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Airiai Pasirengę Pult
Ulsterį

PO SAVAITES SKERDYNIŲ ATSIMETUSlOJp
NUO AIRIŲ PROVINCIJOJ, IR PO AREŠTŲ Konferencija Pasibaigė 

SINN EE1NIEČIŲ, PASTARIEJI SUKILO. Genoa. - Gegužio 19 d., visai 
 netikėtai, ūžšidare audringa, ne- 

Anglija Susi rūpinus — Nori Pasiųsti Savo Kariu- užbaigta Europos valstybių kon
ferencija dar priėmus rezoliuci
ją kad vėl -bandyti birželių mė
nesyje nors Hagos Teisme pri
eiti prie išrišimo Rusijos klau
simo, ir kita, valstybėms pada
rius pažadus neatakuoti viena 
kitos bent iki galo šių metų.

Konferencija’užsibaigė pilna
me gyvume. Rusai keliais at
vejais išsireiškė pažeminančių 
didžiąsias valstybes dalykų.

Francuzaį ir Vokiečiai kėlė 
savo nesusipratimus, ir, Lietu
va. ir Lenkija norėjo dar' ginčy
tis už Vilniaus žemes. Vienok, 
kaip patėmijo Lloyd George, tas 
buvę gera žyme, nes kiekvienas 
pasirodė teisingas.

Lloyd George taipgi pasakė 
Rusams kad jeigu jie tikrai no
ri pasiskolimti iš kitur pinigų, 
medegcs ir smegenų kurių jiems 
reikia, jie turi paliauti šnekėję 
apie savo principus uždraudžian
čius Rusijai mokėti savo skolas.

Jis dar pasakė Rusams kad 
jeigu ir į Hagą jie atėję nepa- 
rems gegužio 11 d. memorandu
mo jiems paduoto Genooj, ir ten 
viskas ’nueis ant nieko. Vienok 
jis sakė tikisi jog Rusai nulips 
nuo stogų.

“Mes nenuėjom taip toli kaip 
nekurie tikėjo, bet paėjom daug 
'toliau negu nekurie abejotojai 
mums linkėjo”, pasakė šituos 
žodžius Lloyd George į Francu
zų delegaciją konferencijos pa
baigoj;;

Vokietijos užrubežinių 
lų ministeris Rąthenau 
pasakė įkarštą prakalbą, 
visi priėmė su karštesnių 

,mu negu kalbą Anglijos 
jero. Jo kalba- labai inerzino 
Francuzų atstovą Barthou kad 
tas antgalo pašokęs rėžė savo 
kalbą. Rathenau kalbėjo apie 
reikalingumą taikos Europoje, 
nurodydamas į Francuzus .ką 
jie dabar daro.

menę Įsimaišyti Išvengimui Civilės Karės.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Iš angliakasių streiko. Cleve
lande per 'keliolika dienų buris 
kasyklų operatorių tariasi apie 
pradėjimą svarstymų užbaigi- 
■mui angliakasių streiko. Jie 
nori užstatyti tarimoši mašiną 
'darban kad nesusipratimai tarp 
angliakasių ir operatorių -butų 
užbaigta iki liepos 1 d. Jeigu 
nieko griežtai galutino nebusi 

įdaroma, streikas gali užsitęsti 
visą vasarą.

Washingtono valdžia rūpina
si sulaikyti anglies 'kainų kėli
mą kolei streikas tęsiasi.

Daugelyj vietų anglis iškasa
mą ne-unijistų darbininkų kurie 
neišėjo streikan, jau pabrangin- 
ga.

Bellingham, Wash., kasyklos, 
kurių darbininkai išėjo streikan 
sykiu su visais nuo balandžio 1 
d., dabar nusprendė pradėti dir
bti su ne-uriiijistai-s; mokestis 
bus $5.89 į dieną.

Moundsville, W. Va., ne-uni
jistų angliakasių namus apsto
jo specialė policiją saugojimui 
jn nuo užpuldinėjimų. Jau ke
linta dieną1' ten pradėjo siausti 
teroras; Naktimis bandoma su
sprogdinti namus darbininkų 
kurie dirba ne-unijinėse kasyk
lose.

Delei darbininkų išgąsties to
kio pavojaus, anglies produkci
ja tose ‘-kasyklose dikčiai apma
žėjo;

Lawrence, Mass. — čia audė
jau streikuoja jau antras 
nuo, ir kiek iš visko matyt 
bininkai laikosi tvirtai, 
pasiryžę laikytis iki galo.

Lawrenco streikeriai tik 
taikysis kada bus duota jiems 
sena alga numušta 1920 metais 
gruodžio mėnesyje, 22Į4%.

Taipgi reikalauja kad nebūtų 
iš kompanijų pusės persekioji
mų ,itų darbininkų kurie streika
vo. Pripažinimas Vienos Dide
lės Unijos į kurią streikeriai su
sispietę yra trečias reikalavimas 
iš darbdavių.

Gegužio 20 d. atsibuvo didėlė 
streikerių demonstracija; joje 
dalyvavo ir Lietuviai streike-i 
riąi.

Sykiu demonstracijoje -buvo 
trekais vežama streikerių vai
kai.

AIRIJOJ SKERDYNE 
IR TERORAS

Belfast, geg. 24 d. — Airių 
respublikos kariumenė trau
kiama prie Ulsterio. rubežių 
iš ko matyt gręsia tai provin
cijai užpuolimas pasekmėj su
areštavimo šimtų Sinn Feinie- 
čių ir respublikonų po perei
tos savaitės žudynių ir riau
šių Belfaste ir kitose Ulsterio 
dalyse.

Nekuriuose punktuose prie 
rubežiaus išsprogdinta tiltai 
nedaleidimui Ulsterio ir An
glijos kareiviams pereiti prieš 
Airius. Keliai užblokuota ba
rikadomis ir gelžkelių relės iš
plėšyta. -

Londone kalbama apie siun
timą Anglijos kariumenės pa
darymui- intervencijos grę
siančiai civilei karei Airijoje.

FRANCUZŲ KARŠTIS 
PEREINA

Paryžius. — Francuzų laikraš
čiai pradeda rašyti jog pasekmėj 
Francuzų užpykimo ant Vokie- 

I či'ų už susirišimą su Rusiją grą- 
ši-ntas Francuzų‘ puolimas Rurh 
srities esąs buvęs perdaug Ita
lų išpustas. Vokiečių-Francuzų 
“krizis” ant gegužio 31 dienos 
nyksta. Jau patįs Francuzų lai
kraščiai rašo, jog rengta armija 
ir ruoštas puolimas ant Vokie
tijos birželio 1 d., jeigu Vokie
čiai . nesumokės .‘reikalingų mo
kesnių^ gegužio 31 d., neįvyks.

Negalima sakyt jog Frandu- 
zai atsileidžia savo reikalavimų 
išrodytų Versalio sutartyje 
kurių taip iki šiol šokinėjo.

Vokiečiai stengiasi išlygas 
pildyti. Taipgi Vokietijos
nansų ministeris šiuomi tarpu 
būdamas Paryžiuje plačiai su 
Prancūzais darė įvairius patvar
kymus, taip kad jokio krizio 
neįvyks.

del
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Belfast. — Pereitos savaitės 
pabaiga buvo aršiausia kokią 
šis. miestas kada patyrė. Šaudy
mai, padegimai, bombardavimai 
ir plėšimai ėjo pilnu saiku. Ne- 
kuriuosė atvejuose bombos bu
vo metamą į budihkus.

Žuvusių skaičiaus tikrai neži
noma, bet tikima jog siekia 13, 
taip kad išviso pereitos savaitės 
bėgiu žuvusių pasidaro‘į 35.

Užpuolikai vietomis šaudo ir 
moteris; atbėgę krėsti namus 
arba jieškoti vyrų jei jų neran
da peršovę moteris išbėga.

Nušauta taipgi Ulsiterio par
liament narys Twaddel. To pa
sekmėj Ulsterio premjeras su
šaukė speciali kabineto posėdį 
pakviesdamas ir kitas valdžios 

'šakas svarstymui ką daryti šu 
didele betvarke.

Dubline tarp De Valeros ir 
dabartinės valdžios galvos Col- 
linso padaryta šiokia-ttokia su
tartis. Galutinai sutarta tverti 
koalicinį kabinetą, kuriame tu
ri gauti tam tikrą skaičių vietų 
ir De Valeros pasekėjai.

Birželio mėnesyje gal -bus su
rengta kabineto rinkimai.

Arthur Griffith, liglaikinės 
Dublino valdžios narys, nuvyko 
į Londoną su nauja Airijos kon
stitucija.

Susekta Didele Rengta 
Pačto Vagyste-

, New York. — Gegužio 19 d. 
susekta suokalbis padaryti ge
gužio 20 d. didžįausį užpuolimą 
ant pačto kokis kada buvo pa
sikėsinta. Jei butų pavykę, plė
šikai butų laimėję iki milijono 
dolarių grobio. Susekė tą visa 
vienas pačto inspektorius. Jis 
užsiaugino blogo žmogaus išvai
zdos barzdą; maišėsi sykiu su 
plėšikais kurie-rengėsi užpuoli
mą daryti, ir išdavė jų planą.

Suimta septyni vyrai, šeši iš 
jų yra pirmiau. įdirbę ir dabar 
kiti dirbą pačte.

šis jo susekimas gal but iš
aiškins pirmesnius nesusektus 
pačtų užpuolimus.

reika- 
taipgi 
kurią 
ploji- 

prem-

Eksplozija Universitete
Cambridge, Mass. —' Harvar

do universiteto laboratorijoj ek- 
aplodavus oksigeno katilui už
mušta vienas tyrinėjimų inži
nierius, kitas staliorius. 
ni mokiniai sužeista.

Septy
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išžudyta 10,000 i tiktai sava dvasia ir ištverme
CHINIEČIŲ VADUOKIMES

Tientsin. — Gen. Čang Tso 7
Lin, Mančžurijos militaris gu-j Naujas Parėdymas Lie- I 
bernatorius, pasitraukė su savo' " ~ ‘
kariumene dar toliau, vejamas 
Gen. Wu Pei Fu armijos.

Viename tik čeng čou mies
te sukilėliai išžudė 10,000 gy
ventojų. Pagaliaus sukilimas 
numalšinta ir pajts sukilėlių va
das nužudyta už jo žiaurumus.

Tyrinės Kares Grobikus
Washington. — Išduota įsaky

mas pradėti valdiškus tyrinėji
mus įvairių žmonių kaltinamų 
pri-siplėšusių iš valdžios laike 
karės. Kongreso tam ityrinėji- 
mui varyti paskirta pusė milijo
no dolarių. Galima suprasti kiek 
pelnagaudžiai prisiplėšė jeigu jų 
ištyrinėjimui skiriama tokios 
sumos.

Kitų paduodama jog tokių 
sugrobtų pinigų yra į šimtą mi
lijonų dolarių,.

Nori Prašalint Vyriausi 
S. V.. Prokurorą

Washington. — Senaite pakilo 
reikalavimų kad rezignuotų iš 
kabineto Generalis Suv. Valsti
jų prokuroras Dougherty. Jam 
užmetama intarimų jog jis no
rėjęs gauti pinigų už padarymą 
nekaltu vieno {žmogaus ir pa- 
liuosuoti jį iš kalėjimo.

Kiti jį pateisindami sako jog 
tik karės laikų grobikai daro 
prokurorui 'užmetimus kad jis 
pasitrauktų nuo vietos ir pa
liautų jų grobių tyrinėjimą.

Negrų Linčiavimas
Davisboro, Ga.,ant laužo 

deginta 15 m. amžiaus negras 
apkaltintas už nužudymą baltos 
moteries.- Jį palengva deginda
mi kankino norėdami išgauti ir 
kitus žmogžudžius su juo daly
vavusius.

Kitas negras atrasta pakartas 
ant medžio Coonroe, Tex. Ma
toma nakties laiku jis buvo nu- 
linčiuotas. Jis buvo areštuotas 
kada“ viename name pasigirdo 
klikšmaš baltos merginos kurią 
menama jis buvo užpuolęs. Iš 
kalėjimo jis išspruko. Bet kas 
nors pamatę sugavo ir pakorė.

su-

Genoos Konferencija pasibai- 
. - - i Kė. Ji dar sykį apreiškė žmoni-

viams Pasų Gavime jos žaizdas, bet nesurado vaistų 
(Lietuvos inf; Biuras, Washingtone) joms pagydyti. Palikta - kaip 

Atstovybė Washingtone yra buvęs ir Rytų Lietuvos skaudu- 
gavusi iš Užsienių Reikalų Mi- lis — Vilniaus klausimas. Vel- 
nisterijos naujus parėdymus pa- tui Lloyd George mus linksmi- 
sų reikale. no viltimi nustatyti Genooj mu-

1. Ikšiol- nebuvo vienodumo šų sienas su Rusija ir Lenkija.
Amerikos ir Lietuvos valdžių Kad tai .padaryti gal butų rei- 
praktikoje pasų vizavime. Ame- kėję išstatyti pavojun Anglijos 
rikos valdžia už Lietuvos pilie- ramybę. Argi nelengviau tat 
čių pasų vizavimą ėmė $10. Kad dar sykų paaukoti mažos tautos 
priėjus prie vienodumo, ir Lie-1 reikalus, 
tuvos valdžia nutarė imti už kantriai 
Amerikos piliečių pasų vizas po 
$10. - " -- -_________ , c .-.-c

2. Pasai važiuojančių- Lietų- mes tiek gražių vilčių dėjome,
von Lietuvos piliečių vyriausy- dar sykį parode mums kaid kjąi- 
bės parėdymų, turės būti vizuo- 
inrvio nnį l/nin 11' Irifii aolm I

Argi nelengviau tat

kuri, žinoma, ir toliau 
kentės, okupacijos - ir 
provokacijas. . : •kaimynų

Genoos konferencija, į! kūną

bes parėdymų, turės būti vizuo- dingą yra kuo nors kitu pirmoj 
jama taip pat kaip ir kitų šalių ( vietoj pasitikėti. Musų svfeikjau- 
piliečių. Ikišiol Atstovybėj jie šia politika yra ta kuri ąkgįĮįa 
nebūdavo vizuojama. Už pasą musų pačių pajiegas ir; įčnSsų 
ižduodamą Lietuvos piliečiui bus vienybę. Jeigu mes išaiigiųši- 
imanri, kaip ir ikišiol, $10 (ser me vieną tvirtą tautos valią'jos 
noji Rusija ėmė 30 r. metams), j niekas neperlauš. Tankos ir ka- 
už vizą bus imama $5. Išviso Į nuolės gali mus kuriam laikui 
$15.

3. Tos naujos taisyklės ineina 
galėn nuo birželio 1 d. šių metų.

Pirmuoju žvilgsniu gali atro
dyti kad čia pakeliama mokesnis 
už pasus. Bet (tikrenybėj yra 
palengvinimo. Seniau pasai bu
vo išduodama vieniems metams 
ir galima buvo jį prailginti tik 
6 mėnesiams. Visa tai atsi
eidavo $10 ir $5; išviso $15. 
Dabar pasą išsiėmus galima bus 
tą patį pasą pailginti kas metai, 
primokant už pailginimą 
į metus.

4. Įvedama atmainą ir 
mų del paso liudijimo, 
tokius prašymus (aplikacijas) 
galėjo liudyti tam tikros orga
nizacijos ar įstaigos remdamosi 
paprastu asmens pareiškimu. 
Nuo birželio 1 d. bus reikalau
jama kad tokie prašymai butų 
daroma pas viešąjį notarą (no
tary public) po priesaika;

5. Užsienio Reikalų Ministeri
ja Praneša kad Tautų Sąjunga 
rengianti -naują palengvintą pa
sų formą, kuri, reikia tikėtis, 
bus priimta ir pritaikinta ir- Lie
tuvos vyriausybės.

tik $5

prašy- 
Ikišiol

pavergti, .bet neįstengs į mūšų 
dvasios palenkti-, nei jos 
kinti. 1

Lenkai, džiaugdamies 
noos pasekmių, vėl mus = ima 
provokuoti. Lietuva nepasiduos 
provokacijai; jį vis kels protes
to balsus nors ir nematys dabar 
iš jų naudos.

šiandien labiau negu kitados 
Lietuviams reikia pamiršti savo 
partinius skirtumus ir spiestis 
visiems apie Lietuvos Vytį.

sunai-

iš Ge-

Fordų šeši milijonai. Detroit. 
— Dvidešimts keturi metai at
gal Henry Ford padarė pirmą 
automobilį. Gegužio 18 d. jis 
būdamas dirbtuvėje matė išlei
džiant motorą automobiliui, su 
6,000,000 numeriu. Neužilgo 
tas motoras indėta į automobi
lį ir išvažiavo naujas vežimas.

Kasdien po 4,200 fordų išdir
bama Fordo įstaigose.

Geležinėse trumpins valandas. 
Plieno išdirbėjai turėjo konfe
renciją su' -Prezidentu Washing
tone 'kame jie užgyrė Hardingo 
pasiūlymą panaikinti dvylikos 
valandų darbo' dieną. -Preziden
to noru yra kad dvylikos valan
dų darbas butų visiškai indus- 
trialėj Amerikoj panaikinta.

Dalyvavę atstovai sutiko pa
vesti dalyko ištyrinėjimą tam 
tikrai .komisijai, kuri padarys 
moksliškus išskaitliavimus ir šar
vo nuosprendį pareikš geležinių 
darbų industrijų vedėjams.

Užmušta 3 darbininkai. Lost 
Nation, la., miestelyje, dedant 
požemines rynas, užgriuvus že
mei trįs darbininkai žuvo po 10 
pėdų žemės. 'Toj vietoj 
iškasta 20 .pėdų gilumo ir 
jų pėdų .pločio grėbė.

buvo 
dvie-

mie-

Revoliucija Bulgarijoj
Vienna. — Priešginiaujančios 

viena kitai žinios atėjo iš Bul
garijos jog tenai kilus revoliu
cija ir kad karalius Boris pabė
go iš Sofijos į Varną; premje
ras Stambulisky, atstovaująs 
žemdirbius, su savo pasekėjais, 
esąs paskelbęs respubliką.

Viduje prasidėjusi civile ka
rė. Liko išvaryta penkiolika 
Gen. Vrangelio oficierių.

Kitos žinios užginčija 'jog ka
raliui pabėgo, nesą tuoj buvo 
padaryta tvarka ir buvo išleista 
proklamacija pasilikti visiems 
ištikimais karaliui.

Kaip j^ra žinių, Genooj čičeri- 
nas su Stambuliskiu susitarė jei 
iš Bulgarijos bus išvyta Vran
gelio kttriumenė, Bulgarai gau
sią Rusų komunistų pagalbos.

Anglų-Italų sutartis. Genoa. 
—Laikė ekonominės konferenci
jos pradėta Anglų-Italų komer- 
cialės tarybos. Tuoj tikima su
tartį įvykinti.

Akrone, O., -kaip skelbia 
sto darbinirtlaų biuras, yra ma
žiau darbininkų negu jų reika
laujama. šitas atsitikimas yra M___ _
pirmas bėgyje trijų pastarųjų .stovis, 
metų. j raščius.

Centralinės Amerikos respub
likoj Guatemaloj, delei kilusios 
revoliucijos prieš prezidentą 
Orellaną, likosi apšaukta karės 
_„.L. Uždrausta išleisti laik-

Rytų valstybės, Indija, Tur
kija, Egiptas, Afganistanas, Ar
mėnija, Georgija, Azerbaidžanas 
ir Syrija, nepriimtos į Europos 
konferenciją, laikė savo konfe
renciją ir joje pasmerkė Euro
pos valstybių militarizmą ir tų 
kraštų slėgimą.

Kodėl S. V. Atsisako 
nuo Hagos

Washington. — Suv. Valsti
jos atsakydamos ant užkvietimo

Žmogus su Dviem 
Širdim

Kewanee, Ill. — čia vienas 
metų amžiaus vaikinas nustebi
no medicinos pasaulį turėdamas 
dvi širdi. Kairiame šone buvo 
didesnė, dešiniame mažesnė. Tą 
ištirta 8 mėnesiai atgal, nes vai
kinas nuo pat mažystės skun
dėsi širdies negerovėmis. Jis 
dabar mirė.

Teisia Revoliucijonierius
Maskva. — 47 socialistai-re- 

voliucijonieriai, kaltinami suo
kalbyje prieš sovietų valdžią, 
bus teisiama birželio 1 d.

Semionovą paliuosuoja. New 
York. — Augščiausiojo teismo 
išduota įsakymas paliuosuoti iš 
arešto Gen. Semionovą, nesenai 
atvykusį Amerikon, apkaltintą 
įvairiuose grobimuose Sibire.

Ligonbutyj sudegė 16 žmonių. 
Roma, Italija. — Gaisras sunai
kino vieną iš senųjų mielaširdy- 
stės įstaigų; viena dalis nuo de
gimo užgriuvo. Tenai rasta 16 
lavonų. Toj įstaigoj buvo 5,000 
žmonių, ligonių, bepročių, netu
rinčių namų, ir nesveikų bei se
nų.

Atšaukimas Paskalų
Washington, geg. 19 d. (El

ta),; —- Yra paskalų apie kaž ko
kius slaptus pasitarimus neva 
Genooj įvykusius tarp Lietuvių 
delegacijos ir Lenkų užsienio 
reikalų ministerio Skirmunto 
del Lietuvos atsisakymo savo 
sostinės Vilniaus, gaunant už 
tai kaipo atlyginimą Klaipėdos 
uostą, su jo apielinkėmis. Lie
tuvos diplomatinis atstova’s prie 
krivinalo (Italijoj), Dr. šaulys, 
kurs buvo aktualiu patarėju Lie
tuvių Delegacijos Genooj, pa
reiškia kad tie paskalai neturi 
jokio pamato. Jokių derybų tuo 
reikalu, nei oficialių, nei paslap- 
tų, (tarp Lietuvių ir Lenkų de
legacijų negalėjo būti dėl tos 
aiškios priežasties kad Lietuvos 
sostinė Vilnius negali būti išsta
tyta pirkliavimui.

Lietuviai Atlankė Ge
nuos Arkivyskupą

Washington, geg. 18 d. (El
ta). — Lietuvos Premjeras ir 
Pirmininkas Lietuvių Delegaci
jos Genoos konferencijoj, Ernes
tas Galvanauskas, drauge su 
Lietuvos diplomatiniu Atstovu 
Romoje, Dr. J. šauliu, balandžio 
26 d. atlankė Genoos arkivysku
pą. Prie tos progos jie inteikė 
dokumentus paliečiančius Vil
niaus klausimą. Arcivyskupas 
parodė savo didelį užsiinteresa- 
vimą ir Užuojautą del Lietuvos 
diplomatų išdėstytų įvykių kurie 
sudarė Ryitų Europoje sunkią si
tuaciją užėmus Lenkų kariume- 
nei Lietuvos sostinę Vilnių ir jo- 
apielinkes.

Socialistai Rengiasi 
Rugiapjutėn

New York. — Socialistų par
tija rengiasi didžiausin ir pla- 
čiausin darban prie rinkimų į 
valdiškas vietas rudenį. Socia
listų kandidatai bus statoma 
iš kiekvieno Suv. Valstijų kon
greso disitrikto, taipgi keliama 
reikalingi tai kampanijai pini
gai. Tai busią didžiausias so
cialistų istorijoj sukrutimas.

žemės šliaužiojimas 
besitęsia apie 
kur pastarose 
padaryta daug 
tenai slankioja
lei požeminių srovių veikimo.

dar te- 
Italijoj, 
savaičių 

žemė

Corato, 
kelėtoj i 
blėdies.

ir banguoja de-

Robstown, Tex., užėjus aud
roms sužeista 20 žmonių, nuo- 
stolių padaryta už $500,000.

Nuskendo 120 Žmonių
Iš priežasties 

tirštos miglos jūrėse, gegužio 20 
d.; -netoli Francuzijos pakraš
čio, Francuzų prekinis laivas už
ėjo ant Anglijos laivo ir jį su
mušęs nuskandino; su laivu ti
kima žuvo 120 ar daugiau žmo
nių. šis atsitikimas yra didžiau
sias kolos įvyko' po karės laikų. 

Nuskandintas laivas turėjo į 
300 žmonių, po nelaimės dar 
Francuzų laivas suėmė kiek nuo 
skęstančio laivo ir atsivežė į pa
kraštį.

j Hagą padėti išrišti Rusijos! Paryžius. .—
ekonominius klausimus atsakė 
Anglijos ir Italijos premjerams 
jog tada tik ši valdžia galės da
lyvauti prie tų reikalų kalbėji
mo kada Rusai atsikratys savo 
sovietizmo kaipo pirmutinio di
džiausio keblumo prie ekonomi
nio atsigaivinimo. Suv. Valsti
jos nenori jokio vidujinio Rusi
jos dalykų ištyrinėjimo ir pa
čios nemano prie tyrinėjimų pri
sidėti, bet stačiai išrodinėja jog 
tik sovietizmas yra barjeru Ru
sijos ekonominiam atsigavimui.

Jokių klausimų apie paskolą 
valdžiai kurios tvarka paremta 
ant sovietizmo ir kuri nepripa
žįsta skolų atlyginimo Amerikos 
-valdžia nesvarstys. '

Vulkanas Vesuvius, netoli Ne
apolio, Italijoj, pradėjo veikti 
su nąuju smarkumu, išmesda
mas pelenų, garų ir lavos. Dan
gus apie vulkaną nakties laiku 
nušviestas įvairiomis spalvomis.

Dingo Gen. Wood
Manila. — Suv. Valstijų gu

bernatorius Filipinų saloms, Ge
nerolas Wood, išvažiavęs su sa
vo šeimyna į jūres, užėjus aud
rai dingo ir per pora dienų jo 
niekur nerandama. Manoma gal 
nuskendo, kiti dar pasitiki jį 
spėju^ priplaukti kur pakraštin.

Winnipeg, Kanada. — Eksplo- 
davus motoriniam laiveliui ir 
nuskendus, su juo prigėrė ketu
ri žmonės.

Išvengta lokauto. Manches
ter, Anglija. — Gręsiantis pra- 
šalinimas iš darbo 140;000 va
tos audinyčiose darbininkų iš
vengta.

PINIGŲ KURSAS |

(Kaina perkant dideles sumas) 
Gegužio 24 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių •

35c
3c

AKIVAIZDOJE tokių svarbių ištisinių raš£ų kokius dabar “Dir-
■ va” talpina nei vienas skaitytojas neturėtų užtęsti nei savai

tės laiko neužsimokėjęs prenumeratos.. Delei lėšų, Administra
ciją negali siuntinėti “Dirvos” tiems skaitytojams kurių prenu
merata pasibaigus, taigi tuoj sulaikoma, jeigu skaitytojas neduo
da žinios apie save arba neprašo palaukti kada gauna musų pa
raginimų prenumeratų atnaujinti. Taigi apsirupinkit apie save. 
Tokių raštų kaip dabar “Dirvoje” telpa retai kada psitiko. At
eityje turime dar svarbesnių. Kam sunku užsimokėt metinę pre
numeratą galit mokėt pusmečiais, po dolarj.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - -- -- -- -- $2.00
” ■ / ” ” ’ Lietuvoje - -- -- -- -- $3.00

. ” ” ” Kanadoje’ - -------- $2.50
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)
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į Iš Lietuvių Gyvenimo J
WORCESTER, MASS. Į atsibuvo gražus vakarėlis kurį 

M. Petrausko Operetė scenoje, parengė ‘ Aušrelės mažučių vai- 
Gegužio 18 d. Lietuvių salėj I ku choras, šiame vakare buvo

sulošta (operetė “Tarnaitė Pa
mokė”, ir dainavo vaikų choras 
po vadovyste p-lės Juzės Rauk- 
tytės.

Vaidinimas operetės pavyko 
labai gerai. Vadovaujančias ro
les lošė: Jagutės — Valerija Gu
rauskaitė; Vinco — Adomas 
Tereškevičius; Vandos — Juzą,

Po operetės dainavo visas ma
žųjų choras, sudainavo tris dai
nas: “Pavasario Dienužė”, “Vai 
Ku-Ku”„"Kampe Tupi”. Apart 
choro dainų buvo solo ir duetų. 
Antosė Domeikiute pašoko “Is
panų šokį”, ir “žvaigždes”, kas 
labai publikai patiko.

Syidęrskaitė; Jokūbo — J. Rąu- 
k-tya; Aidės — Anelė Tereškėvi- 
čiutė; Jono J. Dailydė; Tar
naitės — Julė Mitrikaitė. Rei
kia stebėtis šių jaunų musų lo
šėjų gabumais ir drąsumu sce
noje. Turiu pažymėti kad šis 
mažyčių lošimas begalo darė____r______  .
gražų įspūdį į publiką. I žodžiu sakant, visas progra-

mas buvo malonus ir labai pui
kus. Garbė “Aušrelės” vaiku
čių chorui ir jo mokytojai p-lei 
Juzei Rauktytei, ir tėvams kurių 
vaikučiai dalyvauja šiame cho
re. Tai yra gražus, kirtingas 
darbas lavinti priaugantį musų 
jaunimą Lietuvių dailėje, daina
vime bei scenoje.

GERB. SPRAGILAS NUSI
KRAUSTĖ ANT PUSL. 6.

Kad Lietuvė Motina Turėt v
Aiškias ir Parankias žinias apie kūdikių Auklėjimą

BORDEN’S EAGLE MILK
ČIA PADUODAMA LENTELE IR DAVINIAIS MES TEIKIAME LIETUVEI MOTINAI VISAS REIKALINGAS INFORMACIJAS APIE MAITINIMĄ 
JOS KŪDIKIO BORDENO EAGLE PIENU. GALITE PASTEBĖTI, KAD NURODYMAI TINKA VAIKAMS NUO 3 DIENŲ IKI 24 MĖN. AMŽ IAUS. 
Be nurodymų, kaip maitinti Bordeno Eagle Pienu, motina dar turėtų atydžiai perskaityti patarimus, kuriuos reikia sekti vartojant Bordeno Eagle Pieną. 
Bordeno Kompanija didžiuojasi faktu, kad ji pagelbėjo daugeliui, daugeliui Lietuvių kūdikių išaugti į stiprius berniukus ir mergaites, į vyrus ir moteris, 
kurie teikia garbę savo tautai ir šiam kraštui. Norėdami platesnių informacijų nesibijokite rašyti stačiai pas Borden Company, New York City.

Lentele Kaip Atskiesti ir Kada Peneti Kūdikiams 
Eagle Brand Kondensuotą Pieną '

Kūdikio 
amžius

Kiek šaukštukų EAGLE BRAND 
pieno ir kiek uncijų virinto vandens.

Laikotarpis 
penėjimų

Kiek duoti kiek
vieną sykį

Kiek supenima 
per 24 valandas

Kiek sykių penė
ti naktyje

Kiek sykių pe
nėti į 24 vai.

3 iki 7 
dienų

Pusė arbatinio šaukštuko Eagle 
Brand į pusantros unc. vandens. 2 vai.

1 iki pusantros 
uncijos

10 iki 15 
uncijų 2 10

2 ir 3 
savaičių

1 Šaukštuką Eagle Brand pieno į 
dvi uncijas vandens 2 vai.

1% iki dviejų 
uncijų

15 iki 20 
uncijų 2 10

4 ir 5 
savaičių

Pustrečio šaukštuko Eagle Brand 
pieno į 4 unčljas vandens 2 vai.

2 iki 3 
uncijų -

18 iki 27 
uncijų 1 9

6 savaičių 
iki 3 mėn.

Trys šaukštukai Eagle Brand į 
4 uncijas vandens 2'/j vai.

. 2y2 iki 4 
uncijų•

20 iki 32
- uncijų i 8

3 iki 5 
mėnesių

Keturi šaukštukai Eagle Brand į 1
5 uncijas vandens 3 vai.

4 iki 5 
uncijų

28 iki 35 
uncijų i 7

5 iki 9 
mėnesių

Penki šaukštukai Eagle Brand į 
6 uncijas vandens 3 vai.

5 iki 7 
uncijų

30 iki 42 
uncijų 0 6

9 iki 12 
menesių

fieši šaukštukai Eagle Brand į 
7uncijas vandens 3% vai.

7 iki 9 
uncijų

35 iki 45 
uncijų 0

5 1

SVARBI PASTABA. — Prirengiant maistą būtinai reikalinga,, kad visi indai, bonkutės, speneliai ir tt. būtų sterilizuojami verdan
čiame vandeny pirm vartojimo. Imant pieną iš bonkutės, vartok sausą šaukštuką, o saikuojant žiūrėk, kad piltum iš blekinės į 
šaukštuką, ir vartok tą patį šaukštuką kiekvieną sykį. Tas užtikrins tikrą nusaikavimą ir pagamins geriausias pasekmes.

Kūdikio Maistas Antrais Metais
Metams pasibaigus motina, paprastai, turėtų nustatyti penėjimo tvarką. Kiekvienas naujas valgis turi būti rūpestingai ’prirengtas, ir išpradžių duodamas 
mažomis kiekybėmis. Maitinti kūdikį reikia atsargiai, kad jisai nepersivalgytų. Penėti teikia reguliariškai ir neduoti nieko tarpe valgių. 
Daugelis kūdikių sunkiai persiima nauja tvarka. Jie pilnai užganėdinti pienu ir atsisako imti kitokį maistą. Tokiais atvejais, neduok pieno kol kūdikis, 
nesuvalgo kietesni valgį. Jei sykiu duosi abu, tai kūdikis pasirinks pieną; ,o.prigėręs, nebenorės imti kieto maisto. Sekanti maistu tvarka pavelys motinai 
pasirinkti tinkamus valgius iš sąrašo. Niekados nėra patartina mainyti ’valgius kuomet’ oras karštas.'

. PASTABA. — Vienas arbatinis šaukštukas Eagle Brand Kondensuoto Pieno atskiestas viena uncija virinto vandens duoda mišinį, 
kuris maistingume lygus karvės pienui. Kur tik žemiau telpančiame sąraše yra žodis pienas, tas reiškia, kad Ęagie Brand 
reikia šitaip atskiesti.

12 iki 15 mėnesių — penėti 5 sykius į dieną.
7 vai. ryte. — Avižinių, miežinių arba kvietinių kruo

pų košė. Imti vieną ar du šaukštu su 6-8 uncijom pieno. 
Sudž’uvusi duona ir sviestas, arba cukoriai su sviestu.

9. vai. ryte. — Vieno apelsino skystimas.
11 vai. ryte* — Drožta jautienos šlaunis, 1-3 šaukštai, 

sumaišyta su lygiu kiekiu duonos, ir suvilgyta jautienos 
sunka. Arba minkštai išvirtas kiaušinis su sausos duonos 
trupiniais; šmotukas cukoriaus ir 6-8 uncijos pieno.

3 vaL popietų. — Jautienos, vištienos, ar avienos 
las su ryžėmis, arba įtrupinta sausa* duona. Jei dar 
tai šešios uncijos pieno. Pasenejusi duona su sviestu, 
cukorius su sviestu. Daugelis kūdikių minėto amžiaus valgo 
ir suvirškina obuolienę ir slyvų košę; jei jos duodamos tai 
pieno nereikia duoti. <

6 vai. vakare. — Du šaukštai smulkių kruopų su 8 un
cijomis pieno; šmotukas cukoriaus. Pasenusi duona su 
sviestu.

10 vai. vakare. — Šaukštas smulkių kruopų 8-iose unci
jose pieno. ■

SEKANTI PATARIMAI TINKAMAI VARTOTI

vira- 
nori, 
arba

15 iki 18 mėnesių — penėti 4 sykius į dieną.
7 vai. ryte. — Avižę, ihaizo, arba kukurūzų kruopų, 

kurios buvo virtos tris valandas dieną prieš vartojimą. Po 
virimui jos turi būti kai skystutė košelė. Ją reikia perkošti 
karštą, o ataušus ji bus kai drebučiai. Duok du ar tris 
šaukštus kartu su pienu, ir 8-10 uncijų pieno atsigerti. Skru 
dinta duona.

9 vai. ryte. — Vieno apelsino skystimas.
11 vai. ryte. — Minkštai išvirtas kiaušinis su sausos 

duonos trupiniais, arba vienas šaukštas drožtos jautienos 
sumaišytos su trupiniais duonos ir apvilgytos jautienos sun
ka. Pieno atsigerti. Cukoris ar sėlinu biskvitas, arba pase
nusi duona su sviestu.

3 vai. popietų. — Avienos, vištienos, ar jautienos vira
las su ryžėmis, valdžia Smetona, ar įtrupinta sausa duona. 
Kiaušinienė, krakmolo kisielius, ryžių pudingas, saldi Sme
tona, virtintos slyvos, keptas obuolys, ar obuolienė.

18 iki 24 mėnesių — penėti 4 sykius į dieną.
-7 vai. ryte. — Kukuruzo, maizo, ar avižę kruopos (pri

rengtos kaip augščiau minėta). Duok kartu su pienu, arba 
su sviestu ir druska. Kas dvi ar tris dienas supenėk minkš
tai išvirtą kiaušinį. Laikas nuo laiko duok kapotos vištie
nos ant skrudintos duonos. Pieno atsigerti. Sėlinę biskvi
tas su sviestu, arba pasenejusi duona su sviestu.

9 vai. ryte. — Vieno apelsino skystimas.
11 vai. ryte. — Jautienos šlaunis, kapota ar drožta; 

smulkiai sukapota jeriuko širdis. Vištiena. Spinač, aspara- 
go galukai, arbūzas, perkoštos virtos tom ei tos, virtos mor- 
kvos, grūstas cauliflower (žyd-kopūstis). Keptas obuolis, ar 
obuolienė. Pasenusi duona su sviestu. Po 21-am menesiui 
keptos bulvės ir gerai išvirintos ir perkoštos pupelės.

3 vai. popietę. — Vištienos, jautienos, ar avienos vira
las su ryžėmis, ar pasenėjusia įtrupinta duona. Kiaušiniene, 
krakmolo kisielius, ryžię pudingas, saldi Smetona, virtos sly
vos. Sėlinę biskvitas su sviestu arba pasenejusi duona su 
sviestu.

6 vai. vakaro. — Manavos ar kviečię kruopos (virtos 
dvi valandi). Duok 1-3 šaukštų, kartu su pienu, ar sviestu 
ir druska. Pieno atsigerti. Cukoris ar pasenejusi duona su 
sviestu.*

Publikos buvo atsilankę pilna 
salė, ir visi gėrėjosi šiuomi va
karėliu. Jeigu ne didelis lietus, 
žmonių butų atėję du kartu 
daugiau į šį vakarėlį. Pabaigoj 
programo vaikučių mokytoja p- 
lė Rauktytė gavo didelį gėlių 
bukietą už gerą pasirodymą su 
savo choru.

Patartina vietos Lietuviams 
leisti savo vaikus ir mergaites 
prie šio choro lavintis; taipgi 
linkėtina p-lei Rauktytei ir at
eityje darbuotis šiame mažųjų 
chore. Taipgi turiu pastebėti 
kad tokiam dideliam chorui 
vietos Lietuvių salėj permaža 
scena ir labai neparanku daina
vimui. Patarčiau kitą sykį pa
imti geresnę salę.

Naujalio koncertas. Gegužio 
11 d. čia kompozitorius J. Nau
jalis turėjo koncertą Lietuvių 
salėje. Koncertas buvo pusėti
nai gražus. Patsai kompozito
rius Naujalis skambino pianu, 
ir apart Naujalio muzikos dai
navo ‘“Aušrelės” Choras veda
mas Jono Dirvelio; žodžiu sa
kant, programas buvo labai gra
žus, tik gaila kad žmonių taip 
mažai atsilankė, vos apie pora 
šimtų.

Apart visko, turiu pastebėti 
vieną dalyką vietos Lietuvių pu
blikai kuri lankosi į įvairius pa
rengimus. Jau nuo senai čia 
įsigyvenęs paprotis musų publi
koje laike programų daryti su
irutę, neužsilaikyti rimtai; tas 
yra labai prastas dalykas. Ko
dėl mes Lietuviai taip užsilai- 
kom negražiai savuose parengi
muose ? Kodėl mes mokame už
silaikyti Amerikonų rengiamuo
se vakaruose, kada tenai nuei
name, o savuose keliame jomar- 
kus ? Nežiūrint ar itai koncerte, 
kokiame perstatyme, arba pra
kalbose >— visur tas pats. Ne
paprastas kuždėjimas ir net juo
kai kartais girdisi, šitą papro
tį patariu painesni, nes yra ne
gražu, pasižeminimas savęs.

Rimtoje publikoje tokių da
lykų nėra. Kultūringi žmonės 
koncertan neina jeigu tikisi kad 
jiems prisieitų kosėti; jie tą lai
ko negeru dalyku.. O pas mar I 
Lietuvius net keli antsyk kosti; 
kili gi liuosai tęsia įvairias kal
bas neva patylomis. Mokinki- 
tės, Lietuviai, gražaus apsiėjimo 
bei užsilaikymo laike programų.

Reporteris.

6 vai. vakare. — Manavos kruopos, ar kviečių kruo
pos, virtos dvi valandas. Duok 1-3 šaukštus, kartu su pienu. 
Dar pieno atsigerti. Cukorius ar pasenusi duona su sviestu.

PRIE PENĖJIMO Iš BONKOS BUVO RASTI PAGE LBINGAIS, IR JUOS GALIMA VARTOTI SYKIU 
SU EAGLE BRAND KONDENSUOTU PIENU.

Vjsados pilk pieną iš blekinės į šaukštą — pripildant jį iki kraštų. Lengvai suprasi kad kišant šaukštą į pieną jis apsilipiins pienų ir pasemsi daugiau, 
negu reikia. ĮPylęs pieną į vandenį, gerai išmaišyk. Tas svarbu.
Atidarius blekinę, yra saugu palikti pieną tenais. Mes rekomenduojame, kad Tamistos kietai pridengtumėte blekinę su apvožtu puodeliu ir laikytumėte 
ją šaltoje, švarioje vietoje.
APELSINO SUNKA.

Kuomet kūdikiui sukaks keturi mėnesiai, duok jam vie
ną šaukštų perkoštos apelsinų (orančię) sunkos, atskiestos 
lygiu kiekiu virinto vandens, vienų sykį į dienų, prieš mai
tinimų. Laipsniškai didink kiekį duodamos sunkos iki sugir
dai neatskiestų sunkų pusės apelsino vienu sykiu prieš 
maitinimų. Galima duoti apelsinų sunkų iki kūdikis paauga 
kad gali valgyti kitus vaisius.

AVIŽŲ KOBĖ.

Kuomet kūdikiui sukanka penki mėnesiai, pridėk po 
šaukštų avižinės košelės prie kiekvieno penėjimo. Laips
niškai didink kiekį iki supenėsi tris šaukštus kiekvienu pe
nėjimu. Idant padaryti avižinės košelės, įdėk keturias un
cijas oatmeal į vienų pusę kvortos vandenio; virink tris 
valandas dubeltavame katilėly, pridedamas tiek vandenio, 
kad po virimui lieka labai skysta košelė. Kol ji karšta per- 
košk jų per koštuvų, kad išmetus grubesnius šmoėiukus. At- 
vėstant pasidarys kisielius. Avižinę košelę galima penėti iki 
kūdikis paauga, kaį gali valgyti gerai išvirtas kruopas.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS.
Avižinis vanduo labai dažnai prašalina šitę. Idant pasi

darius avižinio vandens, paimk kupini, šaukštu oatmeal ir 
pusę kvortos vandens, ir virk tris valandas dubeltavame 
katilėly. Liks tik bertainis kvortos tirštos košės, į' kurię da
bar supilk pusę kvortos išvirinto vandens. Perkošk mišinį 
per virūtę koštuvę ir gausi daugiau pusės, kvortos balsvo 
skystymo. Tę vartok vietojo prasto virinto vandens penint 

t kūdikį. Jei kūdikio viduriai perdaug pasileis, tai atskiesk 
avižinį vandenį su paprastu virintu vandeniu.
KYŠIŲ VANDUO.?

Pilk vienę šaukštą ryžių į pusę kvortos vandenio. Vi
rink tris valandas, pripilant laikas nuo laiko tiek vande
nio, kad po virimui turėtumei apie pusę kvortos ryžių 
vandens.
MIEŽIŲ VANDUO.

Gauk pačių geriausių miežinių miltų. Į pusę kvortos 
vandenio įpilk šaukštų miltų. Virink pusę valandos ir 
košk; paskui pripilk’tiek vandens, kad būtų puse kvortos.

VIDURIAVIMAS.
Neduok nieko apart gryno virinto vandens per 24 va

landas. Tada penėk su miežių vandeniu, arba ryžių, į kuri 
įpilta kiek druskos del skanumo. Jei šitas maistas užsilai
ko, ir viduriavimas sumažėja, galima pradėti penėti labai 
maži kiekiai paprastų valgių, padidinant juos atsižvelgiant 
j kūdikio padėtį. Jei kūdikis nepagerėjo, tai tuoj šaukkis 
daktaro.
TĄSYMAS ARBA VĖMIMAS.

Šitie apsireiškimai gali paeiti iš perpenėjimo, arba vi
durių užkietėjimo. Sumažink maisto kiekį ~irpritaikink 
augšėiau surašytų patarimų del vidurių užkietėjimo, arba 
patarimų apie kalkių vandenį.

KALKIŲ VANDUO.
Vartojant Eagle Brand Pienų labai retai toprisieina 

naudoti kalkių vandenį. Bet jeigu iŠ vidurių išeina ne
suvirškinti maisto gabalai (nors vidurių veikimas atrodo 
normalia), arba jei kūdikis išvomia daug tuoj po valgių — 
arba jam tąso vidurius — tada patartina pabandyti kalkių 
vandenį. Nusipirk aptiekoje šviežiai pagaminto Lime Water 
ir duok vienų ar du šaukštuku prie kiekvieno penėjimo.

KUPONAS

PAŽYMĖK, KUHIOS KNYGOS D AE NOKI.

Kūdikių 
Knyga

VlrSJoa 
Knyga

MUSŲ KRAUTUVNINKAS GALI TAMISTAS APRŪPIN
TI SU BORDENO EAGLE PIENU — ĮSITBMYK KLE
KINĖS PAVEIKSLĄ IR NEIMK KITOKIOS.

Vardas

Lithuanian

»ąi .i VS

...htr'W

YOUK.U.S.

The Borden Company
350 Madison Avenue

New York

Svečiai iš Mažosios 
Lietuvos

Lietuvos Atstovybė Washing- 
. tone šiomis dienomis gavo pra

nešimą :iš Klaipėdos jog Prūsų 
Lietuviai nutarę pasiųsti į Ame
riką savo delegaciją (vardai bus 
pranešta vėliau), kuri norės su
pažindinti Amerikos Lietuvius 
su Prūsų Lietuvos padėtimi, jų 
vargais, ijų kovomis, jų pastan
gomis prisidėti prie Didžiosios 
Lietuvos.

Be to, toji delegacija turės 
tikslu susipažinti su Amerikie- 
lių Lietuvių kolonijomis, užmeg- 
sti su jomis artimesnių ryšiu.

Tokią delegaciją buvo many
ta siųsti į Ameriką dar peniai 
metais. Tečiau del kai kurių 
kliūčių pernai sumanymas ne
įvyko; Dabar idejau jau vyki
nama ir netrukus Amerikos Lie
tuviai susilauks dviejų svečių iš 
Mažosios Lietuvos.

Kaip svarbu tautai šitos dele
gacijos atsilankymas Ameriko
je rodos nei aiškinti nereikėtų. 
Musų, tautai negyvenimas kaip 
be Vilniaus taip ir be Klaipė: 
dos. Klaipėdos kraštui vėl gi 
nėra ateities atskirtam nuo Lie
tuvos? Kolei diplomatai parašys 
iškilmingus sujungimo aktus, 
tuo tarpu jungkimės patįs, ar
čiau vieni kitus pažibkime, vie
ni kitų troškimus paremkime.

Kaunas, Vilnius, Palanga, 
Tauragė, Tilžė, Klaipėda, Ram- 
byno Kalnas nesykį jau buvo 
liudininkais broliškų susitikimų 

, Lietuvių iš Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos. Tik dar nebuvo 
ikišiol susitikimo Amerikiečių 
Lietuvių su teisėtais pasiunti
niais musų kraujo ir kalbos bro
lių iš Mažosios Lietuvos.

Brangus atvykstantifeji sve
čiai > gali būti tikri nuoširdaus; 
Lietuviško sutikimo ir prieėmi- 
mo Amerikos Lietuvių naujo
kynuose.
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Nuo Redakcijos
Amerikos kultūrinių įstaigų.

šie visi atsibeldėliai iš Lietu
vos nėra piliečiai, laikinai čia 
apsibuvę, ir-užtai turi užsilai- 
kyt kaip svečiuose, o ne kaip 
tvarte tarp galvijų.

Labai gali būti kad valdžia

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

Iti. Tu taipgi su manimi dalinaisi savo tur
tais:

Prof. R u b e k (juokiasi nusu'kimui kal
bos) : — Ar aš tau neprižadėjau pasiimti 
tave į augštus kalnus ir parodyti tau visą 
pasaulio garbę?

Maja (su maloniu išsireiškimu): — Gal 
but kad pasiėmei mane į gana augštus kal
nus, Rubek, bet neparodei man visos svie
to garbės.

j Prof. Rubek (erzinimo juoku): — Ko-
Tikrai besotė! (Su 

M a ja-: — Taip, galiu. Aš žinau tave [karštu upu) Bet ar tu žinai kas yra dau- 
taip gerai, taip gerai, Rubek. giau beviltis dalykas iš visų, Maja?

Prof. ..R ube k : — Tai gal but, tu taip- gali •įspėti? 
gi galį permatyti apie ką aš mąstau ?

Maja: — Taip, ištikrųjų, aš galiu.
Prof. Rubek: —Nagi? Buk malo

ni pasakyti.... ■
M ą j ą*: — Tu mąstai apie tą — tą mo

delį ką sykį naudojai del.... (ir staiga pa-' 
mietą mintį.) Ar tu žinai, viešbučio žmo
nės mano kad ji yrą beprotė.

Prof. Rubek: — Ištikrųjų ? Ir, mel
džiu, ką žmonės viešbutyje mano apie ta
ve ir lokių medžiotoją? ».

Maja: — Tas pieko su tuom neturi, i mo net apie savo 
(Baigia pirmoj temoj.) Bet tai tu mąstei Įnius. 
apie tą nublankusią moterį....

Prof. Rubek (ramiai): — Tikrai apie 
ją. Kuomet ji buvo man jau nebereika
lingą, ir kuomet, šalip to, ji pasišalino nuo 
manęs — išnyko be žodžio....

Maja: — Tuomet tu pasiėmei mane iš 
Ibėros, aš manau?

Prof. Rubek (daugiau nejausmingai): 
— Tam panašiai, tiesą sakant, mano Maja. 
Per metus, ai* pusantrų metų; aš vienas gy
venau ir mąsčiau, ir galutinai — visiškai 
galutinai užbaigiau savo darbą. “Prisikė
limo Diena” išėjo į pasaulį ir atnešė man 
garbę ir viską kito ką tik širsis gali geisti. 
(Su didesniu prijautimu.) Bet daugiau aš 
pats nebemėgau savo darbo. Žmonių pa
garbos ir užsidegimas apie mane įkerėjo 
man, iki man rodės tik bėgt kur beviltyje 
ir pasislėpti miškuose. (Žiuri jon.); Tu, 
kurį.’esi minčių skaitytoja, ar gali atspėti 
kas paskui man atsitiko?

Maja (lengvai): — Taip,- tau prisiėjo 
dirbti tik vyrų ir moterų portretų biustus.

Prof; Rubek (linguoja galva): — Iš- 
dalieš taip. Su. gyvulių veidais po kaukė
mis. Tuos aš dirbau atmestinai, už atlygi- 
ginimąj.gali suprasti. (Šypsosi.) Bet ne 
tą aš turėjau mintyje.

Maja: — Tai ką?
Prof. Rubek (vėl rimtai) : — Tą kad 

visos kalbos apie artisto gabumą ir artis
to tikslą, ir tam panašiai, pradėjo man ro
dytis lyg butų labai tuščia, skysta ir be- 
reikšminga "iš pamatų.

Maja : — Tai ką tu norėtum į to vietą?
Prof. Rubek: — Gyvenimo, Maja.
Maja: — Gyvenimo?.
Prof. Rubek : — Taip, gyvenimas sau

lės spinduliuose ir grožybėj ar nėra šimtą 
sykių geriau negu vargti iki paskutinių sa
vo dienų drėgnam, priplėkusiam urve ir 
nuolat varginti save su molio šmotais ir 
akmenų gabalais?

Maja (su maža šypsą): — Taip, tik
rai, aš visuomet taip maniau.

Prof. Rubek: — Prie to, juk aš ganė
tinai pralobau ir, galiu gyventi pertekliuje 
ir be rūpesčio po skaisčia saule. Aš įsten- • 
giau pasibudavoti vilą prie Taunitz ežero 
ir palocius sostinėje, ir viską kitą. -

M.a j a (paima jo balsą): — Viską, bet 
ne galutinį, nes tu galėjai ir mane sau įgy-

(Tąsa iš pereito num.)* r " — .... -juos deportuos, piliečiams pri-
DRAUGO BAIME “BAISIŲ SEPTYNIŲ” I Nori Deportuos Auksą- stačius reikalingus liudymus, ar-1

/ITTSTT L-UviVnino I burnius” ba, geriausiame atsitikime, pri- j Prof. R u b e k: —Labai gerai tą žinau.1VT ŪSŲ klerikalus baisiai .
išgąsdino naujas atsiti

kimas pas Sandariečius — 
įsikūrimas “Piktpinigio”.

“Draugas” jau rašo: “Cle- 
velandiečiai kuriems teko 
but Piktpinigio ‘kūmais’ pir
mieji gegužio septintą die
ną, pasiūlę septynias pama- 
tinias piktvaikiui taisykles,! 
net septynis dolarius sume-l atvejais darytas prieš Lietuvius, 
tę.” Ne taip laibai “Drau- šis straipsnis yra baisiai kar- 
gas” nusigąstų jei nežinotų tus pipiras, ponams Lenkams 
bibliškos pasakos apie sep- Amerikonų akyse.
tyhias riebias karves ir sep- Be abejo Lenkai pamatę taip 
tynias liesas karves. Mat tos | Lietuviams prijauslų straipsnį 
septynios liesos karvės pra- i apšauks The Nation- pro-Lietu- 
rijo septynias, riebias kąr-lvišku. Straipsnis baigiasi su pa
veš. \IIHL______________

“Bet jeigu lygiai aiškina, Į Lietuvai gero atsiekta.' 
sakysime, Sandariečių bar- j — . - - — ■— —
zdoti bam'bizos-daktąrai, tai “ 
gręsia mums didelis payo- KUR KALNAI VA1K- 
jus. Nes tuomet išeitų taip M
kad septynakis .Pipktpinigis 
praris pavyzdin Tautos Fon
dą, kurs gal ką nors bendro 
turi su skaičiumi ‘septyni’.” 

Taip, liėsusis ‘Piktpinigis’ 
ir yra kad padaryti galą 
riebiajam Tautos Fondui, 
kuris irgi turi bendro su 
skaičiumi septyni, nes.' iš jo I 
penisi septyni (jei ne sepity-l 
niš sykius po septynis) kle- 
rikališki gizeliai.

Piktpinigis yra Politinio | 
Iždo 'dalis. Kaip jis veikia I 
gal vėl “Draugui” prisieis 
kreiptis į bibliją jieškot pa
slapčių.

“Piktpinigis” gimė Cleve- 
lande, Politinio Iždo valdy
bos suvažiavime gegužio 7 
d. Piktpinigis veikia kaip 
koks magikas: Išsykio tik 
septyni vyrai metė po cen- ' 
tą (daugiau nebuvo prašo
mą), ir Jcol “ceremonijos” p 
užbaigta .taip sau gražiai’ 
besišnekučiuojant tuo trum-r—T , /TT 
pu momentų “Piktpinigio” | “Mr- W- Hall (Upton 
pradžiai suaugo net septy-|Cl°se)» kuris aplankė tą žemės 
rii dolariai.” Nei' vieno ne- drebėjimų sritį^esančią^po globa 
buvo prašoma, ir nebuvo ra
ginama duoti. ' . . . . .

Tame savo nuogandos iš ni,i aPie išnaikinimą tos srities 
piktpinigio” straipsnyje Iir aPie keistus dalykus kokie te- 
“Draugo” profesorius išdė-1na* atsitinka kuomet žemė pa- 
jo ii- visą savo žinojimą. Ivirsta i bafei iškraipymo sto- 

Jis Clevelandą pavadina H- Tasai išnaikintas plotas,
farmomiš. Farmos Lietu- 100 Per 300 didumo, tu- 
viškai reiškia ūkiai, arba ri dešimts didelilJ miestl* šaliP 

daugybės kaimų.
“Viena iš dramatiškiausių a)t-

The Nation apie Lietuvą Chicagos Lietuvių Taryba ge- 
Savaitinis žurnalas The Na- gūžio 9 d. padarė gerą žingsnį—

tion gegužio 24 d. patalpina ii- kaipo Amerikos piliečiai, išnešė 
gą straipsnį — istorinį braižinį rezoliuciją reikalaujančią Suv. 
Lietuvos su Lenkais, ginčų už Valstijų valdžios deportuoti ar- 
Vilnių. Rasinis apima visus nuo-lba iškraustyti iš Amerikos Lie- 
tikius nuo pradžios Lietuvių ko-l tuvos klerikalų “auksaburnius” 
vos su Lenkais už savas žemes pliovotojus, Romuvos orgijos ko- 

I ir išrodo Lenkų klasitas įvairiais i rik'us Kun. Garmų, M. Bagdoną,
. . .. . . t • . ... [Kun. Bumšą ir “Draugo” redak

torių (kuris laiko pažeminimu 
kunigu vadintis) Dr. česaitį.

Savo reikalavimą Chicagiečiai 
pamatuoja tų klerikalų orgijos 
narių kurstymu Lietuvių Ame
rikos piliečių prieš pilietį, kėli
mą neapikantos žmonėse, pliovo- 
jimą, šlykščiausias melagystes 
laike prakalbų, ir pažeminimą

vers juos užsidaryti savo “auk
sines "burneles” ir užrakinti pek
liškų pliovonių skrynias.

Kaip svietas svietu stovi, nei 
Amerikoje nei kitoje pasaulio 
dalyje Lietuviai nebuvo girdėję 
tokių niekšysčių iš klerikalų ir 
kunigų burnų liejantis kaip da
bar.

Ii’ nebuvo man nei mintyje kad tu padėtum 
man mano gyvenimo darbuose kuomet aš 
tave ėmiau.
.Maja (atidžiai jį tėmydama): — Aš 

matau iš tavo veido jog tu manai apie ką 
nors kitą.

Prof. R u b e k : — Ištiesų ? Aš dar ne
žinojau kad-tu esi minčių skaitytoja. Bet 
tu gali taip manyti, ar gali? kia tu besotė, Maja!

abejojimu ar kas ir Genooj bus

jų kambaris buvo iškel-

Klerikalai Bando Užrekt 
Savo Šmugelį

Chicagos ’’Draugas” už nuo
pelnus moka sau — klerikalams 
— zerų prisirašyti; o už “nuo
dėmes” savo zerus trina, prira
šo gi juos kitiems.

Pasaka štai kpkia.
Lietuvoje sugauta žmogelis 

su vežimėliu gabenęs sachariną 
į Vilnių. Jo pasielgimas yra pa
našus Kunigo Purickio šmuge
liui. Kadangi .tas žmogelis ne
buvo krikščionių demokratų sro
vės, dabar Lietuvos ir Ameri
kos klerikalai pradėjo’ kitoms 
srovėms už jo “nuodėmes” zerus 
rašyti, ir tokiu budu. nori už
rėkti savo partijos buvusio mi- 
nisterio Kun. Purickio šmuge- 
lysitės griekus.

“Draugo” ir kitų klerikalų iš- 
rokavimu, šis žmogelio vežimė
lis su sacharinu yra daug dides
nis prasižengimas negu Kunigo 
Purickio šmugeliavimas kokaino 
ir sacharino į Rusiją vagonais. 
Juk Joniškyje sugauta trįs va
gonai šrnugeliuojamo sacharino 
ir kokaino paties Purickio siun
čiamo į Rusiją. Bet anas musų 
klerikalams yra 00000 sykių di
desnis prieš Purickio 0 šmuge- 
liavimą. Tos skaitlinės čia rei
škia tik klerikalų išmislytą ze
rų statymą prie savo blogų dar
bų ir kitų žmonių paklydimų.' , 

Prie 'to juk 'Purickis' šmugelį 
varė ilgai, ir apie tai buvo ži
noma visiems, tik niekaip nebu
vo galima Jo Ministeriškai 
denybei užkirsti tame kelio.

Ar

Maja (visai nebojančiai): — Taip, aš 
į manau tas kad tu prisirišai prie manęs vi
sam gyvenimui.

j Prof. R-u bėk: — Aš nebuviau taip be
širdžiai išsitaręs.

j MA j a : — Bet tu taip beširdžiai manai.
Prof. R u b e k : — Tu neturi aiškaus 

supratimo apie vidujinius artisto budo vei- 
[ ksniu’s.
j Maja (šypsosi ir purto galvą): — Ge-
I ras dangau, aš neturiu aiškaus nusimany- 

vidujinius budo vei'ks-

simo,
tas į šviesą, abu tie vyrai at
rasta
dimo, jie nežinojo nieko įkas at- 

“ VIENA iš išgastingiausiu ka-.|si'iiko ir Persistatė jog jie per- 
V tastrofų istorijoje, ir, gal I mieg°J0 tlk Parastą nakt}. Sa- 

but, mažiausia išgarsinta nelai- P?n.in a®’ vieno t prie’
. ... I simmusi, nenusileido neiskolek-įme kokia-įvyko modemiškuose . . , , ., .. „ . . x- i r~' tavęs is ]u nuoma uz kambarįlaikuose”, taip National Geo- “ . ... . ‘, . ... . . .............. už visa iu išbuvimo laika,graphic Mėnesinis apiplėšia ze- - J - •*

mės drebėjimą įvykusi Kansu, “Požeminis Chiniečių kosmo- 
Chinijoj, “Kur Kalnai Vąikščib- logijos siaubūnas kuris, sulyg 
jo.” I šiaurvakarinės Chinijos tradi-

“Nors tasai baisus sudrebini-Icijų, judina savo uodegą kas 
mas įvyko gruodžio mėnesyje, trįs šimtai metų, šiuo laiku pa- 
1920 m., žinios apie tai itik da- sielgė labai žiauriai, kaip nie- 
bar prasideda prasiplėti Į išlau- kad pirm to nėra buvę užrekor- 
keš siaurų kalnynų kurie sau- duota ant žemės veido ir žmo

nių gyvenime. Gal but jokis 
kitas žemės drebėjimas kokis 
žinoma mokslo užrašams nėra 
perkeitęs fiziškąją geogrkfiją 
paliečiamųjų sričių iki tiek kaip 
Kansu kataklizmas.
• “Tolumas to distrikto kuria
me šis žemės drebėjimas įvyko 
sukelia tikro žingeidumo. Nors 
panašiai įvykę drebėjimai čili, 
ir Salvadore, vandenų užsilieji- 
mai ant Yapo 
Kalno Asama, 
jau istorija, ši 
dar vis tebėra
tiesų atsitiko toje tolimoje Chi- 
nijps provincijoj tik dabar, per 
raportus pagalbinių tyrinėjimų 
ekspedicijos kurios Mr. Hall yra 
nariu, darosi nors kiek aišku, 
ir tą sužino net Chinijos sosti
nė ir portiniai miestai.

“Jeigu šis baisus nuotikis bu
tų palieltęs žemę keletas, šimtų 
mylių į šiaurę, vakarus, ar pie
tus, žuvimas gyvasčių butų ne- 
taip didelis. Bet kaip dabar at
sitiko, nelaimė pasirinko sunai
kinimui, derlingoje žemėje, la
biausia apgyventą provincijos 
dalį; prie to ir į šiaurę, nors ta 
dalis didumoje yra beveik neap
gyventa tuštuma, keletas di
džiausių Mohametoniškų Chinie
čių miestų buvo sugriauta.

“Nors gyventojų tirštumas 
tenai nėra daugiau kaip viena 
dešimta dalis (kiek turi šantungo 
arba Rytų Chinijos lygumos, 
gyvasčių žuvo nuo žemės nusliri- 
kimų, užgriūtų urvinių namų, ir 
griūvančių budinkų, sykiu su 
mirtimis nuo šalčio likus be pa
stogių viduryje žiemos tokioje 
augšitoje srityje, buvo, sulyg 
oficialių išskaitliavimų, 200,000, 
ir sulyg išskaitliavimų svetim
taučių tyrinėtojų žuvo daugiau 
negu pusė to skaičiaus.

“Vykdami Sianfu-Lanchowfu- 
Turkestano vieškeliu, mes nusi
leidome į mažą klonį tuoj į va
karus. nuo Tsingning. Staigu 
tas augštumomis vedąs kelias 
per kėtvirtdalį mylios pradingo 
iš akių. Jis buvo nukirstas lyg 
kirviu, paliekant penkiasdešimts 
metų senumo jovarus ir kitokius 
medžius kurie pakelėse buvo 
išverstus, kaip sargus žuvusius 
prie savo stovyklų, augštai ant 
krašto [šešiasdešimts pėdų 'nuo 
apačios kalno šone grebėje kuri 
užėmė kelio vietą.

“Šitame tai Mirties Klonyje 
atsitiko patįs žiauriausi kata
klizmo nuotikiai. Dvi dalis se
noviško, gerai išgrysto kelio, sy
kiu su medžiais kurie prie jo 
stovėjo, buvo iškirsta iš kelio 
linijos puolančiais kalnais, nu
šluota už kelių šimtų sieksnių 
per upeli, ir (palikta, nesuar
dytas, ant sugriuvusių liuosų 
žemiu.”

ščiojo gyvu. Pergąsdinti suju-

— Aš gyvenu tokiam 
Maja. Mes taip gyve- 

Aš, iš savo pusės,

goja- ineigą į Kansu provinciją”, 
tas aprašymas sako.

“Kalnai ką perėjo iš vietos 
į vietą nakties laiku; žemės nu- 
slydymąi ką puolė kaip vanduo, 
plyšiai žemėje ką rijo namus ir. 
'kupranugarių eiles nešinų pre
kes keliuose, ir kaimai ką buvo 
'nušluota .po sukilusia jure liuo- 
sos žemės,' 'buvo tik 'keletas iš 
mažesnių nuotikių.

Tarptautinio Bado Gelbėjimo 
Komiteto, atnešė pirmutinių ži-

ir išsiveržimas 
Japonijoj, yra 
Kansu nelaimė 

žinios. Kas iš-
Di-

laukai.
Tuo tarpų Člevelandaš . , 

yra penktas didžiausias S. sitikimų toje nelaimėję buvo pa-
laidojimas Ma Palaimintojo, žy
maus Musulmanų fanatiko, ir 
300 jo pasekėjų, tuo laiku kaip 
tik jie buvo susirinkę svarstyti 
ir apšaukti šventąją karę. Ur
vas kurin jie susirinko buvo už
darytą milžinišku kalno nusly^ 
dimu, jiems beklupant ir besi
meldžiant.

“Kokiu tai sitebuklu, sargy
binis buvęs prie urvo ineigos 
pabėgo su savo gyvastimi, bet 
visi kiti liko palaidoti taip gi
liai kad, nežiūrint keleto mėne
sių 'kasimo po plotą apie mylios 
didumo, Musulmanai neįstengė 
surasti savo vadovų lavonų.

“Kitame distrikte Mr. Hali ir 
jo buris atrado jog visas kal
nas nulužo palei maldnamį ir 
nušliaužė į klonį. Netoli nuo 
tos vietos jie atrado jog kelias 
iš šalių išsodintas jovarais pa
šliaužė su žeme- tolyn per tris 
ketvirtdalius mylios, be jokios 
blėdięs medžiams (ir net paukš
čių lizdams kurie tuose medžiuo
se buvo. Vienas nustebęs kai
mietis pažiūrėjęs per langą ry
te pamaitė jog augštas kalnas 
paslinko. prie jo namelio, susto
damas visai tik už 
nuo jo (buto.

“Pats baisiausias 
visų buvo Mirusiųjų 
septyni dideli žemių 
iš ąugštumų suvirto į tarpkal- 
nę trijų mylių ilgio, užmušda- 

didžiausi nuodai prieš mikrobus. I mi 'kiekvieną gyvą daiktelį bu- 
Druska ne tik apsaugoja kū

ną nuo ligų bet ir išlaiko jį nuo 
supuvimo, žmogaus kraujas ir
gi sūrūs, o tas laiko kūną čiely- 
bėje, kaip but sųsudyta mėsa 
kuri padedama ant ilgo laiko.

Augalai arba vaisiai kuriuose 
mažiausia yra druskos sunyksta 
pirmiausia, ir labai greitai, kuo
met sūrios ar rūgščios druskos 
turintieji ilgai išsilaiko.

Valstijų miestas, turi apie 
milijoną gyventojų.

Jeigu, “Draugo” redakto
rius apie visus dalykus tik 
tiek žino kaip apie Cleve- 
landą, kuris jam randasi pa
šonėje, tai nebejojame kad 
visi jo rašomi dalykai yra 
toli nuo teisybės, ne del jo 
kreivumo, bet, reikia apgai
lėti, del Jo nežinės.

Nedykai “Naujienos” pa
reiškė kad tokiam žmogeliui 
nieko nepriduoda nei uni
versitetai nei daktarų laip
sniai, nepaisant jau kunigy
sčių.

Kokia Ašarų Reikšme
Ašaros suminkština širdį kož- 

no jas. matančio. Su ašaromis 
galima 'išgelbėti gyvastį, išpra
šyti bausmės dovanojimo. Bet 
nė vien šituo budu ašaros gelb
sti gyvasties išgelbėjimui.

Vienas Anglas mokslininkas 
skelbia jog ašaros yra mirtini 
nuodai ligų perams. Viena aša
ra bandymuose stiklelyje kuria
me buvo milijonai bakterijų su
naikino jas visas.

Pasirodo jog gamta turi daug 
būdų apsaugojimui kūno. Aša
rose yra druskos, o druska yra 
viena iš didžiausių apsaugotų
jų kūno. Druska, rūgštis yra

kelių pėdų

vaizdas iš 
Klonis, kur 
nuslydimai

Marsas Artinasi
Arčiausias žemės kaimynas 

išlaukinėje -pusėje, planeta Mar
sas, artinasi prie žemės su grei
tumu po 975,000 mylių į dieną.* 
Birželio 18 d. jis bus tik 40 mi
lijonų mylių atstu — arčiausia 
ką gali žemė su Marsu susiei
ti. Tada abi planetos — žemė 
ir Marsas — bus lygiai vienoje 
saulės pusėje.

Marso “artinimąsi” prie že
mės reikia suprasti šitaip. Pats 
Marsas nuo žemės bėga šalin, 
arba skubinasi į tą pačią pusę 
aplink saulę kurlink ir žemė bė
ga. Bet žemė greitesnė del to 
kad ji yra arčiau saulės; žemė 
Marsą pasivys iki birželio 18 d. 
ir po to jį pralenkus keliaus sau 
toliau.

Kuomet Marsas prisiartins 
vėl bus stengiamasi tyrinėti ką 

I daugiau apie jį, sužinoti ką tos 
i planetos žmonės, daug senesni 
už mus, yrą verti, ar jie ištiesų 
kasa kanalus, ar tenai tas vis
kas dėjosi daug amžių pirmiau, 
o dabar ta planeta yra mirus.

Jau apie 10 vai. vakare Mar
sas matosi tekantis toli pietų 
rytuose, vėliau matosi einąs į 
vakarus, bet vis tolį pietuose. 
Jis’ taip matysis per visą vasa
rą, kas vakaras anksčiau pasi
rodydamas. Marsas yra didelė 
rudai-geltona žvaigždė. Nesu
maišyki! jo su Vėžio konstelia
cijos žvaigžde Antares, irgi to
kios spalves, "kuri matosi anks
čiau' vakare, tuo pačiu keliu, pir
ma Marso einanti, bet ši labai 
mirga-kruta ir yra mažesnė.

Prof. R u b e k : 
dideliam skubume, 
name — mes, artistai, 
pergyvenau visą savo gyvenimo laiką per 
tą keletą metų kaip mudu viens kitą žino- 
mės. Aš persitikrinau galiau jog aš nesu 
visai tinkąs jieškoti pasitenkinimo beveiks
miuose žaisluose. Gyvenimas man — ir to
kiems kaip aš — persistato ne tokiame pa
vidale. Aš privalau dirbti — gaminti vie
ną’tvarinį paskui kito, iki savo mirties die
nai. (Stengiasi užbaigti.)’ Tai todelęi aš 
negaliu ilgiau su tavim gyventi, Maja, — 
negaliu su tavim viena. .

Maja (ramiai): — Ar tas, aiškioj kal
boj, reiškia jog aš tau atsibodau?

Prof, (išsišoka): — Taip, tas tą ir reiš
kia! Man įsipriklino, nepakenčiamai įsi- 
priklino, ir aš nuvargau ir nusialinau save 
gyvendamas *su tavimi!- Dabar tu žinai 
tą! (Valdos!) Tikrai šiurkščius, žiaurius 
žodžius aš vartoju. Tame tu nesi visai 
kalta, tą aš mielai prisiimu. Vieninteliai 
tiktai aš pats vėl perėjau perversmą.... 
(Pusiau del savęs) ... .prisikėlimą į tikrą 
savo gyvenimą.

Maja (nežinodama gniaužo savo 
kas): — Vardan viso pasaulio, kodėl 
mes negalime persiskerti?

Prof. R u b e k (užsiganėdinusiai 
į ją): — Ar tu norėtum?

Maja — Taip, jeigu jau neliko nieko 
kito, tai.... ■ ' -
-Prof. Rube k (karštai): — Bet yra dar 

kas kita vietoj to. Yra tam priešingai.... 
- Maja (rodo jin pirštu): — Tu vęl ma
nai apie tą išblyškusią .moterį!

Prof. R u b e-k : — Taip, tiesą sakant. 
Aš negaliu išvengti nuolat "apie ją nemąs- 
tęs. Nuo to laiko kaip vėl aš ją sutikau. 
(Žengia žingsnį arčiau jos.) Dabar aš pa
sakysiu tau paslaptį, Maja.

Maja: — Nagi?
(Dar bus)

ran-
tada

žiuri

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
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36

76
60

vusį toje srityje .išskyrus tris 
vyrus ir du šunis.

“Mažame miestelyje ant aug- 
štumos iš''vakaro prieš nelaimę 
viešojoj užeigoj apsistojo du 
atėjūnai. Teroro ir sumišimo 
laikų kokis užėjo žemei pradėjus 
drebėti, šeimininkas visiškai už
miršo savo du svečiu. Tiktai 

• už keleto dienų vėliau jis juos 
atsiminė, ir kuomet, po ilgo ka-

Kaizeris Brangus 
Rašytojas

Londonas. — Kaizeris jau už
baigė rašęs savo senai visų lau
kiamą knygą. Jis nori gauti už 
jo knygos spausdinimo teises iš 
svetimšalių leidėjų bent milijo
ną dolarių, ir kaip rodos gaus. 
Veikalą rašydamas jis tarėsi su 
daugeliu savo draugų ir patarė
jų ką minėti-ir ką ne, taipgi sa
koma Hindenburgo buvo kaip 
ko klausiamas!.

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ”, 
nes jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas menuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metines 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbes. Kurie galit 
užsimokekit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bus prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių; didelio formato, literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $1. Lietuvon $1.25

“ARTOJAS 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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NORIMA GREIT PA- 
CTATVT UADDIC’Ci

vadai prisi-

liepė Lietuvių krūtinėse; jaus
mo dėkingumo, užuojautos sa
vo vyresniajai užjurinei sese-

Aukotojų vardai bus skelbia
ma laikraščiuose ir jiems bos 
siunčiama kvitai.

Kapt. I. B. Bronušas, U.S.A., 
Komiteto Pirmininkas;

J. S. Vasiliauskas, 
Sekretorius.

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

Amerikos iri Prašonii yra visi tam prakil- 
buti šią va- niam darbui aukoti. Lai tie ku- 

Į.rie gaus laiškus patįs ii- paren
ka aukų tarp savo pažįstamų, 

ypatingai prašoma Ameri- 
Lietuvių draugijos paskirti 
reikalui auką iš savo ka-

n,Uždavinis nebus persunkus. I Vi.skas brangsta. Darant ty- 
Gražiam paminklui pastatyti ne- rinejimus daiktų kainų, suėmus 

i kaip $2,000.00. 100 lvairlV reikalingų dalyku 
pasirodo jog jų kainos vėl jau 

bus pakilo virš pirmiau buvusių.
i- Oakville, Ont., Kanadoj, per- 
r eitą savaitę sudegė 28 arkliai.

STATYT HARRIS’© ?u™e
PAMINKLĄ (žimą. L_. _

(kad mes, Lietuviai, mokame bu- 
juj 13A11U įauai giai.ua ti dėkingais ir savo gražų pasi-
mas pasitatyti paminklą ant ka- ryžimą mokame įvykinti gyve-

rei, Amerikos respublikai. Ne
duokime užmigti tam jausmui, 

ime savo gražų pasiry
žimą. Parodykime Amerikai

Dar pernai mėtą musų išeivi
joj iškilo labai gražus sumany-

s THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO-
3352 SUPERIOR AVEv CLEVELAND, OHIO-

THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

APIE SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ LEIDIMĄ
Lietuvos Atstovybė tankiai 1 

gauna nusiskundimo laiškus ant 
Lietuvos valdininkų del netin
kamo pristatymo siunčiamų gi- : 
minėms daiktų. Tarp savęs leng- | 
viau visus nesusipratimus išaiš- . 

sitarnavusiems pavidalams. Tečiau kiek- kiali ii- jų priežastis prašalinti. ,

Musu Kaimynai Dausose
Į Žvaigždes kurias.Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K. I

(Tąsa' iš pereito num.)I XQbd 10 ptlciLU ilUIil./ eitai na v u 01 vii 10 pa viuaiaino. iCLiau niCA"l 11 Ji/ puc^aaus pi asaiuiu.

Tiktai pora iš jo veikalų užsiliko iki vienas nors ką apie žvaigždynus nusimanąs i Bet. ypač bloga tai kad nekurie
musų dienų, vienas KOMENTARAI, ir antras žino kad tokis pervardijimas nepastojo po- 
— Ptolemio, buvusio-žinomo kaipo “Žvaig- puliarišku ir neįgavo visuotino pripažini- 
ždžių Kunigaikščio, reprodukcija jo Žvaig- mo.
ždžių Katalogo. Tame Kataloge buvo su- Flamsteado katalogas, išleistas 17191 
žymėta' 1022 žvaigždės, 914 kurių sudaro metais, susideda iš 54 konsteliacijų pavida- 
konsteliacijas, o 108 pavienės. Jis laikoma lų ir pasižymėjęs nauju žvaigždžių suvar- 
didelėje pagarboje, ir moderniškųjų astro- j dijimu kokis yra priimta dabai* mažesnių- 
nomų, ir abelnumojė sutinka su Arato įvar-1 jų žvaigždžių žymėjimui.
dijimais. Procyon žvaigždė, tečiau, per- La Caille, žinomas kaipo “tikrasis pie- 
statoma kaipo paskira konsteliacija, ir darbinio dangaus Kolumbas”, savo veikale, pa- 
pridėta maža grupelė žvaigždžių,- užvardin-

• ta Equuleus, priešakinis Arklys, kuris tai 
pavidalas randasi ir ant dabartinių žvaigž
dynų lapų. Hipparčho tyrinėjimai atlikta

' tarpe 162 ir 127 m. prieš Kristų, kuomet 
sužymėtos Ptolemfo Syntaksyje, kaip jo 
veikalas buvo užvardinta, žvaigždės yra 
jau tarpe 127 ir 151 m. po Kristaus.

Syntaksis tiesioginai buvo tiktai su
traukta ankstyvųjų laikų Grekijos ir Vaka
rinės Azijos žvaigždžių tėmytojų perstaty
mus ir susidėjo iš 1028 žvaigždžių, suskir
stytų į 48 konsteliacijas. Kiekviena žvaig
ždė užvadinta tuo vardu kokią ji užėmė 
vietą perstatomo pavidalo grupoje. Taip 
pav. ’Draco (Smako) konsteliacija 'turi 31 
žvaigždę, tūlos gi jų turi vardus panašiai 
kaip: “žvaigždė liežuvyje”, “žvaigždė žioty
se,” “žvaigždė viršuje akies”, ir tt. Tie 
vardai buvo daugiausia Arabiški ir 'kitokie; 
ir juos naudota iki aštuonioliktojo šimtme
čio, kuomet paskiau įvesta numeriavimas 

'arba alfabeto raidėmis užvardijimas, sykiu 
pridedant ir tos konsteliacijos Latinišką

- pavardę. Ptolemio kataloge randama pir
masis sulyginamasis surašąs žvaigždžių di
dumo padalinimo.

Grekų konsteliacijas tiesiog priėmė sau 
Persai, Indai, Arabai, vakarinės Azijos tau
tos ir Romėnai, nuo kurių vėliaus jas sko
lino moderniškojo pasaulio astronomai. 
Grekams, taipgi, priguli didelė musj padė
ką, už pavidalus perstatomus musų dangiš
kuose piešiniuose ir už daugybę pasakų su
rištųjų jais, pažymėtinai kaip Persejaus ir 
Andromedos pasaka, kuri pilnai iliustruo
ta žvaigždėtame .danguje.

Nors laukiniai priešistoriškų laikų 
žmonės paliko mokslui gražius dangaus pa
vidalus, bet mes klausomės jų šiurkščioms 
idėjoms, kaip išreiškė Bacon, taip “kaip jos 
pasiekė mus per švelnias Grekų dūdeles”.

Nuo Ptolemio laikų iki 1252 metų nie
ko svarbaus nepadaryta žvaigždžių sužy- 
mėjimo linkmėje, tečiaus tais paminėtais 
metais pasirodė garsiosios AlfonSiškns Len
telės surinktos Arabų ar Murinų astrono
mų; Toledoj, po vadovyste tuolaikinio ka
raliaus Alfonso X, žinomo kaipo “Protin
gojo”.

Ptolemio’ žvaigždyno pataisymas buvo 
išleista tūlo Arabo astronomo Ulugh Beg, 
1420 metais; kuriame radosi taipgi vertiniai 
konsteliacijų sužymėtų penki šimtai metų 
prieš tai išdirbtų Al-Sufio.

Po to 'atsirado kaltalpgai Koperniko ii’ 
Tycho Braho, kurio .paskutiniojo didis vei
kalas padėjo pamatą moderniškajai astro
nomijai. 1603 m. Vokietijoj pasirodė Jo- 
hanno Bayer Uranometria. Šis braižinis 
apėmė 48 konsteliacijas ii’ turėjo 709 žvaig
ždes. -Bayer išrado ir dabar vartojamą 
sistemą pažymėjimui kiekvienos žvaigždės 
Grekiško alfabeto raide; skaisčiausioji kož- 
n'os konsteliacijos žvaigždė prasidėjo, su pir
mąją raide, Alpha, ir taip tolyn, pridedant 
Latinišką konsteliacijos reikšmę. Greitų 
laiku susekta kad nekuriu konsteliacijų 
žvaigždžių skaičius perėjo alfabeto raidžių 
skaitlių, tada tokios žvaigždės žymėta La- 
tiniško alfabeto raide.

Paskui Bayero katalogą pasekamai vie
nas kitą pasirodė braižiniai Bartscho, Schil- 
lerio, Keplerio, Rogero, Halleyo ir 1690 me
tais Heveliaus, kuris pridėjo dar konstelįa- , 
cijas Medžiotojų Šunų, Žirafos, Driežo, Vie
naragio, Lūšio, Sekstanto, Lapės ir Žąsies, ( 
ir Sobieskio Skydo, ką viską dabartiniai as- , 
tronomai yra pripažinę. 1

Galima paminėti tai kad Bartsch ir į 
Schiller savo žvaigždynų surašuose dėjo i 
pastangas panaikinti senovės konsteliacijų ’ 
vardus ir sukrikščionyti visą dangišką žmo
nių ir gyvulių šeimyną. Jų raštuose visi ‘ 
dvyliką apaštalų buvo sužymėta perstatą j 
po paskirą konsteliaciją, taipgi bibliški var- ' 
idai buvo pridėta kitiems nuo ilgų laikų už-

■ gamintame 1752 iki 1763 m., indėjo dar 14 
i naujų žvaigždžių pavidalų, kuriuose buvo 

vardai daugelio dailos ii' mokslo instru
mentų, bet jų didumą vėlesnieji žvaigždy
nų tvarkytojai visai, atmetė.

Vienas paskui kito, Le Monnier, Bode, 
ir Lalande išleido žvaigždynų katalogus, 
pridėdami naujas grupeles, ir paskutiniojo 
minėto astronomo braižinis susidėjo iš 88 
konsteliacijų.

1840 metais garsus Vokietis astrono
mas Argelander išleido savo žvaigždžių ka
talogą' — pilniausią kokis randasi iki šių 
dienų. Jame sužymėta net' 210,000 žvaigž
džių. Argelander padarė tvarką tokiuose 
atsitikimuose kur buvo įvykę nesusiprati
mų ir susipainiojimų, atskirdamas kiekvie
ną konsteliaciją tam tikrais netiesiais ru- 
bežiais, taip kad visos žvaigždės butų Įker- , 
gta i kokio nors pavidalo konsteliaciją. 
Jo sistema vartojama daugelyje dabartinių i 
dangaus braižinių.

Atsiradus fotografavimo būdams, tas 
daug pagelbėjo žvaigždžių katalogams ga
minti. ir vėlesniais laikais Kapteyno kata- 

. logas, išdirbtas iš.nuotraukų Cape Towne, 
Afrikoje, turi virš 300,000 žvaigždžių. •

Šiandien jau yra virš 100 Įvairių dide
lių žvaigždžių katalogų, tečiau dar yra 
skirtumų skaitliuje konsteliacijų astrono
mų priimtų. Prof. Young pripažino 67 
konsteliacijas paprastai vartojamas, o mu
sų šiauriniame danguje apie 55 jų yra abel- 
pai žinomos. , ’ •

‘Allen sako kad “aštuoniasdešimts ar 
devyniasdešimts galima laikyti jau daugiau 
ar mažiau pripažintomis, gi 'beveik milijo
nas žvaigždžių jau yra sužymėta ant Įvai
rių dabartinių leidinių, ir tas tuoj bus pa
didinta iki keturiasdešimts milijonų kun- 
met bus užbaigta dabartinis tuo tikslu fo
tografavimo darbas varomas aštuoniolikos 
tarptautinių obzervatorijų, įstaigų įvairio
se žemės dalyse”.

Prie užbaigos, gal žingeidu bus nors 
trumpai suminėti dabartinį dangų kaip jį 
persistatė daugybė senojo pasaulio įvairių 
tautų.

Persai, sakoma, 3000 metų-atgal, ma
nę kad visas dangus buvo išdalinta į ketu
ris didelius skyrius, kiekvienas jų buvo po 
globa vienos iš “Karališkųjų žvaigždžių”— 
Aldebarano, Antares, Regulo ir Fomalhaut.

Asyriečiai žvaigždes laikė šventomis, . 
turinčiomis mielaširdingą ir blogą spėką.

Tarp Chaldėjų dangus buvo laikoma i 
kaip laivas išgaubtas apvalos kašės pavi
dale. Vieta apačioj jo buvo žemė gulinti j 
plokščiu blynu, apsuta vandeniu.

Egiptėnai Osirį ii’ Isizą garbino kaipo , 
savo pranokėjus-pirmuosius tėvus, ir Plų- j 
tarchui rodiriėjo jų kapus ir- 
kurias jie buvo paversti.

Senieji Peruyėnai, Pietų 
manė kad nebuvo ant žemės 
paukščio kurio pavidalas nebūtų atspindė
jęs danguose, žvaigždes ir kitus dangaus 
kunus jie laikė šventais globėjais, ir garbi
no juos. Jie taipgi persistatė kad žvaigž
dės buvę Saulės ir Mėnulio vaikai.

Hebrejai buvo linkę manyti jog saulė, 
nuo ir žvaigždės šokdavo prieš Adomą Ro
juje. .

žvaigždes j

Amerikoje, 
gyvulio ar

(Bus daugiau)

I.ietūviškai-Angliška' ir AnKliškai-Lietuviškat-

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

ir randi. Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri • čia Amerikoj buvo naudinga, 
jums didelis pagelbininkas. 1 
ves Lietuvon negalės apsieit!, 
Anglija, su Amerika ir ju atstovais, 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais ar..arais ..... 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas . ....

Reikalaukit “Dirvoje”

Jis bus 
Be jo nei vienas parvažia- 
i, nes tenai bus reikalų su 

Kurie patįs nesi- 
žmonės

si too

1 Amerikos Lietuviai, Jiesupras- 
dami dalykų padėties, skundžia
si Amerikos valdžiai ant Lietu
vos valdininkų. Amerikos val
džia, tokius skundus gaudama, 
sykį jau buvo paliovus priimi
nėti siuntinius į Lietuvą per 
“Parcel Post”. Tokiu budu skun-i 
dikai patįs sau buvo pakenkę. 
Nesusipratimai tuo reikalu iš- 
kįla del dviejų priežasčių: Vie
na, kam Lietuvos 
peržiūri daiktus, ir 
peržiūrėjimo šio-to 
dama; antra, kodėl 
mokėti prieš daiktus atiduodant.

Del pirmojo priekaišto reikia 
visiems žinoti štai ką: Kaip ki
tur taip ir Lietuvoje valdžia ap- mas- galingo jausmo aidu atsi- 
krauna mokesniais įvairius da
lykus. Be muito leidžiama įvež
ti tik naudingiausi ir reikalin
giausi -Lietuvai dalykai, kaip an
tai: grudai, bulvės, daržovės, 
mėsa, žuvįs, gyvuliai, paukščiai, 
odos, neapdirbtas medis, žolės, 
medeliai su šaknimis, šienas, 
šiaudai, metalai (neapdirbti), 
naminio ūkio dalykai, žemės dir
bimo įrankiai, anglis, koksai, 
kalkės, rankraščiai knygos, lai
kraščiai, neaptaisyti paveikslai, 
skiepijimo dalykai. Visi kiti da
lykai, mažiau reikalingi apkrau
nama muito mokesniais. Juo 
mažiau koks daiktas reikalin
gas, juo lengviau be jo apsieiti, 
juo didesniais mokesniais jis 
apkraunama (iki 20, 25 nuoš. ir 
daugiau). Lietuvių kartais siun
čiamas konservuotas maistas 
apkrauta 20 nuoš. mokesnio; 
įvairus puošimoši dalykai: parė
dai, muilai, šilkai, skrybėlės, 
laikrodėliai, žiedai, skėčiai — 25 
nuoš. ii- daugiau. -

Valdininkai sulyg įstatymų 
turi atplėšti siuntinius ir per
žiūrėti siunčiamus daiktus kad 
atėmus muitą už tuos daiktus 
kurie yra muito mokesnių ap
krauti.

Gal ir buvo kur kada atsiti
kimų kad koks nors siuntinis 
dingo. Reikia apsižiūrėti siun
tėjams. Daiktus siunčiant, rei
kia priruošti bent du sąrašu: 
vieną išsiųsti saviškiams laišku, 
kitą indėti į patį siuntinį. Kur 
bus sąrašas tenai negalės būti 
dingusių. Be to, siunčiant bran
gesnius siuntinius (pav. šimtų 
dolarių) reikia paimti iš vietos 
kur ;daiktai pirkti dvi kopijas 
sąskaitų, vieną patvirtinti pas 
Notary Public, ir tą kopiją at
siųsti į Atstovybę užregistruo- ’ 
ti, už ką imama čia mokesnis 
$2.50. | '

Atstovybėje užregistruotą są
matą reikia išsiųsi'.i registruotu 
laišku priėmėjui siuntinio, o viė- 
ną nuorašą sąmato indėti kartu į . p 
su siunčiamais daiktais. I = 

Kodėl už daiktus prieš kti- 
duodant atimama mokesnis, kar-' = 
tais gana augštas? ] 
matėme, pirmiausia r< 
mokėti muitą. Neturime imti 
savo valdžios už piktą žinodami 
kad tai yra visai legalis visų 
priimtas pajamų šaltinis, ir at
simindami dhr tai kad kitose- 
Europos šalyse tie muitai užde
dama dar didesni.

Be to reikia dar žinoti šitą. 
Siuntėjas čia Amerikoje apmo
ka siuntimo lėšas tik iki Balti
jos porto, pav. Lieppjaus. Tik 
iki ten Amerika pristato, ir tik 
iki ten atsako už siuntinį. Kol 
prieis Lietuvon siuntinis dar tu
ri pereiti per Latviją. Latvių 
valdžia už tranzitą per jos žemę, 
už važmą jos gelžkeliais atima 
mokesnį, ir atima juk ne iš 
Amerikiečio Lietuvio kurs daik
tus siunčia, bet iš Lietuvos val
džios. ' Lietuvos valdžia turi tą 
ką,ji išmokėjo atsiimti 
kas daiktus priima. 
' Amerikiečiai Lietuviai 

darni giminėms dovanų 
ta’s, padarytų tikrai gerai jei 
savo laiškuose tuos dalykus pa
aiškintų. Tada nebūtų ko pyk
ti ant Isavo valdžios.

Liet. Inf. Biuras.

valdininkai 
kartais po 
nebesuran- 
liepia pri-

po Leitenanto' Harris, Amerikos 
armijos leitenanto, žuvusio ko
voje už Lietuvos laisvę. Buvo.uia^am 
išrinkta komitetas ir pradėta reikės daugiau . . . 
rinkti aukos. Tų aukų išviso Kiek iš itų pinigų liktų ar su-j 
kasoje yra $164.65. Atsiradus plauktų daugiau aukų, jos L_WJ 
daugeliui kitų svarbių Lietu- atiduota Lietuvos kareivių-inva- 
reikalų, šitas reikalas buvo-kaip lidų reikalams aprūpinti per 
ir pamirštas. (Krašto Apsaugos Ministeriją;

Tečiau įturime jį visi atsimin-l Tat turime greitai sukrusti 
ti ir įvykinti. Tasai paminklas prisidėti visi tie kurie dar tam 

(bus tarsi nuolatiniu ryšiu tarp.|tikslui neaukavo.
dviejų, respublikų:. 

‘Lietuvos. Jis turi 
sąrą -pastatytas.

Kolei šios šalies
ruoš suteikti Lietuvai pripažini
mą ir pagalbą, )tuo tarpu jos 
jaunas sūnūs Harris jau padėjo 
savo brangiausią auką ant mu
sų respublikos aukuro,- tai yra, 
savo gyvybę. Jojo pasišventi-

Bet 
kos 
tam 
sos.

Visos aukos reikia rašyti var
du “Harris Memorial Fund“, ir 
siųsti komiteto iždininkei:

E. Feleskaitei,
1925 F Street, N. W. 

Washington, D. C.

Kaip jau] g 
reikia ap-l Sž

iš to

siųs- 
daik-

Jus čia turit he't perdaug kny
gų — nusiųskit jas saviškiams į 
Lietuvą. Arba išrašykit jiemš 
naujų iš “Dirvos” Katalogo.

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
lad naudokite šitą patikėtinu naminį 
vaistą, persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pahl - Expellerlo, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

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

Brooklyn. N. Y.

Kiek Jusi; Dolaris Jums Pelno Neša?!

yHE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY yra su
organizuota plačiai CIevelande ir visoje Amerikoje 

žinomų Lietuvių iki šiolei pasekmingai veikusių ir vei
kiančių kitose didelėse finansinėse Įstaigose.
Visa valdyba, A. B. Bartoševičius,- Dirvos” leidėjas, pre
zidentas; Jonas Tidd, vice-prezidentas; K. S. Karpavičius, 
“Dirvos” redaktorius, sekretorius; S. Batoševičius, sekr. 
pagelb.; V.- Bartoševičius—ižd., kviečia visų kolonijų Lie
tuvius pasinaudoti' užtikrintu saugumu ir pelningumu 
jūsų pinigams. Pelnas yra dvejopas, kaip liekant nariu 
The A. B. Savings and Loan Kompanijos taip ir paside- 
dant čia savo pinigus ant knygelių, taupymui. .

Kompanija turi keliolika dar neparduotų Pastovių ir 
Ištraukiamų akcijų, kurių abiejų kaina yra po $100.00. 
Užsirašant kurių nors paskirai arba sykiu šių akcijų reikia 
mokėti po $5.00 nuo akcijos narinės mokesties, taip kad 
akcija atsieina po $105.00. Lyginant su kitų bankinių 
įstaigų akcijomis, šios Kompanijos akcijos yra daug pri
einamesnes, nes kitur reikia 111 o keti po $ 115 ir $125.
^[Pastovios (Permanent Stock) akcijos reikia sumokėti 
iškalno, t. y. po $105.00 nuo kiekvienos akcijos;
^Ištraukiamos (Installment Stock) akcijos irgi kainuo
ja po $105, bet išsykio reikia įmokėti po $5 nuo kiekvie
nos imamos akcijos, o likusią dalį nuo kiekvienos akcijos 
galima išmokėti po kiek išgali, savaitėmis ar mėnesiais.
® Dividendas pirmais metais bus išmokėta už visas akci
jas, arba .dalį sumokėtų už jas pinigų, nuo 7 iki 8 nuoš.
Ištraukiamas akcijas narys gali išsitraukti kada jam pri
reikia pinigų, nors nebūtų pilnai sumokėta, ir gaus jam 
pripuolamą nuošimtį nuo dienos įmokėjimo iki išėmimo. 
Už kiekvieną įmokėtą narystės mokestį akcijonierius gau
na paliudymą; ir taipgi Šerų certifikatą už pilnai sumo
kėtus Šerus; už mokamus Šerus gauna tam tikrą knygelę. 
Narystės mokestis ($5) Šerus ištraukiant negrąžinama.

APIE DEPOZITUS—PASIDĖJIMĄ PINIGŲ
Už padedamus; čia taupymui pinigus mokama 5 ar

ba kelis sykius daugiau negu nekuriuose bankuose kitose 
valstijose. Kam daryti sau skriaudą? Čia taipgi moka
ma nuošimtis nuo padėjimo iki ištraukimo-dienai.
«jj Pasidejimui pinigus siųskit per pačtą. Gavę jūsų pini
gus prisiųsim jums taupymo knygelę.
CĮ Prireikus pinigų, tik parašot laišką ir pareikalaujat da
lies arba visų, ir tuoj be atidėliojimo jie jums prisiunčia
ma priskaitant ir išpuolamą nuošimtį.
CJ Pasinaudokit šia proga duodama jums taip patikėtinos 
ir saugios įstaigos. Kam dalį savo pelno atiduoti sveti
miems .kada jūsų pinigai čia jums atneš nuo 25% ir dau
giau naudos. Penktas nuošimtis yra 25 nuošimčiais di
desnis už ketvirtą nuošimtį mokamą jums kitur. O neku- 
riose vietose mokama tik 2 ar 3 nuošimčius. Per metą- 
kįtą jūsų pinigai nustoja keliolika dolarių naudos.
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NEKALTAS KALINYS

IV

Akmeniai.

Kaunas.

Nieks nelanko nelaimingo, 
Nepalinksmina širdies, 
Iš liūdnumo viskas dingo, 
Nebetekau jau vilties.

Ką padariau jums aš blogo, 
Kam sukaustėt man rankas;
Kam kankinate nekaltą, 
Naikot kūną ir jiegas?

O, Lietuva, o, Tėvyne! 
Pažiūrėki tu manęs 
Kaip aš vargstu, nelaimingas, 
Kančias kenčiu del tavęs.

Langas štangom’s aptaisytas, 
Per jį saulės nematau, 
Durįs sargais apstatytos.... 
Dienas metais priskaitau.

Tamsius rūsiai, drėgnas oras, 
Pilni purvo kambariai, 
Šiaudų kuokšte—mano guolis, 
Mano minkšti patalai.

PASMERKTASIS 
(VAIZDELIS) 

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

te toliau, eidamas į savo kambarį, — negu 
ro. — Geriau būti tokiu kokiu esu — mąs- 

I atimti gyvybę žmogui.... ’Juk žmogui, 
duota gyvybė kad jis per ją .pažintų patį 
gyvenimą, jo prasmę, tikslą. Paukšteliai 
pamatę vanagą slepiasi į lapus ar sprunka 
kuotoliausia, o žmogus, tuo labiau, turėtų! 
savo gyvybę gerbti ir gelbėti kitų gyvybę, I 
neužmušant ir neužgaunant jo nei dvasi
niai, nei fiziškai.

Kambaris kuriame Petras apsigyveno, 
buvo apituštis; sienos senomis margomis

i nušiupėjusiomis popiefomis išmuštos, išro
dė bjauriai prie neaiškiai apšviestos elek

tros šviesos; kambaryj, šalip lovos, sulužu-j 
I šio stalo, dviejų kėdžių, prausyklos ir kny-

Ir pabudo. Saulė .pakilus ir pro langą gų kurias Petras atsigabeno ir ant langų i 
metė savo spindulius amt miegančios lyg sudėjo, nieko nebuvo. Ant stalo stovėjo 
žadindama ją keltis. Pro langą girdėjus nauji laikraščiai, rašalas, plunksna, išrašy- 
aiškus rytmetinis paukščių čiulbėsis. t0 jr nerašyto popierių, ir ant sienos pavei-

Bet tuo jausmu kurį jai sapnas įkvė- kslas Kristaus, ant kitos sienos senas, su
pę negalėtų šiandien su niekuo dalintis, nes j gėdęs laikrodis ir kitas Petro keliolikos) 
šeimininke pas kurią ji gyvena yra iš tų ku
rios jaunos budavos neištekėjo, o sendamos 
Prižadėjo amžiną “čystaltą” ir žinojo tik 
"bažnyčią ir pletkus, kuriuos su draugėmis 
ant kitaip manančių ar darančių kaip joms 
išrodo gera, pramanydavo.

Žinojo Magdutė kad jeigu ką užsimin
tų apie sapną, tuojau, ją šeimininkė vestų 
bažnyčion ir melstų Dievo kad duotų jai 
dvasią šventą pagundoms užėjus.... Abel- 
nai, tarpe šeimininkės ir Magdutės nebuvo 
nieko bendro, išskyrus kasdieninkės -kalbos 
ką virti, ką kepti, arba apie bažnyčią, ku
nigus, kur kuris išvažiavo pas ligonį, kada 
pusryčius valgė, prie kurio altoriaus kada 
mišias laikė, ir tt. Vienu žodžiu, Magdutė, 
kaip ii? visos kitos- businčios Lietuvės inte
ligentės, buvo atiduota auklėti ten kur iš
auklėjimo jokio sulaukti negalėjo, nes be 
viršuj minėtų kalbų ir kalbų apie vyrų ne
dorybės ir kas su kuo vaikščioja, kuomet, 
kada ir kur ; be to, apie tai kaip už kokią 
nuodėmę pekloj kankins, — Magdutė kito-, 
kių kalbų negirdėdavo. Augo if auklėjo 
save kaip išmanė. Gimnazijoje buvo la
vinama protas, o siela pati’auklėjęs ar tai 
iš knygos, ar tai iš nujautimo.....

Pastaraisiais metais daug ko Magdu
tė norėtų paklausti vyresniųjų, bet tvirtai 
žinojo kad jbs nesupras, dar, gink,Dieve, 
gali iškolioti kaipo nuodėmingą ir suklydu
siu mergaitę, ir nuvesti bažnyčion' kad, vie
toj painokas rengti, jinai stacijas apeitų 
auklėtojos priežiūroje, ir pasimelstų į Dva
sią Šventą....

Slaittnmas

DARĖJĘS namon, Petras ilgai negalėjo 
užmigti Mintįš kas kartą naujos ir 

keistos skverbės jo galvon. Atsikėlė, išėjo 
į kiemą, o pamatęs kad dar šeimininkė ne
miega,, atėjęs paprašė arbatos. Petro šei
mininkė —- davatka, bet kiek apsišvietus, 
turėjo viešbutį, kurio viename kambaryje 
Petras apsigyveno. Pati ji, bijodama nuo
dėmės ir eidama kasdien bažnyčion, laikė 
restaurantą su svaiginančiais gėrimais ir 
“numeriais”, ir nepaisė kiek kas kada ge
ria, bile tik geria arba nakvoja.... Svar
biausia buvo rinkti kuodaugiausia pinigų. 
Kitos jos draugės, nebe pirmos jaunystės 
merginos, jai net pavydėdavo....

Petras, gerdamas arbatą, nenoromis 
klausėsi kaip vienas karininkas, jau apigir- 
tis, gyrėsi kitiems jog jis fronte daug žmo
nių nukovęs..... Ir. tai pasakojo su tokiu 
įkvėpimu, tarsi butų geriausi darbą pada
ręs. Kiti draugai, galvas kraipydami, ma
tės kad jam pritaria.

Atsiminė Petras kada jis, dar nevedęs, 
tarnavo kariumenėje ir kaip turėjo pasi- 
liuosuoti negalėdamas^ kalbų klausyti,, ir 
negalėdamas ramiai žiūrėti į žūstančius 
žmonės.... Juk žmogui gyvybę atimti tai 
ne mažmožis! — manydavo. Vienok šian
dien, apsvarstęs pripažino kad tie nužudy
tieji yra už jį laimingesni. Jie jau nebe- 
kenčia, nebejaučia, o Petras — prie savo 
gyvenimo griuvėsių turi labai daug kęsti, 
tuo sunkiau kad negali niekam to sakyti, 
pasiguosti, pasiskųsti....

— Kad galėčiau tokiu būti kaip jie! — 
pamanė, — tai butų lengva gyventi. Jie, 
kadir žmogžudžiai, ramus, užganėdinti, 
mano jog jie žmonijai gero daro.

— Ne! — ištarė jis kad net visi sužiu-

DIRVA-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

SAPNŲ MEILĖ
Sapnai ką atvaizdina

Naktyje mums ramioj,
Į Mus širdis pamasina 
j To viso trokšt dienoj.
Taip mąstom dieną ilgą,

Ką sapnas mums parodo,
1 Ir širdžiai mus ramumo

Naktų vaizdai neduoda.
Troškimai ir .ilgėsis

Sapnų dramos jautrios
Per ilgą laiką kelia 

Mintyje mus audras.

tų aiškus, — sako toliau gerb. 
Pranaitis, — prie “Raugo” sėji
ko, priešakyje, reikia dadėti žo
dį — “Neapikantos”, ir tada 
suprasim del ko Amerikos Lie- 
vių katalikų tarpe dabar užvieš
patavo- neapikanta, kerštas, ne
pasitenkinimas ir paniekinimas 
savo antinio.

Kontestui jau viskas tinkamai 
prirengta, ir jau daugelis poe
tų prisiuntė'savo eiles. Laukia
me kitų ir geresnių.

Už geriausias — visais žvilg
sniais — eiles skiriama dovana 
didelė nauja knyga “Kandidas”.

Kurie norit ją laimėti reng- 
kitės į kontestą. Eilės reikia 
susiųsti iki birželio 15 dienai.

5
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chorų paveikslas, kurį Petras nesenai 
sidirbdino pas fotografą kaipo atmintį 
vo praeities darbo....

Atsisėdo prie lango, jį atsidarė ir
sirėmęs galvą ant krašto lango, pajuto kad 
jo krutinėję karšta ir lupos išdžiuvę. At
sigėręs vandens, žiurėjo Į tolį ir klausė va
karo tylos....

Tylu, ramų, tik už sienos, kitame kam
baryje, koks nepažįstamas knarkė ir ret
karčiais per miegus ką ten murmėjo....

Tyli ir slaptinga pavasario naktis nu
ramino jauną jo širdį, ir Petras’mąstė kaip 
dabar pradės gyventi, ir ar ilgai Dievas 
leis jam tokį sunkų gyvenimą patirti.... 
Bėgo vaizdai po vaizdo ir nyko.... Atsi
minė Petras Magdutę.... Tokia jinai skai
sti, angelo pavidalu, dabar jam atrodė. At
siduso, ir nuovargis ėmė viršų; užsidarė 
langą, užgesino elektrą, ir nuėjo altilsėti.

Lauke šventė savo šventę atgimstan
čioj! gamta, visa prigimtis miegojo.... 
Ramybės angelas apglėbė savo sparnais 
žemę ir viliojo skaisčiais sapnais 
žmones gyventi....

(Bus daugiau)

žemės

Aš del tavęs guldžiau galvą, 
Skyniau kelią' 'tau kardu, 
Dėjau jiegas, liejau kraują,

' O dabar likau vergu....
Ant.-Ferd. Max..

Aitksciair nežinojau ko reikia gailėt!
Visai nežinojau kad reikia svajot;
Giliai nemokėjau mylėt ir kentėt, 
Bet tu juk išmokei ir vargt ir gyvent.
Tu uždegei širdį, krutinę ugnim,' 
Išmokau, jaunoji, svajot ir mylėt;
Tu sielą pripildei, ir mirtį gyvybe, 
Dabar tik žinau ko reikia gailėt.
Aš noriu, o, 'trokštu kad vėl kai aušra 
Sugryžtų mus meilė, pabustų jausmai, 
Kad gryžtų svajonės, meilužė karšta, 
Kad greitai išnyktų širdies tie skausmai.

Radasto Žiedas.

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

Mergelę aš regėjau — 
Sapne ją mylavau,

Bet kai ryte atkėliau 
Visai jos neradau.

Nuo to man mintįs kilo, 
Jausmuos’ užėj’ audra;

Širdis ją taip pamilo — 
Bet kaip prieiti ją....

Pasaulį išklaidyčiau
Skersai ir išilgai, 

Ir jūres išbraidyčiau
Už vieną ją tiktai!

Kažin širdis ką jaustų
Jei buvyj tikrame

Ji mane prisiglaustų
Prie savęs — kaip’sapne! 

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: Štai ir gerb. 

Prometėjus, kuris retai čia su 
savo eilutėmis pasirodo, jau ap
sikrėtė meile — o tik iš sapno. 
Ir šias savo eiles pradeda pagal 
gerb. Metafiziko “kvapo”, kaip 
tankiai gerb. Metafizikas karto
ja, tik gerb. Prometėjus nepa
daro tokio išvedimo gale kaip 
visada buna prie gerb. Metafi
ziko eilių. Bet gerai nors' tiek, 
■neš nežinia kur' gerb. Metafizi
kas dingo — gal perdaug už
čiuopęs fizišką pasaulį rprie jo 
ir prikibo.

Toliau, šios eilės nuskamba 
lyg tai panašiai į gerb. Audros, 
p-lės Kleopatros, o antgalo lyg 
gerb. Adonio.

Ištiesų, istebūklingas dalykas 
tas sapnas, jeigu tikrai čia prie 
sapno galima butų kabintis. Ki
ti pasakys jog visa paslaptis 
guli tame kad pasaulyje šalip 
vyro, yra ir antroji žmogaus da
lis, arbamoteris. Taigi, aiškiais 
žodžiais tariant, visa priežastis 
— tai mergelė. Kitus sapnus 
mes tuoj užmirštam, bet_ne to
kius kuriuose mergelės (ar ber
neliai mergelėms) vaizdinasi.

Štai tokie sapnai gerb. Prome- 
l.tejų net eiles rašyt privertė, ir 
jei teisybė ką jis sako, jis pasi
ryžęs prie milžiniškų darbi! — 
kaip pasakiškasis Prometėjus— 
kuris žmonėms iš dangaus ugnį 
atnešė, vis iš meilės žmonijos, 
už ką pats buvo prie uolų pri
kaltas ir paukščiai draskė jo 
kūną. Iki tolei žmonija dar 
ugnies ant žemės neturėjo, ji 
buvo tiktai danguose; Prometė
jus ją nuo dievų pavogė. Jeigu 
musų poetas gerb. Prometėjus 
yra pasiryžęs žemę išklaidžiot 

j ir jūres išbraidyt — jis dar sun
kesnę užduotį ant savęs pasi
ima, ir kažin ar nepateks į to
kias pinkles kaip jo. pranokėjas 
senasis Prometėjus.

Tik skirtumas tame kad sena- 
Prometejus aukavosi iš 
visos žmonijos, o musų 
gerb. Prometėjus tik iš 
vienos mergos.

Tai ką meilė daro!

sis 
lės 
tas 
lės

mei- 
poe- 
mei-

varDaugelis musų rašytojų 
toja išsireiškimą: “Vienu žodžiu 
sakant” yra taip, ir viskas. O 
iki prie to “viend žodžio” prieina 
prirašo kelis sieksnius.

Kode! išsyk nepareikš!: “Vie
nu žodžiu —” taip arba 
Ir nereikėtų tiek vargt 
šių straipsnių rašymui.

kitaip.
ilgiau-

Nors Lietuvoj maisto yra per
daug ir jo visiems užtenka, Chi- 
ragiečiai suorganizavo Lietuvos 
Maisto B-vę. Tai yra su tikslu 
pristatyti Lietuvai maisto.

Patartume tą bendrovę 
naudoti gabenimui maisto 
Lietuvos į 
sinaikinitų

Kiekvienas daiktas tik' sykį'
• pasaulyje gyvena. Ir štai ne-
• graži merga- tą jaučia, tą žino, 
i Ir koks nelaimingas jos likimas,
■ koks širdies graužimas ją kan-
• kiną kad ji niekados-niekados
■ kolei saulė po dangum švies ne

galės būti graži, o dabar gyven
dama atlieka tik pirmutinį ir 
paskutinį savo pasišvaistymą ši
tame pasaulyje. Niekad-niekad 
daugiau negalės ji, kaip kitos 
gražios, užimti pirmutinę vie
tą, būti visų mylima, gaudoma, 
jieškoma ir džiaugsmingai mi-

I nima. Visur ji tarp kitų turi 
jaustis paskutinė, niekur nie
kas į ją neatkreipia domę, o jei 
kas ir pažiūri tai šiurpo sukra
tytas nusisuka nuo jos.

Šalip troškimo meilės, gamta, 
žmogui davė ir geismą gražumo. | 

Ar yra kas 
rei pasaulyje 
jos veido?

ir negražių. Ir tos sielos am
žinai savo vietas suranda — vis 
negražiuose kūnuose.

Ir ateities .tolybėse tokių bus 
— ir vis jų sielos pateks į ne
gražius kunus, niekados neat- 
verdamds joms tikro džiaugsmo 
kokius turi gražus daiktai ir gė
lės.

skaudesnio mote- 
kaip negražumas

Į PILIAVĄ Hamburgą
Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai
CITY OF VALENCIA Geg. 25 

Tiesiog j Hamburgą .
ORDUNA Geg. 27 Liep. 8 Rugp. 12 
OROPESA Bir. 10 Liep. 22 Rug. 12 
VAMDYCK Bir.17 Liep. 29
ORBITA Bir. 24 Rugp. 5 Rugs. 9 
VAUBAN.....................Liep. 15

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

Ameriką, gal čia 
badas.

C
klausimas:

pa-
IŠ

pa

KodelKvailas 
saulė nešviesia naktį kada tam
su ir jos būtinai reikia?

Pranašas Voliva, kuris Žion 
City, III., uždraudė . mokyklose 
mokinti -jog žemė nėra kitokia 
kaip tik plokščias blynas pla
kantis vandenyje, dabar parei
škia išradęs tikrai kur yra dan
gus. Na bet visuomenė pripa
žins jam tik tiek žinojimo -apie 
dangaus vietą kiek jis žino a p* e 
žemės sudėjimą.

Bet Inkarnacija, — atsilieps 
koks geraširdis, — inkarnacija 
apie ką mes čia pereitame num. 
kalbėjome, gali ją išgelbėti: Ji 
vėl sugryš į šį pasaulį, už ke
lių tūkstančių metų, apsireikš 
kitame kune, a tas gal pasitai
kys būti gražus....

Gal but. Bet progų maža: 
Senuose amžiuose buvo gražių 
ir negražių, ir dabar yra gražių

cu^g^Hoi?

patčmi-J. Vaiskus, vietinis, 
ja, jog “Dirva” liko tik parapi- 
jonų -organas — bent vietinės 
žinios.

Nieko nėra labiau suraminan
čio kaip galėjimas kur nors kaip 
nors kam nors pasiskųsti jei kas’ 
skaudžia.

Vietos parapijonai tą atlieka 
“Dirvoje”.

Iš Saliamono gudrybių (bib- 
liško Saliamono, ne vietinio ko
respondento) :

Neatsakyk durnam pagal jo 
durnystę, kad ir tu jam lygus 
nepastotumei.

Kas duobę kasa pats inpuls 
j ją; ir kas tvorą ardo — tą žal
tys įgels.

Pliuškis nėra geresnis už žal
tį, kursai, neužkalbintas, įgelia.

(Kad nepastotumet perdaug 
išmintingi antsyk, tuo tarpu už
teks. — Juokų Red.)

Mes kartais paimislijame apie 
negražias moteris. Tiesa, sako 
nėra moteries (ar merginos) ku
ri nemislytų jog ji graži, — bet 
mes turime mintyje tikrai 
gražias, 'kurios graužiasi del 
vo išvaizdos: tokias kurias 
čios šlykštėjasi savimi.

Nors gražumas yra tik odos 
gilumo, beit nelaiminga ta kuri 
nei tokio plono gražumo neturi.

rie- 
sa- 
pa-
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Juozas Pranaitis, vietinis, die- ; 

vobaimingas žmogelis, norėda- 
mas kad jo vardas patektų į šį W
skyrių, atėjo su šitokia kombi- g®
nacija: * U*

Chicagos “auksaburnis” “Rau-jfU 
gas” kitados turėjo laivą, dabar ' ▼
tas laivas sudilo ir nuskendo — 
o su juo daug tautos fondo pi- 

I nigų. Dabar “Raugas” turi sė
jiką. Bet tas užvardis neturi 
definicijos (taip jis sako — ką 
tas reiškia pažiūrėkit į Lalio žo
dyną). Taigi kad dalykas bu-

i

I
 Laivakortes Atpigo

I Klaipėdą ir Liepojų $107.00
I Piliavų-Karaliaučių $106.50War Tax $5.00.

Pinigų siuntimas Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai-

■ ke 25—30 dienų.
P. MIKOLAINIS

? • 53 Hudson-Avė.
X Brooklyn, New York

t T

t 
i 
X

per Hamburgą.
- -; Birž. 17
- Liepos 1 

103.50. Taksų $5. 
Southampton,

Liverpool ir Glasgow 
Geg. 
Birž. 
Birž.

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

vietiniai agentai.
Kelione Lietuvon, Lenkijon, Rusijon, 

Latvijon, Ukrainon ir į visas 
Baltijos Valstybes

CARONI A - -
SAXONIA - ■

Kabinę $130. 3 Kl.
Pey Cherbourg, 

L2,.r__j ' 
COLUMBIA - 
LACONIA - 
CAMERONIA

YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija 
su persodinimu į kitų laivų tiesiog iš 
tų ir tiesiai iš Southamptono gabena
ma j Danzigų, Piliavų ir Liepojų:

Per Cherbourg KAS UTARNINKAS 
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Anglija ar Hamburgą į Danzigų 

$106.50. Liepojun $107. Taksų $5.

27
8
3

ii 99

cigaretai

10
Pirk Šiuos Cigarelus ir Taupyk Pinigus

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 Mile's Avenue

. PASARGA:- Ši Įstaiga neturi jokių ryšių su nauja kompanija 
nesenai atidaryta ant Superior Ave. prie East 34to Street.

I
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Iniu, ir labai smagu kada vi
są žemę matai lyg ant delno.

— Eik jau, eik, vaikeli 
kur tu čia žemelę ant savo 
delno pasiimsi ir ką tu pa- 

Įdarysi prieš Dievo galybę.
— Nieko tame stebėtino: 

sakoma, ir Dievas padeda 
tam kas stengiasi.

— Nebliuznyk, vaikeli, ar 
tu matei kur kad žmogus 
galėtų žemę i saują paimti?

— Paimti žemę į saują 
nėra reikalo; knygos viską 
parodo. Mokslas žmogų da
bar padarė tokiu galingu j 
kad savo kambaryj sėdėd'a- 1 
mas prieš save turi visą že- 1 
mę, prisiartini šaulę ir mė-l1 
nu'lį ir žvaigždes, nueini Į 
žemės vidurių gelmes, ir vis
ką tą aiškiai matai.

— Aš tau netikiu, vaike
li, ale jeigu tu taip sakai ga
li viską padaryt, tai parodyk 
man-dangų, ba -aš noriu- ma
tyt kur mano dūšia po smer- 
ties su šventaisiais sėdės.

— To tetulei aš parodyt 
negaliu, negaliu nutraukt 
dangaus’ prie žemės 'kad tu 
įkišus galvą jame pasidai
rytum kur tavo amžina vie
ta tarp šventųjų randasi.

Matai, tu man meluoji, 
tu negali nei žemės matyt, i

AR DR. POCIUS BUVO PRAGARO JKUREJU? dymus sudėtų apsivalymui nup 
šmeižtų, jau blogą žinią pasklei- 
dus nesugaudysi — kaip paleis
tas ant vėjo plunksnas.

Na, Pocius, tą gerai žinoda^ 
mas, nepasigailėjo apsilankyti į I 
Philadelphiją, Waterbury, New 
Haven ir kitur kur buvo Re
sorcin Chem. Co. šėrų išparduo
ta ir tiems žmonėms pripasako
ti naujų stebuklų apie didelius 
pelnus ir apjuodinti pavienes 1 
ypatas kurios jo stebuklingiems 
išradimams jau daugiau rietikė- 1

Istorija apie Greitą Pralobimą

(Tąsa iš pereito num.)

Koks Tikslas
Gal kam bus indomu žinoti su 

kokiu tikslu Pocius tai darė. 
Kuomet Resorcin Co. buvo su
lindusi į skolas apie $36,000, o 
su skolintais pinigais mokėjo Še
rus. Nemanykit kad jis ,neži
nojo ką daro. Jis matė kad šia
me fabrike košės virimo dienos 
jau suskaityta. Katilų dugnai 
vėl' baigė išdegti, o produkto I 
nėra. Tai kad prirengus dirvą

• I PITTSBURG, PA.
J Pittsburgo Lietuvių Kapinių 
[Draugystė rengiasi apvaikščioti 
mirusiųjų Paminėjimo Dieną 
utarninke gegužio 30 d., ir už- 

*i kviečia visus Lietuvius ir Lie- Ų ...
tuvaites prie apvaikščiojimo ant 
naujų Lietuviškų kapinių. Ku
rie dar nebuvot ant Lietuviškų' 
kapinių atvykit jas pamatyti; 
jos jau yra pagerinta, išmatuo
ta lotai, kurie taipgi bus gali
ma pasirinkti.

Apvaikščiojimas prasidės 10 
v. ryte ant kapinių. 'Iš Pitts- I 
burgo važiuojant reikia imti ga- •

TETULĖ NORI PAMATYT
DANGŲ

— Gerą vakarą tetulei, ar 
gal netikėjai tokio svečio?

— Alo, alo, vaikeli, svei
kas gyvas, ir kaip tave Die
vulis laimina! Taip ilgai

" nemačiau; rodos keli metai 
praėjo. Turbūt užmiršai sa
vo Itetą, ba čia Amerike vi
si savus užmirštą.

— Neužmiršau, tetule, tik 
tie dideli užsiėmimai man 
neleidžia niekur išeit. Bet 
juk rodos ne taip senai pas 
tave buvau. i

— Kur gi ne, vaikeli, ana 
Ir Velykos praėjo, ir misliau I 
jau Sekminės ateis,..ir tavęs nei nusitraukt saulės .prie 
vis nesulaukiu.

— Kaip laimingas aš bu
čiau jei mano laikas toks il
gas butų kaip tetulės. Kal
nus nuvaikyčiau!

— Saugok Die nuo tokių 
darbų, ba dar paits gali už- 
simušt.
, — Nebijok, tetule, aš tik 
prilyginimą darau ką žmo
gus turėdamas daug laiko 
galėtum padaryt.

— Kad tave Dievai, vai
keli, tu vis kalbi apie laiko 
stoką, ,o jis man taip dasi- 
ėda, per dieną neturiu kur 
pasidėt, nei kur, išeit. Tos 
susietkos čia tokios nedrau
giškos, neturiu nei pas ką 
nueit, tai ‘laikas ir prailgsta. 
Ale kodėl tau, vaikeli, to lai
ko taip labai stoka? Juk ir

■ tu tokias pat dienas gyveni 
ir tiek daug laiko turi kai 
visi.

— Tą ką tetulė vadini il
gu man visai yra trumputė 
valandėlė. Valandos kai mi- 
nultos prabėga, ir žiūrėk .pa
matai kad buvo rytas, pra
slinko pietus; atėjo vakaras,] 
ir dienos nėra. Vakarai to
kie rodos trumpi, nejunti ir 
atėjo laikas gulti. Nieko ne
gali nusidirbt.

— Tai ką gi tu dirbi, vai
keli, ar -kokius cudus hpri iš
rasti, ar tiltą per marias į 
Lietuvą statai?

— “Cudauna” tavo kalba, 
tetule, tokie darbai man nei 
j galvą neatėjo.

— Tai ką gi tu daugiausia 
veiki kad laiko maža ?

— Pirmiausia, dirbu kaip 
ir visi, pragyvenimui, na o 
kiek liuoso laiko atlieka mo- 
kinuosi. Taip laikas ir pra-

savęs.
— Nęsikarščiuok, tetule: 

aš, su mokslo pagalba, galiu 
prisitraukt sau mėnulį, sau
lę ir žvaigždes, galiu matyt 
visą žemę antsykio, galiu 
kitus mokslo ištyrinėtus da
lykus pasakyt kurie yra, bet 
dangų pasiekt gali tik miru
sieji, bet jie dar nei vienas 
nesugryžo gyviems pasakyt 
kur dangus ir kur reikia į 
jį einant keliauti.

— Aš, vaikeli, labai norė
jau dangų pamatyt dar gy
va būdama.

— Nenorėk to, tetule, te
gul tik svajonėse jis tau įsi
vaizdina, tada geriau laukti 
ir geisti žinot koks bus; nes 
po pamatymo nebus ko vil
tis. Paskui dar, jeigu kar
tais jį pamačius o nepatek
tum tai butų dar skaudžiau.

— Kibą tu mislini kad aš 
su velniais į peklą eisiu, a?

— Tas priklausys ką te
tulė užsitarnausi. Bet at
leisi man, mes čia ne apie 
dūšių išganymą kalbam, o 
tik apie mokslą ir gyvenimą 
ant žemės.

— Tie tavo mokslai dau
gelį iš razumo išvarė ir nuo 
gero kelio nustūmė. Neno
riu kad ir Itu prie jų nuei
tum;

— Nesirūpink apie mane, 
tetule, taikykis kad po 
ties patektum ten kur 
giesi keliauti.- Aš tuo 
pu. eisiu namon, turiu 
daug- skaitymo.,

— Pala, vaikeli, ko aš no
rėjau tavęs klaust.

— Nagi ko?
— Ar teisybė; sako kad 

Natkevičius Vėl į musų mie- 
gtą atvažiuoja su prakalba.?

— Kiek man teko sužino- 
mokslais ir iš razumo išeisi, ti, jį1 čia dar vėl kviečiama, 
Numirsi kaip ir visi, ir nie- Clevelando žmonės sykį jį 
ko neliks;

— Užtai, tetule, šiandien 
ir tu tokia tamsi, ir visa mu
sų tauta nelaiminga kad se
nieji musų žmonės taip kal
bėdavo, ir kad tėvai tik tiek 
mokėjo savo vaikams pasa
kyti;

— Na, o ar negyvena vi
si Lietuvoj taip kaip kitur?

— Gyvenimas gyvenimui 
nelygus. Mokyti žmonės gy
veną vienaip, o tamsieji ki
taip. Visos šalįs skurdu ap
imtos kur žmonės nemokyti, 
o kuriose susitvarkė moks
las ir kur žmonės vietoj vi
sokių niekų ėmėsi apšviestos 
tiems ir gyvenimas lengves
nis.

— Ale kas iš tavęs do pra- 
pėsorius išeis, vaikeli?

— Nereikia būtinai kad 
. koks nors didelis žmogus iš

eitų. Aš pasitenkinu žinoji
mu tų dalykų kuriuos besi
mokindamas patiriu. Tas 

‘nuolat daro man pasaulį ai
škesniu, mažesniu, malones-1

lekią jp nematai kur dingo* •
— "i'vii, uu su savo tais

mir- 
ren- 
tar- 
dar

čia girdėję kalbant vėl la
bai norį išgirsti, todėl jam 
rengiama prakalbos. Tik ne
žinia ar jo laikas pavelys 
jam tuoj čia atvykti.

— Na tai gerai, eisiu aš 
vėl pasiklausyt. Man tik dy- 
vas kad jis, toks vaikiščias 
buvo kada aš Į Ameriką iš
važiavau, o dabar čia kitus 
mokint atvažiavo..

— Tikri stebuklai, tetule, 
ar ne: Matai ką mokslas pa
daro: jis mokinosi, švietėsi, 
lavinosi, ir dabar nestovi 
eilėj visu tą kurie ateina jo 
pasiklausyti. Taip ir su vi
sais kuriems buvo leista prie 
mokslo prieiti.

— Ale kam jis yra toks 
baisus bedievis—juk jj mo
tina poterių mokino sykiu 
su kitais vaikais.

• — Tas tai jo dalykas. Aš 
neturiu laiko ilgiau čia-bū
ti. Labanakt.

$78,564, arba per metus viso 
Pocius ineigų turi $102,284. šis 
kontraktas buvo reikalaujama 
pasirašyti ant ’0 metų, įtaigi po 
10 metų Pocius turi $1,026,840.

Chemikas L. čebatariov 
Sudurnavojo

Kuomet buvo naujas fabri
kas kuriama, Pocius permatė ; 
kad būtinai yra reikalinga pfi- į 
tyrusio chemiko; buvo pavesta jo ir drąsiai jam į akis pasakė 
pačiam Pociui tokis susijieško- kad nustotų žmonių pinigas bač- 

_. . ti. Jis pažinojo nuo senai (tūlą komis aikvojęs. Tarp tų neti- — . -
didesniam skymui reikia žmo- L. čebatariovą, kurį ir pasamdė] kinčiųjų Pociaus stebuklams aš Hvekarį ant Septintos gat. 
nėms parodyti jog resorcino iš- už. šimtinę algą savaitėje. Kaip [esu vienas iš pirmųjų, dėlto jis|Penn ave- 
dirbimas yra pelninga indųstri- Pocius tvirtino, šis žmogus turi 
ja. štai metų bėgyje atmokėta Į neišsemiamą šaltinį žinių, net 
šėrininkams pinigai kiek buvo I daugiau už patį Pocių, tik ne
įmokėję, dar su 8 nuoš. dividen- mokąs jų sunaudoti. Bet pol 
do, ir fabrikas yra čielybėje; priežiūra jo, jis busiąs begalo 
nors skolos ir siekia $36,000, to dirbtuvei naudingas; reikia in- 

j Į nereikia niekam pasakoti, nes iš'taisyti laboratoriją ir lai jis ek
sperimentuoja, o gali surasti ko
kį dalyką kurio dar pasaulis ne
žino; atidengus ką naujo bus 
pelnas nesulygintai didesnis ne-| 
gu iš resorcino. Kuomet busi* 
naujas dalykas išrasta, resor-.................... .. . ,
cin bus-tik priedas prie biznio. ganizacijai. Po’

Bet už penkių ar Šešių savai- clua nez,Tma kodelA uzslepė “ 
čiu, viena subatos vakarį atva- ta* buv° Lietuvos Atstatymo B- 
žiuoja Pocius į New Yorką, apie ve). Pikolos prireikė, o S. L. A

( pinigus skolina ant mortgage? 
t “Bet laimė, derybos, kaip girdė

jau, pasibaigė be pasekmių”. 
Na, tai galiu informuoti, kad 
Pocius negerai girdėjo; s viena, 
SLA. pinigų akių platu niekam 
neskolina, ir antra, SLA. yra 
paskolinęs $40,000 nežiūrint to 
kiek Pocius savo supratimu L.
A. B-vės nuosavybę apvertina.

Kaslink Seno Socialisto reko
mendacijos suvienyti SLA. sek
retoriaus ir iždininko urėdus, 
Pocius per akis meluoja. SLA. 
nariai aiškiai žino kad sumany
mą kuopoms padavė ne Senas 
•Socialistas bet Narys Apysenis. 
Bet Pociui visviena, ar vieną ar 
kitą žmogų kaltinti.

Bet kaip iten nebūtų, nei Na
rys Apysenis, nei aš, nei Senas 
Socialistas SLA. narių proto 
valdyti neturime galės. Ką jie 
nutaria tai pačių narių reikalas. 
Kaltinti mane už keno nors su
manymus ir narių-nubalsavimą 
tai tik Pocius tegali, kuris fak
tų nepajiegia susigraibyti;

Jis kaltina mane už pridary- 
mą. (techniškų klaidų, bet nepa
sako nei vienos jų kur jos pa
daryta. O kuomet faktų nėra 
tai sakoma neteisybė, vadinasi, 
šmeižtas.

bo, kas ir buvo padaryta. “ I Pocius manęs reikalauja kad 
Prašalinus čebatariovą, reikė- pasakyčiau kas atsitiko su L.

jo samdyti ką kitą. Direktoriai A. B-vės $25,000 mortgage. Na- 
nusprendė pasamdyti biznio ve
dėją. Tokiu, biznio vedėju di-( 
rektoriai pastatė P. žiūrį. Po
ciui toks direktorių pasielgimas 
nepatiko. Nors naujajam fab
rike Pocius nebuvo nei vieno 
cento indėjęs, beturėjo nei vie
no šėro, bet kaž kaip jis buvo 
ne tik direktorium bet net pre
zidentu ir visu vedėju, — pri
imdavo čekius ir savo parašu iš
mokėdavo. Dar žiuriui neuž
ėmus jam skirtos vietos jau Po
cius protestavo; bet protestais 
direktorių nusistatymo nepęr- 
mainydamas, ^pakišo jiems tokį 
Rontraktą kaip augščiau nuro
dyta, kuris turėjo duoti Pociui 
po $100,000 metinių ineigų. Di
rektoriai' jo kontraktą priėmė. 
Tuomet Pocius pastatė ultima
tumą prašalinti žiūrį iš mana- 
džėrio vietbš, o jei to direkto
riai hOpadarys jis pasitrauks 
nuo produkcijos vedėjo vietas. 
Tą jis ir padarė. Bet priežas
tis pasitraukimo nebuvo ita kad 
čebatariovas apšaukta dumavo- 
tu, ne ta kad žiuris indėta biz
nio vedėju, bėt ta kad jis žino
jo kuoaiškiausia jog nieku bu
du negali išdirbti resorciną ku
ris duotų bent kokį pelną. Gal 
but tas pats apšauktas durnavo- 
tu čebatariovas jam aiškiai pa
rodė ta, ir jis nustojo įtikėjęs Į 
savo viršgamtiškas paslaptis, 
pamatė kiek mažai jis žino 'apie 
resorcino išdirbimą.

Bet kaip dabar išeiti iš to 
pragaro? Ką pasakyti žmonėms 
kurie sudėjo pinigus, o labiau
sia L. A. B-vei kuri sukišo žmo
nių pinigus patikėdama jo “pro
fesionališkiems* 'prityrimams ?” 

Nebūtų daktaru jei iš tokio 
nesmagumo negalėtų išeiti; vi
sai lengva kas kitas šmeižti, vi-

J to visiškai lengvai bus galima 
Į išeiti; tik industrija reikia .pa
statyti ant platesnės papėdės.; 
ir štai kas padaroma:

L. A. B-vė turi įkišusi $36,000 
į'Resorcin Mfg. Co.,, bet dirbant 
ant tokios mažos skalės, niekuo
met neapsimbkės -— reikia di
desnio fabriko. Pocius pasiūlo 
L. A. B-vei šitokį .planą: Tegul 
L. - A. B-vė apsiima sukelti ka
pitalą naujai chemiškai dirbtu
vei, tuomet bus viskas gerai; o 
sukelti kapitalas bus lengva, nes 
tie patįs žmonės pirks, išnaujo 
kurie pirmiau turėjo pirkę, ir

120 mylių kelio iš Perkiomen 
Junction, ir telefonu pašaukia 
pareikšdamas būtinai norjs pa
simatyti su manim ir Bush. Aš 
klausiu kas atsitiko, juk dar fa
brikas nedirba, eksplozijos neiAULlv jvll 111144 14 - pilltyj II • V r 4 V

dar po kelis kart daugiau, nes i gaisro negalėjo iškilti.
Pocius, su prikimštu balsu, 

atsakė kad šimtą kartų blogiau 
ištikę negu eksplozija. “Na kas 
tokio?” klausiu. “Dr. čebata- 
riov iš proto išėjo.” “Na, tai 
ištiesų blogai”, sakau. “Taip, 
su revolveriu rankoje švaistosi, 
nežinia nei ką daryti. Važiuo- 

poną

juk gavo po 8 nuoš. dividendo. 
L- A. B-vė, būdama bėdoje, pri
ima propoziciją, apsiima sukel
ti $100,000 kapitalo, iš to B-vė 
atsiskaitys visas skolas suteik
tas Resorcin Mfg. Co. Bet kol 
sukels kapitalą, laiko negaiši
nant, reikia tuojau rengti fab
rikas. 1 
suplanavęs nupirkti seniau, bu
vusį muilo fabriką, kurį dabar 
nesenai pardavė valdžia už tris 
tūkstančius dolarių, o Pocius 
tuom laiku pirkdamas užmokėjo 
$15,000. Gal Pocius pasakys 
kad valdžia nemokėjo, parduoti 
jei pardavė už penktą dalį. Mo- , 
kant $15,000 reikėjo paskolinti i 
nuo Bendrovės $25,000, o kuo- ' 
met Bendrovė sukels kapitalą, i 
atsilaikys viską. Po fabriko nu- 1 
pirkimo, nuo sausio mėn., trijų 1 
mėnesių bėgiu bus viskas viduje < 
įrengta ir pradės dirbti po 300 < 
svarų resorcino į dieną. 1

Bet atėjo ir rugsėjo mėnuo, irjdurnavotu ^ad kuogrėičiausia 
dar dirbtuvė nebuvo įrengta; 
darbininkams, žalios medegos 
supirkimui reikėjo dar daugiau 
pinigų, kartais penki, kartais ke
turi, tai du tūkstančiai vis bu
vo imama iš Bendrovės,' .o kuo
met kapitalas bus sukelta galės 
Bendrovė viską atsiskaityti.

Kada Dirbtuvė Gatava
Na jau viskas -gatavą, ‘ jau 

pradės dabar kitokiu budu košę 
virti; jau dabar nereikės men
turiais puodus maišyti; likosi 
intaisyta automatiški maišytu- 
mai, elektros pajiega varomi, 
čia jau ‘nereikia sūrmaišių, in
taisyta toks koštuvas garu va
romas. Tik nelaimė, Pocius su 
profesionališkais prityrim'ais pa
darė apsirikimą — sujungė su 
garinėmis paipomis tą filter* 
presą-koštuvą ne tuo galu, kaip 
to čigono arklys: visas geras, 
.tik galva ne tame gale ir neve
ža bet stumią.

Kuomet viskas bilvo tvarko
je, Pocius direktoriams pakišo 
šitokį reikalą vimą-kontraktą:

“Resorcin Chemical Co. mo
kės man po $100 savaitinės al
gos ir po 30 nuoš. nuo išdirba
mo produkto, ir po 5 nuoš. at
lyginimo nuo gryno pelno.” Tuo 
laiku išdirbimas resorcino1 apsi
ėjo' truputį brangiau, po' $1 sva
ras, ir marketas buvo nupuolęs j 
truputį daugiau negu‘50 nuoš.; 
pirma išdirbimas turėjo apsiei-l 
ti po 73c., o marketas po $9 sva
ras; o dabar išdirbimas po $1, 
o parsiduoti galėjo tik po $4 sv. 
Na, bet paliekant gryno pelno 
$3 ant svaro, vis galima lengvai 
verstis, nes jau dirbtuvė paga
mins po 300 svarų Į dieną, tai 
gryno pelno bus po $900, arba 
po $5,400 į savaitę, o per metus 
bus galima turėti gryno pelno 
$280,800. Pocius turi gauti me
tinės algos (po $100 savaitėje) 
$5,200, nuo išdirbystės apivar-

Pocius jau senai turėjo kim kuogrėičiausia pas 
Ku !Rn«h naci'.farti nBush pasitarti.”

Nuvažiavus pas Bush, iš il
gesnės kalbos supratau kad Po
ciui čebatriovas nepatinka, nes 
perdaug turi žinių, ir turbut pa
sakė kad iš to viso plano dirbi
mui resorcino nieko neišeis, tik 
gaila žmonių sudėtų pinigų. Po
cius pajutęs tokį žmogų arti sa
vęs, kuris, gink Dieve, gali di
rektoriams panašiai pareikšti, 
pats nežinojo kokiu budū gali
ma nuo jo atsikratyti, tai kad 
direktoriai išgirdę ką nors iš 
Čebatariovo neimtų už gryną 
pinigą, pasiskubino apšaukti jį

'jį direktoriai prašalintų iš dar
bo, kas ir buvo padaryta.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems "Dirvą”

'ne tik susirinkimuose žmonėms 
mane visaip niekino, bet nekar
tą ir spaudoje yra nutepęs ma
ne įvairiomis .spalvomis.

“Bukime Atsargus”

Pocius sako jog aš, budavas 
dar SLA. sekretorium, jau pa
reiškiau lųid viena New Yorko 
organizacija norinti pasiskolinti 
$40,000 ant mortgage. Kame 
mano prasikaltimas kad tai or-

gi tas pats kas atsitiko su tuo- 
, mi automobiliam kurį Tamista 
pasiėmei iš fabriko kaipo savo. 
Tamista būdamas kompanijos 
prezidentu, už nuosavybę ver
tės $3,000 užmokėjai $15,000, ir 
Bendrovei išdavei ant tos ‘nuo
savybės $25,000 vertės mortga
ge. Teismas šį reikalą perkra-' 
tinėjęs ir atradęs kad mortgage 
išduota sulyg “false pretense”, 
jį panaikino.

Už pardavimą Res. Mfg. Co. 
inventoriaus vertės $15,000 už 
$365 kaltink šerifą, ne mane, 
nes jis pardavė. Kodėl Tanris- 
ta leidai parduoti? Juk buvai 
didžiausiu šėrininku, pasiėmęs 
$6,000 Verts Šerų, ir buvai ’ tos 
įstaigos prezidentu.

Tamista jsavo nekompetentiš- 
kumu sutvėrei pragarą, pražu
dei žmonių pinigus suvirš šim
to tūkstančių dolarių, tai bent 
atsiprašytum tų žmonių viešai, 
padaręs tokią skriaudą, o ne 
trauktum tan pragaran pas sa
ve kitus kurie Tamistą nukrau- 
stė nuo debesų, pastatė ant ko
jų ant šios žemės. Tik džiaug- 
kis ir linksminkis šios- žemės 
duotomis dovanomis:

A. B. Strimaitis.
niniiTYiiTTiiTmmm

Gydytojas ir Chirurgas -
DR. ADOMAS SZCZYTK0WSK1 į

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

Rosedale 5758, Princeton 431 J

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.a]

It

KAPT. VL. NATKEVIČIUS

tos iš $374,400, royalty 5 nuoš suomenė greičiau intikės šmei- 
— $18,920; nuo -gryno pelno žikui negu apšmeižtajam; nors 

‘— tai viso | pastarasai ir kažin kokius įro-
— $18,920; 
$261,880 30 nuoš.

2 vai. po-pietų bus laimėjį. 
mas paminklo. Ant to' yra iš
dalinta tikietai; jeigu kąs ne; 
turit tikietų galit gauti L. M. D. 
Name, 142 Orr St.

Komitetas.

Chicagoj suimta keletas nau
jų darbininkų vadų sąryšyje su 
įvykusiomis eksplozijomis nau
jai statomuose namuose. Per 
praėjusius du mėnesius Chica
goj siautė terorizmas degininio 
ir susprogdinimo budinkų prie 
kurių statymo dirbo ne-unijis. 
tai darbininkai. Aštuoni dar
bininkų vadai, iš 150 suimti; 
pereitą savaitę, intarta sąryšy- 

■ i je .su nušovimu dviejų policis- 
rltų norėjusių sugauti bombistus 

susprogdinusius vieną namą.

a

NAUJI L1
NEUTRAJ

Washing 
ta). — Iš 
radio prai 
kaimui, P 
lėj zonoj, 
lės-mokesn 
Negavę dr 
127 parda 
valkuose, 
utralėj zon 
liktą gegu 
nuo 18 iki 
Lietuvos pi 
ku užmušt 
nos gyvent 
la«4<ą.

Kapt Vladas
Natkevičius
Kalbės antru Kartu
Clevelande

Petnyčioj,
Birželio 2 č

Lietuviu Svetainėje
6835 Superior Avenue Tarpe E. 68 ir 69 St 

Pradžia 8 vai. vakare. Durįs atdaros nuo 7 vai.

ATEIKIT VISI.
f i

DVIMETI} 
SUKAKTU

Washing 
ta). — Ge 
gaj Kaune 
tinęs Steig 
tuvės tokie

Išryto pi 
lyvaujant 
vams ir d 
sui. Push 
mas pamini 
svę. Paski 
tauto Kalne 
gas Seimo ] 
pjlnų diploi 
bes ložų 
Seimo atlil 
Tarp pasve 
ko-Slovakų,

Iškilmės 1 
gšitų svečių 
zidentą.

KOOPERA'.
Washingt 

ta). — Geg 
sidarė II L 
Kongresas, 
tuvos koopi

LIETUVOS 
BERLINĘ

Washingt 
ta). — Ma 
Vičius paski 
Lietuvos pa

ded viln:
Musų v; 

Tautų Sąju 
riame parei 
žįsta Vilnia 
Lenkijos ir 
kį prijungii 
musų Užsie: 
rija gavo iš 
neralinio S 
mą, kuriami 
vyriausybės 
visiems Ta 
riams-valsfy

NELAIMĖ !
’ Balandžio 

los stotimi 
traukinis st

Vienas gi 
relių; (daug 
Užmuštą trį 
kiau ar lėni

Kaip dau 
šitos nelain 
buvusi....

Rum Degtine Borovicska
Kimmel Slivovitz Torkoly I

Stebėtinas kvapsnis ir skonis kuris padarėt 
senovinius gėralus taip populiariais dabar! 
padirbama šiuo MUTUAL Budu.

Siųskit savo užsakymų DABAR ir gaukit! 
GERIAUSI ir TYRIAUSI Skonio Mišinį; Į 
1—Bonka užtektinai del 2 galionų ?1.351 
—Bonkos bile norimo skonio ...... 5.50f
1—Bonka bile norimo skonio .. 10.50 J 
Apdraudimas už pakelį 15 centų ekstra, t

Jei norima pasiunčiam C.O.D. ir priėmėju f 
gavęs užsmoka. Siųskit pinigus money or- f 
deriu pašto arba Ekspreso, į I

MUTUAL FLAVOR COMPANY t 
P. O. BOX 997 DEPT. D. V. į

PITTSBURGH, PENNA. Į

X
T

P ASISKUBINKIT
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 Kąp. Natkevičius turi labai daug 
medegos kuri jokiame laikraštyje dar nebuvo naudota. Todėl pa- 
siskubinkit užsiprenumeruoti “Sandarą”, tie straipsniai tilps tik
tai “Sandaroje”. Prenumerata metams $2.50. Pusei metų $1.25. 
Pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

“SANDARA” 327 E St. S. Boston, Mass;

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis— 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1”

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

VaizbaženkliB užreg. S. V. Pat. Ofise

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

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

į LOUIS EISENBERG Š 
į Turi Geležinių Daiktu, Pečių 5 
į Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, į 
į Lieja ir Stogams dangalų į 
5 1169 East 79th St. N. E. S 
į Princeton 1337-K S 

| VW.'/AV.WAVAV.W.VoW j

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

SUSIŽINOJ1 
NIMAS

Telefonų': 
ba greitu la 
lins Lietuvi 
Bus pakeist 
ir intaisyta 
rintojai. Bi 
susikalbėti 
tolimomis Li 
ir su užsien: 
ir kitais mi

ATSISTATO 
MINISTERS

St. Seime 
ei ją antruo. 
išmesta par. 
džiama tau 
turėti valdži 
ministerį. i 
Seime tam i 
atsistatydini 
nisteris Dr.



ŽINIOS IS LIETUVOS
matoma 
žandarai 
zonoj.

kokie Lenkų valdžios 
kurie stovi neutralėje

(“Trimitas”)

“ŽEMAITIJOS” 
REIKALU

I menė. * 'reikalams tai tik paskutinę die-
Mokytojas J. Straginskas sa-lną prieš išvažiuosiant Tėvynėn, 

vo laiške aprašo vargingą mo- Tas žinoma maža ką begelbėjo:

NAUJI LENKŲ ŽIAURUMAI 
NEUTRALĖJ ZONOJ

Washington, geg. 20 d. (El
ta). — Iš Kauno ką tik gauta 
radio pranešimas kad žvikelių 
kaimui, Punsko srityj neutra- 
lėj zonoj, Lenkai uždėjo duok-

TREMTINIŲ GRĄŽINIMAS 
JŪRĖMIS

Šiomis dienomis Kaune įvyko 
Lietuvos ir Latvijos valstybių 
atstovų pasitarimas del musų 
tremtinių iš Rusijos grąžinimo 
per Latvijos žemę. Mums ten-

RŪŠIES

su Smetona sy- 
žemdirbių Sąjun- 
vadovauja, buvo

Kultūros Draugijos Žemaiti- kyklos padėtį: mokykla netari jau buvo pervėlu. 
ja L. V. Komitetas Chicago j aavo knygynėlio mokiniams. Jis f 
gavo nuo-Lietuvos Jaunimo Są- praao paremti knygomis knygy- 
jungos skyriaus Krakiuose se-[ng|juj jsįsteigti. t
kantį laišką: Į Keželis praneša kad prie) busimam gyvenimui.

Pas mus Krakių miestelyje, G* ^* Biuro yra atidengta lite-

lės-mokesnio milijoną markių. vežti tremtinius Latvių že- 
Negavę duoklės paėmė arklius.
127 pardavė iš varžytinių Su
valkuose. Toje pat srityj ne- 
utralėj zonoj vienuoliktą ir dvy-| 
liktą gegužio mobilizavo vyrus! 
nuo 18 iki 37 metų. Visi bėga 
Lietuvos pusėn. Pastaruoju lai
ku užmušta penki neutralės zo
nos gyventojai, vienas beariant 
laijcą.

DVIMETINĖS SEIMO 
SUKAKTUVĖS

Washington, geg. 17 d. (El
ta). — Gegužio 15 d. iškilmin
gai Kaune apvaikščiota dvime- 
tinės Steigiamojo Seimo sukak
tuves tokioj tvarkoj:

Išryto pamaldos bazilikoj da
lyvaujant vyriausybės atsto
vams ir diplomatiniam korpu
sui. Pusiau dvylikos atlanky- 
mas paminklo žuvusiems už lai
svę. Paskui didelė paroda Vy
tauto Kalne. Po pietų iškilmin
gas Seimo posėdis, kuriame prie 
pjlnų diplomatinių ir vyriausy
bės ložų padaryta dvimetinė 
Seimo atliktų darbų apžvalga. 
Tarp pasveikinimų minėtini če- 
ko-Slovakų, Latvių, Gudų.

Iškilmės baigėsi priėmimu au- 
gštų svečių pas valstybės Pre
zidentą.

me nedidelį galą, bet Latviai už 
tai ėmė iš musų labai brangiai. 
Dabar jie jau atsisako imti at
lyginimą už tą pervežimą pini
gais, nori kad Lietuva atsilygin
tų tik grūdais. Kadangi musų 
vyriausybė yra įmokėjusi Lat
viams du milijonus auksinų pir
myn, tai Latviai tuos pinigus 
paskaitysią skaičium atlygini
mo, bet ateityj reikalauja mo
kėti grūdais. Kadangi Latviai 
musų tremtinių pervežimą sten
gias perdaug nesąžiningai išnau
doti, musų vyriausybei tolimes
nės jų sąlygos darosi nepriim
tinos. Kad išvengus tų sąlygų 
priėmimo, musų Vidaus Reika
lų Ministerija skubiai gamina 
sumanymą gabenti tremtinius Į 
Lietuvą jūrėmis.

Tokiu budu, (tremtiniai butų 
vežami Rusijoj iki Petrapilio, o 
iš ten jūrėmis per Klaipėdą iki 
Kauno. Tremtiniai busią veža
ma jūrėmis Lietuvos garlaiviais.

KOOPERATIVŲ KONGRESAS 
Washington, geg. 17 d. (El-

• ta). — Gegužio 16 d. Kaune at
sidarė II Lietuvos Kooperativų 
Kongresas. Dalyvauja 120 Lie
tuvos kooperativų atstovų.

ANGLIS LIETUVOS 
GELŽKELIAMS

“Rygos Balso" pranešimu, 18 
bal. atvyko Liepojun Lietuvos 
gelžkelių komisija priimti gar
laivių atvežtų iš užsienio Lietu
vos gelžkeliams anglių, 
kus laukiama antro laivo 
glimis.

Netru- 
su an-

LIETUVOS KARĖS ATAŠAS 
PERLINĘ

Washington, geg. 17 d. (El
ta). — Majoras Stasys Zaske- 
Vičius paskirta karo atašu prie 
Lietuvos pasiuntinybės Berline.

DED VILNIAUS PRIJUNGIMO
Musų vyriausybė pasiuntė 

Tautų Sąjungai .telegramą ku
riame pareiškia kad ji nepripa
žįsta Vilniaus prijungimo prie 
Lenkijos ir protestuoja prieš to
kį prijungimą. Į tą telegramą 
musų Užsienio Reikalų Ministe
rija gavo iš Tautų Sąjungos Ge
neralinio Sekretoriaus atsaky
mą, kuriame praneša kad musų 
vyriausybės telegramas inteikta 
visiems Tautų Sąjungos na- 
riams-valstybėms.

NAMAI INVALIDAMS
" Daug musų jaunuolių 

jo sveikatos begindami gimtąją 
šalį nuo užpludusių atėjūnų.

Visų' sveikųjų pareigų prisi
dėti kuo kas gali kad palengvi
nus tų laisvės karžygių skaudų 
likimą. Iki šiol dar mažai šiuo 
reikalu padaryta. Dabar' vienas 
rimtesnis sumanymas pradeda
ma įgyvendinti — tai Invalidų 
namų statymas. Reikia tikėtis 
kad valdžiai ii* visuomenei su
tartinai veikiant tie namai ne
trukus atsistos.

Kaune, prieš Karės (Muzejų, 
jau nupirkta iš čulkovo vieta 
tokiems namams. Juos mano
ma statyti iš griaunamų fortų 
plytų. Vyr. Lietuvos Gynimo 
Komitetas paskyrė tam reikalui 
440,000 auksinų. Invalidų na
muose bus bendrabučiai, įvairių 
amatų mokyklos, dirbtuvės, ir 
t. t.

nusto-

NAUJOS 
ŠMUGELIS

Voldemaras 
kiu su jais ir- 
ga, kuriai jie
labai pasipiktinę Purickio šmu
geliu ir metė kaltę visai krikš
čionių demokratų partijai; bet 
matyt, tasai. pyragas yra (tok
sai saldus kad ir jie neiškentė 
prie jo neprisigretinę. Steigia-] 
mąjame Seime atstovas Plečkai
tis paskelbė kad Žemdirbių Są
junga gavo iš Valdžios (kurios 
jie taip baisiai neapkenčia) lei
dimą išvežti į užsienį 500 ark
lių. ' Bet neturėdami galimybės 
patįs tai padaryti, savo- teisę 
perleidę Žydams. įsakui Papyš- 
keriui 67 arklius. Lepoladskiui 
44 arklius. Gal but kad ir ki
tiems žydams davė žemdirbių 
Sąjunga įgaliavimus. žmonės 
kalba kad už tuos įgaliavimus 
žemdirbių Sąjunga gavo apie 
500,000 auks. Jeigu tai yra (tei
sybė tai ūkininkai įgijo naujos 
rūšies parazitus-tarpi-ninkus, nes 
jeigu žydeliui Papyškeriui butų 
nereikėję po 1000 auks. už ark
lį mokėti Žemdirbių Sąjungai 
tie pinigai butų tekę ūkinin
kams iš kurių žydelis arklius 
pirkęs.

Yra žinių kad žemdirbių Są
junga gavo leidimą išvežimui iš 
Lietuvos 10 vagonų žirnių. Ka
dangi Sąjunga neturi supirki
mo aparato tai reikia spėti kad 
ir žirnių išvežimo (teisę parduos 
Žydeliams.

Ūkininkų Sąjunga taip pat iš
vežimą varo žirnių, bulvių ir kt., 
bet taip pat turbut tuo budu 
kaip ir žemdirbių Sąjunga, ir 
vis pelnosi iš tų del kurių išnau
dojimo visokiais spekuliantais 
jie visose kryžkelėse šaukia.

Alytaus apsk.
neblogą kleboną. Jei

ŪDRIJA,
Turime

žvakių maža turi — neškite jam 
vaško, kitaip bitės išdvės;' rei
kia medžių — medžius vežkit; 
pinigų reikia — pinigus neškit 
įvairiems bažnyčios reikalams. 
Visa tai liepdamas per pamok
slus padaryti, nepamiršta dar ir | 
žmones iškolioti kad mažai duo
da.

(“Liet. Ūkininkas”)

NELAIMĖ SU TRAUKINIAIS 
’ Balandžio 19 d. ties Beisoga- 

los stotimi susidūrė keleivių 
traukinis su prekių traukiniu.

Vienas garvežis nuvirto nuo 
relių; (daug vagonų sudaužyta. 
Užmuštą trįs žmonės ir 12 sun
kiau ar lengviau sužeista.

Kaip daugybės kitų, taip ii* 
šitos nelaimės priežastimi esą 
buvusi.... girtuoklystė.

SUSIŽINOJIMO PATOBULI
NIMAS

Telefonų'ir Telegrafų Valdy
ba greitu laiku žymiai patobu
lins Lietuvoj telefonų 
Bus pakeista oro vielų 
ir intaisyta susisiekimo 
rihtojai. Busią galima 
susikalbėti telefonu ne
tolimomis Lietuvos vietomis bet 
ir su užsieniais: Berlinu, Ryga, 
ir kitais miestais.

tinklą, 
tinklas 
sustip- 
lengvai 
tik su

LENKŲ ŽIAURUMAI
Kovo 26 d. aštuoni Lenkų žan
darai atvyko į musų pusę de
markacijos linijos, Lazdijų vai., 
Burisovkos kaiman, ir suareš
tavo nieku neintariamą pilietį 
Stasį Janušką ir nusivarė jį į 
Burbiškiu kaimą pas pil, Gutau
ską, kur norėjo išklausinėti kur 
randasi Lietuvos šauliai. Jo- 
nuška būdamas ne šaulys ir 
nieko, nežinodamas Lenkams ne
galėjo nieko pasakyti; Lenkai 
už tai jį pradėjo begėdiškai kan
kinti kad tokių kančių pasauly
je niekas dar (nėra sumanęs: 
Nurengė Janušką nuogą, pagul
dė ant suolo, ir pradėjo grūstu
vais (šampaląis) badyti, mušti 
ir kitokiais budais begėdiškai 
kankinti, kirvio pentim daužė 

iš įvairių vietų išpešė 
-kankino, 
Januška 

Lenkų 
Tuomet

ATSISTATYDINO ŽYDŲ 
MINISTERTS

St. Seime svarstant konstitu
ciją antruoju skaitymu, buvo 
išmesta paragrafas kuriuo lei
džiama tautinėms mažumoms 
turėti valdžioje savo reikalams 
minister}, žydų atstovai Steig. 
Seime tam priešinosi. Delei to 
atsistatydino žydų reikalų mi- 
nisteris Dr. Soloveičikas. •

Dr. T. A. Hanlen
Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 

iki 7 valandai vakaro
1395 E. 9 Street
Ckveland. Ohio.

Kad nereikėtų daugiau dejuo
ti -sugryžūs Lietuvon, pradėki
me šiandien rengti dirvą savo 

ĮĮĮ . Nelauki
me kol svetimi užsės gaultinai 

Kėdainių apsk.,. yra įsikūręs L. I raturos sekcija, su biblioteka iri mums ant sprando ir jos pasiža- 
J. S. skyrius, kurio tikslas švie-! literatūros muzejum. Sako jog boję. Tuč-tuojau savo atlieka- 
sti Lietuvos jaunuomenę kultu-J’ems busiančios geros ir nau- mas knygas, žurnalus, laikraš- 
ros, doros ir blaivam gyvenimui, dingos ne tiktai naujos knygos čius siųskime Lietuvon savo na- 
Tam atsiekti skyrius rengia pa
skaitas, vakarus, spektaklius, 
rengia visų šakų sportą, steigia 
knygynus, ir tt., vienu žodžiu 
viską kas lavina ir rengia jau
nuomenę prie jos gyvenimo. 
Bet deja, ta visa našta gula ant 
keleto šiek-tiek susipratusių, 
ypač praminant pirmus takus. 
Dauguma atsidavė ant išrinktos 
valdybos, ir mano kad jinai vie-|

bet ir senos, ypač senų užgesu- 
i | šių laikraščių kompletai, kalen

doriai, ir 'tt.
Kareivis A. Čepulis nurodo 

jog kareiviai turį noro ir užtek
tinai laiko (nustojus dabar ka
rės veiksmams fronte) lavini
muisi, bet nusiskundžia del sto
kos knygų, žurnalų, laikraščių.

Iš savo pusės L. V. Komitetas 
deda visas pastangas kuodau-•Z » J | *

na viską gali padąryti, visai ne- giausia surinkti įvairios litera- Į 
o a tn'anbinTw t’lirna fnVill KllHll flirSH TTT»n_’ atsižvelgdami jog visokiam pra-Į turos ir tokiu budu turėti pro- 

I džios darbui reikalinga bendrų gą nors išdalies aprūpinti reika- 
1 jiegų patarimų prisidėjimo dar- lingais raštais visas tas kultu- 
1 bu, aukų, knygų. Visas gi ap- ros įstaigas Kauno rėdyboj ku- 

sišvietimas daugiausia esti nuo 
skaitymo gerų knygų, kurių pas 
mus taip maža, ir nekuriu šiekl 
tiek geresnių visai negalima 
gauti, o skaityti yra kam. To
dėl sužinoję jog draugija “Že
maitija” susidariusi kaipo para
ma teikimui Lietuvos jaunuome
nei medegihiai, t. y. knygomis 
ir kitokia literatūra, prašome j 
tamistų padėti musų j 
darbui, teikti pagalbą knygomis, rašoma, o dar daugiau kalbama 
kurių Amerikoje yra daugiau apie mokslo galybę, apie jo rei- 
negu pas. mus. Musų pinigais kalingumą kiekvienam žmogui, 
pirkti Amerikoje atsieitų prie 
tokios žemos valiutos tiesiog ne
galima, o antra, labai mažai yra 
lėšų. Todėl ant kiek galint pra
šome tamistų paaukauti, už ku
rias busime labai dėkingi kaipo 
prisidėj usiems prie Lietuvos 
jaunimo švietimo. Pas mus kny
gynas jau veikia ir yra apie tre
jetas šimtų knygų.

Su pagarba A- Baltrūnas.
Tokiu pat reikalu yra pir

miau atsišaukę į L. V. Komite
tą dar šie asemnįs:

. Juozas Straginskas, Tenenių 
prad. mokyklos (mokytojas, Ši
lalės pačtas, Tauragės apsk.

J. Keželis, Gamtos Tyrinėji- 
I mo Biuro Smailiuose vedėjas 
Naujo Radviliškio pačtas.

A. Čepulis, 10 pėst. Mar. pul
ko knygius, veikiančioji kariu-

miškiams, draugams bei gimi
nėms. Užrašykime jiems 
laikraštį. Nepamirškime ir 
turos bei apšvietus įstaigų 
tavoje, kaip va: skaityklų, 
kyklų, knygynų, ir tt.; atiduo
kime ir jiems savo dalį. Į mo
kyklas Iii’ jaunimo organizacijas 
turime atkreipti ypatingą domę, 
nes nuo jaunuomenės priklauso 

'ne tik atskirų tautų bei valsti
jų likimas, bet dygiai ji lošia 
svarbią rolę ir viso pasaulio su
tvarkyme. Apie geras pasek
mes negali būti jokios abejo
nės. Jeigu vandens lašai su lai
ku pramuša akmenyje duobukę, 
■ką jau bekalbėti kad žmogų ne-

po 
kul- 
Lie-
mo-

aptašius, neapšv'ietus, duodant 
jam geras knygas skaityti.

Jeigu kas ir nemanytų gryž- 
ti Lietuvon, vistiek jis neturi 
teisės šalintis nuo bendrų savo 
Tėvynės reikalų. Ten užjūryje 
pasiliko jo tėvai, draugai, gimi
nės. Nejaugi jo širdis į akme
nį pavirto kad nebegirdi deja
vimų savo mylimųjų asmenų.

“Žemaitijos.” L. V. Komite
tas visados patarnaus jums per
siuntime knygų Lietuvon. Rei
kalui esant kreipkitės į Komi
teto . knygių šiuo adresu:

J. J. Mosgeris,
2108 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Taigi, gerbiamieji, visi į dar
bą. Mažiau (tuščių išsikalbinė- 
jimų, daugiau realio darbo.

L. Apolis,
“Žemaitijos” L. V. K-to 

Sekretorius.

kelių 
žino- 
veįks 
pasi-

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.

rios jau atsišaukė į Komitetą 
arba atsišauks. Jau trumpame 
laike surinkta literatūros 
dešimčių dolarių vertės, 
ma, Komitetas ir toliau 
su tokia pat energija ir
šventimu kaip ir dabar, bet jis 
vienas neįstengs prašalinti Lie
tuvoje siaučiančio literatūros 

r_______ bado.
pradėtam Labai apgailėtina kad daug 

1*0 Q IMTI Q H Q V Hmioriflll ValhflTYl!)

bet, deja, mažai kas teveikiama 
tuo žvilgsniu. Jei mes skaito
me save čia, Amerikoje, liglai- 
kiniais gyventojais (svečiais) ir 
turime nekurie gana gerą gy
venimą ir užtai nenorime nieko 
“pradėti”, tai dirstelėkime į 
Lietuvą. Lietuva buvo ir pasi
liks musų Tėvyne. Nevienas 
Amerikos Lietuvių, sugryžęs 
Lietuvon, skundžiasi buk negali
ma' esą ten gyventi. Tokiam 
ponui-štai atsakymas: Ką pa
sėjai tą-ir įpjauk. Gyvenai il
gūs metus Amerikoje, turėjai 
susitaupęs keletą dolarių, o dar 
daug ’daugiau prašvilpęs per tą 
laiką visokiems niekniekiams — 
bet ar priklausei prie kokios 
nors apšvietos ar kultūros drau
gijos,’ ar daug davei Lietuvos 
apšvietos reikalams?- Jeigu ir- 
davei vieną-kitą centą Lietuvos

Ar Jua Kankina Pleiskanos? 
NAUDOKITE RfįfffeS
Ar Jūma Galvos Qua Nialtl ? Ą
NAUDOKITE
Ar J<H«t Plaukai -51a aka?
NAUDOKITE fluff les .

Ar Jų* Norit® Apaau^olr Juoe ? f
NAUDOKITE /

VsLulęrmtu mvo plaukų £razuu« ir timkuua
NAUDOKITE fl^ttffles

Užlaikymui gaivos odos sveikai ir Ivanai

Baffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbėju per paštą už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO.

Sulaikykit Plaukų Puolimą
LEISKIT JIEMS AUGTI

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

kia pirma užtręšti jų, reikia indėt reikalingų chemikalų.
Tų jus žinot. Tai paprasto supratimo dalykas.
Tas pat yra is su galvos oda ir plaukų augimu.
Prirodykit sau jog FERTILEX ištiesų užtręšia galvos odų, sulaiko plau

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

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

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

dengs persiuntimų ir supakavimo lėšas. Adresuokit
FERTILEX COMPANY 10 —10th Ave. BINGHAMTON, N. Y.
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padus, 
plaukus, visaip kitaip 
ką ir aprašyti -gėda, 
negalėdamas perkęsti 
žiaurių kančių nualpo.
Lenkai ant nuogo užpylė visą 
viedrą 'šalto- vandens. Vargšas 
atsigavęs prašė kad leistų atsi
gauti tyro oro ir atsigerti van
dens ; Lenkai jį išleido su dviem 
sargybiniais1. Januška matyda
mas- kad baisių Lenkų kančių 
nebeperneš, pro duris beeidamas 
sargybinius rankom parmušęs 
ėmė bėgti; aštuoni Lenkai besi
vydami bebėgantį sužeidė šu- 
siais trijose vietose: petį, ran
kos pirštą ir koją. Januška pa
bėgęs nuo Lenkų sužeistas,- bū
damas paprastu piliečiu, nedrys- 
ta kreiptis išgauti medicinos pa
galbos, ir būdamas labai netur
tingas, Lenkų numylėtas, gydo
si žaizdas ašaromis.

Panašių atsitikimų čia pasi-i^ 
kartoja nebe pirmą sykį. Tai,
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SU PALYDOVU
© 
©

LAIVAKORTĖS
I Lietuvą ir iš Lietuvos per Pi- 
liavų, Klaipėdą, Liepojų, Ham
burgu ir visus kitus portus. Par
duodam ant visų linijų pagal pi
giausias kompanijų kainas. Iš- 
gaunam pasportus ir taksų pa
liudymus. Labiausia visame ka
me aprūpiname atkeliavusias iš 
kitų miestų šeimynas. Keliaukit 
Lietuvon su šimtais kitų per mus, 
o neturėsit vargo!!

PINIGAI
SIUNČIAME PINIGUS LIETU
VON paštu, telegrafu ir čekiais 
po pilna garantija greičiausio iš
mokėjimo. Auksinų kursas kuo- 
pigiausias. Partraukiame gimi
nes iš Lietuvos trumpiausiu lai
ku. Užganėdinam tūkstančius, 
užganėdinsim ir jus. .Rašykit ar 
atsilankykit, o nesigailėsit!!!

ANT DIDŽIAUSIO PASAULYJE LAIVO
Iš AMERIKOS Į KAUNĄ

Per Devynias Dienas
BALTIC STATES BANKAS siunčia Lietuvon Amerikiečių Eks
kursiją, kuri išvažiuos iš New Yorko LIEPOS 29 D., 1922 m., ir 
bus Kaune 7 d. RUGPJŪČIO.

Musų keleiviai važiuos ant didžiausio pasaulyje White Star Linijos 
laivo

MAJESTIC
Musų keleivius lydės žinomas Amerikos Lietuviams kinematogra- 
fistas PIL. RAPOLAS KRUČAS, kurs keliaus iki pat Kaunui ir ke
lionėje trauks krutamuosius paveikslus.

Tuojau kreipkitės į mus del laivakortės, PASKUI GALI NEBELIK
TI VIETOS.

Rašykite mums tuoj šituo adresu:

BALTIC STATES BANK
294 EIGHTH AVENUE NEW YORK, N. Y.
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LITHUANIAN TRAVEL BUREAU (
136 East 42nd St. (Dept. D)

INTERNAT1ONAL \ 
TRAVEL BUREAU ) 

NEW YORK, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766 «

THE Ft W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- K 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Kį 

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

o ne
Tik-

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, 

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

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenčjusias 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 ši ap- 
garsinima.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland

4.
iki 8 vakar?

10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedčldieniais nuo 10 iki l.
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Randolph 6153
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonai Princeton 2727

Atvažiuoja J. Naujalis. Bir
želio 3 d. (subatos valkare nuo 
8 v.) Engineers’ Auditorijoj a-t- 

■ sibus koncertas rengiamas nese
nai atvykusiam iš Lietuvos kom
pozitoriui J. Naujaliui.

J. Naujalis yra senas musų 
muzikos tvėrėjas, kaip liaudies! 
taip ir bažnytinės, 'ir pats yra 
gabus muzikas, taigi jo atsilan-| 
kymas Clevelande bus 
siu nuotikiu Lietuvių 
srityje kokis kada čia 

Pats Naujalis gros 
vargonais Auditorijos 
kadangi 'Lietuviams 
muzika ypatingai patinka, čia 
turės progos išgirsti — ir ne 
ką kitą kaip vieną iš žymiausių 
Lietuvių vargonų muziką Nau
jai!. ......... ..-J

J. Naujalis yra Kauno kated
ros vargoninkas ir Muzikos Kon
servatorijos direktorius Kaune.

Gerbi Naujalis atvyks į Cle- 
velandą keliomis dienomis iškal- 
no, čia taipgi sumokins didelį 
chprą sudėtą iš vietinių daini
ninkų, kuris program© tarpais 
dainuos.

didžiau- 
muzikos 
buvo.
dideliais 
salėj, o 
vargonų

I Rytinės miesto dalies namų žemesnių gyvūnų. Biblija gi ro- 
savininkai Woodland, Scovill ir do kad žmogus buvo sutvertas 
Central Igatvių srityje, pereitą apie šeši tūkstančiai metų atgal

1 nedėldienį turėjo savo susirin-lir tokia kokis dabar yra. 
kimą Mr. J. Makoff namuose ir Bet kas sutvėrė negrą, Indi- 
suorganizavo Realty Owners joną, Azijatą jeigu Adomas ir 
Clearing House Association su Jieva buvo balti?
tikslu išrasti budus ir kelius už- -----------------
vesti geresniam susipratimui Pėtnyčioj atsibus miesto po- 
tarp namų savininkų ir nuo- ]icjjos paroda — 1,100 policis- 

Imuotojų. .... . tu ir ju perdėtinių maršuos pol
Tame susirinkime taipgi nu- PnHid svp 

tarta šaukti kitą susirinkimą _________
ateinantį nedėldienį, gegužio 281. .......
d., nuo 2 v. po pietų, Royal Hall, | Pirma proga išvažiuot į lau- 
5217 Woodland Ave., kad visi Utarninke, gegužio 30 d., 
namų savininkai galėtų prje tos 
organizacijos prisidėti.

Goodrich įstaigos 25 metų su
kaktuvės. Pereitą savaitę Good
rich įstaiga, kurios salėse Lie
tuviai laiko susirinkimus ir ren
gia vakarus, apvaikščiojo savo 
25 metų gyvavimo sukaktuves. 
Per kelis vakarus 'buvo duoda
ma programai, kuriuos užpildė 
įvairių tautų grupės.

Subatos vakare programe da
lyvavo ir Lietuvių 'būrelis, ku- 
ris ant scenos atliko Lietuviš- 

Clevelando Operos kus šokius: Noriu Miego, Suk- 
___ _ "„„.aitę Metro- tinį, Klumpakojį. Dalyvavo šie: 
politan Teatre statė dvi operas, E. Grigiute, O. Karužiutė, M. 
po vadovyste F. J. Sadlier. Su- Dabkiuniutė, E. Urbšaitięne, K.

— ■■ “ jr Urbšaitis, J. Kušlis, S. Garank-

Nuotikiai.
Choras pereitą savai

vaidinta operos “Martha” 
“The Chimes of Normandy1

Abu- veikalai geri, ypatingai 
pirmasis, iš kaimiečių gyveni
mo.

.Operos — tai reališka dailė

štiš, S. 'Baranauskas.
Jiems viskas pavyko kuoge- 

riausia. Prie Lietuviškų šokių 
buvo pritaikinta Lietuviški mu
zikantai su -Lietuviškais instru-

ką darbininkai tik labai retai mentais, taipgi šokikai 'buvo pa
gali matyti, arba geriaus sakant sirengę tautiškose drapanose.
dauguma visai nemato ir nesu- šalip Lietuvių tą vakarą da- 
pranta. Keistai atrodo kad to- lyvavo Rusai šokikai, buvo ba- 
kiame mieste kaip Clevelandas lalaikų orkestras, ir dalįs iš ope- 
tiek mažai publikos į operatiš- ros “The Chimes of Normandy ’. 
kus perstatymus lankosi — di-1 Miss Gannett, tos įstaigos už- 
delė dalis sėdynių buvo tuščios, žiūrėtoja, vadovavo parengimą. 
Mažiau dar lankėsi Amerikonų, Į . P-
daugiausia tik 'svetimtaučiai.
Šičia gyvas faktas parodo ant Clevelando vyskupas Romoj, 
kiek Amerikonai myli ir supran- Vyskupas Schrembs gegužio 21 
ta dailę. Kokius žaislus ar too- d. jau laikė pamaldas šv. Žu
lių daužymą surengus, nepaisant zanos bažnyčioj Romoj. Gegu- 
kokios kainos .butų, publikos ne- žio 24 d. tenai prasideda tarp- 
sutilptų į tokį teatrą kaip šitas, tautinis dvasiškijos kongresas. 
Amerikonai su savo didele ap- Tan kongresan suvažiavo į 300 
švieta kada nors pasijus kad jie Amerikonų katalikų, 
toli atsilikę nuo Europiečių, kaip 
Chinai užsitvėrę šieną.

Reikią paminėti kad tos ope
ros chore dalyvauja du gabus 
Liuosybicčiai, A. Gailiunas ir F. 
Panzeris.

Susiskaldžiusių musų bolševi
kų rodos niekas jau negalės su
taikinti; nusistatę griežtai vieni 
prieš kitus ir kovoja, negelbsti 
nei kominterno skambinimai, 
nei Angariečio keiksmai, nei 
“Laisvės” su “Vilnim” verks
mai ir dūsavimai, ir rodos kad 
neišvengiamai turės plyšti ir ki
tos visos' jų organizacijos.

Barzdaskutis žiūronas mato
mai neturi ką skusti, todėl nori 
sugryžti į Clevelandą, bet su- 
gryžęs ras jau atšalusią “Mir
tą”, nors kairieji pumpuoja jai 

■ dvasią, ir tikisi kad dar ji pra
dės krutėti; 'bet geresni daini
ninkai tik ranka numoja ir eina 
šalin, o kurie pasilieka tai tik 
kojas teturi, bet ne balsą.

. > Dovydas.

Kas kuo atsižymėjęs. Bau- 
kiutė dainavimu, Karužiutė šo
kimu, Jankauskiųtė akompana- 
vimu, Baltrukoniutė politikieria- 
vimu, Banioniene suflioriavimu; 
Mažeikienė diskusavimu; Geibie- 
nė per -susirinkimus -bumbėjimu 
ir piktumu; Simanauskienė po 
susirinkimus landžiojimu, lermo 
kėlimu ir Butėno peikimu; Jan- 
čiunienė iš choro į chorą laks
tymu ; Žebrauskienė neleidimu

* savo vyro į susirinkimus.
Atsižymėjusių vyrų randasi 

daug daugiau, todėl apie juos 
vėliau parašysiu. ,

Sumišimas universitete del 
evoliucijos teorijos. Denison 
universitete, prie Granville, O., 
kilo subruzdimas. Mokiniai su
ėję savo susirinkimuose karštai 
diskusuoja ar juos turi arba ne 
mokinti to ką Darvinas tikėjo.

Perdėtinis, mokiniai sako, nu
sprendė kad mokiniai neturi ti
kėti į evoliuciją. Vienok moki
niai apsisprendė kad nežiūrint 
ką perdėtinis sakys, jie gali ti
kėti tam kam jie patįs nori.

Kova už evoliuciją priėjo galo 
kuomet biologijos departamen
to profesorius išvažiavo ir sakė 
negryšiąs iki rudens. Eina kal
bos jog universiteto perdėtinis 
uždraudęs profesoriui kalbėti 
apie evoliuciją mokiniams, o jis. 
griežtai atsisakė paklausyti.

Perdėtinis dabar užginčija jog 
universitete nėra jokių ginčų už 
evoliuciją, vienok mokiniai tik
riną tai esant. Ir dar mokiniai 
sako yra kita didesnė priežastis 
jų subruzdimo — ar bus leista 
tame universitete laisvai mąsty
ti.

Profesorius Kornhauser parei
škė: “Mane paliuosavo iš uni
versiteto tuo išrodymu jog aš 
nešąs ‘ti'kro ir gyvo’ krikščioniš
ko tikėjimo. Aš tikiu į evoliu
ciją.”

Universiteto perdėtinio nuo
mone, įsako mokiniai, niekas ne
gali būti- tikru krikščioniu kas 
tiki į evoliuciją.

Visas skirtumas tarp Darvino 
ir biblijos yra tas kad pirmasis 

. jo skelbia jog žmogus išsivystė iki 
, [dabartinės savo formos perei- 

Dovydas. (darnas ilgų amžių evoliuciją iš

APSAUGOKIT KŪDIKIO SVEIKATĄ
BELLE VERNON PIENAS KŪDIKIAMS ap

saugoja gyvastį ir sveikatą tūkstančių kūdikių Cle
velande. Jeigu norit kad jūsų kūdikis butų svei
kas turit, duoti jam geriausį pieną.

BELLE VERNON 
PERTIKRINTAS PIENAS 
yra iš specialiai ganomų 
apsaugotų nuo džiovos kar
vių. Ji galima atskiesti 
namie visai jaunam kūdi
kiui; jį reikia naudoti pir- 

' mais metais po nutrauki
mo kūdikio nuo krūties.

Visas pienas atgabenama šviežias aksdieri.
Randolph 8242 Erie 190 Central 8070

BELLE VERNON MILK

WALKER-GORDON 
PRASKIESTAS PIENAS 
yra pertikrintas pienas nu
statytas sulyg jūsų gydy
tojo nurodymų užlaikymui 
kūdikio sveiku.

The Best

dą -šimtus tūkstančių kvortų Tą vaistinyčią dabar apspitoNori surašyt į unijas visus ___ - ------- - ------ - ------  ... -
siuvėjus. Clevelande laikyta po- degtinės aiškindami jog tai ei- valdžios blaivybės agentarir ,da- 
sėdis Amalgameitų Unijos vai- ną kokiai tai vaistinyčiai, bet ro tyrinėjimus <kaip^ jMšplatino 
dy.bos su vietos unijos skyriaus 
viršininkais." Norima sutraukti 
į uniją visus 4,000 vyriškų dra
panų siuvėjų, iš kurių pusė jau 
suorganizuota.

ištiesų degtinė patenka Į ran- per šešis mėnesius 67,000 galio- 
kas vietinių slaptų pardavėjų, nu degtinės.

čia nuolat susekama tokios 
"šlapios konspiracijos” ir šmu- 
gelystės nuo to kaip šioje vali 
stijoje (ir paskui visoje šalyje), 
liko įvesta neva “prohibicija”.

LIETUVIŲ MUZIKOS TĖVO

Clevelande geležinės dirbtuvės 
vis daugiau veikia, 
vėjo ar dalimai ‘dirbo 
daro 'beveik visiškai.

Kurios sto
jau atsi-j

Ohio valstijoj daug 
Valstijos aštuoniese 
užlaikymo ligoninėse yra užkim
šta 13,000 bepročių, gi kas me
tai j jas ateina beveik 4,000 nau
jų. Iš nekuriu ligonbučių išlei
džiama tokie. bepročiai apie ku
rių pasitaisymą reikia pilnai 
abejoti. Jie sugryžta atgal prie

bepročių, 
bepročių

Decoration dienoj, TMD. 20 kp. sveikųjų žmonių kartais net lik- 
rengia gražų išvažiavimą-pikni- darni pavojum už užuomauda 
ką ant Walter’s Grove farmos, toms apielinkėms. Bepročių už- 
už Brooklyno karų stoties. Te- laikymo įstaigos daugiausia yra 
nai jau Lietuviai apsipratę iš visiškai netikusios, 

— vieta graži, na vjeįos naujiems. ivAimni 'TiooiSaI.-. Ipereitos vasaros - .
tinkama salė jaunimui pasišok-1 
ti. Prasidės nuo 10 vali ryte.

Sandaros 18 kuopos piknikas 
bus sekantis — ir tuojau po pir- 
mojo,. įvyks nedėlioj, birželio 4 LL 
d., ant 'Kostelic farmos, visai 
naujoj vietoj, važiuojant į ry
tus St. Clair-Nottingham karu. 
Tenai bus gražių žaislų, lenkty
nių, šokimų ir traukimų. Jau
nimui pasišokti vieta irgi yra 
graži.

“Tikra meilė yr’ galinga”. 
Canton, O. — Po mirčiai savo 
pačios, už penkių valandų nu
sišovė ir vyras, 25 metų am
žiaus, Jbuvęs pasaulinėje karėje 
ir narsiai pernešęs baisybes.

Pradeda kilti nąuji nesusipra
timai ii- ginčai tarp budavojimo 
amatų darbininkų ir kontrakto- 
rių. Vienos darbo šakos darbi
ninkams laimėjus didesnes al
gas ir 'kiti tariasi reikalauti sau 
aniems . _ . ~ ” -
kovojo mokesnio po $1.25 į va-j 
landą.

■lygių. Mūrininkai išsi-

savaitę moteriškų d ra-Aną
panų siuvėjų unijos viršininkai 
paskelbė jog darbininkai pilnai 
ant visko sutiko,, susitaikė, ir 
viskas eis gerai. Bet darbinin
kams- ne visada patinka kaip jų 
komisarai jiems" su kompanijo
mis padaro. Dabar savo susi-

neturi ga-

“Šlapia” konspiracija. Kokie j 
nors gabus šmugelninkai (nie-l 
ko jie 'bendro neturi su Kun. 
Purickiu) prigabena į Clevelan-

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. Trįs ak
rai vynuogių, apie 3 arkai vaisių.

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

Vasariniai Šokiai
EKSTRA! — WALTER’S GRO
VE, žinomoj Letuviams vietoj, 
per visą vasarą Subatomis ir 
Nedeliomis vakarais atsibus šo
kiai nuo 8 iki 12 vakare. Va
žiuojant imkit W. 25th St. karą, 
paskui State Road iki vietai.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 1 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedeliomis 
nuo 10 iki 12

J. NAUJALIO KONCERTAS

Kompozitorius J. Naujalis

Kompozitorius’J. NAUJALIS, tik ką atvy
kęs iš Lietuvos, Lietuvių Meno Kūrėjų Dr- 
jos Atstovas, Muzikos Konservatorijos Di
rektorius Kaune, duos puikiausi koncertą 

VARGONAIS IR PIANU
Taipgi dainuos suvienyti Cleveland© Cho
rai iš 150 ypatų po vadovyste Naujalio

Atsibus Subatos Vakare

Birželio 3 d. 1922
ENGINEERS’ AUDITORIUM 
Kampas St. Clair ir Ontario 

Liejimas iš St. Clair Avenue. 
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE.

Įžanga $1.00, 75c. ir 50c.
Tikietai iškalno gaunama: Lietuviškam Banke, 
“Dirvos” Adm., ir 'Banke 2006 St. Clair Ave.

Kompozitorius Naujalis gros didžiausiais, 
vargonais įstabiausią pasauliniame muzi
kos konkurse pręmjiuotą savo kurini, taip
gi ir. kitų kompozitorių veikalus. Prie to 
skambins pianu žymiausius muzikos vei
kalus. Visus kviečia RENGĖJAI.

1 ? o o o

linkime unijistai nubalsavo rei- j vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 į 
kalauti per naują persvarstyti 1935 e. 79 St. Garfield Bank Big.; 
taikint.niu tarvbns su uniios vir-------------------------------------------------- jtaikintojų tarybos su unijos vir
šininkais nutarimus.

Paveikslai Natkevičiaus-Žyge- 
lio vakarienės ir dalyvautojų 
galima gauti “Dirvos” krautu
vėje. Kas nori turėti paveikslą 
atminčiai lai ateina ir galės nu
sipirkti.

kiekvienam 
ir- vėl išėjo, 
neturi pasi- 
svarbu gir- 

Kas norit

PRAKALBOS
Svarbu bus išgirsti 
kad du buvo pekloj 
iš kur niekas, vilties- 
liuosuoti. Tai yra 
dėti toks dalykas,
dažinoti esat kviečiami atsilan
kyti

Nedėlioj Gegužio 28 d; 
nuo 2:30 vai. po pietų 

Salėj 7017 Superior avė.
Inžanga dykai. Kolęktų nebus

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

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

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

BUDAVOJIMO 
Kontraktorius

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

Speciale Atida Namu Savininkams
Specialia susirinkimas visų namų savi
ninkų išradimui kelių ir būdų pagerini
mui santikių tarp pačių savininkų ir na
mų nuomuotojų bus laikoma

Nedalioje, po pietų Gegužio 28 d
Lygiai nuo 2 vai. po pietų

Royal Hall
5219 Woodland Ave,

Visi kurie išnuomuoja savo namus ki
tiems kviečiami atsilankyti šin dideles 
svarbos susirinkimam
THE REALTY OWNERS CLEARING 

HOUSE ASS’N.

k

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

Traukiu Paveikslus Vestuvių kuogeriausia.
Taip" pat padarau Paveikslus visokių grupių 

ir pavienių, bei yaikų.

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

txxxxxxxxrxxxxxx
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Puikių Skalbiamų Dresių
Išpardavimas

Jums kuolabiausia patiks 
šių dresių stiliai, jus stebė
sitės kaip tokios puikios .ir 
dailiai išdirbtos suknios ga
lima išdirbti už taip pigiai. 
Ištiesų, tai yra vieną iš ne
paprasčiausių progų mote
rims ir merginoms visų am
žių ekonomiškai Įsigyti sau 
Vasarinių parėdalų su užsi- 
tikrinimu jog busit žavėjan- 
čiai ir tinkamai pasirengu
sios.
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Ištikro žemos kainos šias 

suknias pažemina—ir jeigu 
mes nebūtume pripirkę jų 
tiek daugybę, kaina ištiesų 
butų buvus daug augštesne. 
Daugybė puikiausių madų iš 
kurių galima pasirinkt tin
kamas sau visokiam reika
lui dreses kaip sportui taip 
-ir kitiems reikalams. Mic
ros nuo 16 iki 20, 36 iki 46, 
ir 42'/z iki 54'/z. 
Visos po $5.00.
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"TUZINAIS ir šimtais mes jų gavome. Jų tarpe yra gingham ir importuo- 

1 to gingham audimo languotai spalvuoto, tyro ir šviežio kaip pats Ge
gužio mėnuo, taipgi paprasto audimo arba organdie, apsiulėtais kraštais ma
dų su visokiais paįvairinimais ir padailinimais. Daugybė ratino modelių su
taikyta su ginghamu, ir tt_, įvairių stilių. Organdinės išrodo puikiai ir iš
didžiai kaip galima, ir importuotos šveicariškos dresės pasirodys jums pa- 
tinkamiausios. Visokių yra spalvų ir kombinacijų kad net čia nesuminėsi.

Organdie Dresės
Baltos arba kitokios spalvos, G* E 

suraukytais apvedžiojimais ant 
kraštų. Taipgi sutaikyta iš organdie 
ir Šveicariško taškuoto audimo. Par
siduoda po ...................... ............. $5.00

O 
O O 
<> 
<> o 
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<> IMPORTUOTOS TAŠKUOTOS

Šios importuoto Šveicarų tas- C t 
kuoto audimo dresės yra įvai- 
rių spalvų. Visokių madų, tuo pačiu 

Y audimu apsiulėtų arba su organdie. 
X Parsiduoda po ................ $5.0? 
O

XXXXXX3

$5.00

Naujos Ratine Dreseš
Sportinės ir gatvinės dresės 

iš geriausios rūšies ratino vie
nose paskirose spalvose arba sutaiky
ta su kitomis. Pasiuvimas yra Įvairus 
kaip kam patinka. Kaina ...... $5.00

l IMPORTUOTO GINGHAM
Neapsakoma daugybė nau- d* E 

jausiu įvairių gražiausių madų. 
Jų tarpe yra visokių mėgiamų spalvų. 
Kaina ........................ $5.00

Bailey’s—Trečios Grindįs
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VYRAI IR MOTERĮS-AR JUS SERGAT?
Jūsų ateities Sveikata, gal ir pats jūsų gyvenimas, Pri

guli nuo to ką darysit dabar.
Mano pragarsėjimas tapo subudavota ant 22 metą pastebėtiną pasekmią kokias 

aš gavau tūkstančiuose atsitikimą 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 žmogą tiktai nuo tos priežasties kuri jį kankina. Aš nepaisau kaip jau esi 
gydęsi. arba kokia tavo liga butą, jeigu jūsų liga nepagydoma aš tą tiesiog pasakysiu, o jeigu išgy
doma aš priimsiu tave kaipo pacientą. Mano stiprus X-Spinduliai tankiai pasako tikrą jusą ligos 
padėt). Nėra jokią spėjimą, Aš egzaminuoju jusą šlapumą ir Kraujo ir galiu pasakyti ar esi tin
kamas apsivedimui. Aš gydau Užsisenėjusias Kraujo Ligas su 606 ir 914 ir kitais vėliausiais vaistais.

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

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

D R . BAILEY “SPECIALISTAS”
Ofiso yalandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. :: Nedėldieniais nuo 10 .iki 1 po pietą.

5511 EUCLID AVE. Netoli E. 55th St. ROOM 222, Antros Grindis


