paskaitomis paro
dyti kad partijos nėra geras da
lykas žmonių gyvenime, kad tik 
bepartiviai reikia gyventi. Tai
gi p. Paltanaviče vietoj parody- 

|ti kad žmonės partiviai ar ne-

F.
M.
K.
T.

Stephan 
Pašluosta 
Sutkaitis 
Feiberis 
Misionis 
Barštis 
Darbininkas 
Andriušis
$1: K. Renkevičius, Ru-

$10.00 
• 10.00 

10.00 
10.00 
6.00 
5.30 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 13 d. čia laukiame 

svečių iš Lietuvos. Laukiama 
abiejų >— Natkevičiaus ir žy
gelio — bet turbut atvyks tik 
Mok. B. žygelis, labai gabus ir 
iškalbus Seimo narys, ir visi su- 
sižingeidavę jo laukiam. Prakal
bos .įvyks Gedimino salėj, 575 
Joseph avė,'subatos vakare, nuo 
8 vai. Nei vienas neturėtų pra
leisti šių prakalbų, nes išgirsit 
svarbių žinių apie paskiausius 
nuotikius Lietuvoje, ir apie at
imamų žemių dalinimą, kurias 
nori pasisavint tik kunigėliai.

K. J. Gečas.

ir. Kartuvių Kūrėjas savo 
žodžiais prakalbose.

$1 "DIRVA" TIK DOLARIS $1
pALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kur-ie nedirba 

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

“Dirvos” kaina metams Amerikoje
Lietuvoje
Kanadoje T_.„

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

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$2.00
$3.00
$2.50

“DIRVA

PITTSBURG. PA.
Klaidos atitaisymas. “Dirvos” 

No. 18 korespondencijoj iš mu
sų kolonijos įvyko klaida apra
šyme apie trijų vyrų užpuolimą 
ant plakatų dalintojo ir atėmi
mą Birutės Choro plakatų. Tų 
užpuolikų tarpe padaviau vieną 
visai ne tą pavardę. Tarp už
puolikų /buvo 'M. Žilinskas, P. 
Traškauskas ir A. Ilikas. Vie
toj šio pastarojo buvo paminėta 
A. Maceika. Maceiką nereika
lingai suminėjau, nes gerai ne
pažinojau. Taigi prie kitų dvie
jų geradarių buvo Ilikas, atsi
žymėjęs savo “krikščionišku” 
užpuldinėjimu žmonių gatvėse.

Juozas Virbickas.

Tikri cudai stosis po sud
uos dienos, kada vieno sme
genįs išsitaškys kito galva 
kartuvėse liks: nes jau ta
da bus po svieto pabaigos 
(jiems), ir žmonės pajus ra
mybę ir pakajų, ir užviešpa
taus sutikimas ir meilė: ne
bus kam kurstyt ir kiršint 
Lietuvį prieš Lietuvį, tėvą 
prieš sūnų, dukterį prieš 
motiną.

Kaip Amerika gyvuoja ir 
kaip čia Lietuviai randasi, 
dar tokio dantų griežimo, 
neapikantos ir pasmerkimo 
savo artimo iš katalikų ku
nigų 'Lietuviai negirdėjo.

Dar- iki šiolei nesipylė iš 
jų nasrų tokia pragariška 
ugnis prieš savo ‘brolius, ne
siliejo deganti siera ant ki
tų kurie nenori savo galvų 
į kartuvių kilpas kišti, ku
rie nenori savo kišenius ke- 
no ten sudužusiam taukuo
tam puidui pavesti, ir kurie

Kūdikis Turi Turėti Ge
riausi Maistą

Lietuvė motina iš Philadel- 
phijos rašo: “Jos kūdikis buvo 
išblyškęs, benkas ir neaugo vo- 
goje per keletą savaičių. Po 
bandymo visokių maistų, jos gy
dytojas išrašė Borden’s Eagle 
Brand Pieną ir jos kūdikis pra
dėjo daugiau sverti iš pirmos 
savaitės, ir miegojo gerai pirmu 
kartu už virš mėnesio laiko.” 

šiame laikraštyje laiks nuo 
laiko rasite apgarsinimą Bor
den’s Eagle Brand Pieno, mais
to kuris išaugino daugiau svei
kų kūdikių negu kiti visi dirb
tini maistai sudėjus į vieną. Iš
kirpk šį skelbimą ir prisųsk jį 
į The Borden Company, New 
York, o jie prisųs jums, dykai, 
ką pasirinksit, ar instrukcija? 
jūsų kalboje kaip maitinti kūdi
kį, arba kūdikių knygą, arba 
receptų knygą kaip gaminti vi
sokius valgius sū Eagle Brand. 
Reikalaukit iš vardo ką jus no
rit.

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
2,056.00

52,000.00
1,596.00

KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME
HENRIK 1BSEN Vertė A. A. TULYS

PR1SIDEK1M PRIE GERO SEIMO IŠRINKIMO
ARTINASI rinkimai nuo-l 

- latinio Lietuvos Seimo.- 
Visų apie tai mąstančių nėr- j 
vai intempti. Ateina parti
jų kova. Kovą už žmonių 
laisvę arba verguvę. Kova 
tarp progresivio elemento ir 
tamsiųjų galybių.

Agitacijos griebėsi musųl

Jais. Kun. Kemėšis dabartinei 
| Atstovybei yra svarbus žmogus, 
ir jeigu jį pasiėmė savo rašti- 
nėn ir sutiko mokėti gerą algą 
— tai Atstovybės dalykas. Bet 
kad Kun. Kemėšis nuvažiavo 
Į Washingtona tik mokintis, ta
da Atstovybė neprivalėtų aik- 

, _ . „ . .. voti pinigu taip labai reikalin-
srovės Lietuvoje ir čia. Čia i gų Lietuvos valdžiai.
jau senai švaistosi klerika
lų atstovai. Čia nesenai at
vyko. progresivių atstovai. 
Tautininkai Sandariečiai vi
somis jiegomis remia savuo
sius. Tai yra Natkevičius ir 
Žygelis. Jie atstovauja pa
žangesnę visuomenę Lietu
voje, turinčią prakilnesnius Į 
idealus negu tik apgynimą j iš jos kokio nors judėjimo.

Direktoriais dabar yra: 
Kun. N. 'Petkus, 
J. 'O. Sirvydas, 
J. V. Lutkauskas, 
F. Žyvatas, 
J. Ambraziejus, 
Kun. (P. Gudaitis, 
A. B. Strimaitis, 
A. S. Trečiokas, 
J. S. Lopatto.
Šitie visi direktoriai sau

Liet. Atstatymo B-vės 
Reikalais

'Lietuvos Atstatymo, Bendro
vė dabartiniu laiku nieko nevei
kia. Jos darbas apmiręs, nors 
valdyba buvo išrinkta ir laukta

vę ir jog jie yra direktoriais, 
jie kas mėnuo, arba kartais tan
kiau, atlaiko po susirinkimų, už 
ką, prasėdėjus ir surukius kelis 
cigarus, paima už vakarą po de
šimts dolarių. Ant mėnesio B- 
vės turtas sumažėja po $90, be 
jokios naudos ateityje. Tuos 
pinigus ($1080 į metus), direk
toriai paima iš Bendrovės gau
namų ineigų iš biznių suorgani
zuotų senesnių direktorių, pora 
ar daugiau metų atgal.

Kiek Bendrovė ineigų turi iš 
Įvairių šaltinių parodo šios skai
tlinės :

. Aktivas: 
banke ..........

ant rankų ..

bažnytinių teisių ir iškovo
jimą vienuolynų turtų ir že-' 
mių. Jie turi tikslu darbi-1 
ninku gerovę, bežemių liki-| 
ipą.

Kiekvienas centas paau-' 
kautas Politiniam Iždui yra 
pastumėjimas pirmyn lais
vės ir gerovės Lietuvos dar
bo žmonių.

Aukaukit Politiniam Iž
dui, likit jo nariais, stengkį- miai W gerų laikų laukia, ne- 
tėS tokiu budu pagelbėti Lie- Įmano nieko pasidarbuoti Ben- 
fuvai išsirinkti geresnių at- dr^ves naadai-„ 
stovų į Seimą.

Nuo šių rinkimų priklau-
sys Lietuvos laisvė arba ver- — 
gija. Stokim kovon už lais
vę su pagalba savo dolarių.

ra-

Tiesa, jie veikia. Kad patik
rinus sau jog jie atstovauja B-

Pinigų 
Pinigų 
Europoje..................
Apsimainymai ir pa

skolos ..........
Literatūra ..............
Markių ir frankų .. 
Liberty -Bonų..........
Lietuvos Bonų . ... 
L. žemės Banko Šerų 
Mortgages ..............
Baltic States (Banko 

šėrų ............
Baltic States Fin. C. 

šėrų
Progress Shoe šėrų 
Bendrovės namas .. 
Inventorius ..........
Neišmokėtų šėrų . . 
Saldo ......'......

Viso ;................. !

$ 1,198.66
24.46

169,775.85

244.00 
8,039.97 
1,153.75 

50.00 
7,950.00 
2,300.00 

25,600.00

60,200.00

. 10,000.00 
i 1,000.00 

113,130.52
11,615.16
1,879.12

78,050.51 
$492,212.00

škiausias Kairo atvaizdis. Tai 
yra mažiau-daugiau panašus į 
esamus prie bulvarų Paryžiuje, 
šaligatviai ir gatvės užversta 
nesuskaitoma daugybe kėdžių ir 
stalų kad per juos tankiai eilė 
pavieniai einančių žmonių vos 
gali prasisprausti. žmogus ten 
gauni įspūdį jog niekam Kairo 
mieste nereikia dirbti. Net ry
tais kėdės užpildyta pasiturin
čiai išrodančių vyrų siurbian
čių kavą ar pasaldintą vandenį, 
pučiančių cigaretus, ir kalban
čių. Apie pietus jie pranyksta 
iš savo spiečių, bet vėl apie ket
virtą ar penktą valandą jie su
sigrūda ir pasilieka iki gilumai 
nakties. Tarp jų sukinėjasi ei
lės kromelninkų siūlančių pirkti 
beveik kiekvieną įsivaizdinamą 
dalyki nuo užkandžių iki pelių 
spąstukų ir apatinių drapanų. ■ 

“Kairo gyventojas kuris ne- 
I turi tarnu ar buriu tarnų yra vi

rbančiai juodas Soudanietis ir' siškai žemame ekonominiame 
centralinės Afrikos negras, pa- .laipsnyje. Tie tarnai vyrai ne
juodavęs Turkas, Persas, Indu- jšioja savo ponų-samdytojų ma- 
sas, Mongolas, tamsus Mauras, žiausius rišulius, galima sakyti.

KAIRO—KULTŪRŲ 
SŪKURIS

“ TV'UOMI -Bagdadas buvo die-
1 *■ nose Haroun-al-Raschido, 

Kairo yra šiandien. Kaip Ro
mos apsiaustas nuėjo į vakarus 
link Londono ir New Yorko, 

[taip Arabiškai kalbančio pasau
lio metropolio apsiaustas nusi- 

I driekė į vakarus ir užpuolė ant 
Į didelio miesto prie Niliaus, ku
ris dabar vėl paliko svarbiu po 
iškilimo Egipto kaipo karalys
tės”, rašo mums prisiųstas bu|e- Į 

įtinąs iš Washington, D. C., Na
tional Geographic Society rašti-

Klaidinimas ir Išnaudo
jimas

So. Bostono “Dar-kas” išlei
do į savo skaitytojus ir katali
kus atsišaukimą prašydamas pi
nigų velykinei dovanai Kun. F. 
Kemešiui parėmimui jo moksle.

Kad mokslas Lietuviams yra 
reikalinga to nieks neginčys, ir 
nežiūrint kas stengiasi daugiau 
mokintis jis sykiu dasideda į 
eilę visų pakilejančių -mūsų tau
tą kultūriškai.

Tąsai atsišaukimas perstato' nės.
Kun. Kemešį darbininkų patro-1 “Kairo yra gyvas kaleidosko- 
nu, gynėju ir užtarytoju, ko ro- pas; jo spalvuoti trupiniai su- 
dps Fabijonas neužsitarnavo. j versta į vietą ne tiktai .iš Rytų

Jei jis ir suorganizavo dar-j ir Vakarų, bet taip gi ir iš Pie- 
bininkus, pavartodamas visus Į tų ir šiaurės. Baltai apsiren- 
savo tam turimus gabumus, tai I gęs Bedouinas, apskuręs fellah, I turi tarno ar būrio tarnų yra vi- 
suorganizavo tik armiją dvasiš
kiai užlaikyti ir ginti visokia
me atsitikime. L Darbininkams iš 
to naudos nei mažiausios nėra.

Kaipo darbininkų -patronas, l Italas, Grekas, Armėnas, ir bal- 
Kun. Kemėšis, sako tas praneši-į tieji žmonės iš Europos, Ameri- 
mas, “išvažiavo į katalikiškąjį kos ir kiti — visi sumaišyti iš- 
universitetą Washingtone. Ta-[vien Kairo mieste, jų įvairus 
me universitete profesoriauja i liežuviai padaro tokį mišinį kad 
garsus darbininkų gynėjas ir vargu butų galima ką kito su- 
mokslo vyras Dr. Ryan. Ame- lyginti ant visos žemės skritu- 
rikos kapitalistai Dr. Ryano la-'lio. 
biau nekenčia negu Marksų, I . _„2___ ________
Debsų ir kitokių socialistų va- Į tokis kokis kam patinka, 
dų ir autorių. Dr. Ryan yra i norit puikiausių Europiškų ho- 
rimta, galinga jiega prieš ka- telių su paskiausiais puošnumais 
pitalistus. Tai po šiuo Dr. Ry
žiu studijuoja gerb. Kun. F.
Kemėšis.”

Bet štai antroji lakšto pusė. 
“Darbininkas” visai to nemini, 
kas sukelia visų Amerikos Lie
tuvių nepasitenkinimą.

Juk Kun. Kemėšis dirba Lie
tuvos Atstovybėje 'Washingto
ne už riebią algą. Taigi turim 
dvi puses: viena sako jog Kun. 
Kemėšis mokinasi, antra — jog : 
jis dirba Atstovybėje. Iš abie- j 
jų pusių jam traukiama pinigai. 1

Jeigu Kun. Kemėšis mokinasi Į . V .
ir šaukiama jo paramai pinigų Į Piramidų palei Gizeh ir prie 
iš katalikų, kam tada Atstovy
bė moka jam “riebią algą”, kaip 
jau tas yra plačiai žinoma ? Vi
du laiku buvo žinoma kad Kun. 
Kemėšis dirba Atstovybėje. O 
jeigu jis mokinasi (tai jo pri
vatinis dalykas) kam tada At
stovybė jam moka Amerikos 
Lietuvių sudedamus pinigus į 
bonus?

Jeigu Kun. Kemešiui Atstovy
bėje butų apmokama tik -tam 
tikras atlyginimas už jo darbą 
pridėtą kaipo' ekstra parašymui 
straipsnio-kito, ir prieš tai nie
kas negalėtų pasakyti žodžio. 
Visi žinom kad iki Atstovybėj 
nesirado Kun. Kemėšio ten ne
buvo kompetentiško vyro'-para
šyt musų laikraščiams menkiau
sio atsišaukimo Lietuvos ręiką-j

“Gyvenimas Kairo mieste yra
. Ar

ir patogumais? Tenai jų yra. 
Ar norit matyti tikrųjj Rytų ba- 
zarų? Jį rasit sekančioje gat
vėje. Jei norėtumėt pamatyt 
primitivj gyvenimų skurdaus 
miesto žmogelio, užeigas tyrų 
bastūnų, mokinių gyvenimų Mo- 
hametonų jaunuomenės, minias 
apie maldnamius, palocius Ry
tiečių valdovų — viskas tas yra 
ten pat ant vietos. Ir jeigu no
ri nuvykti greitai ir pigiai į 
praeitį reikia tik įsisėsti -į elek
triškų tramvajų ir busi pervež
tas per keletu mylių smėlio prie

. | Jie bėga priešai vežimų prąva- 

. lyti kelią; jie. baido šalin mu- 

. sės; ir vienas po kito jie ateina 

. prie savo ponų atnešdami jiems 
rūkymui reikmenų ir įvairiau
sią daugybę visokių gėrimų ir 
valgių. Gyvenimas sunkus tai
gi keletas centų į dieną juos už
ganėdina. Patarnautojai kurie 
nešioja sunkus rišulius ar vai
rininkai sunkiai stumiąsi Ni- 
liuje prieš vandenį dirba dvyli
ka ar penkiolika valandų už ne
daug ką daugiau kaip tiek.cen
tų.

“Kairo mieste randasi ir Ox- 
fordas Mohametoniškojo pasau
lio, El-Azharo Universitetas. Jis 
išrodo keistas ‘universitetas’ vi
siems kurie yra ’apsipažinę su 
augštesnėmis mokslo įstaigomis 
Vakaruose. Jo klesos yra prie
menėse ir užkampiuose maldna- 
mio. Jo profesoriai negauna al
gų bet yra savaimi religiški vir
šininkai, valdžios darbininkai, 
advokatai ir tam 
nori mokytojauti 
lekamojo darbo, 
rių kartais yra 
5,000 prasėdi (susiraitę ant ma
žų patiesalų ant grindų kuomet 
lektoriai mokina, šita pažymi 
Musulmanų pasaulio kolegija

panašųs kurie 
šalip savo at- 

- Mokiniai ku- 
daugiau negu

Sfinkso.
“Gyvenimas einantis ir plau

kiantis daugelyje Kairo gatvių 
išrodo nekas daugiau kaip tik 
cirkaus paroda. Aptaisyti kup
ranugariai žingsniuoja nešini .UUoU>u.<...v „v_____
puikiai išsirėdžiusius žmones egzistuoja per 950 metų ir šim- 
gražiose sėdynėse ant jų nuga- i--1—*■—i:- —
rų kuriose randasi pasidengę 

[veidus moteriškės, kuomet bub- 
noriai griauja savo ritmingais 
balsais ir birbynių putėjai lei
džia spiegiančias gaidas. Gy
vačių žavėtojai eina iš vietos į 
vietą su maišais gyvačių; magi- 
kai čia ir ten atlikinėja savo 
stebuklus; jaučiais traukiami 
vežimai ir sunkybėmis apkrauti 
asilai stumdosi už vietas su ži
bančiais limozinais.

“Viešos užeigų vietos yra ai

tai tūkstančių mokinių perėjo 
per jos duris. Ji buvo centru 
Nacionalistų propagandos kuri 
j ieškojo visiškos Egipto liuosy- 
bės. Dar daugiau, tai yra ža
rijų puodas Pan-Islamizmo, ku
ris, kaip jam panašus praeityje 
Pan-Germanizmas, nori suben
drinti' savų kultūrų su milita- 
rizmu užvaldymui pasaulio. Te- 
čiau Pan-Islamizmas nori eiti 
dar daugiau, jis nori {vesti pa
saulyje savo Mohametoniškų re
ligijų-”

Pasivas
Padėliai .......... $ 
Paskolos .......... 
“Nemuno” B-vei . .
Išduotas Cap. ‘Stock 436,560.00

Viso ..........$492,212.00
Kaip iš visko matyt, dar ne

visai pinigai dingę, nors neku- 
rie šėrininkai įsivaizdina Ben
drovėje nieko nelikus. Iš pir
mos kolumnos atskaitų galima 
jau išbraukti šiuos dalykus kai
po likusius be vertės, su nuosto
liu Bendrovei:

Progress Shoe Mfg. Co., kuri 
jau visiškai nuėjo bankrutan.

Baltic States Fin. Corp., ku
ri nors gerai gyvuoja ir Šerai 
turėjo pilną vertę, .bet musų fi
ves direktoriai atsisakė nuo tos 
bendrovės šėrų atsitraukdami iš 
jos su savo $10,000 vertės Še
rais ir atiduodami anai bendro
vei juos už pprą šimtų dolarių.

Daug nuėjo su Resorcino fa
brikais.

Matydami senųjų direktorių 
padarytas klaidas, daug pasi
darbavus, naujieji visai bijo ką 
nors veikti kad klaidų nepada
rytų; bet užtai jie nei gero nie
ko nepadarė.

štai ir prieiname prie senos 
patarlės: “Tik 'tas nedaro klai- 
dų kuris nieko neveikia”.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas: 

yra Novelės ? 
jie turi ir ar 
kalboje ?

Kas per raštai 
Kokią reikšmę 

yra jų Lietuvių
Svajonė.

Novelės yra taiAtsakymas:
literatūros dalis vadinama apy
sakomis, raštai iš gyvenimo, bet 
nieko neturinti bendro su isto
rija ar biografija, kitaip sakant, 

j vaizdeliai. Musų kalboje yra 
daugybė knygų originalių ir iš 
kitų kalbų verstų, taipgi nuolat 
laikraščiuose telpa trumpesni 
vaizdeliai-novelės.

Lietuvių Nelietuviški 
(Darbai

Nesenai Lietuvos laikraščiai 
buvo pranešę kad Lietuvos val
džia vėl susekusi slaptą sandė
lį Kaune bolševikų literatūros 
ir ginklų. ■*

Dabar paaiški kai kurios to 
nuotikio smulkmenos.'Ypač nuo
stabus yra tai didis rūpestingu
mas ir uolumas Lietuvos lais
vės griovikų kurie" knisasi po 
musų valstybės pamatais. Svar
bu pažymėti ir Lietuvos val
džios sugebėjimas susekti visas 
komunistų slaptybes.

Aprašoma kad susektoji ko
munistų gušta turėjusi net pen
kiolika išėjimų, atsitikime jeigu 
jie butų netikėtai užklupti. Kai 
kurie iš tų išėjimų vedė iškas
tais požeminiais karidoriais, tar
si katakombomis, vienas vedė 
per kelių namų augštus (palė
pes).

Viename iš tų augštų buvusi 
intaisyta spausdinamoji maši
na. Bet ypatingai gudriai bu
vę paslėpta sandėlis įvairios 
spausdinamosios medegos ir jau 
gatavų spausdinių. Kieme tarp 
purvų ir mėšlyno stovėjo trobi
kė, nelyginant tvartai (staldai).

Tečiau inėjus į vidų, atrasta 
dailus, švarus kambaris su gra
žiais rakandais ir naujomis, sti
priomis grindimis. Tos grindįs 
pasirodė detektivams nužiurėti- 
nos. Kada jas atplėšė, vienoj 
kertėj surado pakeliamas duris. 
Tečiau duris pakėlus pamatė tik 
žemę. Bet ėmę tą žemę kasti, 
gana giliai surado kitas duris, i 
kurios jau vedė į patogų pravė
dinamą rūsį, kuriame ir rasta 
visi tipografijos intaisai, raidės, 
medega ir stirtos jau gatavos li
teratūros. Panašus spausdiniai 
seniau buvo importuojama iš 
Rusijos, dabar, matyt, sumany
ta susikurti pačioje Lietuvoje. 
Iš to rūsio buvo dar kitas slap
tas išėjimas.

Buvo suareštuota keletas 
munistų. Valdžia energingai 
dar tardymus.

Kad taip kas sugebėtų 
Lietuviškų svetimdvasių ener
giją ir darbštumą nukreipti į 
tautos ir ypač darbininkų gyni
mą nuo pasikėsinimo Lenkų 
prieš jų laisvę ir gerbūvį, bu
tų padaryta tikrai geras darbas.

Daug jie turi gabumų, gudru
mo, pasišventimo, energijos, tiki 
kaip gaila kad tas viskas nukrei
pta prieš save ir savuosius.

Liūdnas nesusipratimas.

ko

tų

(Tąsa iš pereito num.)

VEIKMĖ ANTRA
Arti kalnų sveikatos rezortas. Tęsiasi di
delės 'tolumos, be medžių, linkui ilgo kalnų 
ežero. Už ežero matosi sketerų eilė su mė
lynai baltu sniegu tarpuose. Priešakyje, 
po kairei, plaukia upelis, puola žemyn nuo 
akmenų sienos', paskui čiurlena po dešinei. 
Nustelbti medžiai, augmenis ir-akmenjs pa
lei upeli. Priešakyje po dešinei mažas kal
niukas, ant jo viršūnės stovi akmeninis 
suolas. Vasara, po pietų, arti saulėleidžio. 
Netoliese ant kalvos, antroj upelio pusėj, 
buris vaikų kurie dainuoja, šoka, žaidžia.' 
'Vieni apsitaisę kaimietiškai, antri miestie
čių rūbais. Girdis linksmas jų juokas su-l

• minkštintas tolumos.
Prof. R u b e k sėdi ant kalniuko suole, 

apsiaustu ant pečių, žiuri Į žaidžiančius 
vaikus.

Tuom laiku ateina Maja per krumus, 
iš kairės, ištolo; ji užsideda ran'ką ant akių 
ir žiūrinėja j tolumą. Dėvi ploščių, keliau
ninkų skrybėlę, trumpą sijoną, iki kelių, ir 
apsiavus augštais batais. Rankoje laiko 
ilgą kalnams laipioti lazdą.

Maja (galios pastebi Rubeką ir šau
kia): — U-u!

Ji prieina pakalnę, peršoka upelį su 
pagalba kriukio, ir užlipa ant kal- 

. nelio.)
Maja (alsuodama): — O, kaip aš 

giojau visur jieškodama tavęs, Rubek.
Prof. Rubek (be persimainymo, lin

guoja galvą ir klausia): — Tai tik ką atėjai 
iš viešbučio?

Ma j a : — Taip, tai buvo paskutinė vie
ta kur aš mėginau tave rasti — tuose mu
sių spąstuose.

Prof. Rubek (valandėlę žiuri į ją):— 
Aš patėmijau jog tavęs nebuvo prie stalo 
laike pietų.

Maja: — Ne, mes pietavome atvirame j 
ore, mudu du.

Prof. Rubek: — '“Mudu du” ? 
tokie du?

Maja: — Nagi aš ir tas baisus 
mušis, suprantama.

Prof. Rubek: — O, jisai.
Maja: — Taip. Ir pirmiausias 

kas, rytoj ryte mudu vėl keliausim.
Prof. Rubek : — Lokių medžioti?
Maja: — Taip, užmušti koki rudlokį.
Prof. Rubek : — Ar radote kokias pėd

sakas?
Maja (išdidžiai): — Ar fu manai kad 

lokiai randasi plikuose kalnuose, ką?
Prof. Rubek: — Tai kur?
Maja: — Toli žemumose. Ant žemes

nių plotų, tankiuose miškuose. Tokiose 
vietose kur tavo paprasti miestelėnai neiš-į 
eitų....

Prof. Rubek: — O judu keliaujate ten 
rytoj ?

Maja 
mudu taip 
šį vakarą, 
sakyti.

Prof. Rubek: — Aš? Toli nuo to....
Maja (skubiai): — Suprantama, Lar- 

sas keliauja su mumis — su šunimis.
Prof. Rubek: — Nieko man ypatin

go apie poną Larsą ir jo šunis. (Pakeičia 
kalbą.) Ar nebūtų geriau-jei priderančiai 
atsisėstum ant suolo?

Maja (tingiai): — Ne, ačiū, man taip 
malonu ant minkštos pievos gulėti.

bė-

Kas

lokia-

d au

(atsigula ant žolės): — Taip, 
sutarėm. O gal iškeliausim ir 
Jei tu nesipriešinsi, reikia pa

Prof. Rubek : — Aš matau kad esi nu
vargus.

Maja (žiovauja): — Beveik, jau pra
dedu jaustis nuvargus.

Prof. Rubek: — To nepajauti i'ki po 
viskuom, kuomet bruzdėjimas pasibaigia.

Maja (mieguistu tonu): — Tikrai taip.
Aš čia gulėsiu ir užsimerksiu.

(Trumpa pauza.)
Maja (su nepakantumu): — U, Ru

bek, kaip tu gali pakęsti čia sėdėti klausy
damasi vaiku lermo! Ir žiūrėti į visokius 
ju strepliojimus!

Prof. Rubek: — Apari viso to tuštu- 
mo, ten yra kas tokio harmoniško, veik 

‘ kaip muzika jų judėjimuose, sykis nuo sy
kio. Ir man linksma sėdėti ir tėmyti juos 
savo vienumos momentuose kuomet jie už
eina.

> Maja (su paniekos juoku): — Taip, tu 
’ visuomet, visuomet artistas.

Prof. Rubek: — Ir aš manau juomi 
pasilikti.

i Maja (atsigula ant šorio, pečiais į jį)': - 
. — Nei biskelio artistiškumo nėra jame.

Prof. Rubek (su atida): — Kame to
kiame nėra to artistiškumo?

Maja (vėl mieguistu tonu):’— Nagi 
jame, -tame antrame, suprantama.

Prof. Rubek: — Kalbi apie lokių me
džiotoją?

Maja': — Taip. Nieko artistiško nėra 
jame — mažiausio artistiškumo jame nė
ra.

Prof. Rubek (šypsosi): — Ne, aš ma
riau jog nėra ir abejonės apie tai.

Maja (uoliai, nepasijudindama): — Ir 
jis yra toks bjaurus. (Išrauna saują žolės 
ir meta tolyn.) Taip bjaurus, taip bjaurus! 
Tfe!

Prof. Rubek.: — Tai gal dėlto tu taip 
nori keliauti su juom į girias?

Maja (trumpai): — Aš nežinau. (At
sisuka į jį.) Tu taipgi bjaurus, Rubek.

Prof. Rubek: — Ar tik dabar tą pa
matei?

Maja : —- Ne, aš tą mačiau per ilgą lai
ką.

Prof. Rubek (trauko pečiais): — Žmo
gus jaunesniu nepasidaro,, tikrai nepasida
ro, Maja.

M a j a į — Visai ne apie tą bjaurumą aš 
kalbu.. Bet tavo akyse pradėjo apsireikš
ti tokis nuobodumas, nuovargis, kuomet tu 
užmeti akis ant manęs.

Prof. Rubek: — Ar tu tai pastebėjai?
Maja (linguoja galvą): — Biskis po 

biskio tie nelabieji žvilgsniai inėjo į tavo 
akis. Atrodo lyg fu darytum kokį tamsų 
žygį prieš mane.

Prof. Rubek.: — Ištikrųjų? (Drau
giškai, bet rimtai.) Eik šiari arčiau ir at
sisėsk šalę manęs, Maja. Biskį pasikalbė- 
siva.

Maja (pusiau pasikėlus): — Ar pave
lysi man atsisėsti ant tavo kelių? Kaip aš 
darydavau ankstyvose dienose.'

Prof. Rubek: — Ne, negalima, žmo
nės mus pastebės iš viešbučio. (Biskį pa
sitraukia-.') Bet gali sėstis čia ant suolo, 
prie mano šalies.

Maja: — Ne, ačiū. Tokiu atveju, ge
riau aš gulėsiu kur esu. Aš labai gerai ta
ve girdžiu ir čia būdama. (Klausiančiai į 
jį žiuri.)' Na, ką gi nori man pasakyti?

Prof. Rubek (lengvai pradeda): — . 
Koki gi tu manai buvo tikra mano priežas
tis sutikti vykti čionai?

(Dar bus)

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
deda -rūpintis. Daugumas užsisako kas menuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas mėtines 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbes. Kurie galit 
užsimokekit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bus prisiųsta. “ARTOJAS” 

. yra 28 puslapių, didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $ 1. Lietuvon $1.25

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



DIRVA

Musu Kaimynai Dausose
IŠ MANO ATSIMINI

MU

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

, (Tąsa iš pereito num.)
Iš anksčiausiuju laikų, kaip tik žmoni- 

gyvena ir protauja, žvaigždės minimaja
kaipo kelrodžiai, patarėjai, sergėtojai. Ta
sai peršistatytas daugreikšmis dangaus ži- 
būrelis, būdavo, “pasako” žmogui ar taip 
ar kitaip daryti. Jokis didesnis žygis ne
mėginta be pasiteiravimo ką žvaigždės le
mia. Ne tik pavieniai žmonės bet net ir 
tautos ir jų darbai buvo po intekme žvaig
ždžių. Jos buvo užvaldę likimą biedno ir 
turtingo, valdovo ir 
pai tapo kaipo reikalingas gyvenime daly
kas, kaip švenčiausias žmogaus gyvenime 
siekis.

Pirmiausioji religijos forma kokią ga
lima susekti, garbinusi nepasiekiamas-ne- 
apimamas ypatybes, buvo tai sabianizmas 
arba žvaigždžių garbinimas. Iš astrologi
jos, taipgi,' pakilo ir mokslas apie žvaigž
des arba astronomija, tik pirmoji ilgai ne
leido žmonėms patikėti pastarosios žo
džiams.

Didelės domos atkreipimas Į augšty- 
bes buvo pasekme to kad šios žemės gyven
tojai pradėjo, kaip jau pirmiau 
iš žvaigždžių tverti fantastiškus 
lūs : Dangaus mėlynę išmargintą 
mis žvaigždėmis apgyvendino jie 
gyvuliais ir kitokiais 'keistais pavidalais, 
nuo ko ir paeina dabar vartojamas astro
nomiškas dangaus braižinis-mapa, su su
grupuotomis žvaigždėmis, aprėbtomis .'tais 
ar kitais pavidalais gyvulių, žvėrių ir žmo
nių, padalintomis į konsteliacijas.

Apie prasidėjimą tokio dangaus kūnų 
sugrupavimo .aiškių 'žinių nėra; tradicijos 
siekia labai toli už istorijos, gal dar prieš
tvaniniu- laikų, todėl viskas žvaigždėmis 
perstatomo ir yra netaip kaip mums pa
tinka, ne taip kaip mes patįs butume su
darę.

Labai ankstyva tradicija tvirtina buk 
jau net ir Adomo ainiai buvo turėję pažin
tį su žvaigždėmis, o Enokąs ir Setas buvę 
užrašę ant akinens-ir ant molio stulpų var
dus, raikšmę, slaptą' ypatybę ir mokslą apie 
žvaigždes su padalinimu jų į zodiaką, tai 
yra buvo sustatę teisingą, maždaug, grupę 
konšteliacijjų per kurias šaulė praeina, ir tt. 
Istorikas Josephus mini matęs Syrijoje tą 
akmenini piliorių, 'kuris tik vienas užsilikęs 
iki jo dienų. Yra taipgi tradicija, užsiliku
si per ilgus amžius, kad Nojus, vadintas 
taipgi Oannes ir Janus, buvęs įsteigėjas as
tronomijos. Yra žinoma kad jis ir jo šei
myna buvo tuoj po to garbinami ir neišski
riamai sumaišyti su žvaigždėmis ir dievais.

Chaldėjai priskaitė Nojui supažindini
mą jų su žvaigždėmis, ir jis tapo dviveide 
dievyste galinčia matyti iš priešais ir iš 
užpakalio. Jis buvo vadintas “Vartų Die
vu”, kadangi jisai atidarė duris kurias Die
vas buvo uždaręs. Nojus ir jo arką tapo 
Janus ir Jana, — saulės ir mėnulio dievys
tės.*

Pažymėtinas tas faktas kad nuo senų 
seniausių laikų, kaip jau galima spėti, re
miantis ant paveikslų-akmenų ir hierogli
fų aprašymo, Dievo ženklas buvęs žvaig
ždę.

Daug senovės pasakiškų dalykų yra 
pakilę iš Eufrato klonio ir Araralto apie- 

. linkėję. Ta vieta buk tai buvusi pirmutinė 
kur apsistojęs Nojaus laivas kuomet po 
Tvano, nuo žemės pradėjo sekti vanduo, 
Tigro-Eufroto apielinkėse audėsi įvairios 
pasakos, plati anų amžių istorija ir mok
slas ; tenai gyveno garsieji Chaldėjai, tar
pe kurių ir jieškoma istorijos senovės su
darytų dangaus pavidalų. Mokslininkai su
tinka tame kad pirmutiniai davę pradžią 
tiems pavidalams ir sutverę apie jas pasa
kas buvo ne Babiloniškieji Semitai, Šerno 
arba Žydų gentė, bet žmonės paprastai va
dinti “Akkadaiš”, kas reiškia augštumų gy
ventojai arba kalnėnai,'seniausia' žinomai 
gentė nusidanginusi nuo Ęlamo ar Susa- 
rįijos augštumų,. atėjusi 'į rytinš . Asyriją, 
ątsinešdama šū savim diegus jų civilizaci
jos ir raštą.

Babiloniečiai taipgi, pirm užėjimo A'k- 
kadų, (turėjo jau pažintį šu; žvaigždėmis. 
Tuose laikuose buvo manyta kad rytuose 
esą kalnai laikę parėmę dangaus skliautą 
ir kad pati augštuma arba zenitas radosi

viršuj Elamo. Didesniuose Chaldėjos mie
stuose buvo įsteigta obzervatorijos, augšti 
ar ant augštumų buvę namai ir šventiriy- 
čios taip pat buvo paverta astronomijos 
tikslams, ir pačiuose ankstyvuose amžiuo
se žvaigždės jau buvo įvardijama ir sunu- 
meriuojama.

Babilonijoje surastos lentelės — se
niausi kokie buvo rekordai — parodo jog 
Akkadai įvedė savo skritulį ir zodiaką Ba
bilonijoje pirm 3000 metų prieš Kristų, ir

r pavaldinio ir horosko- ^as Pa^s Akkadų zodiakas sutinka su žen

minėta, 
paveiks- 
auksinė- 
jvairiais

klais kokius mes žinome šiandien.
Butų perdaug nenuoseklu bandyti nu

statyti konsteliacijų pradėjimo datas, nes 
tas apėmė visą žmonijos vystymosi amžių, 
ir patįs dangiški pavidalai kokius mes da
bar žinome nebuvo vienu laiku suformuota 
ir įvardinta, taip kad jų pradžia ir priežas
tis tiems įvardijimams pražuvo Įvairiose 
aplinkybėse kokias Sudane amžių bėgis.

Žymus mokslininkas ir ga/bus astrono
mas Bailly sako jog į astronomiją jau bu
vo atkreipiama domos dar pirm išsiskyri
mo žmonijos iš vienos bendros giminės. Jis 
tikrina jog dar prieštvaninė gentė buvo 
pirmiausia išradusi astronomijos mokslą; 
tam mažai kas ir galėtų pasipriešinti. To 
priliudijimui jisai pažymi faktą jog yra 
labai seni Persų užrašai kuriuose kalbama 
apie žinomas keturias “Karališkas Žvaigž
des” pažyminčias keturis punktus šaulės 
kelio: dvi susilyginimu dienos su naktimi—- 
pavasario ir rudenio laiku, ir dvi — saulės 
tolimiausias pozicijas nuo ekvatoriaus — 
žiemos ir vasaros laiku. Tas faktas, jisai 
tikriną", tebuvęs galimu sumanyti tik prieš
tvaniniuose laikuose.

Atsargiai studijavęs archeologijos gi
minystę su konsteliacijų pavidalais, Maun
der padaro keletą išvedimų apie tai. Jisai 
rašo.:

“Pirmiausias dalykas atkreipiąs musų 
domą į senovės konsteliacijų pavidalus yra 
gan indomus tuomi kad jos padengia tik 
dalį dangausį o didelė dalis pietinio skliau
to palikta beveik tuščia. Swartz buvo pir
mutinis padavęs nuomonę jog tos vietos bu
vo palikta tyčios del to kad konsteliacijų 
pradėtojai-tvėrėjai gyveno perdaug į šiau
rę, per ką jie negalėjo matyti pietinės dan
gaus pusės žvaigždžių.”

Tuo pasiremdamas, Maunder tvirtina 
kad. tokie žmonės, beveik visi, radosi tarpe 
36° ir 42° šiaurės skersumos, per tai ir 
konsteliacijos nebuvo sutverta Egipte ar 
Babilonijoje. Išskaitliavus kurioje vietoje 
yra centras tuštumos tarpe žvaigždynų ir 
pietinio poliaus, gausime datą 2800 m. prieš 
Kristų; kuri, gal but, buvo paskutine kuo
met užsibaigė senovės konsteliacijų žymė
jimas.

Pažymėtina ‘taipgi tas kad konstelia
cijų tarpe nėra žymių pavidalų sekančių 
gyvulių, kurių galima pasigesti: dramblio, 
kupranugario, hipopotamo, krokodiliaus ir 
tigro, per ką yra priežasties tikrinti jog 
nei Indija, nei Arabija nei Egiptas nebuvo 
gimtuve tų žvaigždynų grupių. Grekija, 
Italija ir. Ispanija galima irgi išskaityti, i 
dėlto kad konsteliacijų tarpe yra liūto pavi
dalas. Pasilieka dar Mažoji Azija ir Armė
nija, sritis apsupta Juodųjų, Viduržemio, 
Kaspijos ir Aigejų jūrių, kaipo logiškiau- 
šia konsteliacijų^ prasidėjimo vieta. Kadan
gi konsteliacijose randasi ir-laivas, tas-ver
čia mus tikėti jog žvaigždės buvo sugru
puota lyiaž. Azijos pajūrio gyventojų, o ne 
gyvenusių toliau nuo vandenų.

Padalinimas zodiako į dvylika stočių, 
T. y. į tiek kiek metuose yra mėnesių, yra 
gana svarbiu dalyku, nes iš to mes sužino
me kuriame, žvaigždyne katrą mėnesį ran
dasi 
mąi tvirtina jog žodiškas pradėta tais lai
kais kuomet dar pavasarinis susilyginimas 
dienos su naktimi išpuolė Tauro konstelia
cijoje. . - -

saulė. Nekurie intekmingi astrono-

(Bus daugiau)

Suv. Valstijose yra 12,000,000 negrų. 
Jie sudaro septintu dalį visų darbininkų 
šioje šalyje.

* Skaityk “Kas Slepiasi už Žmonių Pa
sakų”, pusi. 9 ir toliau.

Pirm karės Suv. Valstijos buvo ki
toms šalims skolingos 5 bilijonus dolarių; 
dabar kitos šaljs S. Valstijoms yra skolin
gos suvirš 12 bilijonų dolarių.

ELIZABETH, N. J. Toliau sekė dainelės, ir šoki-
Kadangi jau po visas koloni- kės pašoko labai gražiai, kiti 

jas Lietuviai pradėjo ruoštis ir I kalbėtojai irgi kalbėjo labai 
Kun. P. Garmus lankydamasi ■ staįytj savas svetaines, ir šios'karštai nurodinėdami kad jau 

IClevelando kolonijoj vieną ne-,kolonijos Lietuviai nelieka nuo Lietuviai visai nebegali gyven- 
dėldienį pasakė sekantį pamok- Lo prakilnaus darbo. ti be savo namo ir būti stumdo-j
slą iš evangelijos parašytos Šv. -pam darbui pastūmėti buvoĮmi po svetimus kampus.
Mato, persk, viii: Kuomet Kris- surengta balandžio 30 d. vaka-1 Gaila tik kad vietos Lietuviai i 
Įus su mokĮntiniais buvo laive kienė ir pakviesta J. O. Širvy- labai neramus, visai veik nepai- 
ir užėjo didi audra, mokintiniai Mas, “Vienybės” redaktorius, so ką kas kalba ir kada dainuo- 
pabugę pradėjo šaukti: Viešpa- kalbėti, ir Opereltės Draugijos jama; tas labai negražu ir erzi- I 1 O iV Al f Iz" 1V11 Q n ZX0 11 VI Q O T >♦ 1 • ■ « M y • w • ■ — • TZ* I i * ■ T~k * 1 i 1 — ■nariai, p-le Cesnavičiute ir K. na kitus. Reiktų mokėt-suprast 

Kriaučiūnas palinksminti sve- vietą kokioj esi: esi karčiamoj 
čius savo dainelėmis. Vakarie- — juokis ir gerk; esi baliuje — 
nė buvo Litvino salėj. Viskas įšok; esi bažnyčioj — melskis; 
buvo gerai ir gražiai, tik vienas I esi prakalbose — mandagiai pa- 
dalykas netinkamai kad valgius siklausyk, nors tau ir nežingei- 
į stalą ne mergaitės nešė. Ki- du.

_ _____ 7-- I Šio vakaro svarba buvo sukel-
pasitrusia, tada Svečiam amalo-1 ti salės statymui kapitalą, bet 
niau ir linksmiau matant šon- del svečių neramaus užsilaikymo 
kaulius apie stalą sukinėjantis. nepasisekė atlikti darbo kaip no-

Vakarą vedė pil. Budris. Sve- reta. Šėrų išparduota rodos už 
čių Ibuvo virš -pora šimtų. Tarp $700; pavaryta šiokia-'tokia agi- 
visų buvo ir vietinis advokatas, 
bet jo pavardės neatmenu; jis 
padeda darbuotis salės reikale; 
jis pirmas pratarė į išvėčius pa
sakydamas, jog ir šios kolonijos 
Lietuviai nelieka nuo kitų, jog 
ir čia rūpinamasi turėt savo 
svetainę ir tautišką namą. Jis 
pats užsirašė ant poros šėrų.

tie, gelbėk mus, nes žuname. Ir 
Kristus pabarė mokintinius sa- 
dykamas: Jus mažo tikėjimo, 
ko bijotės, ar nežinot kas aš es- 
mi su jumis,? Tuojau jis ištiesė 
ranką, o vėjai ir vilnįs susival
dė.

Toliaus, tas pats Kun. Gar- i tur vis jaunos merginos tame, 
mus kalbėjo žmonėms kad Kris
tus yra pasakęs: Aš pas'tatysiu 
mano Bažnyčią ant uolos kurią 
nei pragaro vartai nepergalės.

Po viskam minėtam, kunigas, 
užprašė visų ^susirinkt vakare 
bažnytinėn sąlėn, o jis (Kun. 
Garmus* mums ten -papasakos 
apie Lietuvos padėtį ir jos var
gūs-.

Atėjo vakaras, susirinkom į 
salę daug žmonių. Neilgai lau
kus, atėjo ir pats pamokslinin
kas. Beveik mažai ką aiškinęs 
apie Lietuvą, prabilo šiaip:

Spaudžia mus bedieviai, griau- i 
na musų bažnyčias ir tikėjimą, i 
laisvamanių profesinė sąjunga i 
visur užviešpatavo, musų moki- ' 
nius mokyklose moko bedievy- j 
bes, skleidžia savo velnišką mo- ; 
kslą visur, kaip kokie gyvatės ] 
nori mus įgilti, visur jie ant’ ; 
musų pila savo nuodus; vienas 
bedievis mokytojas norėjo net 
patį Kristų prigirdyt bliude 
vandens akivaizdoj visų savo 
mokyklos mokinių. Taigi, ma
no mylimieji, aš prašau jūsų 

(aukokite visi kas tik kiek išga
lite, nes kiekvienas jūsų dolaris 
bus didžiausias smūgis bedie
viams, nes tik jūsų dolariai už
laikys musų gentkartę nuo be
dievybės ir musų bažnyčias už-1 
laikys sveikotnis.

Man ten besėdint, atėjo ant 
minties žodžiai kuriuos rytme
tyje pats |Kun. Garmus sakė. 
Juk pats Kristus yra pasakęs 
kad jo Bažnyčios niekas negalės 
sugriauti, o dabar aiškina kad 
bedieviai griauna bažnyčias. To
liaus, tą patį ry!tą sakė kad Kris
tus suvaldęs jūres ir vilnis iš
barė savo ^mokintinius- už mažą 
jų' tikėjimą su juo esant.

Dievas žiną ką Kristus pasa
kytų Kun. Garmui už jo tikėji
mą. Jei Kristus galėjo suvaldy
ti jūres ir. vėjus, tai kaip tas be
dievis mokytojas galėtų Kristų 
bliude vandens prigirdyti? O 
matomai Kun. Garmus tam tiki.

Jeigu Kristus pasakė kad pa
statys bažnyčią ant uolos kurios 
nei pragaro vartai nepergalės, 
tai kaip gi Kun. Garmus gali ti
kėti kad laisvamaniai-bedieviai 
gali pergalėt bažnyčią?' I

Dabar aiškiai matosi kad pats 
Kun. Garmus ne'tiki Kristaus 
žodžiams. Jis labai tiki kad tik 
su dolariais gali atspirtį bažny
čias nuo bedievių parvertimo; 
jau -šiandien Kristaus žodžiai i 
.nieko nereiškia.. Pas Kun. Gar-L 

dolaris turi didesnę vertę ne- [mų 
gu Kristus. Kristaus vardan. 
tik kunigišką autoritetą nešioti 
'tai yra pasekminga. O Kris
taus mokslas, anot Kun. Gar
maus,- ne ką veikia ant žmoni
jos.

Su tokiom prakalbom labiaus 
katalikus atgrąsina nuo katali
kystės, nes pasirodo kad ir pats 
kalbėtojas netiki į Kristaus žo- | 
džius. Kadangi sakiniai kaip I 
pav., kad Kristus galėjo jūrių I 
vandenį ir audrą suvaldyt, ir I 
kad bedievis Kristų norėjo, bliu- I 
de vandens prigyrdyt viens ki- I 
tam labai-priešingi, tas sykiu I 
kompromituoja ir patį kalbėto- b 
ją. Paskui, sakyta kad Kris- 1 
tus pareiškė jog bažnyčios ne- ; 
gali nei pragaro vartai perga- Į 
lėt, ir čia pat ant vietos verkia Į 
kad jau bažnyčias griauna, ir J 
suprask tu žmogus kad nori ku- J 
ris čia teisingas: ar Kun. Gar- Į 
mus ar Kristus.. !

Tikintis.

t Laivakortes Atpigo 
į I Klaipėdą ir Liepoją $107.00 
T I Piliavą-Karaliaučią $106.50 
? War Tax $5.00.
J Pinigų siuntimas Lietuvon že- 
T minusiu kursu. Pinigus gauna 
X Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- 

ke 25—30 dienų'.

ž P. MIKOLAINIS
t 53 Hudson 'Ave.
t Brooklyn, New York

tl

tacija, toliau galima tikėtis bus 
daugiau išpirkta.

Neramumui kaltos daugiausia 
motinos kad nepamokina vaikų 
but ramiais, ir perdaug buvo 
naminės privirta. Tas negerai, 
moterėlės, kad būdamos moti
nomis užsiimat tokiu darbu, ir 
laužot įstatymus ir duodat savo

vaikeliams negerą pavyzdį. Bu
tu laikas jums sustreikuot ir 

1 neužsiimi tokiais nuodais ir ne- 
nuodint musų jaunos kartos; to 
vietoj galit paskaityt geru kny
gelių ir laikraščių, busit gudres
nės ir žinosit kad dedas civili
zuotame pasaulyj.

Pokilis užsibaigė 11 vai. va
kare. Visi išsiskirstė linksmai. -

Sena Mergelė.

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

URi RICHTER'S
^nJPAIN-,

y Gera sveikata yra verta auk- ' 
1 ainių doleriu, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain* 
Expellerio, kuris yra seuudrau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
kose arba pas.

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

Brooklyn, N. Y.

Kiek Justi Dolaris Jums Pelno Neša?
THE A.-B. SAVINGS AND LOAN CO-

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

į INVESTMENTŲ SAUGUMAS
4 Investinti į THE A. B. SAVINGS AND
5 LOAN CO. pinigai turi visiškai užtikrintą 
5 saugumą, kadangi kompanija visus jon su- 
į dėtus pinigus skolina tik ant pirmų mortge- 
4 čių ant gerų nejudinamų nuosavybių Cleve- 
4 landė, arba savo nariams ant padėlių kny- 
JS gelių.
C Griežta valstijos Budavojimo 'ir Paskolos
4 Department© užžiura nuolatai palaikoma ant
5 tokių įstaigų užtikrina visišką saugumą-.
į Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris inves- 
■Į tintas j Taupymų ir Paskolos, kompanijas
4 nežuvo nei vieno investoriaus. \
5 Bėgyje pastarų 29 metų netoli Du šimtai 
į Milijonų Dolarių ($200,000,000.00) buvo in-
4 vestinta į šitokias Įstaigas.
5 PELNINGAS DIVIDENDAS
5 Jūsų pinigai taipgi .uždirbs pusėtiną pel
's na. Abelnai imant, dividendai mokapii bu
le davojimo ir paskolos kompanijų šėrininkams 
S Clevelande pereitais metais buvo suvirš 9%. 
5 Nekurtais atvejais mokėta net virš 15 nuoš. 
4 Ne tik kad jūsų Šerai neša diktą pelną
4 dividendais bet jie taipgi auga vertėje kas
5 metai.
į Tokių kompanijų šėrai dabar yra verti ke- 
4 lis sykius tiek kiek už juos mokėta. Viena 

|14 Clevelando taupymų ir paskolos kompanija 
5 savo šėrų vertę išaugino $246.00 už $100.

.< LENGVA ĮSIGYTI ŠĖRUS
4 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 galimą 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 

■į dėjimas pinigų taupymui ant knygelės: kas 
4 savaitė ar kas mėnuo žmogus už juos mo- 
■j ka po tam tikrą dalį (kiek jam patinka), ii- 
5 kada pilnai išmoka gauna šėrų certifikatą. 
S Tuo gi tarpu jo dedami už šėrus pinigai ne- 
4 ša didesnį nuošimtį negu paprasti taupymui 
4 dedami pinigai, nuo tos dienos kada įmoka- 
S ma, ir už bile įmokėtą dalį.

Sekančiai galima pirkti 
rus, įmokėjus $5 narystes

1 šėrą, įmokėjus $5.00
5 šėrus, įmokėjus

10 šėrų; įmokėjuę
25.00
50.00

ištraukiamus šė
mio kožno Šero; 
ir po 
ir po 
ir po

.50 mėn.
2.50 mėn.
5.00 mėn.

Ii:

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

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

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

Ą. B. Bartoševičius — Prez.
Jonas Tidd — Vice Prez.
K. S. Karpavičius — Sekr.
V. Bartoševičius —■ Ižd.
S. Bartoševičius — Sekr. Pagelb.
taipgi yra organizatoriais ir nariais I Adresas

užtikrina atsakanti biznio vedimą ir indėlių 
saugumą.

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

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

. Algą gauni tik kada -protas ar raumenis 
dirba; bet padėti į pelningus ir saugius in- 
ves (mentus pinigai dirba visada, kada jau 
algos paliauja ateiti.
APIE TAUPYMUS

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

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

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

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

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

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

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Išpildykit šį kuponą ir rašykit Lietuviškai

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

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

Vardas

Jie t__r„_,__ _
kitų- Clevelande gyvuojančių ir didelius pel
nus nešančių tam panašių Įstaigų. Miestas Valst.

J



Samumas

PASMERKTASIS

kartą, pusėtinai žiovaudavo. Kiti mėgdavo 
užeiti j restaurantą pasidrūtinti. Tai mėg
davo direktorius ir vienas nedakepęs daili
ninkas, kuris tik vienas manė kad jis daili
ninkas. Jis buvo gimnazijoje paišybos mo
kytojas. Bendrai, visi mokytojai buvo lyg 
akmeniniai: kiekvienas savyj užsidaręs. 
Mokytojai gyveno savo, o mokiniai savo 
gyvenimu. Tik augštesniųjų klasių gim
nazistės jungdavo mokytojų personalą su 
mokinių luomų.

Petrui buvo trošku šitoje atmosferoje 
kur vien mokslas — ir vien sausas mokslas. 
Jis buvo dailininkas priverčiantis daiktus 
gyventi. Jo choro dainuojamoji daina gy
veno; klausytojui kėlė vaizdą po vaizdo! 
Džiaugės Petras tik savo išrinktųjų daini
ninkų tarpe, chore. Jautė kad čia, šitos 
jaunos širdjs, jj supranta, padeda gyventi 
meno, sielos gyvenimu. Gyvenimo užgrau-ĮSykį Varlė Garniui sako, 
dintas, su jo dulkėmis nešamas, visų šaltai 
sutiktas, tik čionai jisai gyveno ir džiaugės 
matydamas apie save šimtą suviršum dai
nuojančių, o du kartu tiek degančių gra
žių skaisčių akių!.... Čia jis gyveno!

Ar jie Petrą suprato nežinia, beit ger
bė ir noriai lankėsi j dainų pamokas. O ka
da choras dainuodavo tai audra, tai pava
sario lengvučio vėjelio šlamėsis, tai lais-

(VAIZDELIS) 
Rašo A, Vaičiūnas/

(Tąsa iš pereito num.)
II

JISAI buvo valstybinėje gimnazijoje muzi
kos ir dainų mokytoju. Turėjo nemažą 

dainininkų gimnazistų ir 'gimnazisčių cho
rą, kuris gražiai šventadieniais laike mo
kinių pamaldų ir per vakarėlius dainuoda
vo. Gimnazijoje buvo daugiau pusė tuks- 
tanties mokinių ir daugiau ketvirtos šim
to dalies mokytojų. Mokytojai, bent jų 
dauguma, buvo dideli materialistai: žiurė
jo 'kad daugiau uždirbti ergo daugiau pa
mokų gauti, o ar jas atlikdavo sąžiningai 
tai jau ‘kitas dalykas. Mokytojai turėdami
daug pamokų ir per daugybę darbo negalė-1 vės pajautimas vaizdų vaizdais maitino 
damr širdingai mokyti, atlikdavo tai labai | klausytojo sielą. Bažnyčion rinkdavos dau-

Iš to kildavo incidentų i giau kai paprastai žmonių paklausyti cho
ro giedojimo. Petras vienas čionai 'blaškės 
kaip paukštis klėtkoje. Jam gal būti tik 
vienam muzikos garsai davė, galės gyventi 
ir kovoti: nešė išganymą.

Kada būdavo choro pamokos, Petras 
visuomet anksčiau ateidavo. Susirinkdavo 
ir mokiniai bei mbkinės anksčiau paskirto 
laiko.... Ko? Niekas negali pasakyti. 
Į visas kitas pamokas/ eidavo dėlto kad rei
kia, o dainuoti eidavo kad širdis traukia. 
Ir dainuodavo! Vietoje pagal nustatyto 
programo valandą dainuoti, jie mokindavęs 
ir dainuodavo po dvi, Itris ii’ daugiau va
landų,
nes neturėdamas kam 
atverdavo dainai, savo 
būti gyva, gyventi....

Nuo nieko nelaukė

formaliai, sausai.
tarp mokytojų ir mokinių. Direktorius, 
nuolatos “užgėręs”, visuomet būdavo pik
tas ir vis jieškodavo priekabių prie moky
tojų ir mokinių, nors nei vieni, nei antri jo 
nebijodavo. Inspektorius buvo direkto
riaus dūdelė; neturėjo savo nuomonės, o 
taip manė kaip kiti. Buvo čia mokytojais 
bene pustuzinis kunigų, iš kurių vieni buvo 
auklėtojais, kiti kalbų mokytojais, o dar| 
kiti — tikybos. Be to, buvo čionai ir ke-i 
libs 'mokytojos. Prapuolė Onytė, Zyliukė 
Morta, Dilgelaitė Petrė, Trečiokaitė Mor
ta ir dvi ponios; viena tai toki ką išvarė 
savo vyrą, Lakunienė Marielė, kita — Mąr- 
gulienė Teresė. Augščiau minimo muzikos 
ir dainų mokytojo vardas buvo Petras, pa
vardė Lakūnas. Moterįs kartu, kai kuo
met, laikė opoziciją, ypač Prapuolė Onytė, 
nebe pirmos jaunystės mergina, skaitanti 
save dideliai išsilavinusi ir dabai kalbinda
vusi prie, kiekvieno moksleivio-moksleivės 
“nusidėjimo”. Kepurės nenusiėmė, nepa
matė ar kaip, tuojau Prapuolė Onytė ir 
jneša mokytojų tarybos posėdin kad štai, 
tas ar tas tą -ar tą; arba matė ką vakare 
vaikščiojant — gimnazistą su drauge ar 
atbulai; 'tai jau liedavo visą tulži. Nedaug 
atsilikdavo nuo jos ir Zyliukė Ona, neaugš- 
to ūgio, nesenai vos gimnazijos kursą bai
gus ir save labai rimta skaitanti mergina. 
Jodvi, kitoms pritariant, sudarydavo due
tą ii; visa ką patėmydavo tarpe mokinių, ir 
ko negalima buvo sakyti mokytojų tarybos 
posėdyj tą pasakydavo “kur reikia”.

Reikia priminti kad tos dvi merginos 
— viena jauna kita dukart tiek metų tu
rinti už pirmąją — beveik visame kame su
tikdavo: reikia kur nors ką pamokinti — 
tuojau “mokina”, “taiso”; reikia kur ką 
pamatyti, išgirsti,, suuosti — jos visa žino 
ir mato. Jos prigulėjo prie tos rūšies Lie
tuvos piliečių kurie šiandien visą likimą 
sveria — prie “davatkų”. Ir, žinoma, lai
mingas kas tokius “nesugriaunamus argu
mentus” moka savo siekiams sunaudoti.... 
Arba dar geriau: laimingas kuris tiek pro
to turi kad gali įgyti autoritetą tarp davat
kų.

Kiti mokytojai nieku ypatingu neat
sižymėjo išskyrus vieną kuris manė jog jis 
Lietuvių kalbą Labai gerai moką, ir vieną 
kunigą kuris save poetu skaitė ir kuriam 
kai kuomet davatkos ir sudavatkėję gim
nazistės duodavo įkvėpimą.

Gimnazija, kaip ir visos. Visokių mo
kytojų, visokių mokinių yra. Gimnazijos 
mokiniai ir mokinės leisdavo šapirografuo
tus laikraštėlius, vienus- juokų, kitus rinitų, 
kaip jie sakydavo, dalykų.

•• Petras Lakūnas su visais mokytojais 
maža bendro turėjo;: vieni su juo, su kitais 
jis nesiskaitė. Buvo tokių kurie jį arba jis 
juos gerbė.

» Mokytojai baisiai buvo nerangus: ne
rūpėjo' jiems spektakliai-koncertai. Tik 
valgė, mokino, patįs nuo mokinių mokino
si, miegojo, kai kas iš jaunesniųjų su gim
nazistė nueidavo kinematografan, kur, ne-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

DAINA
(Nata kaip: “Klerikalai ir 

Tuščias Puodas”)
Varlė Garniui sykį sako 
Pasitikus-jį ant tako: 
Tau tikrai ateitų galas 
Jei išdžiūtų visos balos.
Lietus balas mums gamina,

1 Žemė daug mus priaugina;
Tu gali mus susigauti
Ir gardžiai sau papietauti.

i Bet tikrai jums butų galas 
Jei išdžiūtų visos balos/— 
Pasitikusi ant tako

Perkūnas.
Nuo Juokų Red.: Pamainy- 

mui, čia sulaukėme gerb. Per
kūno eiles gerb. Aisopo stiliaus.

Nors čia apie gerb. Varles ir 
Garnį kalbama, bet kožnas su
pras ką gerb. Perkūnas nori pa
sakyti. Jeigu 
niai uždžiutų 
Tuščio Puodo 
kuo misti.

Kadangi tuščio puodo klausi
mas yra verktinai rimtas klau
simas, ir kadangi visuomenei bu
tų laikas apsižiūrėti, čia apie 
tas eiles daug ir nekalbėsime, 
nes itai ne juokai.

visuomenės kiše- 
aiškus dalykas 

gizeliai neturėtų

Vietinės žinios (sekant “Vie
nybę”) :

Gerb. J. Urbšaitis, Banko pre
zidentas, nusipirko “Dirvą” už 
nikelį, užmokėjo 5c.

J. Kaupa, “Dirvos" ir laiva
korčių agentas, nusipirko “Dir
vą” už nikelį, užmokėjo 5c.

J. Brazauskas, Mathew Smith 
manadžeris, nusipirko “Dirvą”

Čia Petras dėdavo visą savo sielą, už nikei j ir užmokėjo 5c.
gyvenime atverti, 
dainą priversdavo

ir nenorėjo pagar
bos: mokinių pasišventimas, jų atsidavi
mas tam darbui kuri jis taip mylėjo, buvo 
geriausis jam užmokesnis; kitokio užmo- 
kesnio už savo darbą jis nereikalavo.

Pamilo jis mokinius, o mokiniai ji. 
Buvo tai tikra, gili, tyra meilė. Petras my
lėjo visus kartu, o jie visi kiekvienas atski
rai mylėjo Petrą. Iš mokytojų pusės ne
reikalavo ir nenorėjo pagarbos arba ko ki
tą.

Išeinant iš gimnazijos Petrą vėl sutik
davo jo visos nelaimės ir vargai, tamsios 
dienos, ir" neapleisdavo jo iki jis nenueida
vo Į muzikos, o labiausia; dainų pamokas.

(Bus daugiau)

TAMSYBĖS
Kiek dar žmonijoj yra tamsybės,
Kiek yra kalnų didžios sunkybės!

Tamsybių jure baisi ’banguoja,
Joje paskendę žmonės dejuoja.

Negal išvysti saulės šviesybės,
Nerand sau niekur tyros ‘teisybės!

Miega paskendę baisioj tamsybėj,
Vargsta, dejuoja visad sunkybėj.

Laisvai negali dvasia lekioti,
Užtai neliauja niekad vaitoti!

J. Gogelis.
Gerkanis.

resnį ir pigesnį būdą surastų. 
Antai, Buddistai turi maldų ma
lūnus kurie už įjuos meldžiasi 
kasdien po 24 valandas ir 6 mi- 
nutas.

Taip butų pigiau.

Lengva bile 
Jis niekai.

Bet labai 
žmogaus gerumą,
tarp musų paprotis kitus tik 
smerkti.

ant ko pasakyti:

sunku ištyrinėti
Užtai ir liko

pasekmes. Kuomet aš buvau 
vaikas, — sakė jis, — aš labai 
norėjau būti kareiviu, be't mano 
tėvai įkalbėjo mari mokintis me
diciną.

— Ištiesų, — pridėjo rimtai 
jo draugas. — Labai tankiai 
žmogus turi pasitenkint mažu 
saiku, jnors įsivaizdini norįs la
bai daug apimti.

Jonas Valionis, dar būdamas 
vaikinu, sykį kalbėdamas meilės 
žodelius savo mergelei į ausį, 
pasakė:

— Aš tave taip myliu, taip 
myliu, kad galėčiau tave gyvą 
suvalgyt.

Paskui jiedu apsivedė.
Vieną sykį ji padėjo jam bliu-1 

dą zupės ant stalo. Jis bemai- 
šydamas rado bliude plauką.

Sako jai:
— Kad jau tu ir neatsargi: 

žiūrėk, bliude plaukų primėtei.
Ji priėjo prie bliudo, pažiurė

jo į plauką, ir sako:
— Ar atmeni, Jonuli, kaip tu 

man prieš apsivedimą sakei : Sa
kei galėtum mane visą gyvą su
valgyt, o dabar vieno mano 
plauko negali nuryti....

V
Rudenį, lapams nubirus, nors 

ir šilta vėl užeina, medžiai ne
sprogsta. O pavasarį kadir per 
sniegus žiūrėk jau pradeda gal
vutes kišti, 
įšįla.

Reiškia ir 
kožno darbo 
ilsėtis.

Geri!
jei kada adugiau

medžiai pailsi. Po 
žmogui irgi reikia

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

cigaretai

Pirk Šiuos Cigaretus ir Taupyk Pinigus

J. Mačiukas, “Rūbo” B-vės 
.atstovas, nusipirko “Dirvą” už 

I pikelį ir užmokėjo 5c.
J. Bartkus, fotografas, nusi

pirko “Dirvą” už nikelį ir už
mokėjo 5c..

V. P. Banionis, visų kuopų 
sekretorius, nusipirko “Dirvą” 
už -nikelį ir užmokėjo 5c.

A. Staseliunas, draugysčių są
ryšio pirm., nusipirko “Dirvą” 

j už nikelį ir užmokėjo 5c.
' J. Katkauskas, buvęs SLA. 14 
kp. pirmininkas, nusipirko “Dir
vą” už nikelį ir užmokėjo 5c.

‘ir tt.

Vienas žmogelis turėjo povą 
ir keliolika vištų. Povas vaik
ščiodamas po sodną dabino jo 
visą kiemą, o iš vištų jisai tu
rėjo gardžių kiaušinių ir kas ry
tas ant pusryčių po kelis suval
gydavo.

Povą jis lesindavo geriausiais 
grūdais, o jeigu vištos pribėgda
vo prie grudų tai vydavo jas 
šalin, ir norėjo kad jos kur pa
tvoriais žole ir vabalais prisi- 
žyriavotų.

Kada vištos nustojo dėję kiau
šinius jis pyko, o nors povas 
niekad jam naudos nedavė tas 
paukštis jam buvo geras.

Išvedimas: Niekad mes ne
mokam apvertint naudingo dai
kto, o .tik niekur pirmoj vietoj 
statom. ,

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

“Artojo” No. 5 ei- 
patarti’ tiems poe-

Kuris žmogus supranta augštesnius 
siekius ir vykdo juos gyveniman, tam ma
žai lieka laiko žemesniais darbais užsiim
ti.- .• * ' J. Gogelis.

Lietu'viškai-Angliška*- ir Angliškai-Lietuviškas
ŽODYNAS

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

Perskaitę
I les, norime 
tams daugiau apsižiūrėti kas 

lyra po jų kojų, ant ko stovi, o 
ne skraidyti po erdves — tada 

j gal'jų eilės išeis kiek geresnės.
Juk musų žemelę galima ap- 

| dainuoti puikiausiais žodžiais, ir 
čia viską matant po akių ge
riau sektųsi eilės rašyti negu 
kalbant apie nežinomas tolybes.

Skaitydami tą patį num. “Ar- 
; tojo randame kitą keistą daly- 
I ką — netikėtą sutaikymą ant- 
galvių su rašytojų parašais.

štai, pav., yra gražus vaizde
lis, kurio antgalvį ir autoriaus 

| parašą sykiu skaitant išeina:
‘‘Išmestas į Gatvę — A. A. 

Tulys.”
Seniau, atmename, buvo kitas 

' keistas susitaikymas, eilės:
“SkridoJLėkė — Jul. Baiiiu- 

I lis”.
Kartais iš atskirų dalykų su

sidaro gražus sakiniai.

Vaikų vajus. Paskiausias cu- 
das klerikalų padangėj pasiro
dė šitas. Sumanyta padaryt vai
kų vajų.

Vajus reiškia tą. Jeigu ko 
trūksta, nėra, arba neturi, reik 
turėt, iš kur nors gaut, paga
mini. Chicagos “Raugas” pa
skelbia vaikų vajų.

Tai bus krikštynų!

Kareiviavimas — plati žmo
nių žudynė; daktaravimas —: 
tik po biskį.

Dr. Trikojis pasakojosi savo) 
draugui apie savo gyvenimą ir

Šita graži puikių eilių ir dainų knygele 
turi 144 puslapius. Kaina 5Oc. 
Reikalaukit “Dirvoje” tuojau.

TRIMITAS

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia- I VOS 
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patjs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
•Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas .

Reikalaukit “Dirvoje”

$19.00
$11.00

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 knygą iš 176 puslapių, gražiais minkštos 0- 
dos viršais; -plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Gerb. Dargvainio nepastebėta 
Pastabukė: Anava naujas su
manymas! “Darbininke”, Nr. 
119 (Reiškia pernai, — Juokų 
Red.), tūlas žemaitis išrišo di
džiausios svarbos klausimą. Pa
gal jo Žemaitišką protą išeina 
šitaip:

1) Be Dievo pagalbos Lietu- 
nepriklausomoji Valstybė

I nebusianti pastatyta.
2) Kad Dievas pagelbėtų rei- 

! kia į jį melstis.
3) Kadangi griešnų kunigų 

maldų Dievas neišklauso, reikią 
| popiežiaus, vyskupų ir larcivys- 
kupų maldų.

4) Ir jis pasiūlo: Šuaukąu- 
kite, durneliai, $500 ir pasiųs
kite juos popiežius kad jis atląį- 

Pkytų mišias už Lietuvą!
Tik ir reikia galvos, žemaitiš

kos galvos, kad tokį biznį sugal-■ nua gaivus, Adu tuių uizaiį au^di-.wf'f 

voti. . '
| Geriau butų jei žemaitis ge-

SAUGI IR TVIRTA
IR AUGANTI DIDYN KASDIEN!

Kadangi Tai Yra Sena Įstaiga ir Moka 5% Už Padėtus 
Taupymui Pinigus.

THE MUNICIPAL SAVINGS
& LOAN COMPANY

ĮSTEIGTA 1913 M.
Sumokėtas Kapitalas Vienas Milijonas Dolarių.
Abelni Šaltiniai Sausio 1, 1922, $1,906,694.00.

Tai yra trečia didžiausia Kompanija Clevelande, iš atžvilgio nuo
latinio sumokėto kapitalo

PENKI OFISAI CLEVELANDE 
MAIN OFFICE — 2nd Floor HANNA BLDG.

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

Superior Skyrių 7909 Superior Ave.
M. A. VINSON, Vedėjas. ■'

West Side Skyrius ’ Miles Ave. Skyrius
2820 West 25th Street - • 12301 Miles Avenue

PASARGA: ši Įstaiga neturi jokių ryšių su nauja kompanija 
nesenai atidaryta ant Superior Ave. prie East 34to Street.
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SPOSAS
ir nėšio-1 Aš, o, išgeriu daugiau, ir tai 
verpetai | nieko.
kįla net

j gatvę.

Ji pripylė dar po vieną ir ta
rė:

— Na, imkite, žiūrėsime 
bus.

Ji besijuokdama atvertė 
do skverną ir pažiurėjo.

— Norite pinigus atimt? —

kas

Ta-

I

I
I

4

n

?!

f

n

Smarkus vėjas putė 
jo šiukšles. Susisuks 
dulkių, popiergalių ir 
iki stogų viršaus.

Aš su Tadu išėjome
Mums reikėjo nueit į tam tikrą 
vietą kurioje buvo dirbama dėg-1 
tinė. Per duris inėjus, mus pa-1 
tiko kvapas ir mes supratome |
kad nepaklydome. Po apačia tarė Tadas, 
varinio puodo degė ugnis, o nuo — Ne, -r- atsakė: — Bijau 
viršaus tęsėsi visaip išraitytos kad kartais neturėtumėt žvaig- 
dudos ir iš jų lašėjo skaistus ždės prisisegę.
skystimas.- — O! — sušukau aš. — Ta-

Namie nei gyvos dvasios. imista manai kad mes Šnipai!
•— Tai laime! — kuždėjo Ta- — Baugu! — ji atsakė.—Vis- 

das. — Galime gert kiek norim. Į ko gali pasitąikyt.
— Ištikro, — aš pridėjau. — 

Lyg tai mes čėdysim.
— Na, na! — pasigirdo plo

nas balsas: — Susilaikykit!
Pasirodė jauna ir labai graži 

mergina. Ji 
nusigandus.

— Tamista 
tarė Tadas, 
gaut pirkt tos sulos?

— Ne! — ji papurtė galvą.— 
Mes neparduodam.

— Nebijokite! — pasakiau 
aš. — Mes ne blaivininkai; męs 
nieko blogo.

— Suprantu, — ji prasijuo
kė. — Galėsit gaut.

Ji atnešė 
las, butelį, 
ir tarė:

— Pirma
Mudu pažiūrėjome viens į 

tą. Gi ji pripylė ir sako:
— Na, imkite!
— O tamista? — tarė Tadas.

— Mes vieni neišdrystame.
— O! — ji atsiminė. — Aš 

save ir pamiršusi buvau.
Pakėlėme taures; prinešėme 

prie 'lupų, dulkt! ir nėra.
— O ką? — ji pratarė. — 

Geros padaryti dar mes neišmo
kome;

— čia gera, — aš pasakiau.— 
Tokios kelis ištraukus gali būti 
linksma.

ji pripylė dar po vieną, ir mes 
greit išmaukėme.
davė smarkios kokios turėjo.

— Jau man paausiai kaista,— Gal jos nori mus pavęžyt. 
tarė Tadas.

— čia tamista šposą iškir- viena. — Gal padėtumet patai- 
tai! — pasakiau hš. — Mes ne- syt?
galėsim paeit.

— Nuo tiek? — Ji juokėsi:-

Ir man 
pati 
ėjau

Taip

mes

truputį buvo lyg

tik viena? — pra- 
— Gal galėsime

baltos, kai
Sujieškojo

$ 
h

t

a
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.7W’ dali įstaigoje |nau

savo įstai- 
jau tokis

Henry J.
141

YOTANS and NEURONES |
Elektriški Kontraktoriai 

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

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

butų galima paduoti daugelį ne
užginčijamų faktų, bet del sto
kos vietos Ibus gana paminėti 
šiuos du faktus: Viena, per tą 
banką važiuoja į Lietuvą įr iš 
Lietuvos ne tik vieni Lietuviai, 
bet žmonės visokių tautų, pertai 
per ją kas savaitė išvažiuoja 
šimtai žmonių į visas pasaulio 
. Js: o antra, tas bankas tar
nauja keleiviams jau per tris- 
dešims metų ir dėlto yra pilnai 
prityręs kas keleiviams yra bū
tinai- reikalinga.

Kelione Jūrėmis
Kelionė jūrėmis bus maloni, 

i patenkinanti, ir nebauginanti 
jeigu keleivis prie tos kelionės 
bus atsakančiai prisirengęs. O 
kad prisirengti atsakančiai rei
kia žinoti kas yra būtinai rei
kalinga, ir kad !tą žinoti nega
na pasiklausti pas savo draugą, 
bet reikia pasiklausti į 
kuri turi tam patyrimus, per 
kurios tarpininkystę tarpe lai
vų kompanijų ir keleivių va
žiuoja žmonės visokių tautų ir 
į visas pasaulio dalis.

Tokioje įstaigoje kuri siunčia 
pinigus ne tik į Lietuvą, bet ir 
į visas pasaulio dalis, ir turi ry
šius su didžiausiais bankais Lie
tuvoje, Vokietijoje, ir kitose ša
lyse, nusiunčia pinigus į visus 
bankus Lietuvoje, o ypatingai į 
Valstybinį Lietuvos Kredito 
Banką, kuris turi skyrius visuo
se didesniuose miestuose Lietu
voje, ir gauna knygutes nuo pa
dėtų tuose bankuose pinigų.

Tokioje įstaigoje kuri turi sa
vo atstovą Kaune, ir norintiems 
atvažiuoti į Ameriką suteikia 
aiškiausius patarimus, pagelbsti 
gauti Lietuvos užrubežinį pas- 
portą, nuveda pas Amerikos 
konsulą ir kas galima tame rei
kale pagelbsti, palydi keleivius 
iki laivo, ir praneša 
gai New Yorke kad 
keleivis atvyksta.

Taja įstaiga yra: 
Schni'tzer State Bankas, 
Washington St., New Yorke, ku
ris turi visus augščiau minėtus 
parankumus, ir prirodymui to

negu danguje yra.
I Gi automobilis pleška ir pleš- 
ka per 'tokias gražias apielinkes. 
Tai buvo pats bezdų žydėjimo 
laikas. Vėjas draikė tą puikų 
kvapą po apielinkę, o retkarčiais 
įbloškė ir pas mus per langą.

-r- .Ar važiuosime į tą pačią 
vietą kur pernai buvome?

— O ne! — atsakė ji. — Va
žiuokime pas mus į namus.

— O! — aš papurčiau galvą.
— Ką pasakys jūsų tėtė, ma
ma?

— Nebijokit! — atsakė. — 
Jie išvažiavę į Floridą ant va
kari jų.

— Oho!
Važiuojant per tokias puikias 

apielinkes nesinorėjo ir manyt 
kad mes ant žemės esam. Ro
dos'’ Venaus, ■ Marso, ar Jupite
rio keliais važinėjamės. Namų 
gražumas; priešakiai lyg alto
riai. Antgalo musų limozinas 
pro geležinius vartus įsuko į 
kiemą.

— Na, Tadai! Dar tokioje 
vietoje nebuvome.

— Prisigėrę vistiek langus iš
daužysime.

— Sustok!
Per duris inėjus, matosi pui

kus piešiniai.
— Ve! — kuždėjau. — Tai 

paveikslas.
‘— Et! —’ atkirto Tadas. — 

Tokį matant nei busi girtas, nei 
pavalgęs.

Musų mergos-žiboklės inėję į 
priemenę tuojau pasidėjo skry
bėlaitės ir viršutinius švarkus. 
Plaukai apkirpti, kai ramulės. 
Mums pasidarė nejauku. Mes 
nemokame apsieit tokioje vieto
je. Bet iš jų akių matyt kad 
musų pasielgimo įvairybė 
goms patinka.

Suvedė mus į tokį gražų 
barį, padėjo cigarų dėžę, 
sėstis rūkyt, ir pačios .išėjo.

— Kas čia bus? — murmte
lėjo Tadas.

— Patekom, — pasakiau. — 
Kas bus kas ne, o į kailį tai vis 
gausime.

Užsidegėme Ipo cigarą, susė
dome, a'tsilošėme, rūkome, ir pu- 
čiame į lubas.

— Puiku! — kuždėjau. — 
Nors sykį ir mes aristokratais 
likome.

Tarnaitė prasivėrė duris ir” 
paprašė kad eitume. Nugi čia 
pataisyta valgyt. Susėdome. 
Degtinei taurės padėta bentgi 
atsakančios. Manau, kai ištrauks 
mergos po porą tai jau joms 
nieko nereiks. Taip ir buvo. 
Kaip tik išmaukėm 
'tuojau Tadas pametė 
mėsą ima iš lėkštės 
Mergos susijuokė ir 
kas pasiėmė mėsą, 
po trečią taurę ir visi išmaukė
me. Man ant sienos pradėjo ro
dytis vaivorykštė. Puiki puo
ta:

— Vaja! — sušuko tarnai
tė. — Tėvas! Jie jau parvažia
vo!

— Vaja! — rėkė-Nelė. — Jie 
namie!

— Vaja! —- spiegė Virginė.
— Dabar tai jau bus....

Tarnaitė greit bonką nuo sta
lo, ir mudu užvedė į viršų ir 
liepė lyst po lova.

— Bloga! — kuždėjau. — Kas 
bus jei tas senis mus čia už
tiks?

— Tylėkit! — atsiliepė tar
naitė. — Jis gali jus peršaut.

— Tai, Tadai! Dabar tai mu
du tikri aristokratai.

Ąš po lova būdamas pasisie- 
kiau ir pasiėmiau nuo kėdės pa- 
duškaitė ir pasidėjau po galva, 
o mano vargšas Tadas guli ant 
grindų.

— Ar ilgai čia reikės but?
— Kolei tėvai sumigs, — at

sakė tarnaitė.
— Ar tėvas čia neateis?
— Gal ne, — atsakė. — Bet 

jei jis supras kad čia kas buvo 
tai bus bloga.

— Supras, — kuždėjau aš. — 
Juk musų kepurės ten apačioje.

— Vaja! — nusigando tar
naitė. — Aš eisiu jas paslėpt. 
'Tik jus nesibaladokit.

Mudu iš išgąsčio išsipagirio
jome. Tadas man kužda į ausį:

— Keno ta lova? Jei mergų, 
ar tarnaitės, tai nieko, bet jei 
ta kvailė per apsirikimą, išsi
gandusi, įvedė į tėvų kambarį, 
tai mes žuvę.

Temsta. Apačioje girdėt bal
siai šneka. Aš iškišau galvą iš 
po palovės ir žvalgausi: Ant 
staluko pypkė, o ant gembės 
kabo vyriškas naktinis švar-

kas.
— Čia senių lova, — pasakiau j 

aš. — (Bus bloga!
— Kodėl tu taip sakai ? — at

siliepė Tadas.
— Pypkė, — atsakiau. — Ant 

staluko yra pypkė. Bet gal kar
tais mergos mėgo rūkyt?

Brakšt, brakšt, brakšt užlipa 
kas. Matyt kelinės.

M

Kosti.
Pradaręs duris pažiurėjo ir 
ėjo sau.

Tylime.
Taip kieta ant tos aslos, 

• taip nusibodo kad nors imk 
nusprogk iš nerimasčio. Galų 
gale kas tai inėjo. Cvinkt, už
suko raktą duryse ir uždegė ži
burį. Matyt mergų kojos. Nu
sirengė.ir sugulė. O gal ne,jos. 
Veidų mes nepamatėme.

— Tai pasiutėlės! -— kuždėjo 
Tadas. — Kodėl jos dabar 
padarė?

— Imsiu už kojos.
— Neimk! — sudraudė 

das. — Persigąs, sukliks ir 
bloga.

Atrodė ka'd jos užmigo. Išlin
dome. Jos miega net išsižioju
sios. Aš paėmiau vienai už no
sies ir paspaudžiau.

— O, Nele! — murmėjo ji. — 
Duok man miegot.

— Ką čia daryt? — sakau.— 
Galėtume jas išsinešt.

Paspaudžiau knypkį, 
gė elektros žiburis. Jos 
miega. Nuklojome kad 
tų vėsumą. Nepabunda. 
rime į tas taip išlepintas mie
gančias mergas. O gražumas! 
Nors imk ir glauskis prie ša
lies..............

— Aš griebsiu į glėbį.. -... — 
tarė Tadas.

— Susilaikyk! — pertariau.— 
Sukliks. Ateis tėvas, ir kas tą 
syk?

Aš atsisėdau prie stalelio ir 
paėmęs popieros užrašiau šitaip:

“Kodėl jus taip pasielgėt? 
Paslėpėt mus po lova ir pačios 
atėję užmigot.” Ir padėjau sa
vo ■ antrašą. Paskui atsukome 
duryse raktą, nulipome pirštų 
galais ir išėjome sau. Po kelių 
dienų gavau laiškelį kuris skam
bėjo šitaip: “Mes nemiegojome,! 
tik taip nudavėme. Labai gaila 
kad nei bučkio nepalikote mums 
ant lupų....”
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Priėjom.
žiuriu, viena iš jų man kur 

tai matyta, bet negaliu atsimint 
kur.

— Nepažįsti manęs? — pra
šnekino. — Tamista esi mane 
matęs.

Aš tyliu, o ji šypsosi,
dingt į galvą jog tai ta 
kuriai aš pernai degtinės 
pirkt.

— O! — aš sušukau. — 
netikėtai ir vėl mes.

Aš pakėliau kepurę ir
pasisveikinome. Ji pakvietė ma 
ne sėst į savo limoziną. Ji tuo 
jau išsiėmė cigaretą, įsikišo 
dantis, ir kitą duoda man. Ta 
das ir ta antroji merga taipg 
sulipo į limoziną, ir mes vis 

_  rūkome. Begalo puikus atsiti 
kimas. Puf, puf, puf! Durnai 
apie ausis raitosi.

Važiuojąme.
— Pasakykit kaip mudu per- 

siskyrėme pernai -girioje? — 
prašnekau aš. — Aš pasibudau. 
Žvalgausi. Tavęs nėra.

Ji juokiasi.
— Aš miegodama išsipagirio

jau, — tarė ji. — Visa susivė
lus. Nusigandau, žiuriu — au
'tomobilis tebėr. žinojau kad 
nuo tėvo tai atsiiųisiu. Pajudi
nau tamista. Bet buvai labai 
įmigęs. Palikau.

— Puiku buvo, ar ne?
— Vaja! ’— ji sušuko. — Aš 

norėčiau dar sykį savo gyvenf- 
me tokį puikų banketą turėti.

Šnekant, vis ji žvelgė į rišulį 
kurį aš turėjau.

— Kas čia? — antgalo pa
klausė. — O, kokia laimė butų 
jeigu čia butų degtinė!

— Atspėjai! —
Mes vistiek 
paragavę, 
draugė?

— Vaja! 
papasakosiu kaip neapsakomai 
puiku pasigėrus, ir ji gers. Ji 
yra’mano sesuo.

Dabar ji papurtė už peties sa
vo seserį ir prašneko:

— Nele, o, Nele! Tu nori deg-
I tinės?

— Nežinau, — atsakė ji. — 
O iš kur mes gausime?

— Čia yra, — tarė ji. — O, 
Nele 1 Jei tu išgertum porą gur
kšnių tu nežinotum ar esi dan
guj, ar dar geresnėje vietoje.

— Argi! — atsiliepė Nelė.— 
Aš labai noriu but kur geriau

taip

Ta
bus

at-

iš-

Į PILIAVĄ Hamburgą 
Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 

ORBITA Geg. 13 Bir. 24 Rugp. 5 
VESTRIS - - - - Geg. 20 
CITY OF VALENCIA Geg. 25 

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

Tiesiog į Cherbourg, 
Southampton ir Hamburg 
Visi kambariukai atskirai.

Ekstra mokesčių nėra,
ROYAL MAIL 

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

117 W. Washington St. Chicago

— Gerai, — aš pasakiau.
Aš turiu žvaigždę.

Su tokia puikia šypsą akyse 
ji priėjo prie manęs, atvertė 
mano skverną ir pažiurėjo ar 
tiesą sakau.

— Sustok! — paėmiau jai už 
rankos. — Pasakyk kode! tokia 
graži būdama tamista parduo
di tą sultį.

— Ačiū už. komplimentą, — 
atsakė ji. — Mat, man kartais 
pasitaikytų valdžios agentas ir 
norėtų areštuoti, mėginčiau 
siprašyti.

Nusipirkome degtinės ir 
ėjome. Eit namon ir gert
nepatogu. Nueit į smuklę ir gert 
savo vėl sarmata. Nusprendė
me eit į girią ir pasigert. Jei 
nepajiegsime krepešiot namon, 
ten pat galime ir dribsot.

Važiuoja automobilis.
Tadas išsiėmė iš kišenės po

pierinį dolarj ir plevėsuoja, tar
si vėliava. Au'tomobilis susto
jo.

— Na! — aš pratariau.: — 
Kam tau reik užsikabint?

— Tai kas? — jis atkirto. — 
Mergos. Gal pavėžyš.

— Tu mulkiau! — užrikau.— 
Kam mums jų? Tegu jos sau.

Jos išlipo, priėjo prie* gakti- 
riio, ką tai sukina ir juokiasi.

—- Eikim sau! — pasakiau.— | 
Pristosi — tai kirsiu per spran- 

Ji matomai dą.
— Tylėk! >— atšovė jis. —

krišto- 
taures

užside- 
vistiek 
pajus- 
žiuri-

turit pamėgint.
ki-

atsakiau. — 
nepersiskirsimę ne- 

Ar mėgsta ir tavo

— ji šaukė. — Aš

mer-

kam- 
liepė

— Sugedo vežimas, — tarė

— Eikim, — Įtarė Tadas. 
{Mat, mergšės nepavažiuoja.

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKJT JŲ AUTORIŲ

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

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

Žalčio ir Gulbė-Dievalčio Duetas (iš op. “Eglė-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ................................... .............

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

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

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

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
26c 
15c

30c

75c

35c

Stygos (duetas)

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

šliburis.

30c 
75c

ST. AIMKAUS VEIKALAI
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ...;................................

Ant Tėvelio
(mišram

Ai Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Ataiįveikinimai au Giria (miir. chorai) ..........
Ai laivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ....... 
Ataiaveikinimaa au Tėvyne (miir. chorui) .. 
Darbininko Daina (miir. chorui) .......... 
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina- (solo)
Mes Padainuosim (miir. chorai) .......... 
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. cbirui).. 
Nėsigraudink, Mergužėlė ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorai) ..................... 
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ............ 
Oželis (miir. chorui) ..................... 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........

lygiams balsams) ...

(solo) .............
Gimę (chorai)

35e 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c
30c 
30c

30c
50c 
60c 

1.60
1.00

paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ........ 
Plaukia sau ^Laivelis (duetas) ...........................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

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

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

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

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

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ........... ........................
Graži čia Giružė (solo) ..................... 
IGinkim šalį Lietuvos (mišriam chorai) .... 
Meile Uždegta Kratinė (solo) .............. 
Meilė (solo) '............. ................. 
Mea Grįšim Ten (mišriam chorui) ..................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ..... ........ 
Visuomet širdis Surakinta ....................................

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .......... 
Karvelėli (mišr. chorai) .......................................
Lėk, Šakalėli (mišr. Chorui) ................ 
Užmigo žemė (mišr. chorai) ................
Kanklės. Liet, dainos. Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

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

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

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

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

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

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

DIRVA

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

50c
60c
25c
30c
45c

75c 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35e 
35c 
35c 
60c 
26c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50c

75c 
50c 
50c 
65c
40c 
75c 
26< 
60c

26c
80c
40c
35c-

25c

35c
60c
50c

1.00

25c

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Spaudos Draugija yra 
teisėtai Įgaliota “Varpo” Bendrovės Agen
tūra, tat čia galite užsirašyti

“LIETUVOS ŪKININKĄ” 
kurs eina Kaune, su priedais: “Sveikata”, 
“Žemė”, “Jaunimas” ir “Lietuvos Ūkinin
ko Kalendorius”. Prenumerata metams 
$2.00 (reikia pridėti 25c., persiuntimui pi
nigų).
Amerikos Liet. Spaudos Draugija užrašo 
ir visus kitus Lietuvos- ir Amerikos' laikra
ščius.

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

370 West 30th Street. New York, N. Y.

po antrą; 
šakutę, ir 
su ranka, 
jos į ran- 
Pripyliau

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS t—1!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Lošia 3

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų komedija, 
moterįs ir 4 vyrai. 54 pusi, 
visų scena ta pati.
Ka’na 35c.

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

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

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

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

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

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

gediją, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų ir 15 vyrų. 
Kaina 50c.

širdis — keturių aktųMotinos 
drama, 48 puslapiai, 4 mote
rįs ir penki vyrai. Kaina 50c

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

"Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.1

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

Valzbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofise

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta jil Jie prašo 
daugiaus 1 Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumem per paštą, tai reikia siųsti 40c. į

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

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

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

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

arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

X A. B. BARTOŠEVIČIUS
A 3352 Superior Ave. Cleveland, /K
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nesubrendimas pasirodė rišant riais pasipiktinę. Tuo tarpu dar 
smuklių klausimą: nutarė atida-1gyvuoja tik penkios smuklės, iš 
ryti dvi smukles Seirijuose, o Į kurių dvi teisėtos, nes Taryba 
dabar žydai prikalbinėja pasi-. sutiko duoti leidimus lik dviem, 
rašyti kad butų miestelyj dėvy- o tris atidaryta neteisėtai.
nios smuklės. Reikia pasakyti “Blaivybės” savaitė praėjo 
kad tas jiems ir sekasi: Girdėti “ramiai”: nei žodeliu ji nebuvo

dangi į Popiežiaus sostą jis pa
kliuvo su Ispanijos, Francųzijos 
ir Portugalijos karalių pagalba 
ir už tai jiems raštu buvo paža
dėjęs panaikinti Jėzuitų ordeną, 
karaliams reikalaujant sutarties 
išpildymo grasinant paskelbti 
apie tai visų žiniai jeigu popie
žius to tuojau nepadarys, nieko 
kito Klemensui neliko kaip tik 
panaikinti Jėzuitų ordeną, ką 
jis ir padarė. Už tai jis, žino
ma, trumpam laikui praslinkus, 
buvo jėzuitų nunuodintas. Taip 
pabaigė jėzuitai pirmą savo is
torijos laikotarpį, nes 1814 m. 
popiežius Pius VII vėl atgaivino 
jų ordeną.

Ne geresni buvo ir kiti vie
nuolių ordenai. Persekioti vi
sus kitaip tucinčiūs, vadinti juos 
eretikais, žudyti ir deginti ant 
laužų — vis tai buvo įvairių vie
nuolių ordenų darbai.

Dabartiniu laiku, pakilus žmo
nių apsišvietimui, vienuolynai 
savaimi nyksta ir nustoja reik
šmės visuomeniniame gyveni
me. Tik ten .kur žmonės dar 
tamsus kunigija prisimindama 
senovės laikus tebesuka tas vo
rų guštas. Taip darosi musų 
dienose 'Lietuvoje. Įsteigta vie
nuolynai Mariampolėje, Pažai- 
slyj, Kretingoj, į kuriuos, kaip 
teko patirti, jau "yra priviliotų 
ir iš jaunuomenės, ypač mergai
čių tarpo. Musų apskrities ke
lias mokytojas suviliojo kuni
gai.

Bet kunigams ir to maža. Jie 
stengiasi sutraukti Lietuvon vi
so pasaulio įjuodasias jiegas. 
Krikšč. Dem. Seimas (daugu
ma) nutarė gražinti jėzuitams 
ir kitiems ■ ordenams visas- tas 
žemes kurios savo laiku buvo 
jiems atimta caro valdžios, o 
dabar perėjo Lietuvos valstybės 
žinion.- Taipogi nutarė grąžin
ti jiems turtus, namus, ir tt., 
kurie -priklausė jiems senovėje.

Tokiu budu senai išsisklaidę 
po visą'pasaulį vorai-ordenai vėl 

i įgyja Lietuvoje savo nuosavybę 
ir vėl. suks čia savo guštas.

Jiems turi būti grąžinta net 
Seimo rūmai. Nežiūrint į tai 
kad Lietuvos bežemiams ir ma
žažemiams neužtenka žemės tas 
“krikščioniškas” Seimas paliko 
vienuolynams po 80 ha. žemės.

Viduriniai amžiai, dvasios ir 
kūno vergija, kunigų ir klerika
lų sauvalia ir apšvietos naiki
nimas.

Lietuva bus priklausoma nuo 
Rymo ir jėzuitų.

To leisti negalima.. Negalima 
leisti naikinti kultūrą ir 'įvesti 
barbarų laikus.

Todėl kiekvieno susipratusio 
žmogaus pareiga- yra visomis 
išgalėmis kovoti su panašiomis 
klerikalizmo pastangomis. Lai
kas jau nutraukti kaukes nuo 
tų “Dievo tarnų” veido ir paro
dyti visiems jų plėšikų-vilkų 

•Kaip negali būti dar-

TAPOMOSIOS VALS
TYBES KASOS

Amerikos (Lietuviai dar, ro
dos, neatkreipė reikiamos domės 
į vieną didžios svarbos dalyką. 
Kur geriausia laikyt pinigus at
sargiam žmogui ir Lietuvos my
lėtojui?

Atsakymas tvirtas ir aiškus: 
Be abejo Taupomojoje Lietuvos 
Valstybės Kasoje.

Visi gerai atsimename pana
šias kasas po Rusų valdžia. Jų 
butą prie kiekvieno pačto. šim
tais tūkstančių ir net milijonais 
rublių sunešdavo žmonės pinigų 
į taip vadinamas “Sberegatel- 
nas kasas”. Skaudėjo Lietu
viams širdį kad patįs musų bro
liai induodavo Maskoliams į ran
kas ginklą ant savo galvų. Bu
vo žinoma kad tais pačių Lietu
vių sudėtais pinigais Rusų val
džia veisė Lietuvoje burliokus. 
Bet negalima buvo smerkti tų 
žmonių už tai kad jie dėjo jJlni- 
gus į tas kasas. Nes tos kasos, 
šiaip ar taip, Ibuvo tada (sau
giausia vieta pinigams laikyti.

Dabar virto kita gadynė. Lie
tuviai savo pinigais nebereika- 
lauja stiprint savo priešų. Dar 
rugpjūčio 4 d. 1919 m. laikino
sios vyriausybės buvo priimtą 
Taupomųjų Valstybės Kasų įs
tatai.

Tų kasų tikslas:.!. Priiminėti 
indėlius procentams auginti ir 
duoti gyventojams progos taup- 
menis didinti. 2. Valstybė at
sako už Taupomosiose valstybės 
kasose sudėtąsias sumas ir ka
pitalų visumą. Sumos tos ir 
kapitalai negali būti naudojama 
valstybės išlaidoms. Taupomo
sios Valstybės kasos visas indė
lių sąskaitas laiko paslaptyj ir 
duoda apie jas žinių ‘tiktai tau
pytojų! arba teisėtam jo atsto
vui. Be to, šios žinios gali būti 
suteikiama pareikalavus teismui 
arba kitai valdžios įstaigai ku
riai įstatymu leista tų žinių rei
kalauti. Už suteikimą žinių apie 
taupytojų sąskaitas be tinkamo 
pamato kasų tarnautojai atsako 
įstatymais.

Galima pasidėti į tas kasas 
iki vieno milijono auksinų.

Nuošimčiai mokama į metus 
už 100 auksinų — 3 auks. ir 60 
sk., arba 3.6%. .

Kasos yra kol kas įsteigta 
šiose vietose: Prie Kauno Iždi
nės, Mariampolėje, Vilkaviškyje, 
Alytuje, šakiuose, Ukmergėje, 
Kėdainiuose, Rokiškyje, Pane
vėžyje, Raseiniuose, , Utenoje, 
Šiauliuose, Pasvalyje, Telšiuose, 
Tauragėje, Mažeikiuose, Kretin
goje. 

▼ ▼ ▼
SEIRIJAI — UŽMIRŠTAS 
KAMPELIS

Maža žinučių ir Seirijų — 
Dzūkų sostinės. Pamanytum 
kad apie Seirijus nėra ko nei 
rašyti. Seirijų valsčius gana 
didelis, apgyventas išimtinai 
Lietuvių-Dzuįcų; tik kur ne kur 
pasitaiko koks lenkpalaikis. Mie
stelis apgyventas žydų, kurių 
rankose visos smuklės ir veik 
visa prekyba; Itris krautuves tu
ri Lietuviai. Viena jų įstaigą 
bendrovės pamatais, bet susi
rinkimo ir apiskaitos nedaryta 
per ištisus dvejus metus, taigi 
krautuvės stovis nežinomas. 
Girdėt kad kunigas paėmė krau
tuvę savo atsakomybėn. Dabar 
rengiama kita panaši bendrovė, 
tik maža ■ kas jon ftesirašo >— 
abejoja del jos pasisekimo.

Draugijinis gyvenimas apmi
ręs. Tiesą, buvo susitvėrusi kr. 
dem. partija, bet po St. Seimo 
rinkimų nustojo gyvavus. Prieš 
savivaldybių rinkimus susitvė
rė ūkininkų sąjunga, bet po rin
kimų ir ta mirė. Dabar atgai
vinta “Blaivybė”, bet ir ta kol 
kas neparodė jokio veiklumą-

Yra penkios pradinės mokyk
los. Valsčiaus valdyba jomis 
mažai rūpinasi. Nors mokyk
los ir menkai aprūpinta, bet 
mokytojai pasišventę " dirba. 
Daug vaikų del-vargo negali mo
kyklų lankyti, o daugelis iš lan
kančių reikalingi pašalpos, bet 
jos iš niekur negauna;

Valsčiaus Tarybos rinkimai 
ėjo visiškai be tvarkos., Del to 
yra dauguma nepatenkintų ir 
norėtų naujų rinkimų. Girdėti 
kad minėti rinkimai apskųsta 
Apigardos Teismui ir laukiama 
galutino žodžio.

Naujoji Taryba menkai dar
buojasi, nes dauguma narių ne
kišk prasilavinę, neskaito nei 
knygų nei laikraščiu. Ypač jos

I

paminėta.
Vasario 16 šventėme taip pat 

“ramiai”: nieks kiepasirupino 
paįvairinti Tautos šventę’! Tik 
Žydai pasirūpino iškelti popie
rinių ar audeklinių “vėliavų”.

(“Liet. Uk.”)
tinj ir visuomeninį gyvenimą. 
Kunigai deda visas pastangas 
kad galėtų laikyti savo ranko
se ne tik dūšias bet ir kunus 
savo paklusniųjų avelių. Jie 
stengiasi paimti j savo rankas 
visų laipsnių mokyklas kad už- 
nuodinus visą jaunąją priau
gančiąja kartą klerikalizmo nuo
dais.

Negana to, jie suranda savo 
intakai stiprinti vis daugiau ir 
daugiau .priemonių. Tam tiks
lui Lietuvos kunigėliai pasta- 

plačiai visai ruoju laiku pradėjo steigti vie- 
■ i i I niiAltmiia vilnimi inamiia

kad jau pasirašę šešiolika tary
bos narių! žmonės tokiais na-

nu-

Mokytojų Šalinimas ir 
Persekiojimas

(Specialiai “Dirvai”)
Kaišedorys, Traku Apsk.

Nesenai buvo rašyta “Dirvo
je” apie išvarymą iš mokytojo 
vietos Mižonių mokytojo;
dien jau šalinama net šeši mo
kytojai už prigulėjimą prie Mo
kytojų Profesinės Sąjungos. Iš 

.Trakų apskrities mokyklų šali
nama šie mokytojai:

Serbentą, Žiežmarių progim
nazijos vedėjas, ]
Lietuvai žinomas kaipo stambus 
švietėjas, išėjęs atatinkamus 
mokslus ir mokytojavęs 25 me
tus. Po Rusų žandarų letena 
mat buvo ištikimu, ibet musų 
klerikalams neištikimas... per- 
daug esąs apsišvietęs.

Serbentą Vladas (sūnūs), Pa
kalniškių mokytojas, išėjęs gim
naziją su pedagogine praktika, 
irgi pavojingas.

šliupšinskas, Žiežmarių pro
gimnazijos mokytojas, išėjęs 
realę gimnaziją.

Saltonas, Perkunkiemio mo
kytojas, išėjęs atatinkamus pe
dagoginius laipsnius, su moky
tojavimo praktika.

Chodzinskaitė, Semeliškių mo
kytoja, su atatinkamu mokslu 
bei praktika mokytojavime.

Liutkus, Murintų Strėvinin
kų mokytojas, apskrityje dar
buotojas ir liaudies švietėjas.

Kurie gi mokyltojai yrą pa
kenčiamieji apskrityje? Visi na
riai Kr. Dem. partijos. Tie mo
kytojai, neapsiriksiu pasakęs, 
daugumoje negali d'ar savo pa
vardžių be stambių klaidų pasi
rašyti bei nežino paprastų ketu
rių aritmetikos veiksnių. Jie 
yra apskrityje ištikimi ir klebo
nų ir jų sėbrų mylimi.. Kiek 
panašios rūšies mokytojas gali 
lavinti savo mokinius? Nei 
kiek. Jie žino "vien bažnyčios 
“prisakymus” Į galvas moki
niams kalti. Gi juos klebonai 
irgi myli!... .- Atsidžiaugti jais 
negali-. “Profesoriais” vadina, 
b šie pastarieji atsilyginimui už 
klebonėlių prielankumą “sal- 

„džiai” baltas jų rankeles iki al
kūnių bučiuoja. Vieni kitiems 
atatinka, mat, draugai! Ame
rikos pažangioji visuomenė, ro
dosi, domisi švietimo reikalais 
Lietuvoje; reiktų, jeigu svarbu, 
griežtą ir sąžiningą žodį tarti, 
aktiviai užprotestuoti prieš va
rymą iš vietų pažangiųjų mo
kytojų Lietuvoje. Jeigu taip 
dalykai toliau stovės', ryt po ryt 
iš gražių svajonių apie kultū
rą ir civilizaciją Lietuvoje liks 
tik rūkas viduramžinės inkvi
zicijos, priešakyje su teologijos 
daktarais — jėzuitų ordenu. Juo 
toliau juo giliau Lietuvoje pra
deda leisti savo šaknis klerika
lizmas t. Įjr. kunigų noras pa
griebti i savo rankas visą poli-

nųolynus. Anot kunigų, vienuo
lynai tai vieta kur apsigyvena 
visokie atsiskyrėliai išsižadėję 
šio pasaulio tuštybių ir- pasiren
gę “vien Dievui 'tarnauti.” Kiek 
tie 
da šio pasaulio gerybių ir kaip 
jie “Dievui tarnauja” žinome iš 
istorijos. Vienuolynai įsteigta 
palaikymui žmonėse doros ir 
dievobaimingumo virto visokio 
ištvirkimo lizdais. Viduram
žiuose vienuolynai pasidarė vie
tomis kur visokie ponai, grapail 
ir kunigaikščiai linksmai pralei
sdavo laiką. Įvairus dykaduo
niai, skriaudėjai pasislėpę už 
storų vienuolynų sienų, kur jų 
žmonės nematė, galėjo elgtis 
kaip norėjo, šampanas, bene- 
idiktinka ir kiti brangus gėralai 
tai vis tų “nužemintų Dievo 

I tarnų” vienuolių išradimai. Gir
tuokliavimas ir paleistuvavimas 
— štai kas viešpatavo vienuoly
nuose. Kas darėsi vienuolynuo
se sunku aprašyti trumpame 
straipsnyje, bet istorija duoda 
pasibaisėtinų vaizdų.

Pavyzdžiui paimkime plačiai 
žinomą vienuolių Jėzuitų orde
ną. Įsteigtas XVI šimtmetyje 
po Kristaus gimimo, tasai vie
nuolių ofdenas greitai išsiplečia 
po visą pasaulį. Naudodamas 
savo tikslams visokias šlykš
čiausias priemones, kaip antai, 
apgavimą, melą, šmeižtą, žudy
mus, jis taip įsigalėjo kad įvai
rių valstybių valdžios ir net 
patsai iRymo popiežius privers
ti buvo jo visame kame klausy
ti. Jėzuitai mokino kad ordeno" 
labui galima padaryti visokią 
niekšystę, tik reikia ją paslėpti 
kad niekas nesužinotų. Visus 
tuos kurie atsistadavo skersai 
jų kelio, Jėzuitai bė gailesčio 
žudydavo arba nuodindavo. To
kia mirtimi užbaigė savo dienas; 
daugelis karalių ir popiežių ne
paklausiusių kame nors jėzuitų. 
Ilgą laiką jėzuitai laikė paslap
tyje visas savo .veikimo taisyk
les, bet galų gale viskas išėjo 
aikštėn. Tuomet daugelis val
stybių išvijo juos iš savo -ribų 
ir privertė Rymo.Popiežių Rie

dantis.
bininkų tarpe “Darbininkų Fe
deracijai”, jaunimo tarpe ‘Ta- 
vasarininkams” ir “Ateitinin
kams” taip neturi būti vietos 
Lietuvoje ir vienuolynams su 
Jėzuitais ir kitų ordėnų nariais. 
Besiplečiąs pastaruoju laiku kle
rikalizmas panašus į marą, cho
lerą ir džumą, nuo kurio Lietu
va gali išsigelbėti tiktai naudo
jant kovą.

Laisvas Lietuvis.

vienuoliai ir vienuolės išsiža-

mėnsą XIV, 1773 m., panaikinti 
tą ordeną. Popiežius ilgą laiką 
spyrėsi fr nenorėjo to padaryti, 
nes gerai žinojo kad jėzuitai jam 
jokiu budu nedovanos. Bet ka-

Ar Jus Kankina Plei 
NAUDOKITE P 
Ar Jums Galvos OdJ 
naudokite Ruff- 
Ar Jų-tų Plaukai -Slėni 
NAUDOKITE Ruffles

Ar Jus Norite Apsaurfotr Juos.
NAUDOKITE J^UffleS /

Uilailymui savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE įįjuffles

Užlaikymui galvos odos sveikai ir svariai 
NAUDOKITE ĮfaĮffltS , J

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ iftdirbcju per pafity už 75c. bonką.

F. A D. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn* N. Y.

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTMENT© NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP SENIAU TAIP IR DABAR

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

SIUNC1A: pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKAS turintis geriausius ryšius ' Lietuvoje, 

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

tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PĄSPORTUS, pasirašymus konsūlių 

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

korčių rašykit į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ;

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

P ASISKUBINK1T
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys ir Sekretorius Kapitonas 

Ladas Natkevičius rašo “Sandaroje” apie šiuos dalykus: 1) Stei
giamojo Seimo darbuotė. 2) Delko Soc.-Liaudininkai ir Valstie
čių Sąjunga atšaukė savo narius iš Ministerių Kabineto? 3) Ar 
kunigai gali būti užsienių ministerial? 4) Kaip greitai Lietuvos 
Steigiamasis Seimas užbaigs savo darbus ? 5) Kaip greitai Lie
tuva turės savo pinigus ? Ir tt. ir tt.

Tiems klausimams nušviesti Kap. Natkevičius turi labai daug 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa-

----------------------------------------- siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik- 
Neužmirškit saviškių Lietuvoje" Pa* “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų $1.25.

Užrašykit jiems “Dirva” - Pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

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

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

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

vietiniai agentai.
Kelionė Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon, Ukrainon ir į visas 
Baltijos Valstybes per’ Hamburgą.

- Gegužio 13
- Gegužio 25

103.50. Taksą $5.
Southampton,

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass.

LEISKIT JIEMS AUGTI
Reikalaukit už $1.00 Dėžutės Išbanydmui

Užmokėsit Paskui kada Pataisys Jūsų Plaukus
CARONIA - - 
SAXONIA - - 

Kabinę $130. 3 Kl. 
Per Cherbourg, 

Liverpool ir Glasgow 
CARMANIA - - - - Geg. 17 
SCYTHIA - - - - - Geg. 24 

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu į kitą laivą tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma į Danzigą, Piliavą ir Liepoją:
MAURETANIA Geg. 16 Birž. 6 
AQUITANIA Geg. 23 Birž. 13 
BERENGARIA Geg. 30 Bir. 20 

Per Angliją ar Hamburgą į Danzigą 
$106.50. Liepojun $107. Taksą $5.

■ a s bs ~h a a
* E

f Kur seniausia, flie
Ten 'geriausia.

Is SENIAUSIA 1Is y inUvllblll n
;:b VIENYBE (i

1

Is arduoda laivakor- §
1“^ tęs ant visų pa- (•

i • Tankiausiu Lini-
i® ju į Lietuva ir iš Lie- E -

tuvos arba ir visur ki-
tur. per Antverpą,iki ■Rotterdamą, Breme- P
ną, Hamburgą, Liepo- S
ju, Karaliaučių ir ki-
tus portus į Eidkū- k inūs ir į patį Kauną,
taip pat ir iš Lietuvos.

Nauji Muzikos Kuriniai
KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO 

Vienam balsui prie fortepiano
1. Bernužėl, Nevesk Pačios___ 50c
2. O Pažvelgki, Mieloji---------- 50c

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

(a capella) "Duetų___
Mišram Korui:

5. Pirmyn į Kovą už Tėvynę_ 50c
6. Giesme į šv. Kazimierą_____ 50c
7. Keturiolika Dainų (viename

sąsiuvinyj) ——  ________1.00
Reikalaukit “Dirvoje” 

7907 Superior Aye. 
Cleveland, O.

1.50

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynes Gynėju Laikr.

“TRIMITĄ” ' 
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos 'ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie mūsų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, 
papuoštas gražiu viršeliu; žada pra
dėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimito” Red. ir. Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

s

Lauko žemė, nesant reikalingu chemikalų, nedera vien nuo vandens. Rei
kia pirma užtręšti ją, reikia indėt reikalingą chemikalų.

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

ką puolimą, išnaikina pleiskanas, padaro plaukus buinius, žibančius, gražius.
Reikalaukit reguliarės $1.00 dėžes. Jeigu tas jums nepagelbės "tai musą 

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

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

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

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

I TIKRAS VOKIŠKAS 
AUTOMATIŠKAS PI- 
ŠTALIETAS, “ORT- 
GIES’” yra vienas iš 
žymiausią 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 vietą gatavai šoviniui, šis yra visiškai augštos rū
šies pats užsilioduojantis automatikas, inimantis 32 

| kalibro Colt U. S. kulkas, kurias galima gauti bile 
I 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.

Prisiųšk 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
11—17 S. Desplaines St.'

Dept. 38
Chicago, Ill.

LAIVAKORTĖS PINIGAI. K H S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų." 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų." 

sį n
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S* 9 ffi
’’VIENYBĖ”

- EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir 

Juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ______ 4.50

■R B S
Pirkite ’’Vienybės” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10.
JS S

knygyną, 
gauti vi-

I Lietuvą ir iš Lietuvos per Pi- 
liavą, Klaipėdą, Liepoją, Ham
burgą ir visus kitus portus. Par
duodam ant visą liniją pagal pi
giausias kompaniją kainas. 14- 
gaunam pasportus ir taksą pa
liudymus. Labiausia visame ka
me aprūpiname atkeliavusias iš 
kitą miestą šeimynas. Keliaukit 
Lietuvon su šimtais kitu per mus, 
o neturėsit vargo!!

SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON pačtu, telegrafu ir čekiais 
po pilną garantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksiną kursas kuo- 
pigiausįas. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiu lai
ku. Užgančdinam tūkstančius, 
užganėdinsim ir jus. Rašykit ar 
atsilankykit, o nesigailėsit!!!

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

INTERNATIONAL \ 
TRAVEL BUREAU / 

NEW YORK, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766 j

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki per kraustyto jai, vinduotojai ir staty- U 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- S 

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

iš 
turi

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinią ir visokią 
kitokią reikmenų, bonkų, bačką ir korkavimui prietaisą; Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musą padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informaciją. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
.6401 Superior Avenue Princeton 466

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

Užlaiko dideli 
kur galima 

šokią knygų.

Reikalaukite platesniu 
formaciją apie viską.

imlius laiškus, rci- 
ite nmsn piniginio 
ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBĘ PUBL 60.
193 Grand Si.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybe. 
Ten galybė.

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

i prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
I ras Specialistas arba profesorius ne^.

siklausiiięs kokia liga sergi ir , kur 
skauda. Jisai pats tą- jums pasakys, " 

-įlt po išegzaminavimo. Daugybė dakts*- 
Sa'|rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie .■ 

neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
j tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- ,

VBul dengs man tikrą jūsų ligos priežastį • 
CHrl *r Įe'=u paimsiu jūs gydyt, jums 
VnS? 1 ^u°j su8Ty^ senoji jūsų sveikata ir 
Uflft tvirtybė. Jeigu turite nūsilpnėjusius 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1;



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Randolph 6153

Pamatę šį Salės

Sąryšiui daugiau nelieka nie-
Vyčių ko kaip tik stengtis vėl sueit į skan,bina 
rfi np_ aorvci <cn iVif-nTni.a d ranai inm ir .

Saliamonas, norėjo, panaudoti savo politikai, 
----- o ne Cleveland© Lietuvių gero-

ne-

lai-

Solo.

sąryšį su kitomis draugijomis 
kaip seniau buvo kada nebuvo 
jame užvaldę lermininkai vyčiai 
ir kiti klerikalai kurie sąryšį

Jurgis Brazaitis, 
J. P. Kviedaras.

DIRVA

statysiąs pirmininkas 
iš draugijos atsisako, 
pusių grąsinami. nariai 
turėjo susilaikyti veika-

Delko “Dvi Seserį” nelošta.
Cleveland© Teatrališko Choro Dr-ja ant ne-

Širdingai visus kviečia atsilankyti 
Rengėjai Biblijos Studentą.

Inžanga dykai. Kolektų nėra.

Telefonai Princeton 2727

PRAKALBOS
Arba išguldymas švento Rašto 
per brolį J. Savičių ir Detroito,

Atsibus
Nędėlioj Gegužio 14 d., 2:30 vai. 

po pietų.
WM. ABEL AND SONS SALĖJ

7017 Superior Ave.

Toirrn inc 3 gailina uaiyii, nitui ne.;
•* Tie dailos mylėtojai sykį ant vi-cmlPlP TUK. _ _ . u y . 5

i ............” J x ~ rengs saiei prieis oannruias. oa- . .--į.
tonan, paskui grys i rytus at- vo pinigus reikia gelbėt, reikia 
ga . aplankydamas nekunas ko- t aalle negan ouu

V. K. Račkauskas 
Baltic States Banko

ANT RENDOS du kambariai, su ra
kandais, paskiri, gali' paimt ir abu 

kam reikia. Ateikit pažiūrėt 6014 
Superior avenue._________________

Pigiai Parduodu Studiją 
Didelė paveikslų Studija, puikioj vie
toj, biznis išdirbtas per daug metų. 
Lietuvių yra 4000. < Vienintelė Lietu
vio galerija Amsterdame, savininkas 
išvažiuoja Lietuvon. Fotografai, kas 
pirmas, naudokite puikias proga, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

JONAS ANDRIUŠIS (22) 
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

PAJIEŠKAU Kazimiero Krasausko, 
paeina nuo Naumiesčio, Kubilėliu 

kaimo. Jau senai kaip iš Lietuvos, 
apie 60 metų amžiaus, gyveno Led
ford, Ill. Prašau atsišaukti paties 
arba apie jj žinančio pranešti, nes 
turiu svarbų reikalų.

T. Andrukaitis
P. O. Cardell, Sask, Canada.

Didelis Bargenas
Kiti reikalai verčia savininką grei

tu laiku parduoti savo "Hardware" 
krautuvę už cash arba mainais ant 
stubos; biznis yra ant E. 79 st., Lie
tuvių ir Lenkų apgyventoj apigardoj. 
Parsiduoda labai pigiai, bijnis labai 
geras.

A. J. RAILĖ
1533 E. 33 STREET.

Sandariečių prakalbos. Per
eitoj’ subatoj’, gegužio 6 d., Lie
tuvių salėj’e atsibuvo Sandarie
čių surengtos prakalbos Sanda
ros prezidentui V. K. Račkaus
kui iš New Yorko ir Dr. K. 
Drangeliui, L. P. Iždo pirminin
kui iš Chicagos. Delei lietaus, 
prakalbose žmonių atsilankė tik draugijų kulturinį. veikimą nei 
apie šimtas ypatų, betgi visi bu- žemiausiai dbroj’e nupuolęs žino
vo prakalbomis patenkinti, nes gelis nebūtų iš savo lupų išlei- 
abu kalbėtojai yra gabus pra- dęs. Bet sąryšis tą pagarsino 
kalbininkai. Jiedu kalbėjo po katalikiškoje spaudoje, 
■du atveju, trečias trumpai kai- ~

Kokia metamorfoza! Katali
kiškų draugijų sąryšis rudenyje 
paskelbė tautinėms ir kitoms 
draugijoms boikotą ragindamas 
savo draugijas ir jų narius ne
remti “palėistuvingns” kitų sro
vių vakarus. Tokio žemo pra- 
sitarimo prieš- savo vientaučių

ras, ant E. 21 gat., daro gerą 
biznį, mat atlieka teisingai dar
bą, užtat jį ir remia.

J. Kybartas ir Urbaitis išva
žiavo Lietuvon laivu Aquitania 
gegužio 2 d. Laivakortes pirko 
Clev. Inf. Biure. Laimingos ke
lionės. Karalių Karalius.[PAREIŠKIMAS VISUOMENEI 

Clevelando Lietuvių Salės fi
ves direktorių susirinkime ba
landžio 24 d., likos vienbalsiai 
nutarta pareikšti C_______ _____ _  _______ _ «... ,
Lietuviams kad nekreiptų jokios dėlios, gegužio 7 d., rengė didelį 
domės į blogos valios žmones teatrą, dramą “Dvi Seseri"," bet 
kurie įrodinėja Lietuvių salės veikalas nebuvo statyta todėl 
partiviškumą. šiuomi pareis- kad vienas bernas paskundė kle-1 
kiame jog salė nepriklauso jo-ibonui jog Teatrališkos Choras 
kiai partijai, ir nėra skirtumo loš veikalą kuris yra negeras ir 
kas ją.savo rengimams samdys, negražus. Klebonas veikalą už
byra visų Lietuvių bei jų drau- draudė lošti. Tarp lošėjų kilo Į 

du atveju, trečias trumpai kal-| Tas buvo netiesipginu taikin-'gijų, ir turi tiesą kožnas sau didelis nesusipratimas: Lošti ar 
bėjo vietinis, K. S. Karpavičius. |tu smugiu ne tik kitų srovių|patinkamu laiku, reikalui pri- ne?

Choristai išgirdę klebono pa
reiškimą, vieni ’supyko, o kiti 
nusiminė; kurie suprato veika
lo gerumą ir naudingumą, prie
šinosi jo atmetimui, bet niekas 
negelbėjo. Choro pirmininkas 
vienu tarpu laikėsi jog nepai
sant nieko reikia lošt; bet kle- 
boiw pagrasinimu jis paskui na
riams pareiškė kad jeigu choras 
.veikalą 
tuojau 
Iš visų 
galiaus 
lą lošti.

Užraudimas lošti “Dvi Seseri” 
pamatuota tuomi kad Clevelan
do Lietuviai nėra dar gana ap
sišvietę, galės publika pasipik
tinti ir tokiu budu choras susi- 
kels sau priešų.

Išrodo kad Teatrališkos Cho
ras negali ,užsiimti gerais vei
kalais, tik kokiomis balabaiko- 
mis; jeigu choristai butų supra
tę patįs nebūtų niekeno pasi
klausę. Ir teisybė: Clevelando 
Lietuviai Teatrališkiečiai dar 
nėra -užtektinai apsišvietę....

Teatrališkas Choras iki šiolei 
pats save kontroliavo, bet da
bar negali, kadangi |t.uri narių 
su stoka supratimo ir stoka pa
žinimo dailos, ir užtai jie krei
piasi kitur. Jūrių Bangos.

---- , _ _____„__ ... ............     , reikalui pri- 
Prie Sandaros prisirašė kele- draugijoms bet ir pačiai Lietu-įėjus, ją pasisamdyti, bile tik 

vių salei, .nes tik toje salėje vi- moka pinigus pagal sutarties ir 
sos kitos draugijos savo “palei-1 prisilaiko valstijos teisių, 
stuvingus”-vakarus' rengia. Remdami savo įstaigas mes 

Bet, sako priežodis, Kas ki- j pasirodysime tarp svetimtaučių 
tam duobę kasa pats jon gali in- ‘ 
pulti. — Tas atsitiko sąryšiui. 
Nieko neturiu prieš sąryšį, jis 

t tik buvo nekalta auka vieno-ki- 
[to gudragalvio norėjusio sąryšį 

Bet lai-

tas naujų narių.
Gerb. Račkauskas čia lankė

si biznio reikalais, taigi ta pro
ga pasinaudojus buvo atlaikyta 
ir Liet. Politinio Iždo" valdybos 
konferencija. Konferencija at
sibuvo nędėlioj,. “Dirvos” redak
cijoj, dalyvaujant ir J. Virbic
kui iš Pittsburgo.

Kita L. 'P. Iždo konferencija [nukreipti sąvn.riaudai. 
nutarta laikyti Detroite, laike | ku sąryšis,' susiprato.
S. ’L. A. Seimo. j Katalikiškų draugijų sąryšy-

Nedėlios vakare pas “Dirvos” j e priguli visos katalikiškos dr- 
administratorių A. Jankauską,jos ir kuopos gyvuojančios Cle- 
atsibuvo svečių pagerbimui va-' velande. Jos rengia sau vaka- 
karienė. Dalyvavo desėtkas žy- rus. Jos nutarė' “boikotuoti” 
mesnių vietos tautininkų veikė-1 kitų “palėistuvingus” rengimus, 
jų. Vakaras praleista labai ge- žmonės" pradėjo neremti ir są
ru upu. Taipgi šiame vakare ryšio draugijų “šventablyvų” 
gimė naujas sumanymas, pakel- rengimų. Dar daugiau, įvyko 
tas Dr. K. Drangelįo, apie kurį1 nesutaikomas skilimas pačių ka- 
Sandariėčiai vėliau sužinot, pil- talikų tarpe, štai pastačius nau- 
ną planą išdirbus. ją bažnyčią ten įrengta salė, ir

-------- :-------- joje rengiama vakarai tuo pačiu
Dr. K. Drangeliui Clevelan- įaiku kaįa katalikiškos• draugi

jas labai patiko iš pirmo sykio. | 
Taigi gal išsipildys daugelio., - . ,
Sandariečių pageidavimas kurį, k?to tautlninklI parengimams, Nuotikiai. Teatrališkas Cho- 
jie pareiškė dar pirm Dr. Dran- kilo boikotas is parapijos puses lg j bu(. nuo Mjrtos išmoko 
gelio atvykimo čia—tai yra kad |PrĮęs 
jis Clevelande apsigyventų. "" ""

Dr. Draugelis yra dantistas, 
tokio kaip tik čia ir reikia.

■Jei Dr. Drangelis galutinai ap- „ 
sispręs į Clevelandą persikelti I nian\s 
galėsime .pasidžiaugti '
sau gabaus veikėjo.

■Ijog ir Lietuviai moka užlaikyti 
! priderančiai savo kultūros cen- 
I trus.

Užsakymai randavojimui ar
ba rankpinigiai už-salę buna 
priimami kiekvieną nedėldienį ir 

I ketvirtadienį, iškalno trims mė
nesiams, pas nuskirtas direkto
rių ypatas.

Clev. Liet. Salės B-vės 
Direktorių* Valdyba: 

Pirmininkas ” ‘ ~
Raštininkas

i (Antspauda.)
Nuo Red.:

Bendrovės valdybos pareiškimą, 
I tikime jog Cleveland© vyčiai pa
liaus gyręsi kad viskas Cleve- 

u landė yra tik jų pastatyta, jie 
_ „„6i-pur^ sa'ę riską kitą, o kiti 

įjos rengia savo vakarus Lietu-Įnleko- 
'vių salėje! Vietoj katalikų boi-

- n? ~ suvilioti publiką, t. y. nedaryti 
to ką garsinasi. Pereitoj nedė- 
lioj vietoj statyti “Dvi Seseri” 
perstatė seniau čia loštą “Ker
štinga Meilė”. Veikalą Choro 
Draugija paėmė, susimokino, iš
sirengė lošti, na ir klebonas už- 

I draudė, nepaisant jų truso ir 
i ’ j-j i- • ... T . . [lėšų. (Pobažnytiniam klube taivažinėia S1-°S s,Ldl<?$^ P1?1^18. Lielu- viskas galima daryti, kitur ne.) 

važinėja vlų sales įsteigimui. Jeigu jos T- . mvlafoiai švki ant vi- reikalais. Lavn vakaru TJatnvin talpia tip- 11e aa,10S mylėtojai syKĮ ant vi-■ savo vakarų Lietuvių saieje n*-|sados ;turėtų atsikratyti visokių 
suprasti kad 

po golba tikė- 
Del šito inci- 

nuo Teatrališ- 
gabesnių dai-

mus; Kas pralaimėjo, ką?
Kentęs, kentęs, sąryšis paga- 

liaus per tuos pačius laikraš
čius kuriuose skelbė “laisvama- 

” boikotą dabar išeina su 
'sulaukę | mandagiu protestu (kolei kas I 

mandagiu) prieš parapiją. Juk 
sąryšio draugijos yra prisidėju
sios su dideliais pinigais Lietu-

__ . .. . v Sa.VO VdKcll U JL/lcLUVlU bdltJJc IIe-
Utarninko ryte jis: išvyko Day-1 rengs salei prieis bankrotas. Sa-1 
t_ — —T“““,7 i VU pinigus remia geiuei, remia
gal, aplankydamas nekunas ko-|palaikyt Lietuviu kultūra ant 
lonijas New Yorko valstijoje. |augštesnio laipsnio, Ines turint 

savo salę yra kuom ir sveti-
Vyčiai ir bolševikai Clevelan- miems pasirodyt ir kuo sau pa

de jau mirę, tik jie dar to ne- sidžiaugt. Prie to, draugijoms 
žino. Bolševikai susiskaldę į reikia ineigų vsavo iždus didint, 
šukes, ir dabar vieni kitiems taigi rengimai yra vienatinis 
už plaukų tąsosi ir koliojasi kur geriausis šaltinis. Bet tas šal- 
tik susitinka, nors išsyk buvo tinis, pasirodo, jau išdžiuvo:’ką 
■gerinusi revoliucijonieriai (gal-1 kas nerengia pasidaro nedatek-1 
velėse) ir žadėjo įvesti rojų. Ge- liūs, vietoj uždarbio reikia pri-1 
rai kad dar nęspėj'o to padaryti, dėti, dar, labiau savo iždus ma-i 
nes ir rojus butų virtęs pekla, žinant. Sąryšio boikotavinias 

tautininku gal dalimai atsiliepei
»? SsTŠ&Sa ‘3.

varpus: Ben-drai, ben-drai!... 
Bet daugelis vis dar nėtiki, sako 
kad tai tik žydelis Saluckis

i po Brooklyn© tiltu. 
Mat, kaip sunku intikėti pralai
mėjusiems. - Dovydas.

šitokių suiručių sulaukus.
Vyčiai, 1 i | . ‘ . ---j . -

liai niekšiškais darbais ir šmei- boikotavimas sąryšio atsiliepė 
žimais, taip pat suiro. Jų va- ant sąryšio daugiau, 
dai išsiblaškė, kiti pateko į cy- ----- -
peš už naminės virimą. XT -~: - 
kėsinimaisi ką nors parengti ne
vyksta, žmonės pamatę jų per
statymus spjaudydami iš salės 
išeina. Galas, galas atėjo, tik 
jie dar to nemato.

jimų ar partijų, 
dento atsitraukė 
ko Choro keletas 
lininkų.

“Laisvė” ir “Vilnis” “Darbi
ninkų" Tiesą” skaito didžiausiu 
savo priešu, didesniu už visus 
kapitalistų laikraščius. Nejau
gi nesiranda Lietuvio piešėjo 
kuris nupieštų “D. Tiesą” uba- 

Igu, o“Laisvę” ir “Vilnį” šuni- 
|mis?

Ekstra kairieji pradeda nugir
sti balsą iš tolimųjų rytų kaip

Vėl manoma kviesti Kapt. V. 
Netkevičių. Jeigu jam laikas 
pavelys, Šandariečiai mano dar 
parsikviesti į Clevelandą kalbė
ti svečią iš Lietuvos Kapt. Nat
kevičių. Mok. B. žygelis jau iš
vyko į rytus, bet Natkevičius 
dar yra vakaruose, taigi jam 
gryžtant, jei bus galima, vėl su
rengs čia prakalbas.

Parapijono nusiskundimas. 1 
i d. gegužio pobažnytinėj salėj 
■ buvo prakalbos nesenai atkelia- 
ivusio iš Lietuvos, P. Tolučio, 
I Rūbo B-vės atstovo, ir tos ben
drovės vice-pirm. C. Mačiukas.

Publikos susirinko visai ma
žai turbut del tos priežasties 

| kad bažnyčioj iš sakyklos žmo- 
I nėms buvo sakylta jog visi turi I 
būtinai eit ant tų prakalbų, nes | 
tos prakalbos esą katalikų. Bet 

I žmonės matyt nėra tokie kad 
(juos kas varinėtų kur pamisima.

Prieš prakalbas ir laike jų sa
lėj buvo didžiausia betvarkė; 
žmonių kiek 'buvo labai nekan
triai sėdėjo, dantis sukandę žiu
rėjo kas bus. Kalbėtojui pasa
kojant apie Lietuvą, klausyto- 

J jai nei vienas negalėjo girdėti 
kas kalbama. Mat, toj pat sa
lėj, užpakalyj, bažnytinis jauni
mo klubas lermą kėlė ir nedave i 

(ramumo. Vaikėzų ‘salėj .prisi- street' 
rinko kaip kokių laukinių, visi - 
pakampiai tik ūžė suamerikonė- 
jusių vaikėzų balsais ir nešva- 

iriomis kalbomis; visa salė buvo 
užleista.vaikėzų rūkymo durnais! 
ir kramtomos tabokos kvapu. 
Vaikėzai vieni kortomis lošė, ki
ti biliardą stumdė.' Kada pro
gram© vedėjas mėgino juos su
drausti, tie jaunimo klubo miš
kiniai Indijonai rėkia: Mes tu
rim pilną Itiesą čia daryt ką no- ■ 
rim, ta salė yra musų, nes mes| 
ją iš klebono gavom.

Tai matot, Šv. Jurgio para-Į 
pijos parapijonai; mes visi sun
kiai užprakaituotus savo skati
kus dejom per ilgus metus ant 
naujos bažnyčios salės, ir mes 
visi kalbėjom kad tą salę turė
dami galėsim su savo draugys
tėmis ir tautiškais reikalais pri
siglausti savoje locnoje salėje ir 
bažnyčioje, bet dabar pasirodė 
kas kita.

Dabar turim prisipažinti vi-j 
siems netikėliams jog mes, šv. 
Jurgio parapijonai, neturim nie- | 
ko .ir neturim jokių teisių nei 
prie bažnyčios nei prie salės. 1 
Mums taip užtaisyta kad^ visai 
nevalia nei susirinkimų šaukti 
kaslink parapijos reikalų nei su 
jos sale naudotis. Visos drau
gijos turėtų šaukti susirinkimą 
ir mėginti tuos bažnytinės, salės 
biznius uždaryti, panaikinti tuos 
pool-stalus ir išvaikyti .vaikėzus 
kad tokių niekšysčių po bažny
čia nedarytų. Kitaip, gali lik
ti mums viskas uždaryta.

Senas Parapijonas.

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS
Į VALDYBA
j Pirmininkas — A. Praškevičius 

907 E. 130th Street
Pagelbininkas — K. Petraitis 

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

1125 E. 79th St.
Iždininkas — P. Akšis

8205 Euclid Ave.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas atsibus nędėlioj, 
gegužio 14 d., Goodrich Salėj, 
1420 E. 31' St., nuo 2 vai. po 
pietų. Visi nariai malonės su
sirinkti. V. P. B.

Ar jus pamislinot apie pikni
ką? Turbut dar neątėjo tas į 
galvą. Bet TMD. 20 kuopa ne
užmiršo kad vasara tuoj ateis, 
taigi ant 30 dienos gegužio (De
coration Day) rengia gražų pik
niką Walter’s Grove, ten kur 
pernai būdavo piknikai, važiuo
jant W. 25 karu, paskui State 
road. Rengkitės.

vei ir draugijų naudai.
Galima tikėti ilgai taip nebus. 

Sąryšis padarė klaidą, bet tik 
del to kad užsileido keliems 
taktingiems "diplomatams”.

Klaidas pataisyt yra dar 
ko. Jeigu netaisysit tas grauš 
paties sąryšio kūną,-mažins jo 
draugijų iždus ir atims narių 
dvasią toliau darbuotis.

LIETUVIŠKI ROLAI
Del Player Pianų. Mes juos pada
rom ir parduodam po vieną ir šim
tais. Reikalinga pusininkas pianų 
biznyje. Kreipkitės prie

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

Vyčių armija taip pradėjo ei
ti prie bankruto tarsi bausmė 
juos užėjo už nuodėmes ir visus 
jų juodus darbus. Nesenai vie
nas jų “jenerolas” turėjo išva- 
žiuoti ir prieglaudą rado Detroi
te. Paskui vėl, nesenai tris jų 
štabs-kapiįonai įtapo areštuoti 
už pardavinėjimą razinkinės.

Reikia nepamiršti kad ne tik 
viešai bet ir slaptai yra užginta 
raugalą maukti. Bet kad viskas 
pas juos yra slaptai daroma vie
naip, o kalbama kitaip, tai jie 
viešai giriasi esą geri, o slaptai 
prasižengimus daro.

Senas Lietuvis biznierius A. 
B. Bartoševičius ant Superior 
avė. uždėjo naują bankinę įstai
gą; verta Lietuviams jį paremti.

Taip pat nauja įstaiga, Cleve-

VISIEMS MANO DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Turėdami kokius nors reikalus su manim ypatiškai arba 
mano vedamų biznių vardu, kreipkitės į mano naują gra
žiai įrengtą įstaigą — THE A. B. SAVINGS AND LOAN 
CO. — kur visi jūsų reikalai bus atlikta po senovei.

Iki šiolei laikytą savo ofisą ant St. Clair Ave. dabar nuo 
Gegužio 1 d. apleidau ir tenai mano vardu nieko tenai 
nebus atliekama. ' ,
Pasidejimas taupymui pinigų, paskolos, real estate ir in
surance atliekama -naujoj vietoj kaip ir pirmiau.

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

.’rekyba su Europa Di
dėja

Jeigu Genoos konferencija iš
rištų sudemoralizuotus Europos 
klausimus ir pernaują pasuktų 
industrijos ratus, jos išsiskirs
tymą pasektų didžiausia biznio 
gerovė kokia yra buvus šiais 
laikais. Tą kalba žmonės apsi- 
pažinę su finansiniais dalykais/ 

Susilaikymas popierinių pini
gų dirbimo, nustatymas pinigų 
ir sutaikymas mainymosi kai
nų atgrąžins pasauliui didelę ge
rovę. Europa iš to daugiausia 
pasinaudos.

-Amerikos ir Anglijos laivų 
kompanijos tą permatė, ir per 
praėjusius mėnesius rengiasi 
prie didesnio vežiojimo daiktų 
ir žmonių Europon.- Ne tik pa
didino pasažieriams ir prekių 
vežiojimui budus į Europos uos
tus, bet taipgi padidino priesto- 
tes ir sandėlius.

Pažymus augimas biznio su 
Europa pasirodė patyrime kad 
ir Royal Mail Steam Packet 
Company veikime, kuri perei
tais metais pradėjo veikti per 
Atlantiką su trimis “O” laivais, 
Orduna, Orbita ir Oropesa, ku
rie pasiekia uostus Cherbourg, 
Southamton ir Hamburg. Nors 
išsyk biznis buvo mažas, bet 
jau iki dabar žymiai pakilo ir 
išrodo viskas geryn.

Dabar ta Royal Mail paėmė 
dar keturis laivus per Atlanti
ką vežiojimui šios vasaros lai
ku. Sausyje kitais metais dar 
dadės du naujus laivus, Ohio, 
18,000 tonų; ir Orca, 16,000 to
nų. Pirmasis turės vietos del 
650 pirmos ir antros klesos pa- 
sažierių ir virš tūkstančiui tre
čios klesos.

Parsiduoda Farma
Parduodu farmą, 80 akrų, tik 4 

mylios nuo. miesto Luther; žemė ge
ra, 25 akrai miško, skersai farmą bė
ga upelis; yra didelis sodnas; 16 ra
guočių gyvulių, 2 arkliai, 12 kiaulių, 
70 vištų, inžinas ir mašina malkoms 
pjaustyt ir mašina pienui varyti. Vi
so to kaina $5,000. Be gyvulių ir 
padarų viena farma $3,000. Įnešimas 
kaip sutiksime. (20)

VINCAS STANKEVIČIUS
R- 1 LUTHER, MICH.

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

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

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

Cleveland, Ohio

Lietuviškai.

Ar matai kas Darosi!
Clevelando Realty ir Information

Biuras pereitą savaitę patarnavo par- 
da'vime namų šiom ypatom: K Skrip- į Kvaibu, VarniŠiu, Činuoja,’ 
ku>, F. Sklener ir J. čigu>. Ąteinan- | J Lieja7r Stogam’ Jangaly

1169 East 79th St. N. E.
Princeton 1337-K

čioj savaitėj bus parduota daugiau. 
Taip pat pasiuntėm daug pinigų Lie
tuvon. Visi džiaugiamės kad pirma 
tame mieste Lietuvių įstaiga taip ge
rai atlieka - darbą.

Jei tamista nori pirkti namą, farmą 
arba parduoti ar mainyti, ar Lietu
von pinigų siųsti ar atvažiuoti ir iš
važiuoti Lietuvon, matyk mus, o busi 
linksmas ir greitą gerą patarnavimą 
gausi..

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare.

CLEVELAND REALTY IR
INFORMATION BUREAU

1419 East 21 Street 
Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA penkių kam- 
rakandai, mažai vartoti, ir 
automibilis 1918 m. gerame 

Savininkas išvažiuoja Lie- 
Kreipkitės .pas St. Palilio-

barių
Haynes 
stovyje, 
tuvon.
nis, 6015 Whittier avė., netoli E. 65 

t. (20)

BUDAVOJIMO 
Kontraktorius

Statom medinius, mūri
nius namus, taiso, plei- 
steriuoja ir lieja šaliga- ?
tvius. Jokis darbelis į 
nėra permažas. Ture-1 
darni ką pataisyti apie t’ 
namus kreipkitės čia. +
Geo. Brazaitis & Co.? 
7709 Aberdeen Av. N.E. t

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

t Valandos: tik vakarais nuo 7
C iki 9 vai.
F Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.ai
KXXXXX

R DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet a 

Nedaliomis V 
nuo 10 iki 12 

ofisas atdaras nuo 7 ild 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.XXXJ

N FOTOGRAFIJOS!
: Geriausia proga dabar Fotografuotis ir savo
: paveikslus nusiųsti į Lietuvą saviškiams!
» Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
m Taip pat padarau Paveikslus visokių grupių
“ ir pavienių, bei vaikų.

J A. Bartkus—Lietuvis Fotografas
S 1197 East 79th Street Cleveland, Ohio.
Į Valandos: kasdien 8 ryte iki vakare. Nedėldieniais nuo 9 iki 9. vak. 
aXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZD

18W
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GERKIT DAUG PIENO
Daugybė sergančių žmonių atgryžo atgal Į svei

katą naudodami mažiau sunkaus maisto ir dau
giau pieno. Piene yra visi maisto' elementai tin
kamose proporcijose. Gerkit daug pieno.

Pirkit Belle Vernon Pieną iš jūsų krautuvninko, 
arba lai The Belle Vernon Company pristatys jį 
jums Į namus kas rytas;

Randolph 3242 Erie 190 Central 8070

BELLE VERNON MILK
Erie 190

The Best

xruxxuxiiiini

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 pilną, 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.

Musų 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,

VYRAI IR MOTERIS—AR JUS SERGAT?
Jūsų ateities Sveikata, gal ir pats jūsų gyvenimas, Pri

guli nuo to ką darysit dabar.
Mano pragarsejimas tapo subudavota ant 22 metų pastebėtinų pasekmių kokias' 

aš gavau tūkstančiuose atsitikimų kada kiti visi gydymo budai negelbėjo. Mano
metodai yra skirtingi. Aš visada vartoju naujausius moksliškus aparatus ir medicinas kokias tik ga
lima gauti. Aš gydau žmogų tiktai nuo tos priežasties kuri jį kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi, arba kokia tavo liga butų, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tą tiesiog pasakysiu, d jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrą jūsų ligos 
padėtį. Nėra jokių spėjimų, Aš egzaminuoju jūsų šlapumą ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsivedimui. Aš gydau Užsisenėjusias Kraujo Ligas bu 606 ir 914 ir kitais vėliausiais vaistais.

Aš turiu įrengęs savą pilniausią Laboratoriją kur mano pacientai gauna vaistus be ėjimo į vais
tines. Aš noriu kad jus žinotumėt jog mano gydymas yra geriausias, mano vaistai vėliausi, mano 
egzaminavimas atsargiausias ir pcrtikrniantis jus jog aš suprasiu jūsų ligą.

Aš nieko nerokuosiu už egzaminavimą, pasitarimą ir patarimus, sykiu ir X-Spindulius jeigu pas 
mane gydysitės. Ateikit pas mane su pasitikėjimu ir pasakykit man savo bėdas savoje kalboje ir 
aš parodysiu ką galiu padaryt jums, kaip padariau tūkstančiams ktų žmonių. Aš esu gatavas^su- 
teikti jums jūsų norimas pasekmes už tokią kainą kokią jus galit mokėti. Mes kalbam

D R . B AIL E Y “SPECIALISTAS”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki

5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th SL. - __,
CLEVELAND, OHIO

;;_ ______ i po pietų.
ROOM 222, Antros Grindis
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