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Maskva Diktuoja Amerikos
Komunisto Veikimą

SUIMTI KOMUNISTŲ DOKUMENTAI RODO 
KĄ MASKVA VEIKF. AMERIKOJE. SEIMĄ PALEIDUS

. Kataliku skaičiui sumažėjus, 
Bolševikams buvo įsakyta Sutveri Neva Pohtiskx jįe jau negali bile ką katalikiš-

Organizaciją ir Veikt Slaptai Savo Raudoną 
Revoliucijos Rengimo Darbą.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O., distrikte ge
ležies ir plieno išdirbinių pirki
mas apmažėja, bet tik dėlto kad 
nėra prigaminama tiek kiek bu
tų galima parduoti. Liejimo 
darbas eina smarkiai.

Clevelande apsireiškė stoka 
L paprastų darbininkų, ir į pava

sarį ita stoka bus dar didesnė.
Akrone guminių ratų išdir- 

bystės po' pakėlimo kainų už sa
vo išdirbinius, pradeda nusisto
vėti, ir didina produkciją-

Puodininkystės darbininkai ir 
kompanijos E. Liverpooiyj su
rūpinti planais puodininkystės 
darbininkų unijos, kuri turės 
naujus rinkimus viršininkų iri 
mėtinę konvenciją New Yorke 
balandžio 10 d.

Darbai puodininkystės indus
trijoje eina gerai.

Amerikos pramonė šiuom tar
pu ne tik kad atsigaivina bet in- 

r eina į tikrą klestėjimo 'laipsnį, 
skelbia valdžios Nurinktos sta
tistikos.

Thompsonville, CormL,, Bige
low CRrpet Go. 3,000 savo dar
bininkų pakėlė algas 10 hubs.

Montreal, Kanadoj, čeverykų 
dirbtuvei sudegus neteko darbo 
500 žmonių.

Kanados darbininkai imigruo
ja į Detroitą kur prie automebi- 

I • lių darbų mokama augštos al
gos. Kasdien įleidžiama po 80 

j šeimynų.
K ' New Yorke sustreikavo 6,000 
E merginų dirbančių prie apatinių 
I drapanų siuvimo.

Jos reikalauja pakėlimo algų 
ir pagerinimo darbo aplinkybių.

Fall River, Mass. — 111 dide- 
[• "lių audinyčių šiame'miestė} per 

savo sąjungą, atsakė darbinin
kams nesutinką išpildyti jų rei- 

l kalavimo pakelti algas ant 15 
S nuošimčio.

Dunkirk, N. Y., 75 molderiai 
Į nutarė streikuoti jeigu nebus 
t pakelta jiems mokestis nuo 75 
Į iki 82 centų į valandą ir nebus 
į pripažinta unija. Jie dirba prie 
I lokomotivų dalių liejimo."

CIevelandan atvyko iš' New 
| York o žymi organizatorė Minna 
r Seeger, kuri stengsis suorgani- 
| zuot moteriškų drapanų siuvė- 
I jūs į uniją.

Athens, Ohio, sustreikavo 900 
t angliakasių trijų kasyklų pro- 
| testuodami prieš savininkų ne- 
| lyKU padalinimą darbo.

Anglijoj, 15,000 
E ninku susirašiusių 
| sprendė streikuoti 
I ninku atsisakymo 
L kalavimą pakėlimo

Švedijos darbininkai del. be- 
I darbės pradėjo persikeldinėti į 
Į kitas šalis, dauguma į Ameriką. 
! Vasario mėn. Švedijoj buvo ,55 
į tūkstančiai bedarbių, šalip to 
I 65 tūkstančiai streikavo.

Wilkes Barre, Pa., išimta iš 
1L kasyklos pusiaugyvis Kovalškis 

kuris per- 75 valandas išklaidžio- 
, Į jo kasykloj po žeme. Per dvi 
į dienas jo jieškota su šunimis, 
Į bet ir tie neužuodė jo pėdų. Im- 

> ta manyt jog jis jau mirė, bet 
I paskui atrasta užleistam tune- 
|. lyje gulintis pusgyvis.

žmonių

doku-
Ameri-

kai pravesti, ir todelei tuojau iš
leido savo “manifestą”, kad rei
kia daugiau katalikiškų atstovų 
Seime. Katalikams nerūpėjo 
bendras. Lietuvos labais — su
darymas Ministerijos iš tinka- 
mų žmonių, bet tiktai klerika
lizmas — kunigiška valdžia, ku
ri jau atgyvenusi savo dienas; 
Kunigai sudarė savo Ministeri
ją, kuri negavo Seimo patvirti
nimo, ir 'katalikų “prezidentui” 
Stulginskiui buvo gera proga 
pagal programą paleisti Seimą. 
Jeigu katalikai 'butų buvę su
kalbami, butų jiems rūpėję Lie/ 
tuvos labas, jie butų sulyg pro
porcijos ir 'asmenų tinkamumo 
sudarę Ministeriją, kurią Sei-

Amerikos Bolševikai 
Veikė pagal Maskvos

Nurodymus
St. Joseph, Mich. — čia eina 

tardymai William Z. Foster’io 
kaltinamo kriminališkam sindi- 
kalizme, organizavime 
sukilimui prieš valdžią.

Valdžios suririktuose 
mentuose paaiškėja jog
koje komunistų partijos veiki
mas buvo sulyg. diktavimo iš 
Maskvos, iškalno keli mėnesiai 
prisiųstais nurodymais, ir. šios 
šalies 'komunistų partijos (kon
vencija laikyta šiame mieste mas butų vienbalsiai užgyręs. 
pereitą rugpjūčio mėnesį buvo | Apart visko, katalikai dar ciniš- 
atidėta kabeliu įsakius tai pa
daryti iš Rųfeijos, laukti kolei 
pribus delegatai iš Maskvos.' Į 
tą suvažiavimą Amerikos komu
nistai ^ryko kožnas su svetimais 
vardais.

Iš Maskvos buvo įsakyta ko- 
munistams Amerikoje sutverti l'^aj laimėjo lygiai pusę savo at-

'kas žinias skelbė kad ‘visų šven
tų’ blokas nugriovė vyriausybę, 
kas yra katalikų darbu-sabota- 
žu.

Steigiamajam Seime katali
kai turėjo 59 atstovus — dides- 

Inę pusęantrame Seime katali-

EDINIAI ČEVF.RYKAI.S 
ryzdžią. Užsiūtais odos d.

Micros 11% iki 2. Pora P Į

SEGAMI ČEVERYKAĮ# 
odos su gražiais viriais. ■ r 

os iki 8. Specialiai po 5& 
EY’S—SKLEPE.*
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legalę politišką partiją ir daly
vauti rinkimuose, bet tuo tarpu 
nepaliauti ir slapto savo veiki
mo; Partija, liepė įsakymai iš 
Maskvos, tuos planus Vykinda
ma tečiau turi stengtis nepalik
ti legališka iš vidaus. Galutina 
klesų kova turi būti, iki ji pasi
baigs, žiauri ir su fiziška spėka.

šis teismas atidengs daug ko
munistiškų pasalinių darbų ruo
šti} prieš Suv. Valstijų valdžią, 
o tas neleis Amerikai pripažin
ti Rusijos iki jį savo raudonos 
propagandos nesulaikys.

žingsnis 
del tai- 
Francu-

laukų darbi- 
į uniją, nu- 
delei dvaii- 

išpildyti rei- 
algų.

Amerikon atvyko Lordas Ce
cil, iš Anglijos, agituoti už tau
tų sąjungą.

Sioux City, la. — Missouri 
upei išsiliejus prigėrė septyni 

^Žmonės. Ledus upėj bombomis 
'bandyta išsprogdint, bet jie vėl 
užkimšo vandeniui kelią.
L. ‘>s

M;

NORI KITO EKONO
MINIO; SEIMO

Roma. — čia pasaulinės ko
mercijos buto suvažiavime pri
imta rezoliucija paduota ir pa
remta dviejų Amerikonų, atsi
šaukianti į visas valdžiai daly
vauti tarptautinėje konferenci
joje kame butų, sukviesta viso 
pasaulio biznieriąj nustatymui 
svarbiausių Europos ekonominio 
susidrutinimo veiksnių.

Pasimatyt su pasaulio kapi
talistais Romoje nuvyko ir Vo
kietijos magnatas Strnnes, ku
rį Francuzai spaudžia Ruhre.

Grekai Nori Gauti Pa
skolas ir Toliau

Atėnai. — Grekija atsikreipė 
į Amerikos, Anglijos ir Francu
zijos valdžias prašydama kad 
jos duotų ir toliau savo pažadė
tas Grekijai paskolas laike ka
raliaus Konstantino valdymo.

Paskolos sulaikyta dėlto kad 
Konstantinui pasitraukus nauja 
valdžia laikyta nelegališka.

Francuzai Nepasitiki
V okieti jai

Paryžius. :— Kožnas 
kokį 'tik Vokiečiai daro 
kymOsi su Francuzija,

I zų laikoma tik Vokiečių pastan
gomis susfetipriniti savo pozici
jas, — skelbia užrūbežinių rei
kalų ministerija.

Tuo tarpu užginčijama kad iš 
Francuzijos pusės nedaroma -nie
ko dėl susitaikymo.

Francuzai sako jog Berlinas 
turi kalbėti tiesiog, aiškiai ir 
oficialiai su Paryžium pirm ne
gu bus paimta svarstymui ko
kis nors Vokietijos pasiūlymas.

Anglis gaunama iš Ruhro sri
ties, po Francuzų i-paudimu.^ra 
juokingai maža. Reikalinga esą 
dar 40,000 daugiau darbininkų 
jei norima ką nors išgauti iš. to 
distrikto.

stovų, trečiame Seime katalikų 
bus mažuma, nes už juos bal
suos tiktai davatkos del nuisi- 
pelnyrno daugelio atlaidų ir ka
ralystės dangaus.

Ir štai musų Amerikiečių, tik
rų Lietuvos mylėtojų, tautiečių, 
priederme yra pagelbėti savo 
vienminčiam s Lietuvoje rinki
mų agitacijoje. • Rinkimai pa
skelbta ant gegužio 12—13 dd. 
Reikalinga ,'rra daug literatūros 
voltui dalia-ti, daug kalbėtojų 
leisti į visus kraštus prakalbų 
sakyti ir inV’ormuoti liaudį idant 
daugiau taip nenusiduotu—kad 
katalikai negalėtų daugiau tera- 
rizuot šalies. Todėl visi tuojau 
paremkime 'Lietuvos Valstiečių 
Sąjungą rii.kimų agitacijoje au
kojant po :fl ir daugiau-, siun
čiant gerits.i “Dirvos” Adminis
tracijos ach esu, kuri tuojau per
siųs pinigui i Lietuvos Valstiečių} 
■Sąjungos Valdybai į Kauną.

Kuniga i rinigų turi savo agi
tacijai d lu piau negu jiems rei
kia, irprielams jie dar pasisa
vino Kun. I aukaioio Fondą, Lie
tuvos Pakraščiams šviesti, al a 
katalikiškai agitacijai rinki
muose.

Visas austas siųskime:
“DIRVOS” ADMIN.;

7907 Superior Av. Cleveland, O.

Atsisako Rusiją Pripa
žinti del Jos Varymo

Propagandos
Washington. — Suv. Valsti

jų sekretorius Hughes sako jog 
Amerika Rusiją pripažinti gale- 
tų tik ant tokių išlygų:

1. Rusija turi atisakyti savo 
revoliucinės propagandos vary
mo po 'kitas šalis, ypatingai Su
vienytose Valstijose.

2. Turi sugebėti ir galėti iš
pildyti tarptautines obligacijas.

Tuos du reikalavimu Hughes 
išdėjo moterų komiteto delega
cijai kuri buvo atsilankius Val
stybės Departmente reikalau
jant Rusijai pripažinimo.

Poincare Pešasi su 
munistais

Paryžius. — Trylika komunis
tų deputatų smarikiai priešiniasi 
Francuzijos nusistatymui Ruh
re, ir vienas komunistas' pasakė 
premjerui Poincarei'jog jis ver
žiasi Vakidtijon verčiamas ro
jalistų, bijodamas kad jeigu jis 
neklausys jie atskleis tūlas ne
gražias puses jo privatinio gy
venimo. Tame dalyke įmaišyta 
ir jo žmoųą., -kuomet Poincarę 
'kokie 10 mėtų atgal ėjo ant pre
zidento. Poincare tam komu
nistui atrėžė: ‘Tamista esi bjau
rus niekšas!’ šis Francuzų at
stovų posėdis buvo vienas iš 
trukšmingiausių kokie kada bu
vo.

Ko-

Anglija Sumažino Kariu
menės Laikymo Lėšas 
Londonas. — Anglijos armi

jos išlaikymui šįmet reikalauja
ma 52,000,000 svarų sterlingų, 
prieš 62,000,000 s. st. pereitais 
metais. Taigi sumažino kariu
menės užlaikymo išlaidas ant 47 
milijonų dolarių.

Persergsti gyventojus
Duesseldorf. — Gen. DeGout- 

te .išleido (peresrgčjimą Ruhro 
gyventojams kad ateityje bus 
aštriai su jais apsieinama už 
daromus atakus ant Francuzų 
kareivių.

Reintande daugelis Vokiečių 
areštuota už menką nepatikimą 
Ffancu zams.

Tautų Sąjungos Posėdis
Geneva. — Sekantis Tautų 

Sąjungos tarybos posėdis atsi
bus čia bal indžio 10 d.

Kovo 19 iki 24 d. Brusselyje 
ateibuna l.'autų Sąjungos inte- 
lektualės kooperacijos komisijos 
.posėdis. Kovo 23 d. turėjo savo 
posėdį T. S. moterų ir vaikų už- 
žiurėjimo komisija.

Semenov vėl Rengiasi 
prieš Bolševikus

Maskva, — Gen. Semenov, bu
vęs Rusų armijos vadas ir pas
kiau Sibiriečių vadas prieš bol
ševikus, dabar vėl stengiasi su
kelt revoliuciją tolimuose rytuo
se. Likučiai “baltosios” armi
jos Kopėjoj išrinko Semenovą 
savo vadų.

Vienas Amerikos 'laikraščių 
korespondentas apvažiavęs oku
puotais Ruhro sritis tikrina jog 
dabar prasidėjo dramatiškiausia 
fazė Ruhro kovoje—kova tarp 
Vokiečių angliakasių ir Francu- 
zijos armijas, ir Francuzai ne- 
išlaimi. Francuzai užsispyrę iš- 
gaut anglį iš kasyklų, po basty- 
mosi toj srityj per daugelį sa
vaičių. Vokiečiai laikosi savo 
užsispyrimo nepasiduoti, ir taip 
anglis tebestovi žemėje.

Prūsijos Rojalistai Juda
Berlinas. — Prūsijos vidaus 

reikalų ministeris įsakė visai, 
policijai būti gatava kovojimui 
su gręsiančiu rojalistų sukilimų. 
Pusė apsigynimo policijos laiko
ma mobilizuota, o kitai pusei 
įsakyta būti gatava ant pašau
kimo.

'Ludendorff ir kiti buvusieji 
karės vadai nužiūrima kaipo 
monarchistų suokalbio rengėjai.

Tarp suokalbininkų, šalip Lu- 
dendorffo, yra Bavarijos fascis- 
tų vhfdas Hitler, Leit. Rosbach 
ir kiti.

Amerika Reikalauja 250 
Milijonų Atlyginimo
Paryžius. — Manoma jog bus 

■susitarta tarp Suv.-Valstijų ir 
aliantų atmakėjimui Amerikai 
$250,000,000 kaipo lėšas užlai
kymo Amerikos kariumenės ant 
Reino po karės. Bėgyje dvyli
kos metų aliantai dalimis atmo
kės Suv. Valstijoms iš gaunamų 
nuo Vokietijos atlyginimų.

New Yorke, nuo girto žmo
gaus cigaro ugnies užsidegus 
budinkui sudegė penkios ypatus.

MIRE GARSI AKTORE 
BERNHARDT

Paryžius. — Kovo 26 d. čia 
mirė garsiausia šių laikų akto
rė, Sarah Bernhardt, 77 metų 
amžiaus. 12 metų būdama ji 
turėjo noro palikt vienuole, po 
priėmimo katalikystės, bet su
laukus 14 metų amžiaus pasitai
kė jai dalyvauti viename lošime, 
su kuo ir prasidėjo jos aktoriš
ka karjera. Pragarsėjo ji apie 
pabaigą 1869 metų. Francuzų- 
Vokiečių karėj 1870 ji buvo su
žeistųjų užži urėtoj a, 1872 me
tais pasirašė kontraktą ir pasto
jo nare Comedie Francaise. Ke
letą atvejų buvo susipykus su 
kitomis garsiomis aktorėmis, ir 
net pametus sceną. Pasišalinus 
nuo* estrados ji ėmė skulptorys- 
tės. Neužilgo tečiau vėl sugry- 
žo į teatrą. Po 1878 metų ji 
pradėjo pasirodyt užrubežiuose 
ir visur buvo sutikta labai entu
ziastiškai. šalip to kad ji buvo 
aktorė ir mėgo ekulptorystę, ji 
yra parašius keletą veikalų. Ji 
1899 metais nupirko Paryžiuje 
vieną teatrą, kuris ir buvo vadi
nama jos vardu. Karės laiku ji 
savo teatrą pavertė j ligoninę.

Pabaiga jos artistiško gyveni
mo buvo nesmagi tuomi kad ji 
neteko vienos kojos. Dirbdama 
prie ligonių kareivių, 1915 me
tais, ji gavo uždegimą kelyje, 
nuo ko reikėjo dešinę koją nu
pjauti. Ji ilgai išlaikė shvo jau
ną išžiūrą. Net 1920 metais, 
būdama 75 metų amžiaus, ji lo
šė, jau kojos neturėdama, jau
nų moterų roles.

Aliantai Sutinka ant Iš
lygų Turkijai

Londonas. — Aliantų atstovų 
suvažiavime reikale sugąminimo 
atsakymo Turkų pasiūlymams, 
visų atstovų prieita prie bendro 
sutarimo.

Visi išvien sudarys tinkamus 
atsakymus į Turkų išstatytus 
punktus. Apie balandžio 12 d. 
manoma a'tnaujint taikos dery
bas su Turkais Konstantinopo
lyje. Keletas savaičių atgal 
rj bos pertraukta Lausannoj 
buvo tikėtasi naujos karės.

ta-

’ągęrbimas Buvusio At
stovo Lietuvai

Washington, kovo 20 d. (L. I. 
B.). — Kovo 19 d. Atstovas V. 
Čarneckis turėjo pietus pager
bimui buvusio Amerikos atsto
vo Lietuvai, Latvijai ir Estoni- 
jali, Evan E. Young, kuris jau 
yra pasveikęs 'iš savo ligos ir 
netrukus laukia svarbaus pasky
rimo State Departmente. Sve
čių tarpe /buvo Finlandijos at
stovas Astram, Latvijos atsto
vas Seya, Baltijos Amerikos D- 
jos prezidentas Caldwell, ir kt.

Amerikos Valstybių Su
važiavimas

Santiago, Čili. — Kovo 25 d. 
čia prasidėjo Amerikos valsty
bių konferencija — svarbiausias 
naujojo pasaulio istorijoj respu
blikų susirinkimas. Ta konfe
rencija bus penkta išeilės nuo 
to kaip tarp Amerikos valsty
bių užverta organizacija. Kon
ferencijoj dalyvauja 18 iš 21 
valstybės esančios šiaurinėj ir 
pietinėj Amerikos#. r Delegatai 
svarstys beveik viską kas tik 
paliečia šio kontinento valdžias.

Europos valstybės, kurioms 
rupi kad Suv. Valstijos nepaim
tų po savo intekme mažesnesias 
šio kontinento valstybes, turės 
konferencijoj savo tėmytojus.

Makedonijoj kilo mūšiai tarp 
Bulgarų ir Serbų, kuriuose 30 
žmonių užmušta. Kariauja sa
vanoriai.

Ąnglijos laivui nuskendus ne
toli Holandijos pakraščio prigė
rė 12 žmonių.

Vilnius bus Musų
Begyvendama paskutines sa

vo dienas, Santarvė išnešė dar 
vieną nutarimą, kurs nurodo ne 
ką kitą kaip senosios gadynės 
principą: Keno jiega to ir tei
sė. Santarvė pripažino Len
inams Vilnių, kurį jie užėmė 
1920 metais ir sulaužė Suvalkų 
sutartį patvirtintą Tautų Sąjun
gos. Ir taip,' Lenkai paliekami 
Vilniauš krašte ir toliau perse
kioti Lietuvius ir vesti gyven
tojus prie ekonominės 'bedugnes. 
Bet mums aišku kad Santarvės 
nutarimai pradedant nuo Ver
salio taikos, turės būti peržiūrė
ta; nes kiekviename dalyke pa
daryta skriaudos ir netiesos.

Prie tų visų prisideda dabar 
ir Vainius, toji Lietuvių šalies 
sostinėj atiduodamas (Lenkams 
ištautinimui ir nubiednijimui. 
Jei šio krašto Lietuvis netikė
tai užgirdęs Santarvės nutari
mą giliai nusiminė tai tame nė
ra nieko nuostabaus. Mes kai
po tauta dėjome viltį ne tiek į 
kardą kiek į.tiesą, todėl' galėjom 
laukti kad Vilniaus klausimas 
butų išrišta remiantis tiesa: 
Mes neužėmėm ir nereikalavom 
nieko svetimo, tuom tarpu kaip 
musų kaimynai-Lenkai bujoda
mi ginklais, užėmė Vilnių ir pa
rėmė savo teises tik (karės jie- 
įra, nežiūrėdami ar tai yra dora 
ar ne. Santarvė priskirdama 
Vilnių Variavai,,nusidėjo ne tik 
prieš Lietuvių taūtą bet ir prieš 
visus teisės principus kurie var
žo ginklo galybę ir iškelia žmo
niškumo reikalavimus. Jei Lie
tuviai protestuoja prieš Vilniaus 
okupaciją ir pasisavinimą, jie 
daro tą ne vien vardan savo tei
sių bet ir visos žmonijos teisių, 
kurias Lenkai, miiltarizmo pa
gauti, sulaužo. Santarvė tą jau
tė, bet ji neturėjo priemonių 
pasipriešinti, ir tik Prancūzams 
spiriant paliko Lenkus Vilniu
je.

Dabar mes stovim prieš nau
jus uždavinius ir klausimus, ku
rie šiandieną reikėtų aptarti: 
Ką darysime su Vilnium? Ką 
pasakysim Lenkams ir Santar
vei? Ką pranešim mes, Ameri
kos Lietuviai, savo naršiai ka- 
riumenei 'kuri būdama įsitikinus 
į .nugalėjimą, nėjo vaduoti -sos
tinės todėl kad Tautų Sąjunga 
ir Santarvė pažadėjo teisingą]

išsprendimą? Ką ištarsim Lie
tuvių jaunimui, buvusiems dar
buotojams, kurių širdis ir dva
sia, sužavėta' praeities, buvo vi
sad Vilniuje, Lietuvos sostinėj? 
Visiems tiems mes tegalim duo
ti tįk vieną atsakymą: Vilnius 
— musų sostinė.

Lietuvių tautos atstovai ne
padės savo parašo po sutartim 
■kuria pripažįstama Lenkų pa
grobimas Vilniaus, o 'kiekvienas 
Lietuvis nenustos po senovei rū
pintis sostinės paliuosavimu. 
Mes nesam nugalėta tauta, ir 
kaip Francuzai per paskutinius 
keliasdešimts metų rengėsi at
siimti Elzasą ir Lotaringiją iš 
Vokiečių, taip mes rengiamės 
grąžinti sau Vilnių. Su giliu 
skausmu širdyj, bet su pasiry
žimu ir ištverme, mes pradėsi
me vykdant savo uždavinį. Nuo 
šios dienos vargiai ar bus gali
ma kalbėti apie geresnius sąn- 
tikdUs tarp Lenkijos ir Lietu
vos. Jie jau nebe musų drau
gai. Kaip tyčia, Lenkų spauda; 
tuojau po pripažinimo jiems Vil
niaus, pranešė buk santrkiai su 
Lietuva pagerėjo. Tokiu gud
rumu jie nori inti'kinti pasaulį 
kad nuraminimui Rytų Europos ; 
reikėjo ti'k atiduoti Vilnius Len
kams. Bet ne tame priežastis 
nesantaikos. Jei Lenkai ištikro 
norėjo taikos, jiems nevertėjo 
laužyti Suvalkų sutarties, o ko
lei jos neatitaisys Lietuvos žmo- 
n/ės turės teisės nuolat priminti 
jiems jų veidmainingą pasiel
gimą ir laikui bėgant atsimokė
ti. Istorijoj ibuvo daug pavyz
džių kai Lietuva savo sūnų gy-

jvybe gynė Lenkus nuo pavo
jaus, bet jų nedėkingumas ir 
veiimainystė privers mus vieną 
kartą šaltai pažiūrėti į jų vals
tybės sugriuvimą, pastangomis 
vidujinių ir išorinių priešų. Lie
tuvių tauta mebesuteiks jiems 
nei Jogailų, nei Kosciuškų, nei 
Radvilų, nei kitų kovotojų, be 
kurių Lenkų tauta nebūt dau
giau pakilusi, nes musų visi ge
riausi sunai šiandien ir ateityj 
sieks sugrąžinti sau Vilnių. At
eis laikas kuomet po -kovęs ir 
vargo mes vėl pakelsim Gedimi
no pilies griuvėsiuose savo vė
liavą; Vilnius tuomet bus kaip 
buvo musų sostine.

M. V-r-Ia.

Nieks Nepatariaus Jums
Geriau ir Pigiau!

“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry
šius su Lietuvos Bankais, — todėl “Dirva” 
gali greitai ir teisingai persiųsti .Tusų pi
nigus Lietuvon, taip giminėms taip ii vi
suomenės organizacijoms. f

Per “Dirvą” siunčiami pinigai yra iš
mokami: KAUNE BANKUOSE — LITAIS 

' arba AMERIKOS DOLARIAIS; VISUO
SE LIETUVOS PAŠTUOSE IŠMOKAMA 
LITAIS.

Kas siuntė pinigus Lietuvon per “Di^- 
vą”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugiai.

Jei suskubsite dabar pasiųsti, Lietu
voje gaus pinigus dar prieš payasarj. — 
Nesi vėluokite!

“Dirvos” kursas yra žemesnis už visų 
kitų jstaigų kursą; — ypatingai siunčiant 
dideles sumas mes duodame daug geresnes 
sąlygas negu kiti!

Visokiais reikalais rašydami adresuoki!

“DIRVOS” AGENTŪRA
Cleveland,7907 Superior Ave
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DIRVA 1
Iš Lietuvių Gyvenimo,

Liet. Piliečių Dr-ja $50.00 
•Liet. Piliečių Sąjunga 25.00

PITTSBURG, PA.
Pittsburgiečių veikimas. A. 

L. T. S. 36-ta 'kuopa rengia ba
lių ant .balandžio 14 d., subatos 
vakare, L. M. D. salėj.

Gegužio 5 d., 36-ta. ir 43-čia 
Sandaros kuopos rengia vakarų 
Olevelando artistams. Bus sta
toma bibliška meilės drama — 
“Juozapas ir Zelbora” ir “Fa
raono Sapnas”, iš Egipto galy
bės dienų. Pendtatymas atsi
bus Birmingham Turn Salėje, 
Jane St, S. S., tarpe 17-tos ir 
18-tos gatvių (tam veikalui Lie
tuvių Mokslo Draugijos salė yra 
permaža).

Balandžio 28 d. Birutės Cho
ras rengia L. M. D. salėj balių.

Gegužio 19 d. rengiama teat
ras "Gyvenimo Verpete”, drama 
penkių veiksmų. Atsibus L. M. 
D. Salėj.

Siūtos parengimus turėtų visi 
pažangesni Lietuviai atlankyti 
ir tuomi paremti Birutės Chorą 
kuris yra vienintelė Pittsburge 
dailos draugija dirbanti tautiš
koje kultūriškoje dirvoje.

Taip pat patartina aplankyti 
Sandarielių parengimus, ypač 
teatrą ką loš Clevelandiškiai, 
nes viena, to vakaro pelnas eis 
Sandaros naudai, o antra, kiek
vienas gaus pamatyt tokį puikų 
perstatymą kokio dar Pittšbur- 
go Lietuviai neregėjo musų sce
noje. Sandari et is.

Klerikalai jau sujudo. Kovo 
20 d. jie čia turėjo seimą kuria
me tarėsi apie pagelbėjimą Lie
tuvos klerikalų jų pastangose 
užvaldyt Lietuvą.

šaulių Atstovo prakalbos, čia 
lankėsi Lietuvos šaulių atstovas

I A. žemaitis-žmuidzinavičius su 
I prakalbomis. Prakalbas jam 
Amerikoj rengia visi *— kleri
kalai ir tautininkai — bendrai ir 
visur deda aukas šauliams ku
rie gina musų Tėvynę nuo bar- 
■barų Lenkų, jau paskutinių Lie
tuvių tautos priešų.

Kovo 17 d. L. Piliečių Dr-jos 
name, ant- Penn Avė., aukų su
rinkta $150 nuo žmonių; L. P. 
D. aukavo $50, šv. Domininko 
Dr-ja $10; Liet. Piliečių Sąjun
gos skyrius $25; labu pasidaro 
$235.

Kitos jam prakalbos rengta: 
kovo 18 d. bažnytinėj salėj, S. S. 
Kovo 19 d. N. S., ir kovo 24 d. 
— ant Soho, L.^M. D. salėj.

Pas Pittsburgiečius upas ga
na geras ir jie gausiai aukauja 
Lietuvos šauliams. Mat, žmo
nės įsitikinę kad šauliai yra ne
perstojanti kovotojai už Lietu
vos nepriklausomybę.

J. Virbickas.
A. Žmuidzinavičiaus prakal

bos. .Kaip kitose kolonijose taip 
ir pas mus, ant Penn Avenės, 
atsilankė Lietuvos šaulių Sąjun
gos atstovas, A. Žmuidzinavi
čius. Kovo 17 d. įvyko jo pra
kalbos Lietuvių Piliečių salėj, 
ant Liberty avė.

Gerb. Žmuidzinavičius pradė
damas kalbėti, pąsveikino visus 
susirinkusius vardu Lietuvos, 
musų Tėvynės, paskui savo aiš
kioje kalboje nupiešė Lietuvos 
praėjusį ir dabartini padėjimą.

Pertraukoje buvo kolekta Lie
tuvos šauliams. Nors žmonių 

‘atsilankė neperdaugiausia bet 
visi prakalba buvo užganėdinti. 
Penn-aveniečiai yra duosnųs ir 
nesigaili aukų Lietuvos pageri
nimui. Smulkmeniškas aukau
tojų 'surašąs sekantis: ' /

šv. Domininko Dr-ja 10.00
T. Lukošius 10.00
A. Pranaitis 10.00
St. Kripavičius 10.00
S. Buožis 10.00'
J. Navadalskis 10.00
J. žemaitis . 10.00
Parnas Pikšris 5.00'
K. Vaišnoras 5.00
J. Pečiukas 5.00
J. Paplauskas 5.00
S. Savickas 5.00
V. Masiulis 5.00
D. Staniulis . 5.00
P. Stonaitis 5.00
P. Laukevičius / 5.00
P. Tai indis . 5.00
K. Dagis 4.00
Po $2: A. Musniackas, K. An

driukaitis, S. Dumbrauskas, E. 
Ivanauskienė, D. Čeponis, M. Pu- 
kėlienė.

V. Melašius $1.50.
Po $1: F.' Tamolinas, K. Stro- 

ga, A. žemaitis, P. Barauskienė, 
A. čeponienė, U. Butkaitė, E. 
Čepaitis, P. Jurpolienė, A. Saibo- 
nienė, A. Preidis, I. Kavaliaus
kas, E. Lukšis, D. Lukšis; 1. Du
das, K. Deimantas, A. Rastokas, 
M. Valančius, V. Astupas, P. 
Užkurėlis, J. Lukšas, A. Krir 
zius, S. Lukošiūnas, R. Paplau
skas, J. Navadalskis. y-

Po 50c: E. Krupit, J. Palec
kis, J. Virbickas, U. Strogienė.

Stambesnėmis sudėta $238.50 
Smulkių 6.50

Viso $245.00
Po prakalbų, gerb. žemaitis 

suorganizavo Lietuvos šaulių 
Rėmėjų skyrių. Susirašė šie: 
Jonas Pečiukas, J. Paplauskas, 
Romaldas Paplauskas, Pr. Pikš
ris, A. Laukaitienė, J. Peleckis 
ir A. žemaitis.

Rengimo komitetas, varde Tė
vynės Lietuvos, ištaria širdingą 
ačiū visiems aukotojams už to
kią gausią auką Ikuri pakėlė mu
su koloniją į augštesnę vietą

negu stovi daug didesnių kolo
nijų aukomis. Sand. Narys.

AKRON, OHIO
Kaip visiems Amerikos Lie

tuviams katalikams yra žinoma, 
J. Vasiliauskas iš Balt i m orės 
skelbė, varde Amerikos Lietuvių 
Pramonės Bendrovės, kad toji 
bendrovė yra indėjusi į Akrono 
Lietuvių bažnyčią $29,000, ir 
■kaip pereitą metą “Vanagas” iš
kėlė aišktėn tą, sakydamas jog 
Vasiliauskas nei šeštos dalies 
reikalaujamos sumos nėra indė- 
jęs į vietos Lietuvių (bažnyčią, 
o tik varde’ L. A. P. B. neva Ka
talikų Susivienijime užtraukė 
ant farmelės $40,000 paskolos, 
ir tie pinigai toj farmėlėj sudi
lo, — tada Vasiliauskas romu- 
viškiuose laikraščiuose teisino
si, gynė jog tai esą netiesa, ir 
išrodinėjo kad.jisai turįs kokius 
lynus (lien) uždėjęs už $29,000 
ant vietos Lietuvių bažnyčios, 
ir jei S. L. R. K. A. užtektinai 
nepasitiki farmelės apsauga tai 
jie (bendrovė)' gali bažnyčios 
lynus užstatyti. Kada SLRKA. 
seime 1922 metuose Kun. Cybe- 
lis parodė kad tie lynai yra be 
vertės, nekurie delegatai neno
rėjo tikėti, štai dabar, atėjus 
j vietos Lietuvių šv. Petro pa
rapiją klebonauti Kun. Cybeliui, 
su parapijanais peržiurėjus rei
kalą su tikslu padaryti galą ne- 
tieso tiems j ieškojimams iš baž- 
nyčioš, surasta kad bendrovė jo
kių dokumentų neturi kuriais 
galėtų ką nors gauti. Vasiliau
skas pamatęs kad čia ne juokas 
— nes nei cento negauna — su 
ašarom parapijonų pradėjo pra
šyt kad jam ką nors duotų, ir 
mušdamosi į krutinę prisiegavo 
daugiau neberašinėsiąs ir neiš- 
r odinės i ąs nebūtų dalykų, tik 
duokit šiek tiek pinigų. Para- 
pijonai pripažino Vasiliauskui 
galimu duoti penkis tūkstančius 
dolarių ir kovo 8 d. jis viešai

CIGARETTE

LUCKY
STRIKE

Geriausi
Cigarietai!

pasirase kad jokių priekabių 
.prie Lietuvių 'bažnyčios neturi, 
priėmė pinigus, ir ft.

Įsivaizdinkilt tada teisingumą 
reikalavimo $29,000, kada pas
kui sutinkama ant $5,000. Na 
ar “Vanagas” ne tiesą sakė?

Šiose dienose atsibuvo teis
mas ledų kompanijos ledo išve
žiotojo 'kuris lapkričio mėn. už
mušė Pečiulių mergaitę ir sužei
dė Matu'konių mergaitę; ši jau 
sveiksta. Teisėjai rado vežiką 
kaltu ir jis liko nuteistas kalėji- 
man, bet prokuratorius kalti
ninką paleido be bausmės.

Maiženis.

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgių, ir yra teisinga ir natura- 
liška kad taip butų. Daugelis gerų pobūdžių tarp 
Amerikonų paeinančių iš Lietuvių galima susek
ti paėjusių nuo tų gerų, paprastų, maistingų val
gių senai žinomų savoje šalyje kur. jie prasidėjo. 
TEČIAU šioje šalyje daugelis tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais maisto produk
tais, ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei klausimas 
kas geriausia tiktų panaudoti.

SUPRANTANT tai, The Borden Company pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumo Lietu
vėms šeimininkėms nurodymus daugybės žymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maisto produktų.
ŠITOJI serija receptų ir nurodymų telpa kas sa
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudinga, šei
mininkėms. Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuo- 
kit į knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

KAIP TĄ PAGAMINTI
Pieno 
kietų 
iš jų

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

RECEPTAS No. 24

OISTERIŲ ŠUTINIS SU PIENU

SUDĖTINIAI
dėžė Borden’s 
Evaporated Pieno 
kvorta oisterių 
šaukštas krekių trupinių 
šaukštukas druskos.

TYRAS ŪKIO PIENAS SU PALIK
TA JAME GRIETINE!

Visokiame namų reikale naudojant Borden’s 
Evaporated Pienas duoda geriausias pasek
mes. Jis yra riebus ir su grietine—juomi 
galima padaryt gardžius valgius. J j galima 
naudoti kasdien kaip virimui taip ir kavai, 
su tikrumu jo rūšies, su tikrumu jo tyrumo.

Vardas.

nSUšl 
evaJ 

h NĮj

Jei norit žinot kaip gamint su Bor
den’s Evaporated Pienu, išpildykit šį 
kiiponą ir mes prisiųsim dykai bile 

’ kurį šių receptų:
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

Adresas

Uždėk l dėžę Borden’s Evaporated 
ant ugnies virimui; paimk 1 kvortą 
šviežių oisterių, iškelk juos su šakute 
skystimo į skarvadą, nukošk skystimą per 
sietuką ant oisterių; dadėk 1 šaukštą svies
to, 3 šaukštus krekių (pyragaičių) trukintų;
1 šaukštą druskos: uždėk ant ugnies, virink
2 minu tas; dadėk virintą pieną ir duok į sta
lą su oisteriniais kreklais ir sviestu.

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis 
kaip paprastas pienas. Vartok pusę vandens ir pu
sę Borden’s Evaporated vietoj paprasto pieno. Jei
gu jūsų turimi receptai valgių gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokią dalį 
Borden’s Evaporated.

Unsweetened

Svaporat^
milk

Lith
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BROOKLYN, N. Y.
Musų miesto kalendorius. Ko- į 

vo 16 d. atsibuvo Lietuvos vieš- 
nių prakalbos Y. M. C.- A. salėj. 
Tų prakalbų Brooklyniečiai la- j 
bai laiukė, bet nelaimė, pasitai- j 
kė oras toks šlapiais, lietus pylė ( 
per dieną, 'kas pakenkė daugu- ’ 
mai ateiti: vyrų dar 'buvo koks ] 
dvidesėtkis, bet moterų tik pen- j 
kios teatsilankė. — Brooldyno 
moterįs vertos papeikimo už to
kį nerangumą. Viešnios labai 
įjaultės nesmagios, bet ką d(ary- 
įsi, moteris Visur nerangios.

Kovo 18 d. atsibuvo Jaunuo
lių Draugijėl'ėis teatras ir kon
certas Labor Lyceum salėj. Rei
kia tarti pagyrimo žodis tėvams 
kurie mokina savo vaikelius sa
voj kalboj. Vaikučiai taip gra
žiai išpildė programą kad rei
kia gėrėtis. Atvaizdinta' kome
diją, “Netikėtai”; 'lošė sekanti: 
Baltruvienės rolėj — L. Kava- 
liauskiutė; Onos — M. Urbaa- 
čiutė; Jono — P. Noibutas; A- 
gotos — H. Šimaičiutė; Dėdės 
Juozo — J. Skay; žibiitienės — 
P. Bagužiuitė; Maušos — Atko- 
čai'tis. Visi 'aktoriai buvo maži 
vaikai-mergaitės turį po 12 ar 
kiek daugiau metų. Jų iškalba 
buvo graži ir aiški.

Po perstatymo Jaunuolių Cho
ras sudainavo keletą dainelių, 
vadovaujant J. Veličkai. Visas 

I programas atlikta labai puikiai, 
ir grynai Lietuviškai,’ kuomi 
reikia pasidžiaugti, ir turėti vil- 

I ties kad jaunieji bus daugiau 
Į mylinti savo kalbą, daineles, ir 
jie tuomi sugėdina musų suau
gusius vaikus-bolševiku's kurie 
.tik myli svetimus dalykus, ‘Ru
siškus, nors patįs nemdk’a kitaip 
kaip Lietuviškai, kuomet musų 
jaunieji pilnai moka Angliškai, 
o ta kalba nei vienais nebandė 
pnasitart. .

Dar reikia suminėti, viena ko
kių penkių metų mergaitė labai 
gražiai sudeklamavo apie tris 
deklamacijas. Ten Buvęs.
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TETA SU VERBA SVEI
KINA GERB. SPRAGILĄ

— Gerą vakarą, tetule, 
užėjau pas tave, turėdamas 
biskelį laiko. Kaip viskas 
klojasi?

— Ačiū Dievuliui viskas 
gerai, vaikeli Jau nusibo
do man tave belaukiant — 
misliau kad daugiau neatei
si po ano teatro,

— Kodėl tetulė taip ma
nai: aš vis dar tave savo te
ta ir gimine skaitau, nors 
tu manęs jau daug sykių bu
vai prakeikus kaipo bedievį.

— Vaikeli, kad tų butum 
geras katalikas nekeikčiau 
tavęs, ale tu vis su (bais be
dieviais užsiimi ir bedieviš
kas knygas skaitai. O da
bar girdėjau jau ir merginą 
turi, tai sakiau jau niekad 
pas mane neateisi....

— Su kuo aš užsiimu ir 
ką skaitau tai mano daly
kas. Jeigu tu pasigestum 
manyje žmoniškumo, o ne 
katalikiškurtio tada galėtum 
abejoti ar aš geras ar blo
gas tavo giminė. Skaitymas 
gerų knygų yra ne nuodė
mė. Beit iš kur tetulė suži
nojai apie mano merginą?

— Nevarmai, tuoj man 
pasakė....

— O kas?
—- Nagi bobos,
— Gerai kad Dievulis su

tvėrė bobas, nors apgarsini
mas nieko nekainuoja. Bet 
čia apie tai nekalbėsime. Gi 
mano bedieviškos knygos ar 
laikraščiai turbu tetulei vi
sai nežinomi, kitaip nebijo
tum jų.

— Vaikeli, kurios knygos 
nėra šventintos ir kuriuos 
laikraščius kunigėlis bažny
čioj neapgarsina tie visi yra 
bedieviški. O tu tokius skai
tai.

— Bet ir tetulė kai kada 
1 matau turi namuose. “Dir

vą”, kodėl neklausai kad ku- 
’ nigėlis liepia jos neskaityt?
1 — Vaikeli, aš tyčia del 
’ žingeidumo nusiperku ją pa- 
’ žiūrėt, ale neklausau ką ji 

rašo kad ir perskaitau. O 
perskaičius tuoj sudeginu.

— Taigi tetulė dar labiau 
griešiji negu 'tie kurie laiko 
“Dirvą” visada savo namuo
se ir nuo nieko nesislepia,

— Ne, vaikeli, ba aš nu
ėjus spaviednės pasisakau 
kad aš “Dirvą” sudeginu tai 
ir gaunu griekų atleidimą.

-ji Man smagu girdėt kad 
tetule visgi žingeidauji, nors 
bijodama, ir perskaitai kaip 
ką -ir tuose bedieviškuose 
laikraščiuose. Atsimenu ką 
darei su manim kada atva
žiavai čia iš Čikagos: norė
jai su šluota išmušt laukan 
rėkdama kad aš baisus be
dievis. O dabar, retkarčiais 
pasis'kaitydama “Dirvą” at
šalai savo dievobaimingume 
ir pradėjai žmoniškiau ap- 
sieidinėti.

— Su bedieviais negali ap
sieit geriau, 'ba jie išnevoži
ja tikėjimą.

— Tikras 'bedievis, anot 
tavo kalbos, visai apie ■tikė
jimus nesirūpina ir nekalba, 

- todėl jis neturį nei ką išne- 
vožyt. O tamsus žmogelis 
koks jis nebūtų, tikintis ar 
ne, jis visada apsieina žemai 
ir nękulturiškai.

— Tu čia man apie tam
sumą nekalbėk, ba paėmus 
štai verba kai išplaksiu tai 
tavo visa bedievybė išdul
kės.

— Tetulė matyt ir savo

iišventą verbą ir šluotą vie
nodai laikai: kai neturi ver
bos, nori su šluota mane iš
mušt, bile , tik atsiekt savo 
nekulturiško užsidegimo už- 
mačės.

— šluota, vaikeli, kas ki
ta, o verba kas kita. Tik 
čia Amerikoj" verbos man 
nepatinka. Lietuvoj patįs 
žmonės sau miške nusipjau- ’ 
na kadugio šakelę, gražiai ’ 
aiprėdo ir nusineša į bažny
čią pašventint, o čia tau ba
žnyčioj . kokią lendrės žolę 
duoda, ir dar už ją reikia 
mokėt i .,..

— Biznis yra bizniu: Lie
tuvoj patįs ikirsdavom ver
bas iš miško, dykai, o čia ku
nigėlis turi nupirkt už pa
rapijos pinigus lendrių arba 
paimu šakų, taigi reikia už 
jas bažnyčioj atmokėt, arba 
taip sakant nusipirkt. Prie » 
to, paimu šakos yra tikres
nės verbos nfegu kadugiai,, 
nes verbų nedėlia yra atmi
nimas Kristaus įjojimo Į Je- 
ruzolimą, jam įjojant žmo
nės asilui po kojų paimu ša
kas klojo, o ne kadugius.

— Vaikeli, kaip man sma
gu girdint Itave kalbant apie 
tokius šventus daiktus — tu 
visą šventą raštą geriau ži
nai už mane; gaila kad nesi- 
mokinai ant kunigėlio kaip 
tavo tėvai norėjo, butum da
bar' gražius pamokslėlius sa
kęs 'vietoj'pasakojimo apie 
savo bedieviškus mokslus.

— Kunigėlių jau ir taip 
perdaug, jie ir Lietuvoj ir 

I čia nekurie badauja. O mo
kytų svietiškų žmonių,per
maža, ir užtai dar sviete to
kių blogumų randasi kaip 
kasdien susiduriam.

— Vis tu apie savo bedie
viškus mokslus šneki. Ale 
tiek to. Kolei dar neišėjęs,, 
noriu aš tav.e pakviest ant 
šventų Velykų pas mane, ba 
tokia yra mada kad reikia 
užkviest gimines, o paskui 
aleliuja giedot ■’

— Ateit nesu priešingas,, 
tik man nepatinka tetulės, 
šventimas didžiųjų švenčių. 
Man dar prisimena kaip jus 
šventėt Kalėdas — nenoriu 
nei but tarpe tokių žmonių.

— Vaikeli, Kalėdos kas ki- 
1 ta, o Velykos vėl kas kita. 
1 Tada atvažiavęs tavo dėdė
• atsivežė iš Čikagos kažin ko-
• kio raugalo nuo kurio visi 
■ apsirgom, tik tu vienas ne,

ba nebuvai pas mus.
— Kad ir bučiau buvęs, 

nebūčiau apsirgęs, dėlto kad 
mane tokie raugalai nema
sina.

— Nebijok, vaikeli, ant 
Velykų aš pati išsiviriau ir 
dar razinkų primaišiau, bus 
labai gardus, duosiu ir tau 
paragaut.

— Jeigu del to mane tetu
lė kvieti, aš jau iškalno at
sisakau ateiti. Galėsi švęst 
su tokiais kurie norės tavo 
virtosios prisiragauti. Aš 
verčiau eisiu ant rengiamos 
vakarienės viešnioms iš Lie
tuvos. Tenai susirinks bū
relis žmonių inorinčių gra
žiau apsieit ir mėgstančiu 
išgirst naudingų kalbų ir 
laiką gražiai praleist, o ne 
pasigėrus blevyzgot.
' — Kad tie bedieviai kur

■ prasmegtų. Jie išnevožija 
1 tokias šventes, o dabar ren- 
’ gia balių ir sutraukia visus 

žmones.
— Jie ne del Velykų ren

gia’ bet dėlto kad tą dieną 
pasitaiko čia atvažiuot tos 
gerbiamos viešnios. Butų 
rengę bile kada kada tik jos 
atvažiuos. s •

— Na tai eik tu sau pas 
savo bedievius, ale nors pa
sakyk Martynukui kad pas- 
mane ateitų.

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
I 902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio
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MUSŲ “fa 
*’1 spauda - 
ir Lietuvoje 
begėdiškiausic 
obalsio kolų 1 
jo, buk valsti 
lai susidėję si 
šėrikais suari 
tavoje. Melag 
tinimai ir sa 
gyrimai 'būvi 
musu “krikšč 
siu įnagių ki 
pažiūrų žmoi 
muisavo polif 
vo pasekėjų : 

Kodėl nes 
sukauti, kodi 
kad delei “b 
įėjimo užsile 
dyti mes bu 
padaryt kons 
rėt savo jieg 
noję paliept I 

į styt, o pasiti
T. laima (irsav

stengtis laim 
mus. Kodėl i 
nenorėjot ni 
voj matyti 1 
valdžią, jokii 
kos kaip’ til 
mą; su nfel 
kaip tik su 
va; prieš n 
tyti kaip til 
viną sąžinę

Ar reikia 
limo doroji 
šalyje tvai 
les rėkti i 
kiti padarė 
taus moksl 
del jį mind 
tate?

Geistina 1 
stengtųsi (p 
krikščionis!

J toj pastatyt 
/ lu didumą, 

K tremti

Popiežiai

Iš Romos 
piežius Piji 
nijos karali 
jos "dievobi 
žnyčiai”. A 
baiminga ga 
vyro, f Iš vi 
ralių, dar iii 
Ispanijos Ika 
šiai, išdyta 
bučiavimas i 
karūnuoto i 
Priežodis gi 
draugais užs 
esi ”. Kotas j 
ir jo karalien

Skilimas ji 
popiežiaus ž® 
sias įžeidimas 
talikai to neš 

Bažnyčiose 
aukos popiežii 
aukso daro i 
karalienėms, 
musų patyriu 
Visus šventus 
suneša ąpieras 
į bažnyčią kun 
turintiems ką 
Imi tomis apie 
ria.

ši, Ispanijos 
padaryta iš g 
20 žiedų, pražy 
apsuptų tarpe 
pelių, amt auks 
za kurioj rožė 
to sidabro. Ki 
piežiui atsiėjo-] 
katalikai.

Tiranija
Revalyje gaul 

b sovietu rojau 
litiškas departm 
ėmč’viet^ inkvi; 
rijos čekės, nw 
veikimo iki gnu 
metą bėgiu) išt 
į Sibirą suvirš 1 
jrido teismo. * 
48,500 ypatų si 
mus ar į konce 
tus. Iš,tų 20,00 
kta, o likusieji < 
mo. Tarp pasm 
rimtis yra into 
feni žmonės.

Maskvos 'kalėj:
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įritą verbą ir šluotą vis ž 
lai laikai: kai neturi ver. j 
i, nori su šluota manei I 
št, 'bile tik atsiekt savo! 
culturiško užsidegimo iį i 
čes.
— Šluota, vaikeli, kas kį i 

o verba kas kita. Tik i 
Amerikoj vertos man

latinka. Lietuvoj patįs 
onės sau miške nusipjau- 
kadugio šakelę, gražiai;

rėdo ir nusineša į bažny. L 
pašventint, o čiataufy i 

gčioj. kokią lendrės žĄ į 
oda, ir dar už ją reiku į 
■kėt
— Biznis yra bizniu: U į 
roj patįs kirsdavom ve.: 
5 iš miško, dykai, o čia h. 
(ėlis turi nupirkt už pa 
ji jos pinigus lendrių aria 
Imu šakų, taigi reikia b
i bažnyčioj atmokėt, arti. 
p sakant nusipirkt hit I 
paimu šakos yra tikra.

3 verbos negu kadugiai, 
5 verbų nedėlia yra aini. j 
nas Kristaus jjojimo Į Jt-į 
zolimą, jam įjojant w į 
s asilui po kojų “paimu į. 
s klojo, o ne kadugius. Į
— Vaikeli, kaip man m 
girdint tave kalbant apt i

dus šventus daiktus-h į 
lą šventą raštą geriau i’ 
i už mane; gaila kad neš- Į 
ykinai ant kunigėlio ka 
ro tėvai norėjo, butum»į 
r' gražius pamokslėlius»I 
s vietoj pasakojimo apt 
vo bedieviškus moksliu |
— Kunigėlių jau ir tą L 
rdaug, jie ir Lietuvoj!,
i nekurie badauja. 0 »; 
tų svietiškų žmonig pe- 
ižą, ir užtai dar svieteli į 
į blogumų randasi ka 
sdien susiduriam.
— Vis tu apie savo bedr\ 
;kus mokslus šneki
k to. Kolei dar neišėję' 
riu aš tave pakviest a į 
entų Velykų pas mane,) į 
Ida yra mada kad reiki; 
kviest gimines, o past 
iliuja giedot ' *' |
— Ateit nesu priešinga 
? man nepatinka tetiii 
enttimas didžiųjų švėną; 
an dar prisimena kaip w 
entėt Kalėdas — neraij 
i but tarpe tokių žmoni
— Vaikeli, Kalėdos kasti 
, o Velykos vėl kas Iii 
ida atvažiavęs tavo dėi 
sivežė iš Čikagos kažin bį 
o raugalo nuo kurio ii 
sirgom, tik tu vienas w

nebuvai pas mus.
— Kad ir bučiau b™
bučiau apsirgęs, dėlto bĮ 
me tokie raugalai new 
ia. '•
— Nebijok, vaikeli, S 
dykų aš pati išsiviriau r 
r razinkų primaišiau, 
jai gardus, duosiu ir m 
ragaut.
— Jeigu del to mane tėtį 
kvieti, aš jau iškabo v 
akau ateiti. Galėsi ši?
tokiais kurie norės tw 

•tosios prisiragauti • 
rčiau eisiu ant rengias* 
karienės viešnioms iš U 
vos. Tenai susirinks b 
lis žmonių norinčių g? 
tu apsieit ir mėgstanš 
prst naudingu kalbų I 
ką gražiai praleist, o į 
sigėrus blevyzgot
— Kad tie bedieviai i? 
asmegtų. Jie išnertoj, 
das šventes, o dabar W 
i balių ir sutraukia vil
iones.
— Jie ne del Velykų w 
i" bet dėlto kad tą di®; 
sitaiko čia atvažiuot ty 
rbiamos viešnios. M 
igę bile kada kada tik K 
ražiuos.
— Na tai eik tu sau K 
70 bedievius, ale nors ? 
syk Martynukui kadi’ 
me ateitų.

Svarto — Vertė Ant.-Ferd. Max.
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JV/Į ŪSŲ “krikščioniškoji” 
spauda — Amerikoje 

ir Lietuvoje — susigriebė 
begėdiškiausio ir žemiausio 
obalsio kokį kada ji naudo
jo, buk valstiečiai-liaudinin- 
kai susidėję su Žydais ir bol
ševikais suardė Seimą Lie
tuvoje. Melagystės, kitų kal
tinimai ir savo “nuopelnų” | 
gyrimai buvo ir pasilieka 
musų krikščionių” didžiau-; 
siu įnagių kovai prieš kitų 
pažiūrų Ižmones, apjuodini- 
mui savo politiškų priešų sa
vo pasekėjų akyse.

Kodėl nesąžiningai taip 
sukauti, kodėl nepasisakyti . 
kad delei ‘bedievių” neno
rėjimo užsileisti mums val
dyti mes buvome priversti 
padaryt konspiraciją^ sužiu- 
rėt savo jiegas, ir persižeg- ;

sta daugybė !soėia!-revoliucijo- 
nierių kurie įbuvo suimta dar 
Kerenskio nuvertimo dienose, 
1917 m. Sergančiųjų vieton, 
kurie vargu išliks gyvi jei ir bus 
paleisti į saulę, (bolševikų aug- 
ščiauSiais teisėjas Krylenko Su
rname pakeisti sveikais: jis pa
leis iš kalėjimo sergančius jeigu 
tiek pat sveikų revoliucijonie- 
rių-socialistų gyvenančių užru- 
bežiuose pribus į Maskvą užimti 
jų virtas 'kalėjime. Tiesa, atsi
rado tokių kurie važiuos paleist 
savo draugus į pasaulį. Dau
gelis tų pasisiūliusių yra pabė
gę iš Rusijos kur jų laukė grei
ta mirtis bolševikų rankose.

Ant kiek iš vienos pusės “hu
manitariškas” šis revoiiucijo- 
nierių pasisiūlymas, iš kitos pu
sės yra paikas. Bolševikai nų- 

noję paliept Seimui išsiskir- j kankino vienus, butų nukanki- 
styt, o pasitikint Dievo pa-Įnęir juos jei nebūtų pabėgę, ir 
laima (ir savo melagystėms) i dabar tie patįs bolševikai suma- 
stengtis laimėt naujus rinki-1 nė gražiuoju paimti į savo bar
naus. Kodėl nepasisakot kad 
nenorėjot nieko kitp Lietu
voj matyti kaip tik kunigų 
valdžią, jokios kitokios tvar
kos kaip' tik jums patinka
mą; Su niekuo nesiskaityti 
kaip įtik su Rymu ir Varša- 
va; prieš nieką neatsiskai
tyti kaip tik prieš savo pur
viną sąžinę.

Ar reikia didesnio nupuo
limo doroje kaip Suardžius 
šalyje tvarką paleisti gerk
les rėkti ir kaltinti buk tą 
kiti padarė? Kur jūsų Kris
taus mokslo pažinimas, ko
de! jį mindžiojate jei pažįs
tate?

Geistina butų kad žmonės 
stengtųsi permatyt tą visą

bariškus nagus tuos kurių.kitaip 
nebūtų prisiprašę. Jie grys už
imti kalėjime vietas gyvųjų na- 
bašnįnkų, iš kurių jay naudos 
social-revoliucijonieriams neb.us, 
ir tuo pat sykiu save gražiuoju 
tironams atsiduosi

“Darbininko” num. 32 Redak
cija ir ja ugero noro p. Uosis 
kviečia liberalus prie bendro 
darbo, net vidų srovių veikėjus 
susivažiuoti protestui išreikšti 
prieš Vitaliaus pagrobėjus ir už- 
gyrusiius tą pagrobimą, ir Vil
niaus atgavimo planui išdirbta. 
Toliau dar bendrai galėtume ap
vaikščioti tautos šventes, vals
tybinį vajų padaryti, ypač di
desniam pavojui ištikus stotu
me visi bendrai kad tą pavojų 
pašalinti.

Pakvietimas gan geras, ir jau 
senai turėjo būti įgyvendintas, 

‘bet dėka musų katalikų vado
vams toks darbas dar (nepradė
ta, ir dievai žino ar bent kada 
jis įvyks jei musų katalikai vis 
laikysis savo atsispyrimo. Nuo 
pradžios Lietuviškos dvasios at- 
sibudinimo Amerikoje daug kar
tų buvo mėginta susitarti ir 
bendrai dirbti Lietuvos labui, 
apleidžiant dievus ir demonus, 
bet viskas nuėjo veltui. Ką tau
tiečiai sumanė ir dirbo, tą ka
talikai smerkė ir griovė.- Dau- 
gelyj konferencijų katalikai da
lyvavo tiktai iškvošimui tautie
čių, kad paskui galėtų narsiau 
griauti ir visokias provokacijas 
.daryti, ir tuomi paskui girtis

DEL TĖVYNĖS
APISAKA Iš TRANSVALIO PRAEITIES

(Tąsa iš pereito num.)

Apie pusvalandžiui prabėgus, Henri
kas Dommers, dar vis būdamas išbalęs, ap
leido prezidento kambarį ir gryžo namon, 
kur iki vėlyvos nakties tvarkė savo popie
rius, darė planus ir ruošėsi prie greitos ke
lionės.

kanki- 
brolio 
laukti 
vaka-

— Tavo tikėjimas gali pasikeisti sun
kiomis valandomis, bet jei tu man tiki ir 
taip karštai myli kaip aš tave, tu manęs 
niekad neužmirši ir manimi pasitikėsi — 
neperstosi man tikėjus. O dabar, sudiev, 
mylimoji, aš turiu skubiai važiuoti. Lai
kąs bėga.

Jis ją dar meiliau prispaudė prie savo 
karštos krutinės, kelis kartus pabučiavo 
ir išnyko nakties tamsumoje.

Ona susigriebė už savo galvos,’ kaip ir 
norėdama numesti nuo savęs sunkų tamsų
jį sapną. Turbut kas nors baisaus atsiti
ko, Tame neturėjo būti nei abejonės. Ji 
apsipylė graudžiomis ašaromis.... Jai pa
sivaideno kad visa laimė jos gyvenimą ap
leido.

ABRAOMAS IR 
TUTANKHAMEN

“PASAULIUI dar tebesište- 
* bint iš ypatingų atradimų 

iš 3,300 metų atgal užtiktų Tu- 
tankhameno kape, ateina pra
nešimai apsakanti-kaip laiko ke
lyje užrašyta istorija net dabar 
siekiama tolyn į ■ praeitį Meso- 

’krikščionišką purvą, ir vię-lpotamijoj”, sako buletinas iš 
toj pastatyti Seime klerika- Washington, D. C., raštinės Na- 
lu didumą, juos visai nu
tremti.

tional Geographic Society.
“Kasimas! po griuvėsius .palei 

El-Mukaiyar ištiesų reiškia ati
dengimą liekanų ‘Chaldėjiečių 
Ųro’, Akraomo miesto ir vėliau 
buvusio sostinė Nebuchadinez- 
zaro, Babilonijos Napoleono.

“žinių pranešimai kalbą apie

Popiežiaus Rože Kara
lienei

Iš Romos ateina žįpios jog po
piežius Pijus padovanoja Ispa-įnamą, tide (ką atkastą', 'kuris ma
nijos karalienei auiksinę rožę užinoma yra apie 5,000 metų senu- 
jos “dievobaimingus darbus ha- mo> Kablis1 ir lopeta jau dasekė 
žnyčiai”. Ant kiek ji yra dievo-, amžinių bėgio istoriją iki perio- 
baiminga galima suprasti iš jos (j0 vienuoliktojo skirsnio Gene- 
vyro. Iš visų palaidžiausių ka-1 zj0> atrado prirodymus kaip tę- 
ralių, dar iilkubių Europoje, yra 
Ispanijos karalius, 
šiai, išdykavimas, 
bučiavimas mergų 
karūnuoto franto 
Priežodis gi sako: “Su kokiais 
draugais užsiimi toks ir pats 
esi”. Koks yra karalius, tokiai 
ir jo karalienė.

Skirimas jai rožės šventintos 
popiežiaus žodžiais yra didžiau
sias įžeidimas katalikų. Bet ka
talikai to nesupranta.

Bažnyčiose nuolat renkama 
aukos popiežiui, o‘jis iš tų aukų- 
aukso daro rožės ir dbvanoja 
karalienėtaBj šis gali priminti 
mūsų patyrimą Lietuvoj: per 
Visus šventus vargšai žmoneliai 
suneša ąpiėras duonos kepalais 
į 'bažnyčią kunigėliams, lyg ne
turintiems ką valgyt, o jie pas
kui tomis apieromis kiaules še
riai.

Ši, Ispanijos karalienei rožė 
padaryta iš gryno aukso, turi 
20 žiedų, pražydėjusių ir dar ne, 
apsuptų tarpe 100 auksinių la
pelių, ant aukso istiebukų. Var
ža kurioj rožė indėta, yra iš ty
ro sidabro. Kiek tas viskas po
piežiui atsiėjo pagalvokit, vierni 
katalikai.

Šokiai, lo- 
gaudymas ir 
yra visas to 
užsiėmimas.

rd. Main 2063 Centl$
OHN BALUKONC

ADVOKATAS
Praktikuoja visuose , 

teismuose.
Ofisas

102-4 ENGINEERS BLD& į
Cleveland,. Ohio !■■— I

Tiranija Rusijoj I
Revalyje gautos Informacijos 

iš sovietų rojaus parodo jog po
litiškas departmentas, kuris už
ėmė vietą inkvizitorių organiza
cijos čekes, nuo pradžias savo 
veikimo iki gruodžio 1 d. (apie 
metų bėgiu) ištrėmė iš Rusijos 
į Sibirą suvirš 10,000 žmonių be 
jcfcio teismo. Tuo pačiu laiku 
48,500 ypatų suimta į kalėji
mus 
tus. 
kta, 
mo.

ar į koncentracijos punk- 
Iš.tų 20,000 buvo nusmer- 
o likusieji dar iliaukia teis- 
Tarp pasmerktųjų 60 nuo

šimtis yra intelektualai-moky-
tesni žmones.

Maskvos kalėjimuose dar pu-1
K- I , 1

sėsi kasdieninis gyvenimas Ab- 
‘ raomo laikais, ir jau atskleidė 

svarbius skirtumus papročių Ti- 
1 gro-Eufrato klonio nuo papročių 

•buvusių Tutankhameno laikais 
’ Niliaus pakraščiuose.

“Plačiai- žinoma pasaka "apie 
1 Babelio bokštą duoda prirodymų 

apie vieną tokį skirtumą. Atsi
minsite iš skaitymų kaip No
jaus vaikai, Biblijos pasakoje, 

■ pasakė vienas kitam, ‘Pasibuda- 
vokim miestą 'ir bokštą?

“Egipto maldnamiai turėjo 
daugybes kambarių ant žemės 
lygumos; ypatingumas Babilo
niškų maldnamių buvo jų kam
barių sudarymas’ vienas ant ki
to, kiekvienas Sekantis augštas 
daryta kiek mažesnis už apati
nį. Moderniška kalba sakant, 
Egiptėnai tupėjo palinkimo prie 
vien-augštės architektūros; Ba
biloniečiai turėjo pirmuosius 
dangų siekiančius budinkus.

“Taigi žmogus gali persista- 
tyt sau Babiloniją iš Abraomo 
laikų kaipo žemę nudraikytą gy
vais miertas, 'kiekvieną apsuptą 
plytų šieną, ir turintį bokštą 
taip didėlį kiek tik galima buvo 
įstengi; pasistatyt.

“Gėnezio rašytojas padaro ki
tą žymų įrodymą pažymėdamas 
jog ankstyvieji Semitiški žmo
nės "turėjo plyta's Vietoj akme
nų, ir dumblą virtoj molio? To
je srityje nesirado akmenų tai
gi vartojimas plytų buvo labai , 
paprastu visuotinu dalyku, ir 
nesumas akmenų ir medžių pa
darė pažymią intekmę ant gy
venamų namų statymo. Stogi
nių balkių jiems stokavo, taigi 
kambariai buvo ilgi ir siauri, net ' 
pačiuose palociuose mieste ka- ■ 
railiaujs-kunigo, kurio .gyvenimas , 
buvo pastatytą šalimai bokšto. ;

“Politiškai, Babilonas dar ne- > 
buvo tauta. Ur, Urna ir Lagaš 
buvo mies'tai-valštijos lyginami • 
savo didybe ir veiklumu Floren- ] 

' cijai, Venecijai ir Milanui vi- ]

duramžių Europoje.
“Kaip jie sueidavo į susipe

šimą lengvai galima suprasti tė- 
mijant jų planą. Centre radosi 
bokštas ir palociai, aplink1 juos 
buvo gyvenami namai, ir visi 
tie budinkai (buvo išdirba žeme. 
Už tos apdirbtos žemės buvo 
juoš-tą ganyklų, 'išvedžiotų lais
tymo kanalais, ir jomis naudo
josi visi išvien. Miestams au
gant buvo reikalinga daugiau 
ganykloms žemės, ir prasidėda
vo nesutikimai. ‘Ir prasidėjo 
kova taip ^piemenų Abraomo 
galvijų ir piemenų Loto galvi
ju-’

“Skirtumas tarp tokio mies
tų gyvenimo Babilonijos periode 
ir ‘Egipto imperijos buvo tokis 
didelis kaip tarpe Nauj. Anglijos 
sričių viduryje aštuonioliktojo 
šimtmečio ir puošnumo Francu-i 
zijos laike Liudviko XIV.

“šis ‘mažų miestų’ periodais 
Babilonijoje pradingo, tečiau, su 
užkariayimais Sargohb, 1 Kara
liaus Alkkado (ne Assyrų) kuris 
viešpatavo apie 2,500 metų pirm 
Tutankhameno palaidojimo.

“Tolimesni atradimai taip 
griuvėsių ir 'liekanų Abraomo 
miesto bus antraeiiiniai lygi
nant su didžiausiu vienu atradi
mu šioje Srityje — Hammura- 
bio įstatymais, šis mokytas 
karalius valdė Babiloną apie 
2,300 metų pirm Kristaus, ir įs
tatymai kuriuos jis surašė yra 
prirodymai augštos civilizacijos 
subudavotos bėgyje daugelio 
šimtmečių pirm jo laikų.

“Užpuolimai ant linksmų puo
tų pakelių užeigose buvo papra
stu dalyku tose dienose. Vyno 
pardavimas buvo reguliuojama 
ir tas patvarkymas buvo stačiai 
pardavėjui uždėta. Vienas skir
snelis bausmių įstatymų reika
lavo, ‘Jeigu vyno pardavėja -pa
velijo trukšm-ingiems žmonėms 
sūteirinįcti savo namuose, ir tuos 
riaušininkus (ji) nesuėmė ir ųp- 
atvarė j palocių, vyno pardavėja 
turi būti nubausta mirtimi?’

“Mergina galėja skųsti vyrą 
už sulaužymš prižado ją vesti, 
žemės savininkas turėjo mokėti 
didesnius taksus jeigu jis neap- 
dirbinėjo Savo ploto, našlių ir 
našlaičių ūžžiurėjimui buvo pa
skirta globėjai.

“Kalnai ir retkarčiais krūvos 
plytų darbo nunuogintų žiemos 
lietum, ir grobės kurios rodb 
kaip į puikiai buvo išvedžiota lai
stymo sistema, yra vienatiniai 
paviršyje randami pėdsakai pa
likę žemutinėjėj Mesopotamijoj 
šiandieną iš anot stebėtinos ci
vilizacijos.

“žmogus pasistato sau daug 
Mausimų kuomet tėmija Į pri- 
vedžiojimus tų labai neaiškių 
amžių žmonių apie kuriuos Ja
mes Baikie rašė, “Babilonijoj 
gyvenimas Abraomo laikais bu
vo beveik taip visiškai suorga
nizuotas ir taip atsargiai regu
liuojamas -kaip yra ir musų lai
kuose’.”

vietiniu
sutvėri-
Kraštų.

nutarta

jog tai didelė nauda Lietuvai 
padaryta, kaip ana suprovokavi- 
mas pasekmingumo Lietuvos 
Laisvės Paskolos, Washingtono 
Lietuvių Visuotino Suvažiavi
mo, Lietuvių Piliečių Sąjungos, 
tai seimų duplikatavimas ii* net 
Tautos švenčių.

Dabartinėje muteų padėtyje, 
mes visi Amerikos Lietuviai tu
rėtume turėti vieną Vyriausį 
Komitetą kuris kalbėtų vardu 
visi^ Lietuvių Amerikoje ir vi
sur gintų Lietuvos reikalus, vi
sus melus Francuzų ir Lenkų 
reaguotų-atmuštų, ir nėra abe
jonės kad tokio Komiteto balsas 
ir darbas butų plačiai girdimas 
ir matomas, ir reikšmingas, ir 
pasekmingas. Ir dabar Antan
tei zužgyrus Zeligowskio užgro
bimą Vilniaus, tokio Komiteto 
protestas jau butų senai girdė
tas buvęs visame pasaulyje, o 
taip ir kiekviename Lenkų pa
sikėsinime ar akte. Pagal Uo
sio supratimą, dar nėra vėlu šu
nis lakinti, kada jau reikėjo bu-į 
ti išėjus medžioklėn.

Ir imant atidon nė tiktai Tau
tos švenčių apvaikščiojimą kad 
ir Brooklyne, kur bendrai buvo 
rengiama, ir skaitykite palygi
nimui “Garsą”, ■ “Tėvynę” ir 
“Vienybę”. Pirmame buvo tiki 
tai murzinimas Sirvydo ir Vi- 
taičio už minėjimą Ivaškevi
čiaus ir Vileišio, o antrame ir 
trečiame laikraštyje tilpo pa; 
minėjimai atatinkami šventei. 
Ir dar. Vėl tame pačiame Brook
lyne kovo 11 d. buvo 
draugijų konferencija 
mui Komiteto Lietuvos 
Vadavimui bendrai, ir
— išrinkti srovinis Komitetas, 
kurio nori Uosis ir “Darbinin
kas” su “Garsu”. Ir virtoje ug- 
diriti tą užmegstą darbą, ką pa>- 
darė “Tėvynė” su “Vienybe”, 
“Garsas” fir “Darbininkas” iš
skaitė kiek Sirvydas dievų turi 
ir Į kokius tiki. Kada katalikai 
vienaip taria, o kitaip daro, ta
da jokis bendras darbas nėra 
galimas. Norint bendrai dirbti 
Lietuvos labui, pirmiausia turi 
būti padėta šalin visokį parti vi- 
škumai, ir turi tiktai vieni Lie
tuvai 'būti, ir daugiau nieko. 
Kol mes spangai laikysimės 
partiviškumų ir skaitysime kas 
į tokius dievus tiki, vietoj (Lae- 

! tuvos labo, tolei Apie 'bendrą dar- 
1 bą yra ir bus tuščia kalba, po- 
1 pierinė 'kova tęsis tolyn Varša- 

vos maudai.
Bet nors p. Uosis ir meilija1 

tokio tarpsrovinio seimo ir ko- 
' mi'teto, tečiau sykiu pasisako 
kad neatsisakys nuo srovinio 
“darbo” ir 'dvilinkos ku'Hturos, ką 
pripažįsta ir tautiečiams, tai yrą 
tąsykimes ir peškimes toliau, 
iki Lenkai mus praris ir užsi
čiaups. Su tokiomis intencijo
mis negalima sutikti. Skirtu
mai tūri būti atmesta ant visa
dos, o ne tiktai tam kartui ka
da priešas'mūs grobia ryti. Gel
bėti valstybę ir valdžią yra prie
dermė kiekvieno Lietuvio, bet 
tas gelbėjimas turi būti tikras 
ir išmintingas; ir laiku daromas, 
ir želėk .Dieve, tie kurie šukau- 
ja-rėkauja tai daranti, valstybę 
ir valdžią ardo ir griauja kaip 
padarę musų katalikiška parti
ja su savo prezidentu Stulgins
kiu. Paleidimas Lietuvos Sei
mo apvainikuos 'katalikų akta, 
apie ką pakalbėsime paskiau.

Kaip neimant p. Uosio suma
nymą, jis yra neįvykdinamas ir 
pageidaujamų vaisių neatneš 
prie dvilinkų intencijų. Sykiu 
negalima dviem viešpačiam tar
nauti — Dievui 'ir Demonui, — 
ir labai atbula yra turėti Dievą 
lupose, o Demoną širdyje. Ka
talikai įstūmė Lietuvos veižmą 
į praperšą ir dabar norėtų kad 
srovės — tautiečiai ir socialis
tai — ateitų padėti ištraukti.-

Ariitgalo pasisakysiu kodėl aš 
kalbu su katalikais vietoje krik
ščionių-demokratų, kurie netei
singai tuomi vardu vadinasi ir 
slepiasi ar gėdijasi savo tikro
jo vardo. Krikščionįs-dembkra- 
tai ‘reiškia visą tolerantiška kri
kščionija, ko nėra pas mūsiškius 
ir jie višką dirba katalikiškai 
pagal Papos paliepimą, ir jų tik
rasis vardas yra.katalikai-inter- 
nacionalai kaip ir bolševikai.'

Tautietis.

Filipinų salose įvesta naujas 
apsivedimo įstatymas sekantis: 
“Mergina negali apsivesti būda
ma jaunesnė 12 metų, nei vyras 
jaunesnis 14 metų?’ šiltuose 
kraštuose žmonės greičiau sųj 
auga negu šaltesniuose.

IV
JZITĄ dieną ryte Kari Tilė buvo paliuo- 

suotas iš kalėjimo. Skubiai jis ■.pasi
matė su sesere ir pasiėmęs savo nedidelį 
skaičių pinigų, išvažiavo į Krapštadtą kad 
iš ten greičiau iškeliavus į Australiją, kur 
jį kvietė jo Anglų korespondentai prižadė
dami gerą globą.

Tokiu budu Ona išsigelbėjo iš 
nančių ją minčių ^apie nelaimingojo 
padėtį, ir galėjo su laisva širdimi 
savo laimės. Sulyg susikalbėjimo,
re turėjo atvažiuoti Henrikas, ir tada šei
myniškame būryj įvyks jų amžinas susiri
šimas. Koks tai turėjo būti laimingas tas 
jai laukiamas vakaras!

Bet štai jau pusė dešimtos vakaro, o 
Henriko dar vis nėra. Pradėjo Ona neri-’ 
mauti. -Ponia Achtermanienė stengėsi lin
ksmais komplimentais jos/minčių vairą pa
sukti į kitą pusę. “Visos motferįs tų pačių 
nuomonių”, — kalbėjo ji: — ‘ 
sulaukti tos ■ valandos kada jų amžinas sh- 
sirišimas įvyks 'tikrenybėj.”

Kelėtai minutų iki dešimtos, tarnaitė 
pranešė kad atvažiavo Henrikas ir prašo 
Onos kad porai minutų išeitų su juo pasi
kalbėti. Su plakančia širdimi Ona pasku
bėjo paskui tarnaitę ir (prie (namų augan
čių apkerpėjusių krūmų atrado Henriką. 
Jai kilo įvairios mintis kodėl Dommers ne- 
drysta namuose su ja pasikalbėti, d kviečia 
į šalį.

— Atvažiavau tik keletui minučių, — 
tarė nepasitikinčiu balsu jis, — su tavįjn 
pasikalbę,ti, Onyte.... Reikalas, nepapra
sti dalykai šaukia mane į Krapštadtą. Voš 
nusisekė sugauti poar minučių atvykimui 
pas tave.... Mano pasitraukimas užtruks 
nekurį laiką — tikrai nebežinau kolei.. 
Reiks užsiimti labai-,svarbiais darbais.“ ’.

Ona pastebėjo kad Henrikas nuo ko
kių kankinančių minčių dreba, taipgi jo 
kalba persimainius, kliūva, neaiškiai pinasi.

— Matyt, Henrike, kad tie tavo svar
bieji reikalai tavęs nežavi, atrodo lyg tai 
nesąžiningi, — tarė ji. — Mane tuomi tik 
kankini, man sunku, graudu....

— Tikiu, brangioji, tikiu; bet ir mano 
širdžiai nei kiek nelengviau.

Jis prisiartino prie jos ir sugriebė ją 
už rankų. Ona pajuto kaip jo rankos buvo 
karštos ir labai drebėjo.

— Ona, Ona!.%., ar tiki tu man?- — 
sunkiai kalbėjo jis spausdamas ją prie sa
vo krutinės. — Ar kiek nors tiki man kad 
nieks, nei perkūnai, negalės mane nuo ta
vęs atitraukti?.'... Ar tiki man?... .f-

Ona nusiminusiai pažvelgė į jį, ir ne
žiūrint tamsumas, pastebėjo kad jo veidas 
buvo išbalęs kaip drobė. Kaip persimainė 
jo veidas, jo būdas! To žmogaus būdas 
buvo visuomet ramus, o dabar buvo persi
mainęs nervine baime ir kokiomis kanki
nančiomis mintimis,

— Aš tikiu Itaū, — atsakė ji, — ir vi
sada tikėsiu; gali būti ramus, mylimas. 
Henrike.

Sekančios dienos vakare Johannesbur- 
go. Anglų laikraščiuose buvo atspausdinta 
sekantis iš Pretorijos telegramas:

“Paskutinis įneštasis parliamento po- 
sėdyj klausimas iššaukė sekantį netikėtą 

‘•atsitikimą. Kaip jau seniau yra žinoma, 
ėjo gandai apie respublikos finansų valdy
bos bet varkę, apie dideles išlaidas ir nesu
prantamus pinigų aikvojimus. Narių už
klaustas prezidentas tą klausimą atidėjo 
sekančiam posėdžiui, ir tikrai pagreitino 

—1_ r—T.viso -klausimo išrišimą, kaltininkams neti-
“Visos negali | ketai sprogo bomba. Finansų komiteto se

kretorius Dommers iš Pretorijos pabėgo; 
pripuola jam vienam, bei kartu su jo drau
gais, padaryta baisius išlaidos ir vogimai, 
išeikvotų pinigų suma siekia net šešiasde
šimts tūkstančių svarų sterlingų. Tikrai 
nesuprantama kokiu budu tokios milžiniš
kos išlaidos taip ilgai buvo nepastebima ir 
kokiu budu sekretorius tik tą pačią valan
dą galėjo pabėgti Transvaliaus vidujinis 
padėjimas diena iš dienos vis blogėja, ir da
bartinė valdžią iškelia aikštėn savo blogus 
ir beprasmius uždavinius. Sulyg musų nuo
monės, prisiartino laikas į tai įsimaišyti 
Anglijai ir padaryti galas tokiam netiku
siam valdymui.” <'

Ona negalėjo savo akių atitraukti 
nuo to laikraščio, paskui su perveriančiu 
riksmu krito ant žemės 'be žado. Persigan- 
dus Achtermanienė skubiai nunešė ją į lo
vą ir pasiuntė tarnaitę pavadint gydytoją, 
kuris apžiūrėjęs ligonę pareiškė kad ji ser
gą nervų šiltinė.

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS DAINOS
Iš. Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK; MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio...........$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.'
Vanagaičio ........................................................................50c

DUL DUL DŪDELE 1— solo,; žodžiai Liudo Giros,
Muzika A. Vanagaičio ................... ...50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Lieturižkai-AncUiksa Ir Angllikai-Liętuviikaa

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

Važiuojančiam į

Didžiausias 
randamas. 
Lietuvi tkai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi.
Lietuvą būtinai reikštą jį turėti, kad neųžmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs neai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas SU.M

D. Šleževičienės ir 
V. Vencienės 

Maršrutas
Balandžio mėn.:

1 iki 3—Cleveland, Ohio.,
4— Detroit, Mich.
5— Grand Rapids, Mich.

6 iki 30—Chicago ir apiel.
Gegužio men.: 

1—Pittsburgh, Pa. 
3—Shenandoah, Pa.
5— Mahanoy City, Pa.
6— Tamaqua, Pa.
8—Wilkes*Barre, Pa. ' 

10—Pittston, Pa.
12 ir 13—Philadelphia, Pa.
15—Baltimore, Md.

L. M. GLOBOS KOMITETAS 
St. Pauža, Maršruto Ved.

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

Nieko Nėra
Perdaug Gero Del
Kūdikių. Duokite Geriausi 

geras prižiūrėjimas padarys 
sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs

Geras maistas ir 
kiekvieną kūdikį ______ _ . _ _
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pagelba turi būti

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK)

Motinos per tris gentkartes vartojo jį, jeigu jos ne
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada
rė greitų ir pastebėtiną augimą kaip tik tapo pradėtas 
maitint su EAGLE BRAND.

Iškirpkite ir pasiųskite šį pagar
sinimą į The Borden CoM New 
York ir gausite visus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lie

tuvių kalboj visai veltui, 
taipgi ir puikią kūdikių 

knygą.



4 DIRVA

Masu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
LEO ARBA LIŪTAS

Į III TO pavidalas, su visomis savo mato- 
“*! momis žvaigždėmis, koki mes matome 

dabar, yra užžymėta Indų ir Egiptėnų zo
diakuose, ir iš visų zodiakalių konsteliacijų 
jis yra turbut geriausia žinomas. Kaip 
dauguma žinovų tikrina, tos konsteliacijos 
pažymumas yra tame kad joje buvo saulė 
vasaros solsticijoj, arba saulės stotyj to
liausia j šiaurę kiek ji vasaros laiku praei
na, tuomet kada ta žvaigždžių grupė buvo 
išrasta. Tokiu budu ir buvo matomas są
ryšis tarp Leo konsteliacijos ir sugryžimo 
saulės Į savo galybės ir garbės vietą pačia
me čiukure dangiško'gaubtuvo, šitokįs iš
svajotas bendrumas yra svarbiausia prie
žastis kodėl I^eo buvo laikoma aųgštoj pa
garboj ir šventenybėj tarp senovės žmonių.

Delėi permainų kokios pasidarė kei
čiantis vietoms kuriose saulė būdavo nak
ties su diena susilyginimo laikais, saulė se
nose dienose inėjo Į Itą konsteliaciją mėne
siu anksčiau negu ineina dabar, tuo pačiu 
didžiausiu vasaros karščio laiku. “Saulė 
liepsnoja Levo konsteliacijoj”, sako Sene
ka, kas reiškia jog kuomet saulė ineina Į 
Liūto zodiakai! ženklą vasaros toliausiu pa
siekimu šiaurės, žemė sulaukia augščiausią 
metuose temperatūrą. -Patalpinimas žiau
raus ir karštakrauje Liūto, žvėrių kara
liaus, j tą dalj dangaus, simbolizuoja faktą 
jog saulė rodė savo didžiausią spėką žemei 
kuomet ji atėjo Į tą konsteliaciją.

Pabėgimui nuo šitokio sezoninio karš
čio, tyrų liūtai traukdavo prie Niliaus klo
nio, ir kuomet saulė buna Levo konsteliaci
joj, liepos mėnesyje, ta upė buna labiausia 
užsipildžius vandeniu, ir delei šitos priežas
ties, nekuriu manomą, duota tai žvaigždžių 
grupei Liūto vardas.

Liūto galvos pavidalai būdavo papras
tu ir tankiu papuošalu p/ie vartų kurie ati
darinėdavo kanalus laistymui laukų Vande
niu iš Niliaus tos upės kloniuose, ir randa
me, net moderniškuose laikuose, fontanus 
liejančius vandenį iš pražiotos liūto gerk
lės, padirbdintus senoviškų fontanų pavi
dalu, kuris tai simbolis buvo plačiai varto
jama per visą Grekų-Romėnų pasaulį.

Atėnuose, Ephese, Olympijoj, Agrigen- 
te, ir daugelyje kitų vietų, randama liūto 
pavidalais fontanai, tečiau nėra galutinai 
žinoma kur toki mintis galėjo prasidėti. 
Curtius aprašo vieną Asyrišką stulpą iš 
Bairano, ant kurio atvaizdinta vanduo bė
gantis iš apvalo indo, o iš abiejų pusių to 
fontano, lyg sargyboje, stovi po liūtą.

Vandeninis laikrodis, kurį naudojo se
novės žmonės teismiškuose tardymuose, tu
rėjo irgi liūto pavidalą, ir vardą kuris rei
škė “šaltinių sargas”, ir dėlto nekurie ma
no jog įsivaizdinimas apie apsaugojimą ga
lėjo būti subendrinta su liutu prie fontanų, 
o pats vartojimas tokio pavidalo galėjo, at
sirasti Azijoje.

Sąryšis, tarp saulės, karaliaus dangiš
kų kūnų, ir liūto, žvėrių karaliaus, yra aiš
kus. Macrobius sako: “Tas žvėris lyg but 
įgavo .savo pobūdį nuo to žiburio (saulės), 
ir yra spėkoje ir smarkume taip viršesnis-

už visus kitus gyvulius, kaip saulė už ki
tas žvaigždes.” Liūtas visados žvaigždėse 
perstatoma su'plačiai atvertom akim, ku
rios pilnos ugnies.

Yra kiek abejonės ar Liūto konstelia
cija radosi tąrp pirmųjų Babilonėnų kon- 
stęliacijų, ir kad ji per visus amžius buvo 
laikoma artimoj giminystėj su saule. Ara
bai tą konsteliaciją vadino “Liepsnojantis 
Trikampis”. Egiptėnai jį garbino todėl 
kad saulės inėjimas į tą konsteliaciją su
puolė su Niliaus užtvinimu, ir nekurie ži
novai mano jog paslaptingasis Sfinksas 
simbolizuoja Leo' konsteliaciją. Meksiko- 
nai taipgi garbino Liūtą, ir vyriausias Drui
das pas Britonus buvo vadinama “Levas”. 
Tautinė Pei^ų Seliava senovėje turėjo vai
zdą saulės ant Levo, ir liūto pavidalas su 
saule virš jo kupros buvo iškalinėta ant 
dąugelio. Persiškų palocių.

Tarp Peruvėnų, Leo turėjo pavidalą 
medžių katino pumos šokančio ant savo au
kos, ir tokiu budu mes randame kad primi- 
tiviai žmonės rytiniame ir vakariniame pa
saulyje žiūrėdami j tą sritį dangaus persi
statė matą milžinišką pavidalą draskančio 
sutvėrimo.

Liūtas buvo simboliu Judos, Juozapo 
Egiptiškojo brolio, ir tą konsteliacija ran
dasi Hebreiškame zodiake. Šitą Judos gen- 
tės simbolį turėjo ant savo dangščio Kara
lius Richardas I kuris vedė Kryžeivius va
duot' Jeruzalį ir šventąją žemę iš Turkų.

Bendrumas tarp Liūto ii' Judos prasi
dėjo iš to kad Levas buvo Judos vestuvių 
ženklas. Biblijoje tankiai yra užsimena
ma apie Levą kalboše apie Judą. Taip vie
noj vietoj skaitome, “Juda yra Levo vai
kas”, ir kitur, “Liūtas Judo giminės išsi
laikė.”

Krikščionis Viduramžiuose vadino Leo 
konsteliaciją “vienas iš Danielius Levų”, ir 
aiškus paminėjimas Levo atrasta užrašuo
se’iškaltuose ant sienos Ramessiume The- 
boj. Schiller Leo konsteliaciją persistatė 
Šv. Tamošium.

Sulyg Grėkų pasakos, šis Liūtas per- 
stato tąjį gyvūną kuris buvo užvisęs Ne- 
meaos girioje. Jis buvo nužudytas Herku
lio, kas buvo pirmuoju jo didžiųjų darbų, 
ir Jupiteris tą sutvėrimą patalpino tarp 
žvaigždžių paminėjimui to baisaus kon
flikto. Herkulis abelnai 'perstatoma turįs 
liūto kailį ant pečių, ir sakoma jog jis ant 
to kailio gulėjo laukdamas savo mirties 
ant laužo. Nekurie išrodinėja jog Herku
lis nužudė tą liūtą grynom rankom, tečiau 
sulyg kitos legendos jis sugriebė tą liūtą 
už žiočių ir Įvarė savo didelę buožę į jo ger
klę.

Maunder išvedžioja apie keistą ben
drumą tarpe keturių zodiakalių konstelia
cijų, viena kurių yra Leo. Jis sako: ‘‘Tos 
keturios pačios svarbiausiosios konsteliaci
jos zodiake yra tai kur saulė esti ilgiausio
je ir trumpiausioje dienose, ir tose dviejose 
dienose kuomet naktįs ir dienos susilygina. 
Tie keturi zodiakaliai ženklai buvę Nojaus 
dienose yra tai Bulius, Liūtas, Skorpionas, 
ir Vandenpilis.”

(Bus daugiau)

DEL SUMANOMOJO AMERIKOS LIETUVIU laiko kaip dabartinis. Nemanau yo pirmos klesos sveikatoje. Prie- »_ _ _ _ * a e ■ , , vnefia crltirit nprinnanoiimp ■kad nesvarbus yra tas reikalas 
kurį Seimo sumanymo pamatan 

i dėjo Vairas; Baltinojis; Lietu
vą priešai dalina, Vilnią nori 
įamžinai atskirti nuo Lietuvos, 
i Lenkija puola Lietuvą! 

Ar tie klausimai nėra tiek 
svarbus kad net kraujas turėtu 
užvirti Lietuvio gyslose? 

Nepadarykime 'klaidos žinoda
mi kad nuo musų balso, nuo mū
sų akcijos, nuo musų išminties 
priklauso Lietuvos ateitis ! 

V. K. Račkauskas.

SEIMO

Depozitai

padėti ant arba prieš

Balandžio 4, šioje įstaigoj

Balandžio 1 d.

Sereda
Balan,

'Dėk Savo Taupymui 
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3-čia
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Balan.

2-ra
Incorporated 1643

for <Jamngs 
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PUBLIC SQUARE

Karoliui Vairui (V. K. Rač-1 mes 
kauškui) atsiliepus “Sandaroje" 
ir “Dirvoje” kad Amerikos Lie
tuviai turi šaukti savo Šeimą, 
tuojau pasigirdo priešinga tam 
nuomonėj štai, skaitome “San
daroje” Chicagos Sandariečių 
rezoliuciją kurioje griežtai išsi
reiškiamą prieš Seimą. Taip 
pas “Vienybėje”'(N. 33) prane
šama Didžiojo New Yorko San
dariečių nuomonę — irgi prieš 
Šeimą, bent šiuo laiku.

Perkraitykime šitas nuomo
nes. Gal paaiškės motivai taip 
nuomonėje už, taip ir nuomonė
je prieš Semia;

Šumanymą pažangioje spau
doje pakėlė ne vien K. Vairas 
bet ir Baltinojis iš Chicagos. 
Taip vieno, taip kito nuomonių 
pamatė yra Vilniaus vaadvimo 
klausimas. Jei kas sveikai ma
to dabartinę Lietuvos padėtį tai 
turi suprasti jog svarbesnio mo
mento Lietuvos Respublikos is
torijoje nėra .buvę. Pripažini
mo Lietuvai Klaipėdos sąlygos 
neatatinka Amerikos Lietuvių 
nusistatymui; ambasadorių kon
ferencija neatisžvelgdama į Lie
tuvos teisės atiduoda Lenkams 
Vilnių ii* Vilniaus sritį kurią iš
plėšė iš Lietuvos želigowskio 
avantura ir prieš kurią protes
tavo Tautų Sąjunga. Lenkai 
užimdami Vilniaus srityj neut
ralų zoną verčiasi Į Lietuvos te
ritoriją, — argi tie klausimai 
nėra užtektinai svarbus kad 
Amerikos Lietuviai pakeltų to
kį triikšmą 'kurį išgirstų nė tik 
Lenkai imperialistai, bet taip 
jau Ambasadorių Konferencija, 
Santarvės valstybės ir Ameri
kos valdžia, kuriai, kiek mes ži
nome, Lietuvos atstovybė dar 
nepareiškė Lietuvių protesto 
Vilniaus klausimu.

Tie tai ir yra klausimai ku
riems Seimas yra reikalinga.

Kad Seimo reikalingumą ma
to stambi dalis tautininkų-li'be- 
ralų, ta liudija šių žodžių auto
riaus korespondencija su Įžy
mesniais musų veikėjais, štai, 
iš Chicagos rašoma kad ten ne 
vienas pritaria Seimo idėjai, iš
skyrus tik Sandaros kuopą, — 
bet ir ji> be abejonės, pakeis 
nuomonę jei visapusiškai ap
svarstys Mausimą. Be kitko su
manymas šaukti didelį Ameri
kos Lietuvių Seimą yra remia
ma dar ir iš kitos pusės. Da
bar lankosi Amerikoje žinomas 
Lietuvos draugas Profesorius 
Simpson iš Londono, kuris Eu
ropoje Lietuvos laisvės Mausi
mu yra pasidarbavęs nemažiau 
už Prof. Bender’į Amerikoje. Jo 
nuomone, toks Seimas yra būti
nai reikalinga: jis varde 800,000 
organizuotų Amerikos Lietuvių 
pareikš savo protestą prieš ne
teisėtą Vilniaus' likimo išspren
dimą Amerikos valdžiai, Belgi
jai, Francuzijai, Anglijai, Itali
jai, Japonijai ii- Ambasadorių 
Konferencijai. Tas-neužsibaigs 
pareiškimu protesto. Tpks Sei
mais turės išganingos intekmės į 
Lietuvos liaudį pasiryžusią gin
ti Vilnių; jis duos daug jiegų 
Vilniaus miesto ir srities Lietu- 
vams spirtis prieš Lenkų politi
ką. Toks Šeimas atras budus 
•sudaryti fondui, kurio tikslu 
bus rūpintis’ pavergtųjų Lietu
vos žemių vadavimu, — susida
rys “The Fund of Lithuania Ir
redenta” .... Po dabartinių įvy
kių aišku yra kad Vilniaus išva
davimui reiks daug darbo, daug 
pasišventimo, daug pinigų. Da
bar pakėlu's musų balsą galime 
pri&kubint teisingesni šito klau
simo išsprendimą.

Amerikos Lietuviai šaukdami 
Seimą parodys kad jie neatiduos 
Vilniaus Lenkams ir suteiks 
Lietuvos žmonėms energijos ir 
lėšų Vilniui ginti. Iš antros gi 
pusės, Amerikos Lietuviai ne
šaudami Seimo, nukeldami or
ganizuoto protesto ir nevesdami. 
propagandos savo sostinei ir sa
vo teisėms apginti duos: progos 
Lietuvių priešams daryti klai
dingą išvadą kad Amerikos Lie
tuviai sutinka su Ambasadorių 
Konferencijos išsprendimu....

Iš šitos pusės-žiūrint, Ameri
kos Lietuviai turi šaukti Seimą 
nęatidęii'odami. Ir tai turėtų 
.būti ne partijų Seimas bet vi
sos Lietuvių išeivijos.

Iš kitos pusės — priešingoji 
nuomonė. Vienas tarp kitko 
argumentas ‘buvo tas kad pseu
donimais prisįdęngub nerimta 
esą Seimą šaukti. Ant nelai

— ne pseudonime, ne pa-Į 
rašė, ne pavardėj svari®. Ir 
antra — dar niekas nešaukiia 
'Seimo. Ta privilegija priklau
so musų organizacijų centrams. 
Svarbi yra idėja, ir apie ją te
reikia kalbėti; juk nesvarbu kas 
pirmas prabilo, ar X, ar Y, ar 
Z. Gal tie asmenįs kurie pasi
rašo pseudonimais daro tai tik 
dėlto kad kas neintartųjuos j ie
škant garbės.

Antras labai nerimtas argu
mentas yra tas: Lietuvos Sei
mo ir Valstybiniam aparate yra 
tos pačios sąlygos; Amerikoje 
lyra tas pats atstovas Čarneckis 
ir jo pastatytieji ašmens, -l de
lei to negalį sroviniai santikiai 
pasikeisti, ir antra — ir 'be Sei
mo galima 'kiekvienoje koloni
joje, pav. Chicagoje, sudaryti 
•Lietuvos gynimo komitetus, ši
tie du argumentai kuriuos pa
skelbė 25-žoji Sandaros kuopa; 
neišlaiko kritikos, ir, matoma, 
yra pagaminti skubotai, neatsi
žvelgiant i 'Lietuvos padėties 
kritingumą. Jei 25-toji kuopa 
ir jos rezoliucijų komisija butų 
paėmusi domėn kad Lietuva yra 
kritingiausioj padėtyj; kad Lie
tuvos laisvei graso pavojus; kad 1 
imperialistinės Francuzijos duo
tieji .imperialistinei Lenkijai 1 
400,000,000 frankų eina išran- j 
gal prieš Lietuvą; kad nekvies- i 
tieji pasaulio žemių dalintojai j 
ambasadoriai drasko Lietuvą ir 1 
atiduoda jos teritorijas (kaip j 
anaiis mietais Vienuos Kongre- j 
sas) Lenkijai, — taigi, jei 25-j i 1 
Sandaros kuopa butų visa tai 
.paėmusi domėn, ji butų vienbal- t 
šiai nutarusi kad tokioje valan
doje mes turime stoti protestuo
ti išvien ne tik su klerikalais bet 
ir su pačiu velniu!. - • ■

.Toliaus, ką bendra turi p. Čar
neckio asmuo Amerikos Lietu
viu Seimo klausime? Arba Mas- 
tauskas su Bidlskiu? Seimą 
šaukia Amerikos Lietuviai tam 
kad 'gynus nuo Lenkų Vilnių, 
Lietuvos sostinę, ir Lietuvos te
ritorijas. Tokioje valandoje ka
da Lietuvą reikia gelbėti, mums 
nebe svarbu kas Washingtone 
sėdi, ar p. Čarneckis, ar kas ki
tas!.... Lietuvos gyniiųo. klau
simas turi būti visųsvarbiausis 
šituo momentu!

Taigi nepamirškime kad Lie
tuvai mes esame reikalingi. Ne
pamirškime kad klerikalų politi
ka veda ją Į pražūtį. Todėl su
eikime 'krūvon ir ginkime Lie
tuvą. Jei Seimas parodys kad 
klerikalai nenori atitaisyti (savo 
klaidu, tad vieną kartą ant vi
sados ir viešai jie patįs demas
kuos savo politiką, — tuokart 
ant Lietuvos reikalų sargybos 
liks visa Amerikos Lietuvių pa
žangioji visuomenė bendrai SU- 'rie buvo vedama mokyklose 1918 me- 
■sitaru'si tokiame Seime.

Antrais argumentas, — .vietoj 
Seimo tegul veikia Lietuvos Gy
nimo Komitetas 'koks yra Chila- 
goje. Neprityrusių vyrų tai kal
ba: jokie komitetai, susidarę 
laikinai, be planingos^ discipli
nuotos ir organizuotos vadovy
stės negali nuveikti didelio dar
bo. Nuo Klaipėdos sukilimo jau I 
trečias mėnuo; nuo Vilniaus zo-į 
nu okupacijos' jau antras mė
nuo; tuoj bus mėnuo nuo Am
basadorių Konferencijos nutari
mo, ;— ir ką gi nuveikė Komite
tai, išskyrus Chicagiškį? Kur,' 
kiek jų yra? Kas girdėjo jų 
protestus? Kokios jų darbo pa
sekmės ? Tiktai Seimas gali 
jiems duoti planą veikti, tiktai 
Seimas gali sukelti naudingą 
Lietuvai- darbą.

Anais metais mes tautininkai 
buvome i'ki kraštutinumo bepar- 
tiviais. . Vengkime kraštutinu
mo savo partivume: neužmirš
kime to kad tautų gyvenime yra 
momentų kuomet asmenų ir par
tijų interesai sutirpsta tautos 
gyvybės Mausimų liepsnoję.... 
Atsiminkime gražų Aristido Tei
singojo pavyzdį: kada Grekijai 
gręsė pavojus iš Persų puses, 
Aristidas atbėgo keliasdešimts 
mylių pas savo aršiausi priešą 
Temitoklį ir, pamiršęs asmens 
jausmus, stojo ginti savo tėvy
nės. Dabar yra laikas kad mu
sų partijų vadai pasirodytų Ari
stidais ir Temistoklais!

Brooklyn© Sandariečių konfe
rencijoje, kovo 18 d., nutarta 
Amerikos Lietuvių Seimo Mau
simą atidėti “patogesniam lai
kui”, ir 'kalbėti apie jj tik “svar
biam reikalui ištikus”.

Aš nematau kito patogesnio

žastis gludi nedapenėjime kūdikystės 
dienose. O nedapenėjimas pirmiausia 
paeina nuo blogo ir netikusio mais
to. Pridedant Borden’s Eaglie Pieną 
prie savo kūdikio valgių, gali būti ' 
tikra kad jis gauna visus reikalingus 
gyvybei elementus. Jaunas kūdikis 
turi gauti po du šaukštu Eagle Pieno 
atmiežto trimis ketvirtdaliais puodu
ko šalto vandens. Duok paryčiu ar
ba po pietų. Senyvesni kūdikiai' kai. 
kada jį geriau mėgsta su ginger ale, 
vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę >r pasidėk ateičiai. FRAGMENTAI "DARŽININKE

x'kSBikiiux. 
uEROVes sKYRlUy
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,,

kaha įdomiu bOatančioma

KOdikių įprtplnlmu Ir pe-

tarpiais atvirai Ir laisvai

STRAIPSNIS XIII

Priežiūra kūdikio akių, ausų, nosies 
ir gerklės

Yra* pirmos svarbos dalyku užlai
kyti kūdikio akis, ausis, norį ir ger
klę švariai. Kiekvienas menkutis au
sų uždegimas, arba tekėjimas iš au
sų, nors įg manytum nesvarbus, rei
kalauja greitos gydytojo apžiūros. 
Greitas gydymas gali išvengti apža- 
balimo, ar apkurtimo. Priprastas ir 
geras vanduo del akių plovimo yra 
borakso rūgštis (boracic acid). Jos 
pusę šaukštumo reikia indėti i pus- 
kvortę virinto vandens.

Sveikas kūdikis turi prasikalti dan
tis tarp šešto ir septinto mėnesio. 
Dvidešimts dantų sudaro pirmą setą, 
arba “pieninius”, ir jų pasirodymas 
labai jvairiuoja. Priežiūra šitų lai
kinių dantų yra labai svarbu. Juos 
reikia du sykiu i dieną apvalyti švel
niai trinant su minkštu audeklu arba 
vata pavilginta boraksinės rūgšties 
skystime. Kūdikiui augant didyn, 
reikia jį pamokinti vartoti dantų še
petuką, nes sveikumą antrųjų dantų 
priklauso žymiai nuo priežiūros “pie
ninių". -

Antrieji arba amžinieji dantjs pa
sirodo apie šeštus arba septintus kū
dikio metus. Sete pareina 32 dantjs. 
Priežiūra šitų dantų yra pirmaeilės 
svarbos. Yra saugus paprotį s kas 
šeši mėnesiai duoti geram dentistui 
apžiūrėti vaikų dantis.

Visados duok savo kūdikiui geriau
si maistą. Jei negali žindyti savo 
kūdikio, neeksperimentuok su įvai
riais preparatais bet pradėk tuoj get
rai — duok jam tą maistą kuris pa
darė daugiau sveikų ir vikrių vyrų 
bei moterų negu visi kiti dirbtiniai 
kūdikių maistai sudėjus j vieną — 
duok savo kūdikiui Borden’s Eagle 

'Pieną, maistą kuris išauklėjo vikrias 
kojas ir sveikus kunus. Jis remia
mas ir rekomenduojamas gydytojų de
lei jo augštos kokybės ir vienodos 
sudėties. Milijonai ir milijonai kū
dikių išaugo j vikrius berniukus bei 
mergaites del motinų geros priežiū
ros ir maistingumo kurį suteikia Bor- 
den’s Eagle Pienas.

Vaikštinėjęs kūdikis turi gauti tiek 
pat priežiūros kiek kūdikis ant rankų, 
jei nori išauklėti jį j pilną sveikatą 
ir vikrumą. Laike karės Anglijoje 
patirta kad iš penkių vyrų trjs neti
ko tarnybai. Eksperimentuose ku

ltais, tiktai 18 nuošimtis kūdikių bu-

Cukrus Amerikoj pradėjo la
bai brangėti — jau parsiduo
da po 11c ir daugiau svaras. 
Valdžia tuomi susirūpino ir ža— 
da žiūrėti kame čia priežastis.

Rabindranath Taj

“Maz~

i jjįjai stebiuosi kur yi 
.1 įte tarp žmogaus ir 
įįnepažysta kalbamos! 

kokiame pardžių prad 
jjne tvėrimo rytmetyj, 
jjąšrdįs lankė viena k 

Jį nuolatinio ryšio ' 
eis ji giminybė senai ja 

Širvis netikėtai, kok 
giji) muzikoje, pabundi 
įjjįirgyvulis žiuri į žmo 
^pasitikėjimu, ir žm< 
jįjį nusistebėjimu.

Atrodo kad susitiko 
p ir vos tepasipažysta

gok” . .
Nebraižyk 

Savo Danty 
Jus nenaudptumet 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano klevišiuSį. 
nes žinot ką jis pa
darytų jiems. Jus. 
taipgi žinot kaip 
pilnai ir greitai jie 
nusivalo švelniu iš- 
mazgojimu.
Kaulas ir dantjs 
yra giminingi—pa
daryti iš tos pačios 
pamatines medegos.

Kas sykis brai
žant dantis nutri- 
nat nuo jų dalį pa- 
viršio.
Colgate’s Ribbon 
Dental Cream nu-', 
valo dantis švariai 
be mažiausio užga- 
vimb delikathos jų. * 
palivos. Daktarai 
ir Dentistai visur 
rekomenduoja 
Colgate’s.

Geri Dantjs 
Gera Sveikata

Tu, dailioji moteris 
bu galėtum išaikvoti k 
sukrautus poeto kauki 

Bet tu neklausai 
todėl aš atėjau girti ta

Tu galėtum prilei 
puikiausias pasaulio g

Bet tu pasirengi 
myli, kuriu neaplankė 
ėjau pagerbti tave.

Tavo rankų tobu 
mu padaugintų kara 

\ Bet tu jomis bn 
' namy ruošos darbą, t 

giasi

Kode! tu šnabždi i 
mano Mirtie?'

į Kada gėlelės palinl 
i ir galvijai sueina į tv; 
Į prie manęs ir tari tokh 
' nesuprantu.

Ar tai tokiu budu tu 
ne savo šnabždesio svaiį 
bučkiai’, 0 Mirtię, man

Ar gi nebebus graži 
tuvėse?

Argi neperjuosi *gr 
dailiąją kasą?
/ Algi nėra kas neša 
šals tave, ir ar neužsidą 
doną žibintuvą liepsnom 
Mirtie“

5 ANTANAS BARTKUS Į;
< LIETUVIS FOTOGRAFAS ' ■'
į Kainas už paveikslų traukimą numažinau pusiau ; 1 •
? kaip pirma buvo, nes dabar turiu liuosesnio laiko, >J
į nėra vestuvių. Aš noriu supažindinti Liežuvius su '
į savo geru darbu. Kurie turite paveikslų iš Lietu- ’ *>
į vos mažų, juos padidinu ir pritaikau geriausius re- 1 >
5 mus. Nesvarbu ar paveikslai seni ar sulaužyti, bet z ■£
į padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas ir jgt, J«
J viskas gražiai padaroma. Ateikit tuojau, turėkit **
į puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti į Lietuvą; ■*
< 1197 E. 79TII STREET Tarp Superior ir St. Clair <

Ateik su savo slėpinį 
jik nemigos naktį, f

Aprengk mane raud 
griebk mane už rankos ir

Tegul tavo vežimas 
prie mano durą, tegul ta 
trauja.

Pakelk mano uždangi 
pažvelgi į mano veidą, 
Mirtie!

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

' d ISafSf i n°turėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
6ei neišrado jūsų tikros ligos.

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-
nelogiškas egzaminavimas kraujo ati- 

J# dengs man tikrą juaų ligos prieiastj
fffĮf j ~ JT® ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums

. a tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir
UĮll tvirtybe. Jeigu turite nušilpnėjusius 

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

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

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

Nedčldieniaii nuo 10 iki 1.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Mudu žaisiva Mirties 
[ mano jaunavedė ir aš.

Naktis juoda, debesis 
r sta ir jūrių vilius daužosi.

Mudu apleidova savo s 
į darėva duris ir išėjova lau 
| vedė ir aš.

Mudu sėdiva supuoklėji 
F jas stumia mudu priekin.

Mano jaunavedė suvir, 
ir malonės, ji dreba ir glaudi 

r krutinės.
į Ilgai aš ją maloningai j 

Paklojau aš jai iš gėlių 
į riau duris kad šviesa neliest 
į Meiliai pabučiavau jį į 
j ringai pašnabždėjau j ausį, ii 
f skendo svaigulyj. •

Ji žūvo begaliniame male 
tie.
[(, Ji neatsakė į mano bučki,, 

girdėjo mano dainos.
šią naktį pasiekė mus am 

hias iš tyrą.
Mano jaunavedė krusterėjo 

Į ant koją, pagriebė mane už ran! 
Ihnkan,
- Vėjas draikė jos plaukus, jos 
bs švaistėsi, jos gėlės šnabždėjo 
tinės.

Mirties ranka stūmė ją gyv



pirmos klfesos sveikatoje, ». Į 
stis glodi nedapenėjime kuįjkT 
snose. O nėdapenėjiriias pirai*? 
eina .nuo blogo ir netikusio į?

Pridedant Borden's Eagiie S 
e savo kūdikio valgią, pij j? 
ra kad jis gauna visus mikįįS 
rybei elementus. Jaunas hJ? 
i gauti po du šaukštu Eagle 2 
ūežto trimis ketvirtdaliais pJ? 
šalto vandens. Duok paiyfiįįgį 
po pietą Senyvesni kūdikį J 
a j'i geriau mėgsta n gingtt SI 
iii) sunka, suplaktu kiaušinį^ 
nskoniu.

DIRVA i

kaityk šituos straipsniu K, 
Mvaltf ir pasidėk ateičiai.

Šalinimas
bin.

Mudu čia esava, veidas prie veido, šir
dis prie širdies, mano jaunavedė ir aš.

ukrus Amerikoj pradėjo k 
brangėti — jau paradu 

po 11c ir daugiau svam Į 
ižia tuami susirūpino ir į. į 
iiurėti kame čia priežastį, f

“Maz

gok”- 

Nebraižyk

Savo Danty
Jus nenaudptumet 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano kievišius^ 
nes žinot ką jis pa
darytų jiems. Jus 
taipgi žinot kaip 
pilnai ir greitai jie 
nusivalo švelniu iš
mazgosimu.
Kaulas ir dantįs 
yra giminingi—pa
dalyti iš tos pačios 
mmatinės medegos.
Kas sykis brai- 

ant dantis nutri- 
at nuo jų dalį pa
lšio.
olgate’s Ribbon 
ental Cream nu
lio dantis švariai 
b mažiausio užga
rino delikathos jų1’ 
alivos. Daktarai 
r Dentistai visur 
ekom endu oja 

Colgate’s.
Geri Dantįs 

Gera Sveikata

Ji gyveno atkalnėje, ties maišo lau
ku, netol šaltinio, kurs kvatodamas bėga 
per iškilmingus senovės medžių šešėlius. 
Moteris eidavo’čionai pasisemti savo ąsuo- 
čiųs ir keleiviai liuoba susėda čio pasilsėti 
ir pakalbėti. Ji kasdien trusėsi ir svajojo 
prie šito čiurlenančio šaltinėlio garsų.

Vieną vakarą nuo debesis siekiančio 
čiukuro atėjo svetimšalis; jo plaukai buvo 
sudraikyti, kai susiraitę žalčiai. Mes pa
klausėme, nusistebėję: ‘Kas tu esi?” Jis 
nieko neatsakė, tik atsisėdo ties čiurlenan
čiu šaltiniu ir tyliai žiurėjo į grytelę kur 
jinai gyveno. Musų širdįs nualpo iš bai
mės, ir, nakčiai užstojus mes nuėjome na
mo!.

Ryto metą, moterįs atėjusios pas šalti
nį, prie d e o d a r o medžio, vandens pasi
semtų, rado grytelės duris atdaras, bet jo
sios balsas jau buvo dingęs, ir kur gi buvo 
jos linksmutis veidas? Tuščias ąsuotis gu
lėjo ant aslos; jos -žibįntuvas pats vienas 
degė kertėje. Niekas nežinojo kur ji išbė
go ryto mėtą — ir to svetimšalio niekur : 
jau nebuvo. , 1 <

Gegužės mėnesyje saulė tapo galinges- i 
nė, ir sniegas sutirpo, ir mes sėdėjome ties i 

x • .. . ., i šaltiniu ir verkėme. Mes klausėme savęs ■fu, dailioji moteris, savo akių zvilgs-1 intyse: «Ar yra šaltinis toje šalyje kJr 
niu galėtum išeikvoti visus giesmių turtus jį išėjo ir kur ji gali pasisemti vandens to- 

' sukrautus podto kanklėse. kią karštą dieną?” Ir-klausėme vienas ki-
Bet tu neklausai kaip jie tave giria, to, nusiminę: “Ar yra ten žemė anapus tų 

todėl aš atėjau girti tave. kalnų?”
Tu galėtum prilenkti prie savo kojų . ,Tai ?uv? vaaaZ0S naktis; iš pietų putė 

nnikianXq n^anHn o-alvaZ vėjelis; if as sėdėjau jos apleistoje gryte-puikiausias pasaulio galvas. , 16je kur žibintuvas dar nebuvo užžiebtas.
Bet tu pasirengi pagarbą tų 'kuriuos j>jk staiga prieš mano akis kalnai pražilvo, 

myli, kurių neaplankė garbė, todėl aš ir at- kaip praskėstas į šalis uždangalas. “Ak, 
ėjau pagerbti 'tave. tai jinai ateina. Sveika, mano kūdikėli!

Tavo rankų tobulybė vienu prisilytėji- Ar esi laiminga? Bet kur tu gali rasti pa
inu padaugintų karalių garbę. stogę po tuo tyru dangum? Ir, deja, ten

Bet tu jomis braukai dulkes ir atlieki Salt”,'° kurS uz«esmt,i tav0
namų ruošos darbą, todėl mano širdis džiau- 105 ^6įa yra tas pats dangus”, ji atsakė, 
giasi. “tiktai neaptvertas kalnais,. — čia yra tas

pats šaltinis užaugęs į upę, — ta pati žemė 
Kode! tu šnabždi man ausin, O Mirtie, plačiu slėniu išbėgusi.” 

mano Mirtie? “Visa yra čia”, atsidusau, “tik musų
Kada gėlelės palinksta, vakarui atėjus, nė™’” liudnai ,nu.s?ypsoj° ir tarė: 

x . “Tu esi mano širdyj. Pabudau ir isgir-ir .galvijai sueina į tvartą, tu vis prieini Lau čiurlenant šaltinį ir šnabždant deodo- > 
prie manęs ir (tari tokius žodžius kurių aš. ra nakties tvlumoje. i
nesuprantu.

Ar tai tokiu budu tu privalai vilioti ma
nę savo šnabždėsiu Svaigalu ir savo šaltais* 
bučkiais, O Mirtię, mano Mirtie?

FRAGMENTAI Iš 
“DARŽININKO”

Rabindranath Tagore

pa-. Ą š dažnai stebiuosi 'kur yra paslėpta 
fiT* žintis tarp žmogaus ir gyvulio, kurio 
širdis nepažysta kalbamosios kalbos.

Kokiame pardžių pradžios rojuj, toli
majame tvėrimo rytmetyj, buvo takelis ku
riuo jų širdįs lankė viena kitą?

Jų nuolatinio ryšio žymės neišnyko, 
nors jų giminybė senai jau užmiršta.

Dar vis netikėtai, kokioje tai ne šio pa
saulio muzikoje, pabunda atminties šešė
liai, ir gyvulis žiuri į žmogaus veidą su ma
lonių pasitikėjimu, ir žmogus žiuri į jo akis 
meiliu nusistebėjimu.

. Atrodo kad susitiko du kaukėtu drau
gu ir vos tepasipažysta per kaukes.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

WMVMWMVM i

rašiau 
laiko, 
ius su 
Lietu- 
is rė
ti, bet 
•tas ir 
urėkit 
etuvą.
Clair

wwwwwwwwm|

Žaliu ir geltonu rišo lauku jau bė
ga rudens debesų šešėliai, greitai lydimi 
saulės.

Bitelės užmiršo rinkti savo medų; nuo 
šviesybės apsvaigusios, jos kvailai zvimbia 
ir lakioja.

Antįs ant upės salų linksmai kvaksi 
del pačių niekų.

Tegul niekas neina namol, broleliai, šį 
Argi nėra kas neša tavo vėliavą prie-1 rytą, tegul niekas neina į darbą. .

' Kovoje paimkime mėlynąjį dangų, 
bėgdami kirskime erdvės platybes.

Juokas plaukia oru kaip vandens putos 
ant vilnių.

Broleliai, dainomis pragaišinkime šį 
Ateik su savo slėpiningais garsais, at-[savorytmetį.

-Pik nemigos naktį, t
Aprengk mane raudonais ru'bais, pa

griebk mane už rankos ir vesk mane.
Tegul tavo vežimas bus prirengtas 

prie mano durų, tegul tavo arkliai nekan-| 
trauja.

Pakeik mano uždangalą ir su puikybe

Ar gi nebebus gražių apeigų musų ves
tuvėse?

Argi neperjuosi ’gražiu vainikėliu savo 
dailiųjų kasų?

šais tave, ir ar neužsidegs naktis tavo rau
donų žibintuvų liepsnomis, O Mirtie, mano 
Mirtie?

SAPNAS 
Ir vėl sapnuose 
tave regėjau, 
Ir vėl širdingai 
pamylavau....
Glėbyje savo 
tave turėjau, 
Spaudžiau, ir saldžiai 
pabučiavau....
Bet kad tai sapnas, 
ne tikrenybė — 
Man tik liudėsyj 
lieka buvot, 
Ilgėsiu kelią 
reikia klampoti, 
Svajonės Verčia 
tau vien dainuot.

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: Gerb. Pro

metėjus, kaip šios jo eilutės ro
do, vis dar sapnuoja. ' Ir kas, 
rodos, butų, išbust iš sapnų ir 
nueit ir pasiimt į glėbį tą apie 
kurią sapnuoja, ir tada viskas 
stotus tikrybėj, ko jis labai pa
sigenda, 
niekame 
veikimo.

Musų
jus savo sapnuose toli atsilikęs 
nuo savo pirmtakuno Promete- 
jaus kuris iš dangaus ugnį pa
vogė ir atnešė ant žemės.

Ir tada žmonės žiurėjo į sau
lę, džiaugėsi ja, lyg sapne, išto
lo, bet ugnies pačios ant žemės 
neturėjo. Prometėjus dasigavo 
į dangų, įsidegino į saulę pagalį 
ir su juo nulipo ant žemės su
teikdamas visam pasauliui ug
nies. Nors jis už tai nukentėjo, 
bet atsiekė tai ką kiti neįstengė. 
Nuo to laiko mes turime ugnį.

Sapnai yra dvejopi — vieni 
ką naktyje miegodamas sapnuo
ji, antri ką dieną gyvas būda
mas sapnuoji. Iš tų abiejų die
niniai sapnai yra tuštesni. Nak
tiniai sapnai apsireiškia be žmo
gaus valios, tankiai pasekmėj 
perdidelių sapnų dienomis. Bet 
sapnai dienos bėgiu, liuosa va
lia tveriami, yra kenksmingi ir 
tušti, nei tiek tikrenybės nepa- 
siekią kiek naktų^sapnai.

Geriau yra mažiau šnekėt, o 
daugiau klausyt, mažiau svajot- 
sapnuot, o daugiau dirbt, (tada 
tik prasiblaivys svajonės ir jų 
migloms nuėjus pamatysi tą ką 
tikrai jieškai.

Tankiai mes pamislijame: 
Musų žemė pilna yra visokių di
džių, vertų, prakilnių dalykų, 
yra lengviau gražiai apsieiti, o 
dauguma labiausia kimba tik 
prie to kas prasta, žema, negra
žu, ir didžiausį užsiganėdinimą 
randa ne (klausydami kitų nau
dingų pamokinimų, bet patįs 
pasakydami kitiems ką kvailo.

Kokie paiki tie smertehri žmo- 
neliai.

Gerb. Burba (iš So. Bostono) 
sako: “Kuo musų gerb. kores
pondentas Ledų Karalius vadin
sis vasarai užėjus? Varlių Ka
raliaus činas geriausia tiktų, ale 
tą činą jau senai vyčiai prisisa
vino.”

P. S. M. T. (???) iš Chicagos 
prisiuntė eiles vardu “Lietuvos 
Kareivių Daina”, kurias bandy
sime kaip nors kitame num. pa
talpinti.

5V
tik antgalvius ir
"Naujienų” No.

ži- 
70

Sapnai niekad niekam 
nepagelbėjo, reikėjo

poetais gerb. Promete-

Skaitant 
' ni'as iš jų, 

atrandame šitokį antgalvį:
“Britva nužudė savo motiną 

ir pati nusižudė.”
Iki šiolei dar svietas negirdė

jo apie gerb. Britvos motiną, ku
rią ši išdykėlė Britva nužudė, 
ir nematė kad pati gerb. Britva 
galėtų nusižudyti.

Slį
Mes nunešėme pas kurpių pa

taisyt čeverykus. žiūrėjome į 
jį susirietusį dirbant ir manėme 
sau: amatninkai iš pat senovės] 
užsiliko iki musų dienų, savoi 
amatą perduodami savo vaikams, | 
vaikai savo vaikams, ir taip atė
jo-iki šių dienų.

Tuo tarpu parėjo iš mokyk
los tojo kurpiaus sūnūs, o pas
kui jį ir duktė.

— Smarkų sūnų turi, — sa
kome jam. — Kuo jis mokinasi ? j

Kas tu esi, skaitytojau, skaitąs mano 
poemą už šimto metų nuo dabar?

Aš negaliu pasiųsti tau nei vienos gė
lelės iš šitų šaltinio turtų, nei vieno aukso 
spindulėlio iš tolimųjų debesų.

Atidaryk duris ir pasidairyk.
Pasirink savo žydinčiame darže pirm

pažvelgk į mano veidą, O Mirtie, mano šimto metų žuvusiųjų gėlių kvepiančio at- 
Mirtie! kninimo.

Gal savo širdies džiaugsme pajusi tą 
dgiaugsmą kurs dainavo čia vieną pavasa
rio rytmetį siųsdamas savo linksmutj bal
są per šimtą metų....

Vertė Karolis Vairas.

1ALISTAS
tikrą Specialistą, o M 
išlavintą daktarą. Tik
is arba profesorius na
ikia liga sergi ir kur 

pats tą jums pasakyt 
.vimo. Daugybė dakū- 
ėjo jus pagydyt kad jis 
tinai apsipažinimo ir pi- 
išrado jūsų tikros ligos 
s Radio-Scope-Raggi-I- 
ntgeno ir pilnas Bakte 
saminavimas kraujo afr 
krą jusą ligos prieiaiti 
aimsiu jus gydyt, jum 
senoji jusą sveikata ir 
gu turite nusilpnėjusiu 
nčiate nuo užnuodijinu 
iso kūno ir burnos, tai- 
Iglau laiko ir neaikvo- 
ištyrinėjimo tikrai pa- 

r tą padarysiu sąiinia- 
jeigu atainešit šį ap-

IALISTAS
i St. Cleveland 
ARIS 4.
nuo 6 iki B vakaH

Central 1766

IMAN CO.
luotojai ir staty- 
j. Rakandus pa
kraunant
Cleveland, Ohio.

Mudu žaisiva Mirties Žaislą šią naktį, 
mano jaunavedė ir aš.

Naktis juoda, debesįs danguj nerim
sta ir jūrių vilnįs daužosi.

Mudu apleidova savo sapnų lovą, ati- 
darėva duris ir išėjova lauk, mano jauna
vedė ir aš.

Mudu sėdiva supuoklėje, ir audros vė
jas stumia mudu priekin.

Mano jaunavedė suvirpėjo iš baimės 
ir malonės, ji dreba ir glaudžiasi prie mano 
krutinės. .

Ilgai aš ją maloningai glamonėjau.
Paklojau aš jai iš gėlių guolį ir užda

riau duris kad šviesa neliestų jos akių.
Meiliai, pabučiavau ją į lupas ir malo

ningai pašnabždėjau į ausį, ir ji pusiau pa
skendo svaigulyj. -

Ji žūvo begaliniame malonios saldybės 
ūke.

F, Ji neatsakė į mano bučkį, jos ausįs ne- 
[ girdėjo mano dainos.

šią naktį pasiekė mus audros šauks- 
r mas iš tyrų. ... — -

Mano jaunavedė krusterėjo ir pašoko 
[ ant kojų, pagriebė mane už rankos ir išėjo 
| laukan.

Vėjas draikė jos plaukus, jos uždanga-
I las švaistėsi, jos gėlės šnabždėjo ant kru- 
į lines.

Mirties ranka stūmė ją gyvybės glė-

MANO MYLIMAI
(Sekant Velykų pasveikinimo paveikslėlį) 

Kai paukšteliai šitie du 
Ant šakelių tarp žiedų 
■Džiaugias- saule, po žiemos, 
Jauskim džiaugsmą — aš ir tu.
Kai gėlelės gražios tos 
Praskėtę žiedus suvis, 
Taip ir mudu viens kitam 
Rodykim savas širdis.
Kai lapeliai tie žali 
Lai muš laimė nesuvys, 
Jr ko trokšta širdįs tik 
Laikas viską padarys.
Kai sėklelės pilnos tos 
Skirtos yra vaisių nešt, 
Lai troškimai mus karšti 
Išsipildo— neužgęst’.
Kai paukšteliai tie ore .
Čirška, skraido po dausas, 
Mintis leiskime skraidyt, • :
Ir svajokliu, kolei kas.

Adonis.

Gerb. Giedrutė (iš Brookly- 
no) prisiuntė {pastabą prie mu
sų pastabos tiipusioS pereitame 
num. prie p-lės K'lėąpatros eilių. 
Ji- rašo:

"Jus sakot nenorit kati poetai 
skraidytų po dausas, pas mnėulį 
ir žvaigždes, o nuolat savo laik
raštyj rašot apie astronomiją.ir 
visoiki'as žvaigždes. Kodėl tokią 
neteisybė? Kam viliojat žmo
nes apie jas mąstyt?”

Atsakymais: Pirmiausia, mes 
čia niekad apie žvaigždes (dan
giškas, ne žemiškas) nei burbt 
neprasitarėm, jeigu nereikėjo 
supint su gyvenimu, kaip tai 
kalbant apie poetų “saules” ir 

l- “žvaigždes”. Jeigu kitur kur 
I- šiame laikraštyje telpa apie jas 

tai jau ne Juokų Red. dalykas.
Antra, jeigu tenai ir rašoma 

apie žvaigždes tai visgi nepata
riama ant jų Skrist, ba gali nu- 
svilt sparnus. Patariama tik ži
not apie jas. Nes per astrono
mijos mokslą žmonės sužinojo 
kad žemė apvali, iš ko buna die
nos ir naktįs, kaip pasidarė že
mė ir saulė ir žvaigždės, kaip 
gali atsitikti su žeme, ir tt.

Pažinojimas astronomijos mO- ■ 
kslo yra tiek pat svarbus kaip 
sužinojimas žemės vidurių par- 
slapčių, patyrimas senovės lie
kanų Egipte ir kitur, ir tam pa
našiai.

Bet norėjimas nuskrist ant 
žvaigždės yra kas kita, ir tai 
vienas iš tokių dalykų kurie ’nie
kad neįvyks.

A,
Kada gerbi Spragilas pasisa- 

sakė apie savo šonkaulį, iš visų 
pasaulio kampų, vidurių, kerčių 
ir užkampių pasipylė nuo Slap
tų Spragilaičių SOS praneši
mai su patarimu gelbėtis ir sau
gotis, ba vieni bijo kad nesuirtų 
Slapta Spragilų Sąjunga, kiti 
kad gerb. Spragilo graudus ver
ksmai šonkaulių jieškojime ne
nutiltų; kiti pataria apsižiurėt 
ar tas šonkaulis nepriguli kitur.

— Mano sūnūs mokinasi ant 
advokato, — sako kurpius.

— O kuo manai dukterį mo
kint?

— Duktė nori but daktarė, 
motina nori leist ją ant vaisti
ninkės, o aš noriu kad ji išmok
tų darbą prie raštinės, kur prie, 
banko, ar tam panašiai. Bet 
kai užaugs matysime. — Altsa-I 
kė kurpius.

Paskui mes išėję pergalvojo
me daugelį savo pažįstamų ku
rie vienas buvo staliorius, kitas 
cinorius, kitas duonkepis, kitas 
kitokis, ir visi leido savo vaikus 
į mokslus, o ne savo amato juos 
mokino.

Ištikro, ateis laikas kad neliks 
nei vieno amatnin'ko, nebus kam 
nei čeverykų pataisyt, nei dra
panas sulopyt, nei namą pasta-

mui ima taisyti vieni nupieštus 
čeverykus, kiti nudėvėtas dra
panas, treti kitus darbus atlie
ka, ir niekad netruko tokių žmo
nių kurie nenori būti mokytais.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

FARMOS FARMOS
Gerbiami Lietuviai. Kurie norite 

apsigyvent ant gerą žemią ir tarpe 
savo tautos žmonią kur jau yra su
virs 400 Lietuvių apsipirkę Farmas,

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkčs žinau šitą kraštą gerai. 
Todėl galiu suteikti geriausius pata
rimus kaslink farmų pirkimo. Daug 
Lietuvių pirko Farmas per mane; 
jau devyni metai kaip patarnauju Lie
tuviams Farmų pirkime, šįmet irgi 
surinkau 63 Farmas del pardavimo. 
Daugelis Farmų parsiduoda su gyvu
liais, padargais ir apsėtais laukais. 
Farmos parsiduoda lengvais išmokėji
mais.

šįmet Farmos yra labai nupigę, to
dėl nesiduokit miestų agentėliams sa
ve apgauti bet kreipkitės prie manęs, 
o aš suteiksiu draugišką patarnavimą.

Reikalaukit Farmų Šurašo. (13) 
JOHN A. ŽEMAITIS

R. 1. Box 17 Fountain, Mich.

■ •• . — virs *10x1 jLjitfuuviu iijjsijjiritŲ r uictDętyt, nes vaikai nesiima savo te-^ ^ja apsigyvenę jausitės kaip Lietuvoj, 
vų amato, o tėvai amžinai negy
vens.

Bet nusiraminome pamanę tą 
kati ne visi nori mokslo, kad yra 
daugybė kurie jaunystę, niekais 
praleidžia, o kad gyvteht vistiek 
reikia, gailaus imasi nors kokio 
amato, ir savo gyvybsė 'palaiky-

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstiją Koftsulas Kaune 

dabar priima aplikacijas del pas- 
nortą visą sekančią metą kvotai. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard tikietais neturi laukti ilgai 
dėlto kad Cunard laivai išplaukia 
iš Europos kas kelinta diena.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje ir pagelbti pasa- 
žieriams savais patarnautojais. 
Sutaupo jiems laiką ir išlaidas del 
to kad pristato ’ pasažierius prie 
pat laivo; šis patarnavimas veltui.

Del tolesnią informaciją kreip
kitės pas bile laivą agentą, arba:

Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

Nuvyk skaus
mą šalin!

RaiSas petys, meB- 
lungiftkas trauky- i 
mas muskulų, iS- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Eipelleris 'ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonky Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th Su 
Brooklyn. N. Y.

Į Motinas Lietuves
Amerikoje

Apie septyniasdešimts penki metai atgal, Gail 
Borden, tyrėjas' ir ekspertas maisto dalykuose, 
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamatė 
kad nėra maisto svarbesnio kaip geras pienas; 
ir kad viskas priklauso nuo to pieno kokybės.
Po kelių metų studijos ir eksperimentavimo, jis 
surado tokį pieną ir pavadino jį Eaglė Pienu. 
Ir nuo tos dienos iki šiai Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausių maistų kurie išauklėjo milijonus 
'kūdikių j stiprius ir sveikus vaikus.
Eagle Penas yra gryniausias šviežias ūkio pienas 
sumaišytas su grynu cukrum ir supiltas į sanita
rinius ker.us-dėžes po to kaip diduma vandens bū
na iš jo prašalinta. Jei negali žindyti savo kūdi
kio. pabandyk Eagle Pieną. Jį rekomenduoja gy
dytojai iš visur delei jo grynumo. Jis lengvai šū
vi rškomas.

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle 
Pieną, savo kūdikio penėjimui, mes turim atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimų kaip jį prirengti 
kūdikiams visų amžių. Jei norit gauti šitų pa
mokinimų, išpildykit žemiau esantį kuponą ir pa
siuskit jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda 
geresnėsės gorsernės ir • delikatesų krautuvės.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

KUPONAS
Pažymėk kokios
MAITINIMO

KNYGA
Vardas _ ---__
Adr______________

literatūros nori
KŪDIKIU 
KNYGA

(Lith.)

CoM**1
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NEW YORK. U.S.A-
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
T

AMERIKONIŠKI
A2662 Mickey ......... ..

w Mickey—Medley
A2687 How Ya Gonna Keep Them Down

. ” When Yankee Doodle Sails
A2762 Can’t You Heah Me 'Callin .

” Smilin’ Through ...... J.
A2770 Carolina Sunshine . ......

” Give Me a Smile and a Kiss
A2771 You Can’t Get Lovin’ .....

” Pickaninny Don’t You Cry
A2772 Tell Motehr I’ll Be There ..

. Akordeonų Trio 
.. Rusiška

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Šokiams 
šešių 

Orkestro 
... Beno

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

.. Xylofono Solo 
Vyriškas Duetas 

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

........ Choras 
. . ............ Choras 
Vyriškas Duetas 
A Vyriškas Solo 
......'.Duetas 

” You Tell ’Em .......................... Duetas
A2979 Save a Little Dream for Me ...... Vyriškas Solo 

** Lonesome Alimony Blues ........ Vyriškas Solo 
A2984 You‘re the Only Girl That Made Me Cry . Solo 

” Drifting ..... ......................k Kvartetas 
A2987 Repasz Band March .............. Beno Muzika 

M American Legion March ........ . Beno Muzika

.. Muzukilis Trio 
Prince’s Orkestrą

...... .-.Dąina 
J..... . Daina 
.... Kvartetas 
Vyriška Daina 
. Muzika Trio 
.. Vriška Daina 

Moteriška Daina 
Moteriška Daina 
... Vriška. Daina

” Mork for the Night is Coming .... Vyriška Daina 
A2773 Yearning ................

” Karavan .............. 
A2783 Tell Me .................

’ Breeze, Blow My Baby Back
A2784 Forever Blowing Bubbles ’•. Saksofonų 

, ” Beautiful Ohio. ............. Saksofonų 
A2802 Down by the Meadow Brook 

” Enid—Valcas .........
A2806 Ida and Dot Polka .......

” Four Little Blackberries . 
A2809 Casey Jones .

H Steamboat Bill .......... 
A2821 Tell Me ........

” WonderfuT'Pal .......... 
A2835 I Gave Her That ....... 

” Don’t Take Advantage ..

Vyriškas 
Vyriškas 
Vyriškas
Vyriškas

____ Mi________ ________ Vyriškas
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas 

” Somebody ........................ Vyriškas
A2901 Oh! Reighn ...................

” Most Done Traveling ...........
A2954 Venetian Moon ..............I.

M My Isle of Golden Dreams ......
A2966 After You Get What You Want

E334

E387

E338

E343

E368

E433

E558

..... Orkestrą 
.............Daina 

........... .  Benas 

. Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
....... Muzika 
..... Orkestrą 
....... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E1503 Polka ........................ 
. ” Piesn o kazakie ......... .....
E1620 Drau Walzer, I .....,..........

” Drau Walzer II ..............
E1623 Neubayrischer Landler ........

’* Wo die Alpenrosen bluhn ......
E1683 Die Schonbrunner, Waltz....

”> Stets munter Maršas ..........
E1686 Breier Marsch ......'........

” Ottakringer Landler ...........
E1711 Du lockehder Fruhlingskind ...

Die Wienerwald .............
E17.16 Wir hab’n ka klans Geld .......

” Grinzinger Marsch .............
El738 Nach’n Weana Schlag .........

*’ S’ arme Hascherl ..... /.......
E1794 Vom Sekt sind die Geigen .....

” Du bist das Marchen Lebens ...
E1886 Nočenka temna ..............

” Nočevala tuČka zolotaja .......
'E1888 Prijdi ko mnie*....... .......

” Na zarie .....................
El890 Pjanyj čumak ................

” Sidit holub ...................
E1910 Kniebohrer Ladlęr....................

” Aus dem Hochwald, Valcas .....
E2004 Gdy slonce zachodzi Valcas ..

” Sliczna, Polka ................
E2018 Murklange I ......... .......

” Murklange II , ...............
E2129 Kamarinękaja .........x.......

” Persidskij marsz .............
Ę2181 Munchener Trompeten Landler 

” Birkenstoaner Landler .........
E2182 Immer an der Wand lang . • . .

” Einmal ist keinmal ...........
E2187 Zillertaler Postillion Marsch ...

” AufMer Alm, Waltz ...........
E2187Gaisbergbaum Landler .......

” Kirta in Gross Stritzelsdorr ...
l?2190 Der Steirerbua .................. Vokiška

” Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška
E2196 Kuntslerleben, Valcas ......

” Ueber den Wellen, Valcas ..
E2199 Liebestraum nach dem Ball

” Stephanie Gavotte . ....
E2203 Behut dich Gott ........

” Schlittschuhlaufer, Valcas 
E2220 Marsz ___............

MAIŠYTI 
Oj ra i Rach-ciach—Polka ..... 
Trzeci Maj .................... 
Monte Cristo—Valcas .......... 
Amerykanski Patrol ........... 

Krakowiak ... *........ ✓......... 
Cztery charne jagodki ...... .

Polka pogotowie ............... 
Marsz Warszawsky ...........
Hymn do Bogarodzicy ............ Vyriška 
Nie Opuszczaj nas .............. Vyriška 
Hej na hori tam ženci žnut ...... Ukrainų 
Divčia v siniach stojala .......... Ukrainų 

Kozak ........................... Lenkų
Ktory mnie zechce .............. Benas Mazurka 
Chlopecka .................. Armonikos Muzika 
Tęsknota za krajem .......... Armonika Maršas

E595 Ne čužoho roy bažajem .......... Ukrainų Duetas 
— ■ ............ Benas

... Ukrainų Daina 

......... Orkestrą 
iš operos, Baritonas 
...... Rusų Daina 
......... Orkestrą 
... Ukrainų Daina 
....... Kvartetas

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas 

. Benas 

. Benas 
, Benas 
i Daina

E560

jjdajuje tavo daite.” 
! po jo naujasis Krašto 
jalas Gailius sakė pr 
Įjetmiųktfcoj. Stiklior

Dr. Gašiaus kalbą 
jį kata. Po to buvo t 
feiosa® ir naujosios db 

su lietuvių ve&ėjais 
(airės komisijos nariais 
& ("Pr. Liet 1

Klaipėdos Krašto Direk- ;
torijos Įstatymas

Klaipėda, vas. 15 d. — šian- į 
dien pirmpiet, trumpai pirm ĮŽ J 
vai., Krašto Direktorijoj išHį^į 
m ingai valdžios gale tape* per
duota naujai Direktorijai.

Tam pribuvo sale atstovų ik
šiolinės bei naujosios valdžios j 
ir nariai augštosios santarviniu- ! 
kų nepaprastos komisijos, Vyr. , 
Komisaras Petisne ir kaipo ver
tėjas p. Linu.

Krašto prezidentas Simonai- > 
tis pirma paskaitė Lietuvių ir 
po to Vokiečių kalba sekantį pa
reiškimą:

PAREIŠKIMAS
Kada mes jau ištisas nedėlias 

derėjome su ypatingąja santar-j 
vi n inkų komisija, nusprendėme 
atsistatydinti, šitais- žingsnis pa
ėjo iš sekančių priežasčių:

1. Turėjo kas būti daroma 
idant santarvininkų autoritetą 

| atitaisius.
2. Ypatingoji santarvininkų 

komisija atsikartotinai tvirtai 
pareiškė kad į keletą dienų po 
provizorinės valdžios sudarymo, 
pasiuntinių konferencija galuti
nai išspręs Klaipėdos krašto li
kimą, o tai 'būtent sulyg Šilutės 
Deklaracija, ir 'kad toliau tuo
jau po įvykusio nusprendimo vi
sas vyriausias komisariatas ir 
apstatymo kariumenė iš krašto 
atstos.

Mes negalime abejoti 'apie au- 
gštcedos komisijos, kuri vardan 
Santarvininkų vyriausybių davė 
šituos pareiškimus, teisingumą, 
ir todėl kaip geri patriotai nu
sprendėme šitą žingsnį daryti.

Mes visi velijame kad Klaipė
dos kraštas turėtų žydinčią at
eitį. Todėl kreipiamės į musų 
tautiečius tuo prašymu, padėti 
idant šitą mierį atsiekus.

Kada mes laisvę iškovojome, 
mes ir saugosime ją kad vėl ne- 
pakliuftume į vergovę.

Klaipėdos kraštas lai gyvuo
ja priglaustas prie Lietu-vos 
Respublikas!
E. Simonaitis, Dr. Gaigalaitis, 

Reisgys, Tolei'kis, Lekšas.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

E2709
Dainą 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

,...... Orkestrą 
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” Pity me ............................ Orkestrą 
E4173 Circus Clowns, ................. ...... Benas 

” Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
E4181 Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 
t ” Pilviškių valcas ...................... Benas 

E4185 Pieęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas 
Muzikalis Kvartetas 
,............ Benas 
............. Benas 
.... Lenkiška Daina 
.... Lenkiška Daina

E3305

E3314

E3350

E3352

E3354
Akordeonas 
Akordeonas 
Akordeonas 

. Akordeonas 
... Orkestrą 

Orkestrą 
... Orkestrą 
... Orkestrą 
.. Xylofonas 
'.. Xylofonas 
... Orkestrą 
... Orkestrą 
... Orkestrą 
.. Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

.. Kvartetas 
............ .......... . ..,,. Benas 

.. Glemžų Pranė, Monologas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina

Hemais Vokiška 
Vokiška 
Ukrainų 
Ukrainų

Rusiška 
Rusiška

Lenkiška 
Lenkiška

..... Rusų 

... Rusų 
.. Ukrainų 
. Ukrainų,. Daina

Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
,..... Orkestrą 
...... Orkestrą 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 

Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 
........... Orkestrą 
....... Orkestrą 
. ..... Orkestrą 
....... Orkestrą 
Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 
,.... . Orkestrą 
....... Orkestrą

Lenkiška 
Lenkiška

Muzikalia 
Muzikalia

Akordeonų
Akoraeonų

. Akordeonų
. Akordeonų
. Lenkiškas
. Lenkiškas
. Lenkiškas

E3362

Nie wiem sam ...........
Wiązanka kwiatow Polskich 
Kujawiaki ludowe ....... 
Polka Mazurka ........... 
Pas-d’Espagne ............

E3477 Kto wesolo umie žyc.......
” Na wodzie ......

E3479 Wieczory zimowe -
” Dziadunio, Polka ..

E3480 Na falach Dunaju, Valcas ..
” Djabelek, Polka ...........

E3488 Posledniaja piaterka ....... 
” Serdce liubvi, Mazurka......

E3513 Carmen Sylvia, Valcas .......
” Erinnerungeh an Herkulesb’d, Valcas 

E3583 Oto za piesnia ..........
” Vaol da po riečke ........

E3686 Den Gospoden nastupaet
” K oruziju ..........;...

E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto 
” Mano skarbas, Valcas ..

E3629 Sprzcdana kanapa .......

73414

73417

” Majcherek u adwokatowej .. 
E3634 Iz pod kamuška, Mazurka ..

” Gusarskaja polka ..........
E3661 Ein Herz und ein Sinn .......

” Kartner Madeln, Maršas ....
E3736 Parobecek ei ja ..........

” Polak nie sluga ....................
E3766 Elekt.ryczny Tramwaj, Polka 

” Mazur Wilanowskiego ......
73798 Kur vėjai pučia ............, 

” Esu garbingas vyras.......
E3833 Smiech, Polka ..........., 

” Halina, Mazur .............*<
E3841 Atėjo žiemelė .............
' ” Vai kad aš išjojau . \ .....
E3842 Sveika Marija .....’......

’i Avė Maria, Lotyniškai ......
E3855Kacheli .. ...................

” Bajuški baju ...............
E3885 Od sela, do sela ..........

” Oj. na hori terep ......... 
E3900 Pareniok ..................

” Zviety .....................................
E4028 Kuba Jeneral........................

” Hosa Dyna .... .......... 
E4039 Hungarų šokis No. 14........

” Penktas Hungarų šokis .......
E4061 Marys moja, Valcas ......

” Presmiešno .......... 1
E4152 Modlitwa Panska ......

” Ludu moj ludu .. ....
E4153 Owczareczek .................

” Nie wydrzecie ......... 
E4165 Rusų Liuosybės Maršas

”• Czarujące Oczy, Valcas . 
E4238 Rūtų Darželis, Mazurka

” Jaunimo Polka ......... 
E4241 Na fijarce ....... 7.....

" Žyczenie ................

Lietuviškaa 
Lietuviškas 
Lietuviškas 
Lietuviškas

Daina 
Daina 
Daina 
Dainiu 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Lietuviškas Monologas
Lietuviškas Monologas 

........... Orkestrą 
.... Klarnetą Solo 
... Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina

.. Lenkiška 

.. Lenkiška 

.. Lenkiška 

... Lenkiška

Choras 
Choras 
Choras 
Choras 

... J. čižauskas, Baritonas 
.. J. čižauskas, Baritonas 

.... Orkestrą 
. Akordeonas Solo 

. Akordeonas Solo 
Skandinavų 
Skandinavų

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas 
Home Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas 
Polski przemysl niech nam ......  Lenkiška Daina
Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina 
International March Muzikalis Kvartetas
Riviera March .. . ........._. Muzikalis Kvartetas 
Jestem sobie ulan zwawy ... .. Lenkiška Daina 
Zamknij Kaska wrota .......... Lenkiška Daina 

E4562 Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą 
” Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas 

E456? Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
” Jedzie ulan lasem ...'........... Lenkiška -Daina 

E4G14 Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą 
” One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork. 

E4615 Girls from the West .......... Akordeonas Solo
Akordeonas Solo

.. Orkestrą 
.. Orkestrą

. Rusiški J uokai 

. Rusiški Juokai 
•Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą
Lenkiška Daina 

... Lenkiška Daina 

.......... 'Orkestrą 

........ Orkestr 

........ Orkestrą 

.... i....... Orkestrą
Orkestrą

I_____ _______ . Orkestrą
E4724 Victory Dance ......... Muzikalis Kvartetas| 

” Everybody’s Gallop ...... Muzikalis Kvartetas
E4751 Golden Youth .............. Muzikalis Kvartetas 

” Lights Out ......................... Orkestrą 
E4753 Cupid’s Dream ...................... Orkestrą 

” Colibri, Valcas .............. ........ Orkestrą 
E4761 Piesn dziadowska 1 ............ Lenkiška Daina 

. ” Piesn dziadowska 2 ........... Lenkiška Daina 
E-J790 Rosemary, Polka .............. Alpų Kvartetas 

” Hop sa-sa, šokiui muzika ........ Alpų Kvartetas 
E4921 Stražacka Polka ................... Orkestrą 

” Na Rozgrewkę, Oberek ................ Orkestrą 
E6036 Choma pjanyj ............. Ukrainų Choras 

” Oj ehodyla divČina berižkom ..... Ukrainų Choras 
E6040 O Bože Jezu, Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 

” Hei bracia, czy wy spicie .......... Lenkų Choras 
E6041 Chlopskie wesele .................... Lenkiškas Duetas

” Jak wiesz že nie potrafisz . .... Lenkiški Juokai 
E6042 _Kuba Jurek, Mazurka ............... Orkestrą

Orkestrą
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

E4510

E4534

E4539

” Peasant Feast, Valcas .... 
E4639 Happy Hours in Golden West I, . .

” Happy Hour in Golden West II 
E4654 V gostiah ................. 
| ” Komičeskaja smies _........ 
E4658 Gypsy Love, Valcas ...' j ....

” Don Juan, Valcas .......... 
E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu ....

” Spiewki oddzialu Beliny . .
E4694 Country Fair ..............

” Evergreen, Polka ..........1 
E4722 Homeward Bound, One Step

” American Beauty, Fox Trot
E4723 The Bride ................. Balalaikų 

” Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų

” Bialy mazur ..........
E6043 Niewinna panna.........

” Smieszna sztuka ......
E6044 Zgadzasz šie? .......

“ On byl dūžy, ona mala
E6045 Piękna Warszawo ___

” Slowianin, Mazurka ..
E6056 Kirka am Land ......

” Bierpolka .... ........

Lenkiškas 
Lenkiški 

. Lenkiški 
. Lenkiški_____
- Lenkiška Daina 
....... Orkestrą 
........ Orkestrą 
....... Orkestrą

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave Cleveland Ohio
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Tada n. Linn paskaitė įstaty
mą sulyg kuriuo įstatoma nau
joji valdžia, pirmininkaujama 
Dr. Gailiaus.

Tam nusidavus, Santarvinin
kų komisijos pirmininkas, Olin- 
chant, Prancūzų kalboj pasakė 
prakalbą, musų 
sekančią*.

“Iki Versalio 
tosios sutartįs 
vimui ir dalinimuli. Bet Veraa- 
lės sutartis savo pamatui dėjosi 
dėsnius tiesos, teisybės, laisvės 
ir tautų išvadavimo. Ji Klaipė
dos kraštą atskyrė nuo Vokie- 
tiijbs. Santarvininkų Vyriausdo- 
sips Valstybės norėjo jo likimą 
nustatyti. Beit tatai jos tik ga
lėjo padaryti pripažinus Lietu
vą de jure, kas juk, kaip atsime
nate, gruodžio 14 d. 1922 m. ir 
nusidavė.

“Pasiuntinių Konferencija nu
tarė pasiųsti nepaprastą komi
siją tvaikai ir santarvininkų au
toritetui atitaisyti, idant jai ga
lima butų laisvai apie krašto 'li
kimą išsireikšti.

“Tapi tikslui mes sudarėme 
p. Gailiaus ministeriją. Pribu- 
nant Santarvininkų valstybių 
vyriausiam komisarui mes ją 
čionai iškilminlgaa {statome. As 
veliju kad naujasis kabinetas 
užsitarnautų gražų vardą Tau
tinio Susiderėjimo Ministerija. 
Josios uždavinis yra (sunkus. 
Idant iš visų sunkenybių išė
jus, reikės jai paramos visų par
tijų ir patarimų iš visų atsako
mų žmonių.

Santarvės valstybės labai 
trumpu laiku,, vaduodamos di
džiųjų obalsių, kuriuis aš viršuj 
minėjau, apie krašto likimą iš
sitars. Jus galite jų išsprendi
mu pasitikėti, kuris vaduosis tik 
tuo rupesniu kurį jos visuomet 
del Klaipėdos pareiškė. Tam 
išsprendimui įvykus Vyr. Komi
saras1 su Santarvės kariumenę 
laivais išvažiuos.

“Klaipėdos krašto gimine, no 
turą daug yra už tave dariusi, 
ji tavo kraštą pastatė prie iš
takos didelės upės, kurios ver
smė guli viduryje Europos. Nuo 
tavo darbo, nuo gero išsivysty-, 
mo tavo uosto priklauso darbas 
ir tarpimas tūkstančių tūkstan
čių žmonių gyvenančių Nemuno 
ištakos krašte. Išpiidyk todėl 
kas tau likta, triūsdama ramiai

kalbon išvertus

sutarties dary- 
d erė j b užkaria-

¥

Kelme
Dvarininkas R. 

baisiai elgiasi su c 
Kumečių kovojama 
kiek žmoniškesnių t 
saro, malki), ir k. 
dvarininkas atiduot 
Nora ėjo prie teisi 
pasipirktais, matini 
kais, bet nieko nda 
po nubaustas.

Geda liudininkai 
degtinę parsiduoda. 
Įdek žinomą, nei r 
nas tik apgavo, ir v 

•; CDarb."

Degtine Girai
Rokiškis. —• Nuo 

rimo Lietuvos Valsty 
n gyvuoja pas mu 
geriau sakant smukini 
tags koks buvusis Ji 
lakėjas smuklę — po 
rėk jau namus sau bi 
lot? tokį šmugelį beu 

Pastaruoju laiku ndn 
®a mažinti emuHes, 
džiausiąs šaltinis kuris, 
degtine visas miesto 
randasi pačiame centre 
™ — gimnazijos ra 

Gėda Rokiškėnams k 
feijia nors iš tokių si 
Wp gimnazija išvykti i 

atsitikimas



DIRVA 7
LIETUVOS

dos Krašto Direk- į 
rijos Įstatymas 
■da, vas. 15 d. — šfagj 
npiet, trumpai pirm U 
ašto Direktorijoj iSkg? 
valdžios gale 'tapeper- Į 
aujai Direktorijai, 
jribtrvo šalę atstovų i- į 
bei naujosios valdžios I 
augštosios santarviniu- [ 

prastos komisijos, Vyr. į 
as Petisme ir kaipo ve.1 
Linn.

> prezidentas Simonai- 
ia paskaitė Lietuvių ii t 
kiečių kalba sekantį pa-

PAREIŠKIMAS 
mes jau ištisas nedėlias 
! su ypatingąja šautai" 
komisija, nusprendėme’ 

dinfti. šitas žingsnis pa
kančių priežasčių: 
tėjo kas būti daroma 
intarvininkų autoritetą | 
>• ' - -. 
atmgoji santarvinmki; Į 

atsikartotinai tvirtai 
kad j keletą dienų po 

nes valdžios sudarymo, t 
lių konferencija gaiuti- i 
•ęs Klaipėdos krašto Ii-j 
ai būtent sulyg Šilutės i 
ija, ir kad toliau tuo- į 
ykusio nusprendimo vi-1 
ausias komisariatas ir | 
io kariumenė iš krašto!

sgalime abejoti apie au- Į 
komisijos, kuri vardan į 
linkų vyriausybių davė | 
^reiškimus, teisingumų, I 
kaip geri patriotai nu- r 
ie šitą žingsnį daryti. L 
si velijame kad Klaipė- l 
tas turėtų žydinčią at-1 
iel kreipiamės j musų į, 
i tuo prašymu, padėti | 
į mietų atsiekus.
nes laisvę iškovojome, 
ugosime ją kad vėl ne- į 
te į vergovę.
os kraštos lai gyvuo- į 
lustas prie Lietuvos t 
os!
ai’tis, Dr. Gaigalaitis, 
rs, Toleikis, Lekšas.
. Linn paskaitė įstaty- 

kuriuo įstatoma nau- 
ižia, pirmininkaujama 
aus.
lusidavus, Samtarvinin- 
31 jos pirmininkas, Clin- 
rancuzų kalboj pasakė 
, musų kalbon išvertus

Versalio sutarties dary- 
u tartus derėjo užkarta- 
dalinimuli. Bet Veraa- 
tis savo pamatui dėjosi 
tiesos, teisybės, laisvės 
išvadavimo. Ji Klaipė 
tą atskyrė nuo Vokie-j 
antarvininkų Vyriausio-Į. 
£tybės norėjo jo likimai 
i. Bet tatai jos tik gt j 
taryti pripažinus Lietu
ve, kas juk, kaip atshne-Į 
uodžio 14 d. 1922 m. ir 
b
imtinių Konferencija nu
siųsti nepaprastą komi
kai ir santarvininkų au- [ 

atitaisyti,, idant jai p-' p 
tų laisvai apie krašto Ii- į 
jireikšti.

tikisi ui mes sudarėme Į 
aus ministeriją. Pribu-į 
•antarvininkų valstybių Į 
iam komisarui mes ji Į 
skilmingai įstatome. Ai Į 
tad naujasis kabinetu! 
tautų gražų vardą Tau- 
usiderėjimo Ministerija į 
uždavinis yra sunkus. į 
š visų sunkenybių išė-l 
kės jai paramos visų par- 
patarimų iš visų atsako-Į 
airių.
irvės valstybės labai į 

laiku,, vaduodamos di- į 
obalsių, kuriui aš viršuj į 
i, apie krašto likimais-
Jus galite jų išsprendė Į 

įtikėti, kuris vaduosią tikI 
iešmu kurį jos visuomet r 
aipėdos pareiškė. Ten į 
dūmui įvykus Vyr. Komi-' 
su Santarvės kariūnėm!
išvažiuos.

ipėdos krašto gimine, no I 
aug yra už tave darius.1 
i kraštą pastatė prie iš- 
iidelės upės, kurios va- į, 
iii viduryje Europos. Nuo į 
arbo, nuo gero išsivysi?- e 
■o uosto priklauso darbas 
•imas tūkstančių tuksiu-1 
onių gyvenančių Nemune • 
i krašte. Išpiidyk todd į 
u likta, triūsdama rami* į

ir pakajuje tavo darbais.”
Po jo naujasis Krašto Prezi

dentas Gailius sakė prakalbą 
Lietuvių kalboj. Stikiiorius iš
vertė Dr. Gailiaus kalbą Vokie-
čių kalbon. Po to buvo bendras 
senosios ir naujosios direktori
jos su Lietuvių veikėjais ir san
tarvės komisijos nariais užkan
dis. , (“Pr. Liet. Balsas”)

v v •*

Pirmoji Nepriklausomy
bės Šventė Klaipėdoj

Kelmė
Jau nuo pat ryito pradėjo rin

ktis į miestą didžios daugybės 
laukininkų ir domingai klausinė- 
jo kur tai bus kariumenės para
das. Diena pasitaikė labai gra
ži. Tartum ir pats dangus su 
mumis džiaugėsi, skaisčiai nu- 
giedrėjęs. Niekas nenorėjo kam
baryje būti, visi ėjo į gatvę. 
Apie pusę 12 valandos atvyko 
pas Krašto Direktorijos rumus 
trįs kuopos (savanorių ir vienas 
eskadronas /‘Mirties Husarų”, 
žmonių minia užtvenkė visą ga
tvę. Ties direktorija susirinko 
visas buris augštųjų svečių: 
Lietuvos Respublikos nepapras
tas atstovas A. Smetona su sa
vo pirmuoju sekretorium Mer
kiu ir Karo Attache Maj. Jaku
tis, toliau visi Vyr. Gelb. Komi
teto, Krašto Direktorijos, ir kt. 
štabo nariai. Kariumenės dalįs 
išsirikiavo į eilę, nerikiuotės sa
vanoriai sustojo į špalierius, ap
linkui apsupo minia. Lygiai 12 
vai. pasirodė Armijos Vado au
tomobilius. Pulko orkestras su
griežė sutikimo maršą. -Armi
jas Vadą Pulk. Budrį pasitiko 
raportu Parado Tvarkytojas Ma
joras Strelninks. Armijos Va
das apėjo frontą pasisveikinda
mas su Atskiromis dalimis. Sy
kiu buvo visas armijos štabas. 
Po to Pulk. Budrys pasakė į sa
vanorius karštą prakalbą, svei
kindamas juos su pirmąją link
sma Nepriklausomybės švente.

Toliau orkestras sugriežė him
ną, Parado tvarkytojas padavė 
komandą iškilmės maršui. Sa
vanorių kariumenės dalįs tvar
kingomis eilėmis žengine praė
jo pro Armijos Vadą ir evečiuls. 
Ypatingai didelį įspūdį padarė 
“Mirties .Husarų” ^ eskadronas, 
kurs nuogais kardais lyg vėjas 
didele smarkybe pralėkė galo
pu. žmonių minia lyg jure nu
bangavo paskui besiskirstančią 
savo kariumenę. Visų veidai 
buvo pilni džiaugsmo, nes matė 
ne savo priešus bet savo apgy- 
nėj us maršeruojant pavyzdin
goje tvarkoje. Ilgai dar kalbė
jo būriai žmonių, sustoję gatvė
se, ir aikštėje apie savo jaunus 
narsuolius, lygindami juos, pa
vyzdingiausiai karįumenei.

Nuo 1 iki 3 vai. tą dieną buvo 
iškilmingas priėmimas svečių. 
pas Lietuvos Atstovą J. žilių.

Po kariumenės ir savanorių 
parado šaulių Salėje atsibuvo 
iškilmingi šventei švęsti pietus, 
kame atsibuvo patriotiškos kal
bos ir linkėjimai Klaipėdos kraš
tui. (“Pr. Liet. Balsas”)

▼ ▼ V

Kelmė
Dvarininkas R. Mižutavičius 

baisiai elgiasi su darbininkais. 
Kumečių kovojama ir. del bent 
kiek žmoniškesnių butų, del pa
šaro, malkų, ir k. Buvo galop 
dvarininkas atiduota teisman. 
Nors ėjo prie teismą stalo su 
pasipirktais, matomai, liudinin
kais, -bet nieko nelaimėjo ir ta
po nubaustas.

Gėda liudihinkams kurie už 
degtinę parsiduoda. Tečiau jos, 
kiek žinoma, nei nematė. Po
nas tik apgavo, ir viskas.

(“Darb.”)
▼ V ▼

Degtinė Gimnazijoje
Rokiškis. — Nuo pat įsikū

rimo Lietuvos Valstybės geriau
sia gyvuoja pas mus smuklės, 
geriau sakant smuklininkai. Ati
dengs koks buvusis kirpėjas ar 
lakėjas smuklę — po metų žiū
rėk jau Pamuš sau bestatąs ar 
kitą kokį šmugelį beuždedąs. ■

Pastaruoju laiku ndrs jau pra
dėta mažinti smukles, bet di
džiausias šaltinis kuris.aprūpina 
degtine visas miesto smukles 
randasi pačiame centre, ir dar 
kame — gimnazijos rūmuose.

Gėda Rokiškėnams kad neįs
tengia nors iš tokių šventyklų 
kaip gimnazija išvykti smukles. 
Nelaimingas atsitikimas

Reikalaukit “Dirvoj” Siu Naudingu Knygų
SAN FRANCISCO, CAL.

Musų mieste ir apielinkėj ran
dasi nemažas būrelis Lietuvių. 
Vieni dirba prie cukraus, kiti 
prie akmeninių darbų, vėl kiti 
yra amatninkai, taipgi randasi 
keletas pramoninkų. Visiems 
sekasi neblogiausia. Pereitais 
ir šiais metais, musų miestas 
pakilo pramonėje gan augštai, 
iš priežasties didelio laivų in- 
plaukimo ir išplaukimo kasdiena l 
į Rytus, Aziją, ir į Pietinę Ame
riką; budavojimas namų ir taip 
didelių budinkų eina kasdiena 
pirmyn; galima sakyti kad nėra 
tos gatvės ant kurios nebūtų 
statoma apie penketas ar šeše
tas naujų namų, pertai yra sto
ka darbininkų suprantančių bu- 
davojimo darbus. s Atvažiavus 
iš kitur pesunku darbas gauti, 
ypatingai amatninkams.

Oras čia per ištisus metus la
bai gražus. Palmos, eucolyptai 
ir kitokie medžiai žaliuoja, gė
lių žydėjimas nepasibaigia nie
kados; žodžiu tariant, čia per 
išilgus metus vasara, todėl gy
venimas Kalifornijoj yra links
mas.

Bet nelaimė tame kad tarpe 
vietinių Lietuvių nėra sutikimo. 
Ypatingai kasdieninė kova tę
siasi tarp Lietuvių-patriotų ir 
socialistų-bolševikų. Tarp pat
riotų randasi protaujančių ir pa- 
tsovių žmonių kurie žengia prie 
apšvietos ir viengentiškos mei
lės, bet tarp socialįstų sunku yra 
rasti sveikai mąstantį žmogelį 
nors vieną. Galima sakyti nė
ra tarp jų nei vieno kurs mokė
tų atsakančiai rašyti ar skaity
ti, visi jie yra amžini tamsunai 
ir ardytojai vietinės patriotiš
kos organizacijos prie kurios jie 
.taipgi yra prisirašę (socialistų 
bolševikų priėmimas į patriotiš
kas organizacijas. atneša daug 
nemalonumo Lietuviams)! Vi-, 
sųpirma, kada tiktai yra rengia
ma patriotiškos , organizacijos 
vakarėlis, tuojau “jie’’ yra pir
mutiniai prie atlikimo tos už
duoties, Nieko butų jei “jie” 
darbuotųsi del labo Lietuvių, 
bet-atbulai: “jie” parengia tam 
tikrą agitativišką veikalėlį sa
vo juodos propagandos skleidi
mui. Taip esant, nors dauguma 

| geresnių vyrukų norėtų sykiu 
pasidarbuoti, ‘bet negalima, ries 
su “jais” sveikai portaujančiam 
žmogui negalima draugauti ir 
veikti; na tada “jie” patįs daro 
kaip išmano. Jeigu reikia pa
rašyt apgarsinimą, tarp jų nėra 
kam.

čia patalpinsiu vieną iš ap
garsinimų kurą parašė vienas 
“jų” ir atspausdino Amerikoniš
ka spaustuvė pagal jo priežiūrą 
ir nurodymus:

TIATRAS ir BALIUS
Scieno J. Statoma. Vieno.

Veiksmo. Vaizdelis. 
Nesusipratėliai, jo Jistaiga S. 1.

a. 106 kp. ir Lietuvos. Sun u 
ir Dukterų Draugystes

San -Francisco, California 
Kuris Atsibus Siasta Dienova- 

kare 'spalio 14D, 1922.
Kaip 7:30 Vakure Finnū Svetai

nei ant 20 Flint. Gaitves.
Netol: 16 tos Gatves taig; Kvie
čiame visus Vietos Lietuvius Ko 
Skaitlingiausia at Šilan Kity 
Kaip San Francisco teip ir Oak- 
lande Givianancius nes čia Tiat- 
ra neką tankei; losemi ir sis 
Vaidelis Jisivaizdinis iš Kasdie
ninis Darbo Žmonių Su Darp 
Daveis Givenimo tikimies Kad 
Kiekviena atsilankusi uz inte
resuos ne praleiskite sios Progos 
Jog ne Sigailietumet izianga 35 
ypatai.

Kvircia visus Rengimo
Komitetas.

žmonėliai gaudami tokį ap
garsinimą nežino ką tas reiškia. 
Bet, tas apgarsinimais rašyta 
“taip- daug protaujančio ir at
sižymėjusio” musų kolonijoj. 
Gerai butų kad. panašus “aitsi- 
žymėjėliai” vietoj kitus mokin
ti patįs Save’ pasimokintų.)

Taipgi turime mes čia antrą 
“smarkų socialistą”, kitaip “stu
dentą” iš Stanford Universiteto, 
kuris yra “garsus” kalbėtojas; 
bet nelaimė, tas vadinamas “stu
dentas” yra tiktai šlaviką® ir 
dulkių 'gaudytojas Universitete, 
nes Stanford Universiteto fa
kultetas nepažįsta ir negirdėjo

apie panašų “studentą”, Lietu-; 
vį. Tokie tai “veikėjai” sklei
džia juodą savo propagandą už
kenkdami patriotiškam darbui 
tarp vietos Lietuvių. Bet, lai
kui bėgant, turės griūti “jų” 
agitacija, nes čionykščiai Lietu
viai mažai 'ką kreipia atidos į 
jų tuščias svajone® ir šmeiži
mus.

■Kaip čia taip ir kitur, patrio
tiškos Lietuvių organizacijos tu
rėtų išvaikyti panašius “juodus 
agitatorius” iš savo kuopelių ir 
veikti solidariškai tarp savęs, 
be “jųjų” paramsčių, ir ateity
je saugotis nepriimti tokių ‘tei
kėjų” į savo tarpą.

šikšnosparnis.

C. BROOKLYN, N. Y.
• Kaip visur taip ir pas mus 
visko atsitinka, štai praeitą ru
denį vyskupas' pranešė musų 
avių ganytojui kad jis iš Lietu
vių surinktų $1500 dėl Airių mo
kyklos. Tokia suma, $1,500, iš
tarti nesunku, bet surinkti iš 
neperdidelės parapijos kaip mu
sų tai kas kita, štai nesenai 
vargšas musų piemenėlis surin
kęs apie $1,00.0 pridavė vysku
pui, o dar $500 dar nežinia ka
da >gaus, nes ir žmoneįiams tie 
nelabi dolariai patįs į kišenių 
nepuola, reikia sunkiai uždirb
ti. O vyskupo pasaky ta “duok”, 
ir tas turi būti išpildyta bė at- 
sisakinėjimo.

Negana to, štai Romuvos or- 
denas paskelbia Kazimiero Se
serims vajų — ir čia turi no- 
roms-nenoroms dirbti ir kauiint 
iš vargšų žmonelių sunkiai už
dirbtus centus.

Tokioms aplinkybėm® susidė
jus, 'kovo 11 d. musų avelių ga
nytojas jau per ašaras prašė 
viernųjų kad gelbėtų- ir duotų 
pinigų del patenkinimo visų dy
kaduonių. Išgirdę tokius prane- 
šimūlš iš gavo piemenėlio, net ir 
ištikimiausios avelės pradėjo 
rugoti kad 'girdi “jau perdaug”. 
Bet musų piemuo sumanus ir 
rado puikią išeiti’, Tą pat die
ną, ponavo ‘graudžių verksmų’, 
praneša kad šį vakarą praside
da misijos, laikys tėvai Marijo
nai — Kun. Andziulis ir Ci'ko-

ta. Tiedu tėveliai ir dūmė žmo
nėms akis per visas astuonias 
dienas, nuo kovo 11 iki 18, kas 
vakaras po tris valandas. Pa- 
gal tų tėvelių, visi žmonės pa
saulyje, kaip Biblijos studentai 
taip ir kiti, išskyrus kuniguĄ 
nieko nežino, ar ar jie žiuri į 
knygą ar į špygą tai 'vis tas 
pats. Taipgi tą savaitę atėjo 
žinios apie krizį Lietuvos val
džioj, ir ant to jie sušuko: “Ma
tot ką bedieviai padarė, nuver
tė Lietuvos valdžią!” Paskuti
nę dieną savo "misijų”, kovo 18 
d., -jie apdalijo žmones sulais 
šv. Tėvo “atpuskais” ir savo 
devyniais prisakymaiš, iš kurių 
aštuoni skamba taip: “Skaityk 
katalikiškas knygas ir laikraš
čius; pažink geriau savo tikėji
mą ir nenuodink savo dūšios 
bedievių raštais.”

Po tokios agitacijos žinoma 
turėjo neblogas pasekmes, nes 
nekuriems kurių galvos buvo 
pradėję atsisukti tiesiai, vėl ta
po užsuktos į užpakalį, net dau
guma ir “svieto lygintojų” tapo 
gerais atsivertėliais ir jau eina 
velykinės/ Nekuriems pastebė
jus kodėl jie taip pasikeitė, at
sakė: “Nėra kur dėtis, nes dar
ban jau nėra nei 33 (po tuo num. 
ant Hudson aye.- jie turėjo per 
keletą metų sueigos butą, bet 
jis dabar jau panaikintas), nė
ra kur nueiti, tai reikia eiti į 
bažnyčią.’’ Tokie tai svieto ly
gintojai: kur vėjas pučia ten 
jie linksta. Lietuvos Simus:

Pajieškojimas iš Lietuvos
Pajieškau savo vyro Adomo 

Grigonio, 35 metų amžiaus, iš 
Kalvių miest., Trakų apšk. Iš
važiavo Amerikon '1913 m. ir 
nedavė apie save jokios žinio®. 
Aš palakta viena su jo sunum. 
Prašau jį patį atsišaukti arba 
kas apie jį žino pranešti.

V. Grigonienė, Kalvių miest., 
Kruoniu paš., Trakų aps.

Lithuania. *
V.V.V.W/AWAW.W.WA 
I LOUIS EISENBERG S 
JjTuri Geležinių Daiktų, Pečių;* j 
*! Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, ;! 
■J Lieja ir Stogams dangalų >J 
:■ 1169 East 79th St. N. E. !> 
į Princeton 1337-K į* 
WWVVSAA/WWVViAAAMVVWV

LIETUVOS TRISPALVĖ
' VĖLIAVA

Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliavą, paro
dymui savo patriotiškumo ir ištikimybės Lietuvai.

“VlėNYBĖS” BėNDROVĖJ GALIMA GAUTI:
Vilnonę, 6 pėdų didžio vėliava ............. $6.00' 
Gražiaus audeklo, 6 pėdų didžio.................$3.75
Mažos su koteliais, 8 colių didžio po ......,. 25c 
5H colių didžio, su kotu'kais po........ .15c

Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus. Per- 
kupčiams duodame didelį'nuošimtį ir apmokam persiunti
mo lėšas. Pasinaudokite proga.

“VIENYBĖ”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
“Vienybė” išeina du kartu savaitėj, kaina metams $3,50.

Prenumerata į Lietuvą $4.50.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis 
ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir-svarbių.žinių, yra naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
gruodžio, mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį kaleiidorių. Užsirašykit 
dabar, turėsit naudingą laikrašti.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietu
vį”, pardavinėti knygas ir gražias laiškams popie- 
ras. — Andresuokit laiškus ir pinigus siųsdami:

“AMERIKOS LIETŪV.1S”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

-NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.06;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1735 S. Halsted St. Chicago, Ill.

EKONOMIJA - SOCIALOGIJA 
POLITIKA

turėtų kiekvienas protaujantis darbininkas per
skaityti- Pagal K. Kautskj paraSė Z. Aleksa.
So. Boston, Mass., 1914, pusi. 28............. 10c

1425. Apie Turtų Išdirbimų. Parašė Schram. Ver
tė S. M. Veikalas gvildenantis politišką ekonomi
ją. Kokiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant draugijos gyve
nimo. Chicago, 1900, p. 139 ....... 50c

1427. Ar socialistas gali but kataliku? Sodiečiams 
ir draugams darbininkams parūpino Žmogus. 
Plymouth, Pa., 1900, pusi. 23 ................ 10c

1428. Augis darbininkų judėjimo Lietuvoje. Si kny
gelė aprašo darbininkų judėjimą ir visokius su
kilimus. Naudinga''perskaityti kiekvienam. Pa
rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth, Pa., 1900,

. pusi. 58 ........................ .................................... 20c
1429. Aukos Karės Dievui! Parašė Jonas Gražys. Si 

knygelė aprašo, kokios kada buvo karės, kas 
buvo jų priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas. j jas žmoniją stumia. Chicago, 
1902, pusi. 40 ..................,......... 15c

1439. Audra Rusijoje 1905-6 m. Braižinys iš Rusi
jos revoliucijos 1905-6 metais. Parašė A;
Adata. Tilžėje, 1907, p. 56 .............. 20c

1440. ' Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą. Pa
rašė Dr. Paul Eizbacher, vertė Briedžių Ka
ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 1912, 
pusi? 29 ............. ‘............,...................... 15c

1442. Belaisvio Balsas. Pasaulinės karės atsitiki-
- mas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 

aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi. .,.. 15c
1443. Byla Detroito Katalikų su Socialistais. Atsi-

■ tikimas Lietuvių socialistų ir katalikų tarpe
... 1911 m. Vieną kartą katalikai užpuola so

cialistus, paskui vėl, 1913 m., tas pats atsi
tinka. Su paveikslais nukentėjusių. So. Bos
ton, Mass., 1914, pusi. 61 ................ 25c

1444. Baltoji Vergija. Apie pavergimą moterų iš 
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido Algirdas.
Chicago, 1919, pusi. 118 ......... .......... 50c

1446. Darbininkų Padėjimas Amerikoje. Trumpa
Amerikos Darbo Istorija. Parašė K. S. Kar
pavičius. Istoriškas braižinys prasidėjimo 
Amerikon ateivystės, industrijos vystymosi ir 
darbininkų gyvenimo įvairiais laikais ir įvai
rus nuotikiai. New York, 1917, p. 35............. 10c

1447. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Keletas 
straipsnelių paliečiančių darbininkų gyveni
mą. Parašė F. V. Antra laida, So. Boston,
1916, pusi. 32 .................. •.............. 05c

1448. Dvynai vagių. Parašė kun. V. Dembskis. Išlei-
do Susivienijimas Lietuvių Laisvamanių Ame
rikoje. (Su autoriaus ir grupos. Laokoono pą-

" veikslais). Chicago, 1902, p. 88 .... ......... 35c.
1455. Draugijos ir organizmų evoliucija. Parašė Art

hur M. Lewi^ Vertė A. J. Karalius. Puslapių 
187. Išguldymas tebrijos organizmų bei drau
gijinių organizmų vystymosi. Labai svarbus 
veikalas. 187 p................   ,50c

1456. Darbo žmonių istorija. Ją turi perskaityti 
kiekvienas darbininkas, kad gauti supratimą 
koks buvo likimas darbo žmonių praeityj ir kaip
jie kovojo. Pusi. 87 .. ................................ 25c

1457: Darbininkams Atlyginimo Įstatymas. Ameri- 
kęję nekurios valstijos tą įstatymą turi; šis 
vienas pajudina New Yorko valstiją. Labai 
svarbu visuomenės gyvenimo ir darbininkų 
padėjimo žiūrėtojams ją turėti. Brooklyn,
1915, 96 pusi.....................................    35ė

1458. Darbininkai ir Jų Ateitis. Naudinga tame 
klausime knygelė. Parašė Rčk. Philadelphia, 

1908, 43 pusi. ................. 15c
1459. Evoliucija ne revoliucija. Parašė Patrimpas.

Kaune, 1908, pusi. 88 ....................... L 50c
1463. Francijos Revaliucija. Parašė Madelaine Avietė-

1525. Kas yr* taip, o kas ne taip? Iš anglų kalbos
vertė A. J. Karalius. Puslapių 264. Labai pri
einamai išaiškina socializmą. Kaina ,................. 50c

1526. Karės Baisenybės Lietuvoje. Pragyventų va
landų atsiminimai. Parašė Juozas Kudirka.
Su autoriąus paveikslu. Prietikiai laike di
džiosios karės. Chicago, 1916, pusi. 55 .... 2į)e

1527. Kaip Gyvena: Latviai, Anglai, Suomiai. Ap
rašymas tų trijų tautų vidujinio gyvenimo, 
jų reikalų tvarkymo ir abelnai supažindini
mas su jais. Parašė M. Šalčius. į Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje leidinys, New 
York, 1916, pusi. 65 ...................... 2oc

1528. Kaip Darbo žmonėms Išsiliuosuoti. L. N.
Tolstojaus laiškas valstiečiui 1905 'metais.
Vertė Edm. Steponaitis. Brooklyn, 1909, .. 10c 

'1529. Kultūriški Piešiniai. Keturios lekcijos skai
tytos viešuose susirinkimuose. Parašė Var- 
gomatis. Telpa: Delei “Aušros” sukaktuvių, 
Į musų Moteris; Kryžiaus Kankinys; Fr.

. Vaičaitis ir jo Dainos. Chicago, 1919, p. 90 25c
1530. Kur Teisybė? Sukruskime. Parašė Kun.

F. K. St. Šimkaus ginčai su kunigais ir kiti 
kunigų reikalai. So. Boston, 1917, p. 14....... 05c

1531. Ką Katalikai turi žinoti apie savo Vadovus.
' žingeidus išrodymas kunigų ir klerikalų nesi
rūpinimo apie kitką kaip tik apie savo poli-: 
tiką. Parašė X. X. Vytis. Pittsburg, Pa., 
1915; pusi. 28, ..... — .......... __ _ 10c

1432. Keletas žodžių apie 1 Nežmoniškus Maskolių
Darbus Kražiuose ir apie teisimą Kražiečių 
Vilniuje. Kruvino atminimo vaizdelis. Tilžė
je, 1895, p. 18 ..........,.......... '..................  10c

1533. Kas tie Socialdemokratai? Vertimas iš Uk
rainą kalbos, atliko J. Bekampis. Vilnius,
1906, pusi. 16 ............................ 05c

1534. Kas iš Ko Gyvena? Parašė Dirkštein. Sočia-
lio gyvenimo vaizdelis. Vilnius, 1906, p. 32 10c

1535. Lithuania In Retrospect and Prospect. D-ro
J. Šliupo Anglų kalboje pagamintas veikalas 
apie Lietuvos praeitį ir ateitį: Tinka Ame
rikos Lietuvių jaunimui neskaitančiam Lietu
viškai bei padovanojimui Amerikiečiams su
pažindinimui jų su Lietuva. New York, 1915, 
pusi. 97, apdaryta audeklu ............................ $1.00

1536. Lietuviai! ar gerais keliais žengiame priekin?
Nuoširdus atsiliepimas į lietuviškąją visuomenę 
Dr. Jono šliupo. Shenandoah, Pa., 1907, pu
slapių 47 ................................. '25c

1537; Labdarybė pirmiaus ir dabar. Parašė P. La- 
fafgue. Vertė M. N—as. Telpa čia: I. Seno
vės pagonų labdarybė, II., Vyskupų ir vienuo
lių labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė'. Chi

naitė. Worcester, 'Mass., 1917, p. 75 ...... 35c
1465. Iš Ko Kįla Melai ir Visokios Skriaudos Žmo

nijoje. Svarbus Kun. V Dembskio veikalas 
apibudinantis tikėjimo intekmę ir slopinimą 
žmonių dvasios bei kunigų sloginimą žmoni
jos. Shenandoah, 1899; p. 171 .........    1.00

1466. Imtynės varguolių su bagočiais. Pagal angli
šką parašė kun. V. Dembskis. II. Socialistų 
Suvienytose Valstijose platforma. Išguldė Dr.
J. Šliupas, lymputh, Pa., 1900, p. 22 .......... 10c

1467. Įtekmė socialistiškų sąlygų ant visų kultūros
šakų; J. Stern. Vert, J. šidaras. Geri pamoki
nimai darbininkams, kaip pagerinti savo būvį. 
Plymouth, Pa., 1908, pusi. 94 ........................ 25c

1468. Išganymas vargdienio. Piešinys Dr. Jono šliu
po. Antra laida. Knygelė pamokina kaip page
rinti savo gyvenimą. Baltimore, Md., 1897, pu
slapių 50 ............................ 25c 

1470. Išvogimas iš Paviako 10 kalinių ..............-. 20c 
1475. Japonų Konstitucija. Istoriškas dalykas iš to

limųjų rytų imperijos politiškos -permainos.
Parašė Dėdė. Vilnius, 1906, p. 32 .......... 10c

1481. Kaip AĮaskolija Persekioja Lietuvą. Parašė
Kun. V. Dembskis. Chicago, 1900, pusi. 15 .. 10c

1482. Kaip žmonės su ponais kovojo. Sokiėčių sukili- 
** mas Ispanijoj 16 amžiuje, Anglijoj 16 amžiuje.

Parašė A. J-tis. Chicago, 1908, p. 34 ........ 15c 
1488. Kur musų išganymas? Iš visur surinkta mede- 

ga musų programų!. Parašė P. Daujotas;
Knygelė didelės istoriškos vertės. Jos turinys 
Latvių judėjimas. Politiškos part. Čekijoje. Da
bartinė Lenkija ir jos siekiai. Kapitalizmas ir . 
tautiškas klausimas Lenk .Politiškos partijos 
Lietuvoje ir jų istorija. Statistiški bruožai: 
kiek kas turi žemės, jos našumas, skolos, gyven- | 
tojai, pramonės ir tt. Plymauth, Pa., 1902, pu
slapių 117 ......................................................... 35c

1490. Kunigija ir svietiška valdžia. Margi piešiniai.
Parašė P. Medekša. Labai .akyvi aprąšymai 
apie dvasiškos ir svietiškų valdžių darbus ir jų 
susidraugavimą. Plymouth, 1902, p. 43 .... 20c 

1491: Ko Mums Reikia Pirmiausiai? Paskaita J. Lau
kio, skaityta kovo 21 d. 1909 in. Chicago, Ir 
Anarchistų dora, parašė P. Kropotkinas, vertė

; J. Laukis. Chicago, 1909, pusi. 92 ......... 35c 
'1492. Kodėl Streikus Pralaimi? Kaip Išlaimėt! ?

Darbininku judėjime naudingas aprašymas.
Vertė A. Baltrušaitis. Pittsburg,-1909, p. 41 10c

1506. Kaip valstiečiai kovoja už žemę ir laisvę. Iš
rusiškos vertė P. Narvydas. Brooklyn, N. Y., 

’ 1908, pusi. 40 ....."........;.. . . ..........................15c
1507. Kas Tie Socialistai ir Ko Jie Nori? Socialis

tų idėjos ir jų jieškinių braižinys. Vertė M.
Dirsė. Brooklyn; 1918, pusi. 27 .......... 15c

1508. Ką Turime Veikti Del Musų Išganymo? Del
Lietuvių Amerikoje sūpiešė Stasys Kirvis.
Scranton, Pa.; 1895, p. 15 .............. 1.' 05c' 

1519. Kaip Sicilijos valstiečiai kovojo už savo tiesas.
Parašė E. iš M; Plymouth, Pa., 1905, pusi. 24.,;'. 10c

1523. Keletas minčių apie mirties bausmę. Parašė P.
Johnson. Brooklyn, p. 16 ................. 10c

1524. Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žingeidi kny
gutė iš politiškai^ekonomiško klausimo, kurią

cago, in., 1908, p. 36 ...'................... 15c
1540. Lietuvių Klausimas Europinės Karės Metu.

šaltinėlis žinių ir faktų apie Lietuvos klau
simą didžiosios karės bėgiu ir Lietuvos stovį.
Parašė A. Rimka. New York, 1915, 102 p. . 35c

1541. -Lietuva ir Jos Reikalai. Tautiškas Lietuvos
katekizmas. Parašė B. J-s. Vilniuje, p. 20.. 10c

1542. Lietuviai Amerikoje — Dr. Jono Šliupo kal
bos sutrauka! laikytos birželio 5 d. 1910 m.
Chicagoj. Su istoriškais > Lietuvos paveik
slais. Labai naudnga pasiskaitymui. Scran
ton, 1910, pusi. 20 ......................... 10c

1544. Moteris ir jos vieta žmonijoje. Parašė J. Lau
kis; Šita knygelė aiškina moterų klausimą, to
dėl yra akyva perskaityti moterims ir vyrams.
Kalbėtojai joje atras sau daug medžiagos. Chi
cago, 1908, pušį. 47 ...................... 20c

1545. Moteris ir socializmas. Labai puikus veikalas, 
todėl turi rastis kiekvieno darbininko stubelėj.
Kaina ..............................................     $1.00
Apdaryta ........................ ' $1.50

154'6. Moterų Padėjimas Evangelijoj ir Apaštalų Ra
štuose. Parašė Z. Alekna, ši knygelė išaiškina; 
kokis moterų padėjimas buvo gilioj senovėj ir 
kaip link moterų atsinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus kurio mokslą skelbia dabartinė 
musų dvasiški ja. Ypač patartina ją perskaityti 
moterims. Kaina ........................... 20c 

1547. Musų dielės. Per ką Lietuva kenčia. Parašė 
, žmogus, šitoje knygelėje yra parodyti visi mu

sų skriaudikai, kurie minta vien iš musų triūso;
. Plymouth, Pa., 1901, pusi. 31 .............;.....10c 

1551. Moteris ir politika. Parašė Lili Braun, vertė
R. Augys. Knygelė rašyta darbo žmonėms;
Philadelphia, 1908, pusi. 50 ...............  25c

1553; Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai iš dabarti
nio darbininkų padėjimo. Parašė Antonovas.
So. Boston, Mass., 1909, pusi. 40............... 10c 

1557. Materialistiškasis Istorijos Supratimas. La
peliai iš proletariškosios filosofijos. Medega 
iš Greilicho, parašė Z. Aleksa. Labai nau
dinga knygelė kiekvienam. So. Boston, Mass., 
1913, pusi. 80.... (......'..........................  20c

1559. Nuosavybės išsivystymas. Parašė Paul Lafar-
gue. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 167. Vie
nas iš svarbią veikalų socializmo literatūroje. 
Gvildena privatiškos nuosavybės vystymosi 
klausymą. Kaina .........    50c

1560. Nuosavybė ir darbas. Sulietuvino A. J. Kara
lius. Puslapių 18. Labai prieinamoje kalboj 
aiškina sunkiai suprantamą klausimą nuosavy
bės ir darbo. Kaina ........................ 5c 

.1561. Nuo ko Priklauso Žmonijos Nuotikiai. Is
toriškų nuotikių vystymosi priežastis. Pa
rašė Jan Kochanowicz, vertė A. J. Kara
lius. Philadelphia, 1911, pusi. 24 ...... . 15c

1563, Olga Liubatovičiutė. Žingeidus vaizdelis iš
gyvenimo nihilistą arba politiškąją žmogžu
džių. M. Stepianko, vertė Stasis Kirvis.
Chicago, pusi. 40 ..................:....... 15e 

1565. Priedelis prie lietuviško klausimo. Raštelis 
gvildanantis lietuvystės reikalus po valdžia Ru
sijos ir po įtekme lenkystės. Chicago, Ill., 1905, 
puslapių 38 ..............,................. 15c

1573. Politiškoji ekonomija, kas ji yra ir ko ji mokina.
Pagal D-rą J. B. Marchlewskj ir kitus sutaisė 
V. R. Račkauskas; Philadelphia, Pa., 1909, pu
slapių 84 .................................-^25ė

1574. Paklydėliai. Parašė J. Gerutis. Shenandoah,
Pa., 1907, pusi. 63 .......................... 15c 

1577. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. Shenando
ah, Pa., 1907, pusi. 161 ......................60c 

1579. Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo.
Rusijoje. Istoriškas braižinys buvusio Ru
sijos caro gyvenimo ir jo galas didžiosios ka
rės audroms siaučiant, taipgi trumpa istori
ja suvirš trijų šimtų metų Romanovų šei
mynos viešpatavimo'. , Su caro ir jo sunaus 
ir' dukterų paveikslais bei paveikslu iš bol
ševikų valdžios. Worcester, 1918, p. 23 ..... 25c

“DIRVOS” KNYGYNAS 
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1 Giminės iš
Randolph 6153

Lietuvos
Telefonai Princeton 2727

ŠLEŽEVIČIENE VIKTORIJA VENCIENĖ

CLINTON, IND.
Kovo 18 d. Amerikos 'Lietuvių 

Politikos Klubo 2 kuopa suma
nė prisidėti prie Tėvynės Mylė
tojų Draugijos įstojant kaipo 
nariai ir užsimokant metinę mo
kestį. Butų gerai kad ir kitos | 
draugijos ar kuopos pasektų I 
Clintono A. L. P. Klubo 2 kuo-

Lietuviu Moterų GlobosI
Komiteto atstoves Ame
rikoje, kurios atvyksta 
Į Clevelandą subatoj ko
vo 31 d., ir turės čia pra
kalbas utarninke, balan
džio 3 d. Per Velykas 
jų priėmimui rengiama . 
vakarienė Winton Hotel.

Nuo Liepos 1 šių mę- 
j tų, Amerikos Konsulas 
Kaune pradės leisti išva
žiuoti į Ameriką naujo-1

pos pavyzdį ir prisidėtų prie tos 
kultūriškos organizaijos. Tuo- 
mi pagreitintų išleidimą T. M. 
D. niauju veikalų, ypač Wells’o 
“Istorijos Braižinius”. • šitaip 
prisidėdamos draugijos suteiktų 
savo nariams daug naudos,, nes 
visi gautų -tokius svarbius vei
kalus kokių kitaip negalima pa
siekti. Jonas Skinderis.

SVARBUS IŠGULDYMAS
TEMOJE

’’PRISIKĖLIMAS’
Wm. Abel Salėj, 7017 Superior Ave.

Nedėlioj, Balandžio 1 d. pradžia 2 
Įžanga dykai — Kolektų nėra.
Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:

MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS ------- i 
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ - - - ------ - 
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ - - - - - - - 

Kreipkitės į Biurą 18 Concord St. Brooklyn, N. Y;

26c
Ž5c
15c

(THE riEi.
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Clevelando Lietuviai šiose die
nose laukia ko nors nepaprasto 
— dar pirmo tokio atsitikimo 
savo istorijoj. Ik šiolei atlankė 
mus -ir kunigai, ir diplomatai, ir 
karininkai, ir atstovai ir papras
ti žmoneliai. čia eina kalba apie 
svečius iš Lietuvos. Bet niekad 
dar nebuvo atsilankę mbterįs iš 
Lietuvos — ir tai ne su diplo
matiniais tikslais' (nors yra ga
bios diplomatės), bet su našlai
čių šelpimo reikalais. Į

Kaipo tokios nepaprastos'ir Į 
nepaprastais tikslais viešnios,'” 
jodvi čia bus sutiktos prijau
čiančių tam tikslui žmonių su 
atviromis širdimis. Vietos sky
rius Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto pasirengęs jas gražiai 
priimti ir supažindinti su visuo
mene. Tuo-tikslu yra rengia
ma draugiška vakarienė per- Ve
lykas Winton Kotelyje, o utar- 
nin-ke, balandžio 3 d., Lietuvių 
Salėje atsibus prakalbos.

Vakarienėj galės dalyvauti tik 
kurie iškalno praneš, bent sufoa- 
toj (“Dirvos” adm., Randolph 
6153 ar šiaip komiteto narėms). 
Vakarienė bus su koncertu ir 
žaismėmis.

Prakalbos Lietuviškoj salėj 
prasidės 7:30 vai. vakare.

Rengėjos.

Clevelandas nuo pereito ne- 
dėMienio staigu sulaukė netikė
tai šalto oro. Nedėldienis buvė 
šiltokas, bet po nakčiai persi
mainė, ir taip laikėsi iki ketver
ge pabaigos. Namuose pristi
go gazo. Gal jau tokių baisių 
šalčių šią žiemą neužeis.

Clevelande, budavojimo ama
tų paprasti darbininkai sugryžo 
į savo vietas laimėję savo reika
lavimą po 87 (Ąc j valandą. Apie 
4,000 darbininkų sustreikavo po
ra savaičių atgal kada darbda
viai davė jiems tik 82!4c.

“Salomės” repeticijų laikas 
pakeista iš nedėldienio į pėtny- 
čios vakarą. Aktoriai malonės 
ateiti nesivėluojant ant' 7:30 v. 
“Dirvos” redakcijoje. S

Drrekt.

Šis-tas. Ekstra kairieji, ar
ba Apšvietus Draugija, jau su
rado spaustuvę ir redaktorių 
Clevelande ir jų laikraštis pasi
rodys svietui balandžio mėnesy
je. Kokią vertę tas laikraštu
kas turės galėsime 'pasakyti tik 
pamatę. Bet centristai, arba ta 
su daug raidžių partija, ir jų or
ganas, jau dabar nusigando ir 
tam naujam apskelbė karę, ir 
visus kurie priguli prie Apšvie- 
tos Draugijos žada mest lauk 
iš visų organizacijų, o seniui 
Baltrušaičiui siūlo “džia'bą”.

Kaip matosi; kils dar didesnė 
kova negru pirmiau 'buvus. Tai
gi sulauksim dar vieno Lietuviš
ko laikraščio Clevelande — ir 
ko Clevelande trūksta ? Visokių 
partijų, organizacijų, frakcijų, 
o vaidų, vaidų! Daugiausia su 
tuom CTevelandas pasidarys pa
saulyje garsus miestas.

Kovo 21 d. “progTesivių’’ są
ryšis, kuris jokiu bud u nebega
li surišti chorus nei draugijas, 
turėjo trukšmingą mitingą — I 
pešėsi už kokius tąi pinigus; 
vieni kitus išvadino'šnipais, va
gimis, ir kitokiais žodžiais, o .tie 
“šnipai” kaip girdėt teiraujasi 
pas advokatus ir jieškos šnipų 
prirodymo per 
prisieis Lyros 
nuoti už grotų.
sąrąs naujų kankinių, kuriems 
nariai turės vėl aukauti dienos 
uždarbį. Dovydas.

teismą. Ar ne- 
choristams dai-
Tokiu buidu ait-

MOULDERIAI IR PAGELBI- 
ninkai reikalinga į darbą ki

tame mieste, dykai nuvežama, 
mokestis gera, pragyvenimas ir 
kambaris pigus, nuolatinis dar
bas. Kreipkitės 1404 E. 9th St. 
308 National Bldg., netoli St. 
Clair avė.

Pasaka apie kiaulę. Akrone, 
ūkininkui Helmick prapuolė 

j riebi, 250 svarų, kiaulė, pereitą 
" . Dabar ji atrasta, 

i sukudėjus, vos 100 svarų. Ji bu- 
I vo užkrauta šiaudais po kugiu, 
ir tik dabar, kugiūi sumažėjus, 

'atsirado. — Taip atsitinka vi-. 
, siems kurie lenda kur nereikia. 
Pd penkių-mėnesių ji vistiek iš

pliko gyva.

Proga pasimokinti. Su kovo 
26 diena prasidėjo šešių savai
čių terminas pasimokinimui An
gliškos kalbos. Lietuviai turėtų 
pasinaudoti vakarinėmis moky
klomis ir dalyvauti tose klesose.

Klesos atsibųna nuo 7 iki 9 
vai. vakarais, Panedėlyje, Utar- 
ninke ir Seredoj. Mokyklos Lie» 
tuviams prieinamiausios yra se
kančios :

Central High, E. 55., netoli 
Cedar avė.

East Technical, E. 55th St., 
Scovill karas.

St. Clair, St. Clair Ave. taroe 
E. 17 ir 21 St.

Sowinski, Sowinski Ave., ne
toli E. 79th St., tarpe Superior 
ir St. Clair.

ši pastaroji mokykla vietoj i 
seredos atdara ketvergais.

Didesnėsėse mokyklose gali
ma įstojus prasilavinti prisiren
gimui į augštesnj mokslą.

Nepraleiskit progų, nes lai
kas vistiek prabėga, verčiau tuo I 
tarpu ką nors prasimokykit.

“Salomės” aktoriams šiuomi 
žinodinama jog lošimo praktikai 
atsibus pėtnyčioj vakare “Dir
vos” redakcijoj, nuo 7:30. Vi
si ateikit. Direkt.

Nedėlioj Velykos, ir prasidės 
kiaušinių mušimas, galvų dau
žymas, naminės- traukimas ir tt. 
Gražus kiaušiniais žaidimas ir 
blaivai praleista šventė 
kurie dalyvaus būrelyje 
mo viešnių iš Lietuvos, 
Kotelyje.

Miesto teismas 1922
turėjo $220,000 pelno iš baus
mių visokių prasižengėlių.

bus .tu 
priėmi-
Winton

metais

Pavieto kalėjimo šerifas nuo 
sausio mėn. 1921 mėtų i'ki kovo 
mėn. šįmet turėjo 850,000 pel
no šalip algos, -kurį jis gavo nuo 
mėsininkų kaipo rabatą už tai 
kad pirko iš jų kaliniams mais
tą.

Nebėdavokit kad dabar šalta, 
nes kai ateis vasara reiks bėda- 
vot kad karšta. O dar laibiau to
dėl kad aiskrymas vasarą bus 
brangesnis’. Jis. pabranginama 
'dabar, bet dabar to nejaučiam 

. 'nes aiskrymo nenaudojam.

Merginoms viso amžiaus ama
tas. Darvas Profesinė Mokykla 
Drapanų Siuvimo ir Siuvinėji
mo yra vienatinė -pripažinta mo
kykla tos rūšies Clevelande ir 
yra didžiausia ir geriausia įren
gta už kitas siuvimo mokyklas 
šiame .mieste. Ta mokykla pa
tapo garsi šioje šalyje savo ge
rai užvestais kursais kurie pa
gelbsti baigusioms merginoms | 
pradėti savo biznius.

Ši mokykla turi kursus moki
nimui visų šakų siuvimą ir siu
vinėjimą, kirpimą, pritaikymą, 
piešimą, skrybėlių dirbimą, ir 
-tt. Ateityje bus namų ruošos, 
virimo ir kepimo pamokos.

Mergaitės nuo 13 metų gali 
pereiti iš imiesto -arba parapiji
nių mokyklų į Darvas Mokyklą. 
Čia jos gaus sau profesiją kuri 
apsaugos jas ateityje.’ Profesi
ją visam gyvenimui, kuria ne 
tik sau gyvenimą pasidarys -bet 
ir pati sau pasinaudos.

Klesos yra ir vedusioms mo
terims bei dirbančioms mergi
noms vakarais panedėlyje ir ket
verge. Kurios nori gali lankyt 
dienomis.

Tėvai kviečiama -atlankyt šiai 
mokyklą ir pažiūrėt -kaip’ ji už
vesta ir kaip mokinės dirba.

Darvas Mokykla ti-k ką įstei
gė naują budinką kuris bus at
daras publikai. Kurie nori pa
matysi, 'lai ateina ketverge, pėt- 
nyčioj ir subatoj, balandžio 5, 
6 ir 7 d., nuo 9 ryto iki 9 valkat- 
re.

NAMAI, 
Malonus Namai!

Perku, mainau ir parduodu lotus, / 
stubas ir biznius. Peržiūriu do- į 
kumentus, dydus ir kontraktus, •* 
ir atstovauju Nasco budavojimo j 
kompaniją.
Jeigu turi lotą, vieton mokėti I 
taksus, statyk stubą ir imk ren- I 
dą. Del platesnių paaiškinimų , 
kreipkitės: S

V. Greičius
’ NASCO CO. ATSTOVAS | 

8014 BELLEVUE AVE. <

į PIRMOS KLESOS 4
4 MAUDYNĖ SI Įšalto ir Šilto Vandens S

1246 SUPERIOR AVE. į
1243 PAYNE AVĖ. S 
Netoli East 12th St. 4

PIRMOS KLESOS 4 
PATARNAVIMAS. 4 
Ateikit Persitikrint. 4

Kaina 25c.. 4Užkviečiam Lietuvius S

5

UZKVIECIAME JUS

I
 Dalyvauti formaliam atidaryme I

DARVAS PROFESSIONAL SCHOOL J
DRESSMAKING, DESIGNING and į

MILLINERY 5

6520 Hough Avenue 5

Wade Park Karas ' 5

BALANDŽIO 5-tą, 6-tą ir 7-tą 4

NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARE. 4

įsteigta 1910. 5
Didžiausia, geriausiai įrengta ir»vienatinė 4pripažinta mokykla šiame mieste. į

PASARGA LIGONIAMS!
Chiropraktikų sveikatos bū
das duoda geras pasekmes 
kur kiti neįstengia. Svar
biuose atsitikimuose ji pa
daro .stebuklus. .Persitikri
nimui nueik pas

Dr. Albert Ivnik, D.C
5506 St. Clair Ave.

Kampas E. 55th St.'

PARDAVIMAI
PUIKUS NAMAS parsiduoda, 1 

šeimynos, 9 kambariai, elek
tra, maudynė, 'šiluma, maliavo- 
tos sienos; pigiai parSidotida, 
nes savininkas apleidžia miestą. 
Klauskit 1562 E. 70 St. (13)
CIGARŲ 'krautuvė ir Biliardų 

stalai parsiduoda; geroj vie
toj ir geras biznis. Parduodu iš 
priežasties apleidimo miesto. 
Randas 7501 St. Clair av. (13)

+
Sanitariškos .

MAUDYNĖS 25c.
546. Lietuviai lanko šitą geriau
sią maudynę. Čia jiems geriau
sia patarnaujama ir yra visokį 
patogumai. Užkviečiam ir dau
giau atsilankyti pas mus. Kai
na 25\Centai.
921 ST. CLAIR. Netoli E 9 SL

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi! Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos-: 1.—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptiekos

r į]
T

T

t

Pusi
M•l—

farma, gera žemė, nauji

farma, geri budinkai, ge- 
gyvuliai, $3,200, įmokėti

$300.
$400.
(13)

Kiekvienas yra nepaprastos vertės ir į 1 C 
tikrai kainuoja $17 iki $25, ir išstatyta «P A 
pardavimui Bargain Skiepe po ..........

sios kvotos — šių metų 
—pasažierius iš Lietuvos. 
Jis dabar priima aplika- 
Icijas tai kvotai.

Kolei kvota dar neuž
pildyta, kurie norit par- 
sitraukt savo gimines iš 
Lietuvos ateikit į “Dir
vos” Agentūrą bile dieną 
ar vakare, ir čia gausit 
visas informacijas apie 
atitraukimą saviškių iš 
Lietuvos. .

Partraukiam gimines: 
senus tęvus, brolius, se
seris, vaikus,' ir šiaip gi
miniečius.

“Dirvos’’ Agentūra pa
gamina visas popieras ir 
dokumentus reikalingus 
atvažiavimui iš Lietuvos. 
Visą pasažierip kelionę 
aprūpina nuo -pat Kauno 
iki Cleveland© arba kitų 
punktų j kur pasažierius 
turi atvykti.

Kurie pirmiau išsiųsit 
laivakortes tų gimines 
bus pirmesni ant Konsu
lo listo išleidimui išva
žiuoti.

Pinigai per “Dirvos“ 
Agentūrą nueina į Lietu
vą ir į Lenkų užimtas da
lis labai greitai. Žemiau
sias kursas negu kitur ir 
greitas patarnavimas yrą 
dvi piežastįs delei ko vi
si siunčia pinigus per nu 
sų ofisą.

ŪKĖS PARDAVIMUI
Puikiausia apielinkė. Geriausia že

mė šitoje Lietuvių Kolonijoje. Nie
kur niekas negali rasti geresnės že
mės ir taip pigiai pirkti ant lengvų 
išmokėjimų ir su mažu {mokėjimu. 
Randasi arti miestų, ūkės su gyvu
liais, javais ir mašinom, čia aš gy
venu daug metų ir žinau gerai apic- 
linkę. Taip pat aš gyvenęs ant ūkių 
per 32 metu, ir gyvenęs ne vien Mi
chigan bet ir Wisconsin, Illinois, Co
lorado, Indiana, Iowa valstijose, bet 
čionai yra daug geriau. Ir todėl no
rintiems čia pirkti ukes aš patar
nausiu jums teisingiausia, ir atva
žiavę čia rasit viską kaip savo na
me. Aš parodysiu visokių farmų ne 
taip kaip kiti parodo vieną ar porą, 
ir daugiau nežino. Aš parodysiu 
jums 300 farmų. Iš jų galėsit pa
sirinkti kokią tik norėsit.

Aš parodysiu jums sekančias: 360 
akrų farma, su 160 dirbamos žemės, 
kita miškai ir ganeva, verta $6,000, 
bet galima pirkti už $4,800, įmokėt 
reikia $800, ir po $100 j metus.

520 akrų farma, 2 setu budinkų, 60 
karvių, 7 arkliai, 40 kiaulių, 200 viš
tų, 1000 bus. grudų, mašinos, viskas 
$19,000, įmokėti reikia $8,000.

80 akru farma, arti miesto, gera 
žeme ir budinkai, $3,300. - Reik įmo
kėti $1,300.

60 akrų 
ra žemė, 
$1,500.

60 akrų . „ _ .
budinkai ant cemento, $3,600, įmokė
ti $1000.

40 akrų farma, $700, įmokėti 
80 akrų farma, $900, įmokėti 

Klausk daugiau.
P. D. ANDREKUS 

PENTWATER, MICH.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th SL Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5;.užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

(Vietiniams: .Agentūra atdara 
ir vakarais.)

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos
10 ryte iki 12

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS ĮSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

DR. FELANAS
Akių Specialistas

1286 Norwood Rd. 
Gydo įvairias Akių Li
gas ir prirenka Akinius 
kas ketverge vakarą 

nuo 7 iki 9.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale, 6758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti 8500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki^iam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. i$l£istas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del |platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:
IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th StreetK New York, N. Y.

%wwz^vwwwwKwwwWWvwvwWvwvwji

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.

500,000 VOKI 
J0RTUOTA1
Eina Gandai ji 

žais, bet 
Darbini

DAR
!K DARBINU’'

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6101 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

Su bite diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia. 
Atvažiavusiems iš.kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3352 Superior Av. Cleveland, O

1395 E. 9 Street
Ckveland. Ohio.

$1/ q 9.5o jr $25 VertėsO nelaimė! Yra daug žmonių 
kurie j uoksis iš tavo sielvarto 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

PIGIAI PARSIDUODA Grosernė ir 
Mesinvčia, ant kampo, geroj vie

toj, netoli Superior avė., reikia par
duoti iš priežasties ligos; daro nuo 
$400 iki $500 biznio. Ateikit apžiū
rėt ir kiek siūlysi!. Taipgi galima 
pirkti visą tą budinką iš 2 krautuvių 
ir 4 gyvenimų nešančių $185 į mėne
sį. Kaina $16,600. Pirk tiesiog iš 
savininko. 1163 ĄNSEL RD.

pleiskanų mirtinąjį priešą.
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 

I tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budn užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65e. aptiekose, arba priaiųa- 
kite 75e. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-11-4 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

Ploščiai ir Apsiaustai Di
deliam prieš-Velykiniam 
Išpardavime Skiepe PO

Moterims Clevelande suteikiama didžiausia 
proga įsigyti Pavasarinius ploščius ar -apsiaustus 
Velykoms—už tikrai mažus pinigus. Pasiūti iš 
populiarių materijų ir nešiosis puikiai ir bus tik
rai užganėdinanti.

Ohio valtffljo! 
Columbus, 0., 

Austrijos numat- 
čios stokos darb 
ušgo. Reikab 
darbininkų net i 
ui negu galima 

Striki prie 1 
tu daAinikų, 
-operatorių jau 
karas darbiniu! 
bus galima gi 
še darbai em

Youngstow 
žies ir plieno 
veik pilnomis 

Augiau žalios 
dėjo plieno pi 
MS. Tuo ten 
pataika, bet f 
kai eina daugū 

■ mo darby kur i 
i landą prieš 36c 

Aviu augintoj 
pdnjs už ritau 
dėllai beveik tūš 

Puodininkystė 
verpoolyj sugryi 
sos dirbyidos vei 

štame antmo 
ratų gaminimai 
daugi pavasariu 

• didėja, žmonėm 
mobiliais važmi 

Clevelande ds 
mą, iš 100 dk 
darbininkų sks 
jog bėgyje km 
darbininkų skai 
no. Dabar jos 
neskaitant kitų 
tuvių kurios irgi 
cija darbininku s 

Daugelis neleg 
agentų iš -kitų m 
vilioja Cievelant 
važiuoti į kita 
tras -kur esą dar 
didesni:

Jūreivių unijų 
vdande iškėlė ai 
darbinių laivų pei 
Didžiuosius Ežer 
buvo laikomą prit 
štatai nepilnanu 
nekuriuos laivus 
vieni vaikai po ap 
žiaus, prieš savo 
dubti, ir buvo su 
ma taip nežmon 
galima, lyg vergų 
nose.

Elyria, 0, Fox 
gdežmių pečių i 
mažino savo dari 
bo valandas nuo 1 
kdė mokestį po 
valandos;

Geriau užžiuri 
dikčiai sumažinta 
zų ir eksplozijos 
Valstijų angliška

New Yorke suj 
statomam budink 
darbininkas, 9 suž 
dingusių, kurie vi

Gevelande auta 
tau kėravotojai r 
kelti jiems algas a

Hartford, Conn. 
Mdtui užmušta ą 
eė. Manoma jog i 
tariasi lavonų po p 
menų griuvėsiais.

Organizuoti Amer 
®!fai pradėjo aštri; 
paduodamą President 
giri sumanymą jog i 
nai stengtasi kovėti t 
irimą unijų jr įvedi 
riarto visiems.

. Londonas. — Angii 
ria su kritiškiausiu 
tao istorijoj. Darbi 
™pja visiškos perm 
tarinėį administracijc 
nBtcri? kabinete, — i 
®wlųbja prieš tdim 
tuma taksų.


