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Francuzija Atmetė Vokietijos
Taikymosi Išlygas

BELGIJA IR FRANCUZIJA NESISKAITO SU
VOKIEČIŲ SIŪLYMAIS PRADĖT TAIKY

MĄSI DEL RUHRO OKUPACIJOS.
Nubausta Ruhro Fabri

kantai

Du Vokiečiai Fabrikantai Nubausta, už Kilusias 
Riaušes prieš Francuzus Kareivius.

Essen. — Hattiingene karės 
teismo nuteista ipen'kiems me
tams kalėjimo du direktoriai

LENINAS AĮNT MIR
TIES PATALO

Ryga. — Leninis pasiaukavo 
save mirčiai. Net 
si Europos gydyti jai suklaidin
ti paties Rusijos irem'jero užsi
laikymu, kaip lygi ii ta keista li
ga kuri atėmė ja n kalbą, galę 
naudoti kūną ir protą. Leninas

patįs žymiau-

guli kambaryje 'kjur nepasiekia 
jokis garsas. Prip jo kambario 
durų sėdi jo sesuo, kuri užžiuri

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užgriuvo 10 angliakasių. Tri
nidad, CoR. — Netoli Aguilar 
miestelio nuo eksplozijos susi- 
ardžius kasyklai užgriuvo de
šimts angliakasių, kurie visi yra 
mirę. Du pirmiausia išimti ne
gyvėliai yra Grekai: Konista'kis 
is Soupaginis.

Lansford, Pa. — Kasyklos gu
zo eksplozijoj užmušta trįs ir 
sužeista aštuoni darbininkai.

Eksplozijos priežastis nenu
spręsta.

New Yorke, prieš išeisiant lai
vui “Homeric” sustreikavo 36 
iš 60 ugniakurių, ir laivas tu
rėjo būti sutrukdytas. Bet tik 
■40 minutų truko iki gauta kiti 
darbininkai, ir neilgai gaišavusi 
laivas išplaukė.

Laivo viršininkai užgina jog 
sustreikavimas buvo po intek- 
me I. W. W. organizacijos agita
cijos, kuri čia turi išvedus ant 
streiko kitų laivų darbininkus.

Chicago. — 20,000 kejių už- 
žiurėtojų ir dirbtuvių darbinin
kų prie Atchison, Topeka ir Sari
ta Fe gėlžkelio gavo pakėlimą 
algų nuo lc į valandą iki 8 do
lerių j mėnesį.

Gompers nori išvaryt bolševi
kus iš unijų. Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Gom- 
per, New Yorke, pradėjo darba- 
vimąsi išvijimui iš Amerikos 
Darbo Federacijos visų radika- 
iiškų intakų tokių kaip sukelia 
Foster, Ruthenberg ir kiti bolše
vikiški agitatoriai.

Gompers pasakė: "Jeigu šie 
žmonės (radikalai) turėtų visą 
kapitalistų klesoS auksą savo ki- 
šeniuose jie negalėtų geriau.pa
sitarnauti kapitalistams skriau
dimui darbininkų negu jie daro 
dabar."

Nežiūrint jų pastangų, Gom
pers sako, Amerikos Darbo Fe
deracija stengsis palaikyt darbi
ninkų judėjimą logiškam, natū
raliam ir totoriškam kelyje ko
kiu ėjo visu laiku sykiu su pro
gresavimu visko.

Washington. — United Mine 
Workers of America (angliaka
sių unijos) viršininkai pristaty
dami savo argumentus valdžios 
anglies komisijai pareiškia jog 
visiškas unijonizavimas kasyklų 
industrijos ir panaikinimas “at
viro darbo” West Virginia ir ki
tose valstijose privestų 'prie pa
baigos streikų, panaikintų stoką 
anglies ir kitas negeroves kokių 
dabar esti.

Prancūzai Atmetė Vo
kietijos Pasiūlymą

Berlinas. — Vokietijos Kanc
leris Ciino pridavė savo sureng
tus naujus Francuzijai pasiūly
mus premjerams federuotos Vo
kiečių valstybės ir pasiuntė juos 
aliantų valdžioms. Tie pasiūly
mai yra tokie:

1. —Užmokėjimas 30,000,000,- 
000 aukso markių aliantams už 
karės nuostolius, sukeliant tą su
mą tarptautinių paskolų keliu, 
garantuojant už paskolas Vokie
tijos valstybes gelžkeliais.

2. —Sušaukti tarptautinę eks
pertų komisiją ištyrinėjimui Vo
kietijos galimybių mokėti. Ta
da, jeigu karės komisija atras 
jog karės atlyginimai turi būti 
aukštesni 'už 30,000,000,000, tą 
bus galima padidint.

3. —(ves įvairių vidujinių fi
nansinių reformų įstaiga su pa- Į 
žadėjimu uždėti sunkius taksus | 
ant turtingųjų industrialistų ku
rie kontroliuoja dirbtuves Ruh
ro Manyje.

v4.—Vokietija garantuos Fran»! 
cuzijai jog nebuis vedama karių 
prieš Francuziją per sekančius 
99 mietus be sutikimo Vokieti
jos žmonių, kurie karės klausi
mą spręs visuotinu balsavimu. |

5.—Francuzijos ir Belgijos 
kariumenė turi apleisti Ruhrą 
tuojau kaip tik bus pradėta tai
kos tarybos.

Vokietija, kaip Cuno tikrjna, 
yra gatava užbaigti dabartinį 
kenksmingą stovį, bet taipgi pa- 
siryžus laikytis iki pafskutinos, 
kas reikštų mirti bent kokiems 
atlyginimams. “Mes esam tam 
pasirengę”, sako Cuno, ‘kadan
gi mes žinome jeigu musų pa
siūlymai bus nepriimta kaipo pa
matas taryboms, Francuzija ne
turi tikslo gauti atlyginimų bet 
užgrobimą ir naikinimą.”

Paryžius. — Francuzijos ka
binetas vienbalsiai atmetė Vo
kietijos atlyginimų pasiūlymą. 
PriežaStis atmetimo esą stoka 
garantijų ir neganėtina suma pi
nigais. Poincare tarėsi su Bel
gijos premjeru ką atsakyti ant 
Vokiečių pasiūlymo, ir savo at
sakymą Vokietijai sykiu per
davė ir kitoms valstybėms.

Atsakymo nota perduota Vo
kietijai yra tokia kad Vokietija 
turi atlyginimą pinigais užmo
kėti pilnoje sumoje ir kad nebus

Heinrichs fabrikų; prie to jie 
turi užmokėti pinigines pabau
das 250,000,000 markių. Jie ki
tų apkaltinimų tarpe dar kaiti
nama už paleidimą fabrikų švil
pynių kada pasirodė dirbtuvėse 
Prancūzai kareiviai, tokiu budu 
sušaukė darbininkus į krūvą ir 
jie gręsė atėjusių gyvastims.

Vokiečiai sako jog Kruppo su
areštavimas tuo laiku kaip Vo
kietija darė pasiūlymus taikytis 
yra Franęuzų manevrai propa
gandai užrubežiuose prieš Vo
kiečius išrodymui jog su Vokie
čiais negalima taikytis.

Francuzų valdininkai Ruhre 
tą užiginčija, sako jog Krupp’as 
nepildė okupacijos valdžios iš
leistų įsakymų.

Krupp, penki direktoriai jo 
kompanijos, ir keturi nariai dar
bininkų tarybos buvo teisiama 
už riaušes Esseno dirbtuvėj kur 
Francuzai kareiviai užmušė ke
turiolika darbininkų virš mėnuo 
laiko atgal.

Varosi už Tarptautinį 
Teismą

Washington. — Hardingo ad
ministracija ne juokais imasi 
darbo prirašymui Suv. Valstijų 
j pastovųjį tarptaiitini teisingy- 
stės teismą. Pats prezidentai, 
Valstybės Sekretorius Hughes ir 
kiti administracijos' nariai bei 
tūli Republikonų partijos vadai 
tam pritaria, kiti griežtai prie
šinasi. Valstybės Sekretorius 
Hughes pasakė: “Jeigu ko dau
giau mums reikia, mes tuojau 
turime turėti tarptautinį teis
mą. Jokis planas palaikymui 
tarkos negali jo viršyti. Nepa- 
darysim progreso link karių su
laikymo jeigu laikysimės paski
rumo nusistatymo.”

Sovietai Mažina Savo 
Karines Jiegas

Varšava. — Apsilankęs Rusi
joje Amerikos laikraščių kores
pondentas Francis McCullagh 
rašo jog sovietų armija, dabar 
esanti 800,000 vyrų .didumo, bu
sią mažinama iki 600,000 vyrų. 
Net pradžioj šių metų ta armi
ja buvo apie 900,000, bet vis bu
vo palengva mažinama. Infan- 
terijos sovietai turi 280,000 vy
rų kavalerijos — 60,000; 'tech
niškų burių — 75,000; laivyne 
— 30,000. Prie to yra neregu-

ligonį ir nieko neįleidžia ineiti 
pas jį. Daktarų rankymasi pas 
jį siako jį tik vargina. Vienam 
gydytojui Leninas net pasakęs: 
“Nenaudok savo profesinių ap
eigų prie manęs; aš žinau jog 
jau mirsiu.”

Didelėj slaptybėj laikoma Le
nino ligos ypatybę. Yra žinoma 
jog jo kairėj i kūno pusė parali- 
žiuota ir kad j is i taipgi kenčia 
nuo plaučių kataro. Vienas ko
misarais pasakęs jog Lenino li
ga yra keista, paeinanti nuo trū
kimo plonyčių gyslelių kaktoje, 
ir ta liga darosi sunkesnė.

Lenino mirtis gal nepadarys 
staigios permainos Rusijos eise
noj. Keletas tikrųjų “baltųjų” 
mato sau viltis Leninui mirus. 
Tik pasakos apie skilimą komu
nistų tarpe esą išplėstos.

Valdantieji Rusjją dar vis pa
sitiki pasaulinės revoliucijos, ir 
mano jog revoliucija įvyks dar 
Azijoje.

Lenino vietos nebus kam už
imti. Komunistų priešams jo 
mirtis Ibus skaudesnė negu pa-
tiems komuništams. Leninas 
dar panaudodavo protą, o likę 
Trockis, KamėneY^Zfnbvjev ar 
Stalin panaujins savo paiką ko
munistišką taktiką prieš Rusi
jos žmones.

*■ ♦
Maskva. — Vienuolika- narių 

Maskvos butų užžiurėjimo ko
misarų komisijos liko sušaudyti 
už ėmimą kyšių.

Ryga, -r- Soviėtų kalėjimuose 
Rusijoje yra suvirš 2,000 sta
čiatikių kunigų ir vydkupų ir 
3,000 kunigų ir šiaip tikinčiųjų 
žmonių kitų religijų.

• » »
Maskva. — Eugene V. Debs, 

Amerikos socialistų partijos va
das ir buvęs kandidatas kelis sy
kiui ant Suv. Valstijos preziden
to, atsisakė nuo užkviėtimd ap
silankyti Rusijoje delei savo ne
pilno pasveikimo.

Amgliakasių unija, sako jie, 
nesistengia įvesti revoliucinės 
tvarkos ar darbininkiškos kon
trolės ant kasyklų, bet reikalau
ja “balso kontrolėje anglies in
dustrijos”. Darbininkams. Rei
kalinga leisti laisvai organizuo
tis ir bendrai derėtis su darb
daviais per unijas kad tuomi bu
tų nustatyta algų vienodumas ir 
reguliariškumas darbo aplinky
bių bei kad nuolatos angliaka- 
■siai turėtų darbo.

Darbininku stoka pereina — 
taip sako Ohio valstijos darbi
ninkų samdymo biuro vedėjas. 
Balandžio mėn. buvo priėjęs au- 
gščiausias laipsnis sitokumo,' o 
apie vidurį birželio susilygtas 
reikalavimas su išteklium.

Tokia išvada padaryta po pa
sitarimo su bankeriais ir finan
siniais žinovais, komtraktoriais, 
išdirbėjais ir biznio žmonėmis,— 
sako to biuro vedėjas.

Skaičius vyrų iš to biuro per
leistų į darbus buvo didesnis šių1 
metų balandžio mėnesyje negu 
bėgyje, penkių praėjusių metų 
Įpme pačiame mėfnesyje.

imama apsvarstymui jokių pa
siūlymų taikytis iki Vokietija 
varys savo taikaus priešinimosi 
darbą Ruhre.

Francuzija ir Belgija '.neduo
da jokių siūlymų iš savo pusės, 
apsirubežiuodamos tiktai atme
timu Vokietijos pasiūlymo.

Francuzija ir Belgija yra pa
siryžusius užiminėti naujus plo
tus ir dirbtuves Ruhre jeigu ne
bus sulaikyta ramaus priešini
mosi niisištatyimas.

Abiejų tų valdžių ekspertai 
rengia atlyginimų planus kurie 
bus paduota jeigu Vokietija su
tiktų pasiduoti ir prisipažintų 
nuveikta Ruhro kovoje.

• » *
Londonas. — Anglija pasiun

tė Vokietijai notą pareikšdama 
jog nepritaria paskiausiems Vo
kiečių atlyginimo siūlymams pa
tardama parengti praktiškesnį 
ir liberal iškesnį klausimo išriši
mą.

lianų, čekos narių, apie 100,000. 
Turi 2,000,000 šautuvų, 14,500 
kulkosvaidžių; 5,700 lengvųjų 
kulkosvaidžių; 3,600 kanuolių; 
suvirš 3,000,000 kanuolėms šo
vinių ; 1,000,000,000 šautuvams 
šovinių.

Turkai Sako Nekariaus 
prieš Francuziją

Konstantinopolis. — Adnan 
Bey, Turkų nacionalistų guber
natorius Konstantinopoly.!, užti
krino Francuzijos atstovą Tur
kijoj jog Turkija neturi jokių 
karingų mierių prieš Francuzi
ją. Turkija demobilizuoja, ue 
mobilizuoja kariumenę Syrijoj, 
ir todėl nėra Francuzijai ko bi
jotis Turkų, kaip dabar buvo įsi
baiminta Ir pradėta siųsti ka- 
riumenę j Syriją.

Salt Lake City, Utah. —Gelž- 
kelio nelaimėj užmušta 7, sužei
sta apie 30 žmonių.

Daugiau Įstoja į Tautų 
Sąjungą

Geneva. — Tautų Sąjungos 
valdyba džiaugiasi kad Sąjunga 
darosi populiariškęsnė. Airija 
nutarė prisidėti ir padavė savo 
aplikaciją. Turkija prisidės po 
palsirašymo taikos Lausannoj, ir 
Suv. Valstijos užsidegę palikti 
nare tarptautinio teismo, kuris 
yra Tautų Sąjungos kūdikis.

Jeigu dar Egiptas bus prileis
ta Į nares, Tautų Sąjunga turės 
55 valstybes po savimi.

Spalio 15 d. Tautų Sąjunga 
turės suvažiavimą tarpatutinių 
muitų klausimais, į kurį bus už
kviesta ir tokios valstybės ku
rios nėra Sąjungoje.

Tripoli, šiaur. Afrika. — Du 
šimtai sukilėlių Tripolio gyven
toji! užmušta kovose su Italijos 
kariumene tyruose. Devynioli
ka Italijos kareivių k irgi žuvo. 
Mūšiai tęsėsi nuo gegužio 1 d.

(Tripoli's perėjo Italijai nuo 
karės su Turkais apie 10 metų 
atgal. Tenaitiniai gyventojai vi- 
sados Italijai prieštarauja, nors 
jie nėra Turkai.)

Didžiausias pasaulyje laivas, 
“Leviathan” (buvęs Vokiečių li
nijos “Vaterland”) yra S. Val
stijų nuosavybėj ir nuo liepos 4 
d. pradės vežiot pasažierius val
džios linija. Anglų linijos lai
vas “Majestic”, tiesa, 7:9 pė
domis ilgesnis, bet “Leviathan” 
yra biskį platesnis ir turi intai-

FRANCUZIJA VAL
DO EUROPĄ

Paryžius. — Francuzija, ka
rės laikais nualinta kiek tik ga
lint, pakilo j tokią valdančią po
ziciją kontinento reikaluose jog 
daugelis tėmytojų ir istorikų sa
ko kad pasiekta perversmo pun
ktas tarptautiniuose reikaluose 
ir kad Europa perėjo į “Francu- 
zišką erą”. Anglija, sako tėmy- 
tojai, liko išstumta iš tatekmin- 
gos pozicijos kurią ji per daug 
metų laikė, ir dabar Europos 
valstybės žiuri Į Francuziją pa
sitarimais ir vadovybei.

Francuzija, net karės tamsio
se dienose, pamatė Lenkijoje 
galingą sau draugę; ji prižadėjo 
Lenkams remti jų nepriklauso
mybę ir užstoti jų reikalus net 
ginklu; Francuzija išmokino vi
so pasaulio Lenkus kariaut, pri
duodama generolus ir pinigus.

Dabar Prancūzija stovi I<enkų 
užrubežiaių reikalų diktatorės 
vietoj, kurios didelė armija nuo
lat gresia pavojum Rusijai ir 
Vokietijai. Francuzija taipgi 
rado sau draugę šiaurrytinėje 
Europoj—Lietuvą, kuri yra ar
ti Vokietijos ir Rusijos.

(Ką šiuomi korespondentas 
nori pasakyti nesuprantama. — 
“Dirvos” Red.)

Tarp Italijos ir Francuzijos 
dabar yra geresni santikiai ne
gu kada kitados buvo. Belgi
jai irgi tik su Francuzija lai
kantis yra geriausia proga iš
gauti iš Vokietijos atlyginimus.

Užmušta 100 Žmonių
Amunicijos Fabrike

Londonas. — Ateina žinių iš 
Maskvos jog Tūloj, Rusijoj, ek
splozijoj amunicijos dirbtuvėje 
užmušta apie 100 žmonių, tarpe 
jų Gen. Malinikov' ir daugelis' 
m ii i tariu oficierių bei trįs na
riai vietos sovietų.

Santiago, čili.— Didelis že
mės drebėjimas sukratė dali Gi
lijos, išvartyta daug bųdinkų, ir 
menama bus užmušta dikčiai 
žmonių, bet apie tai nepaduota 
žinių. Jūrių užsiliejimas užsė- 
mė Carrizalillo miestą. Mano
ma jog vanduo daugybę nusine
šė į jūres.

Havana, Kuba. — StMmušus 
dviem elektriškiem traukiniam 
netoli Havanos, žuvo apie 50 
ypatų, daugelis sunkiai sužeista.

Laredo, Tex. — šeši Italai at
eiviai kurie iš Meksikos norėjo 
pabėgti į Suv. Valstijas, Meksi
kos kareivių liko nušauti, ir ve
dęs juos Meksikonas peršauta.

Chiniečiai Plėšikai Su
ėmė Amerikonus

Shanghai, Chinij'a. — Didelis 
buris Chiniečių plėšikų nušokdi
no nuo relių traukinį, sdėmė ja
me važiavusius žmones, apie 150 
ypatų, tarpe kurių buvo dikčiai 
Amerikos, Anglijos ir kitų ša
lių piliečių. Moteris plėšikai pa- 
liuosavę, bet yyrus dar ne.

Amerikos valdžia pareikalavo 
Chinijos valdžios tuoj plėšikus 
sugaudyti, nubausti, ir paleisti 
nukentėjusius keleivinis. Jeigu 
Chinija tuoj to nepadarys, Suv. 
Valerijos 'pasiųs savo kariume
nę prieš plėšikus.

Vienna, Austrija. — Mass mi
tinge socialistų demokratų par
tijos kiltis sumišimui 45 žmonės 
sužeista.

Suv. Valstijos negali susitart 
su Anglija kad ji padėtų šiai 
šaliai kovoti su degtinės įgaben
to jais į Ameriką. Anglijos lai
vais degtine atvežama iki už S 
mylių rubežių nuo Suv. Valsti
jų pakraščio, iš tų laivų Ameri
kos šmugelninkai gabenasi į 
kraštą. Anglija nenori drauSt 
savo laivams degtinę gabenti, 
ar bent nenori krėst liavų jieš-

LAUSAS, POPIEŽIUS IR LIETUVOS 
VALDŽIA

Kaune yra kunigais-kanaunin
kas B. Lausals, buvęsto dogma
tinės teologijos profesorium že
maičių Dvasinėje Seminarijoje. 
Jis ir Lietuvos Seime buvo kai
po Lietuvos Lenkų atstovas. Sa
vo “grynai” Lenkiška dvasia jis 
nuo senai pasižymi.

Dabar sužinome iš Lietuvos 
laikraščių kad jis yra Lietuvos 
valdžios suimtas ir pasodintas 
kalėjiman už priešvalstybinį dar
bą — matoma už jo darbus Len-' 
kų naudai.

Kanauninkas. Laosas visados 
buvo smarkus “Lenkas” Lietu
voje, nors tas jo Lenkiškumas, 
tur buri, yra “dvasios Lenkiš
kumas”, nes kunu ,įr krauju jis 
yra Lietuvis, iš mužiko pasto
gės kilęs. Tokių renegatų Lie
tuvoje yra dar nemaža. Kitas 
jo draugas, kunigas-kainsunin
kąs B. Žongolavičius, 'buvęsis 
kanoninių teisių profesorius, 
kilęs iš nusmukusios bajorų šei
mynos šiaulišikiuose, dabar rek
toriauja Lenkų universitete Vil
niuje.

Kaune balandžio 12 d. lankėsi 
Monsinjoras Zecchini, popiežiaus 
atstovas. Jis kreipėsi j Lietu
vos valdžią reikalaudamas kad 
ji paleistų iš kalėjimo kunigą 
kanauninką Lausą kaipo popie
žiaus, ne Lietuvos, pilietį-paval- 
dinį. Kitaip sakant, jau ir Lie
tuvoje pasikartoja tas pats kas 
bin'o Rusijoje, kada kunigams 
prisiėjo atsidurti teisme už. 
priešvalstybinį darbą, už šnipi
nėjimą priešų naudai.' žinoma, 
Lietuva nesušaudys Lauso, grei
čiausia jis bu's paleistas ir toliau 
varys savo darbą Lenkijos pro-, 
gramu, i Pagalios liks dar šven
tuoju ir gal Lietuvos Lenkų pat
ronu ....

Monsinjorui Zecchini buvo, 
matoma, paaiškinta kad Lattsas 
yra laikoma už tai jog jis varė 
politinį priešvalstybinį darbą 
Lietuvoje. Į tai Zecchini buk 
pasakęs kad Lietuvos vyskupų 
pareiga yra uždrausti visiems 
kunigams kištis į politiką, nes 
dabar, įkuomet kunigai politi- 
kauja, nukenčia bažnyčios rei
kalai.

Klausimas, ar vyskupai už
draus? Lietuvoje kunigai iš- 
tikrųjų pavertė bažnyčias poli
tinių mitingų vietomis. Jie pa
tįs iš “žmonių ganytojų” virto 
paprastaisiais "soap box speak
ers”. Ypatingai laike rinkimų 
j Seimą jie panaudoja politi
niams Vailokaičių-Purickių tik
slams išpažintį ir sakyklą.

Nesenai sakėme kad Lietuvo
je galima susilaukti to paties 
kas 'buvo Rusijoje teisiant Oiep- 
liaką ir Butkevičių su 'buriu ki
tų kunigų tarnavusių Lenkams 
laike Rusijos karės su Lenkija. 
Jei taip atsitiktų tai ne tik po
piežiaus atstovai protestuotų bet 
ir vakarų Europos valstybės pul
tų Lietuvą.... Todėl pačios 
musų liaudies pareiga yra pri
versti musų dvasiškiją nesikišti 
j politiką, o rūpintis <savo “sto
no” pašaukimu ir žmonių išga
nymo reikalais.

V. K. R.

Ruthenberg Atrastas 
Kaltu

St. Joseph, Mich. — Charles 
E. Ruthenberg, pirmiau buvęs 
Clevelandietis, socialistų vadas, 
atrastas kaltu peržengime Mi
chigan valstijos kriminalio sin- 
dikalizmo įstatymo. Jam grę- 
sia 10 metų kalėjimas ar $5,000 
bausmės, arba abu. Jam baus
mė bus paskirta birželio 4 d., 
bet jo gynėjai rengiasi daryti 
apeliaciją.

Būdamas Cleveland© socialis
tų vadu, Ruthenberg čia buvo 
statęs savo kandidatūrą ant ma
joro pirm karės. Karės laiku, 
gegužinės apvaikščiojime, kada 
buvo riaušės ir susirėmimas su 
policija, jis buvo vienas iš kalti
namųjų kurstyme žmonių prie 
riaušių.

Karės laiku jis buvo rastas 
kaltu laužyme karės įstatymų ir 
buvo pasiųstas kalėjiman; jis 
taipgi buvo baudžiamas už ipoli- 
tišką veikimą New Yorko vals
tijoj, kur išsėdėjo 18 mėnesių 
Sing Sing kalėjime.

Perskrido Skersai Suv. 
Valstijas

San Diego, Gal. — Gegužio 3 
d. čia pribuvo iš New Yorko S. 
V. kariški lakūnai, iš Dayton, 
Ohio, kariško orlaivyno stovyk
los, kurie per 26 vai ir 56 m. per
skrido be sustojimo skersai Su
vienytas Valstijas, perlėkdami 
apie 2,800 mylių, arba abelnai 
padarydami po 100 mylių į va
landą. šis jų žygis padarė di
džiausia be sustojimo skridimą 
oru. Jie butų galėję ir toliau 
skristi, bet jau buvo okeanas.

Šiuomi padaryta žygis kuris 
vis rodės negalimu — perskrisr 
ta be sustojimo nuo Atiantiko

Gegužio 14 d. prasidės tary
bos tarp Suv. Valstijų ir Mek
sikos atstovų Meksikos sostinėj, 
derybos už pripažinimą Meksi
kos. Iki šiolei Suv. Valstijos ne
buvo pripažinusius Prezidento 
Obregono valdžios ir dėlto nebu
vo formalių diplomatinių santi- 
kių tarp šių dviejų šalių..

Giminės iš 
Lietuvos

Nuo Liepos I šių me
tų, Amerikos Konsulas 
Kaune pradės leisti išva
žiuoti į Ameriką naujo
sios kvotos — šių metų 
—pasažierius iš Lietuvos. 
Jis dabar priima aplika
cijas 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.

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

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

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

“DIRVA"
7907 Superior Ave.

pos 59,956 tonams prieš ‘Majes- kojimui kuris gabena tą Ame- fiki Pacifiko okeanų, per platų 
tic’o’ 56,651 toną. I riko j malonų skystimėlį. Amerikos kontinentą.

Cleveland, Ohio.
(Vietiniams: Ofisas atdara iki 9 vak.)
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PITTSBURG, PA. j
Didelis perstatymas. Gegužio 

5 d. čia buvo perstatyta didėlis ' 
bibliškals veikalas “Juozapas ir 
Zelbora” ir ‘Faraono Sapnais”, 
pasidarbavimu vietos Sandaros 
36 ir 43 kuopų, spėkomis Cleve- 
lando TMD. 20 kuopos lošėjų, 
prie kurių dasidėjo keturios vie
tinės ypatos prie mažesniųjų ro
lių. Veikalas statyta po paties 
autoriaute K. S. Karpavičiaus va
dovyste, kuris taipgi lošė Juo
zapo rolę. Sekančios ypatos tu
rėjo šias roles: — Zelboros — 
Ona Virbickiutė; Potiparo — A. 
Lapinskas; Asenatos •— A. Ar- 
žuolaičiutė; Kunigo — V. P. Ba
nionis; Faraono — St. Reikus; 
Minėtos — M. Karužiutė; Meli- 
go (vergo) — St. Reikus; Kob
ros (vergo) t- V. P. Banionis. 
Vietiniai atliko šias roles: Ma
sido — Pr. Gilius; šinkoriaus — ' 
J. Virbickas; Kareivių — V. ' 
Plaušinis ir S. Raudonis.

Suflioriavo J. L. Senulis.
Publikos buvo atsilankę pilna 

didelė Birmingham Turn salė. 
Lošimas prasidėjo apie 8 vai. va
kare. Viši veikėjai savo roles 
vaizdino atsakančiai. Gerą į(st- 
pudį į publiką darė Zelbora ir 
Asenata savo ypatingais meili- 
nimaisi prie Juozapo ir viena ir 
antra viliojimais jo. Minėt ir
gi dailiai vaizdino salvo rolę it 
savo kiršinimais kankino Ase
natą ten kur ją verksmas ėmė.

Per visą veikalą tęsiasi Juoza
po atsidavimais savo ponui Fo- 
tiparui, Juozapo sugabumai del 
kurių PotiparaS jį myli; Zelbo-

jį pradeda vilioti, veidmainiauti 
savo vyrui ir prikalbinlėlti kad 
jis Juozapą arčiam prie palocių 
laikytų. Asenatos ir Juozapo 
vienas kito pamylėjimas, Zel'bo- 
ros persekiojimas Asenatos už 
tai kad ji Juozapą myli; Zelbo
ros viliojimai Juozapo, jos dės- j 
peratišfcas pasiryžimas Juozapą ] 
prisivilioti paskutinę naktį 'kada ; 
ji laukia sulgryžtant vyro iš ka- ; 
rėš, o Juozapas vis dar neikiau- ; 
so jos. Kada paskutinę dieną 
prieš Potiparo sugryžlmą iš ka
rės Juozapas Su Asenata susiža
da, pasiryžta iškeliauti iš Egip
to atgal į Izraelio žemę, nes Po
tiparas ant rytojaus sugryžęs 

' pažadėjo jam laisvę, Zelbora tą 
’ naktį pasivadina pas save Juo

zapą (ir bando įvykint savo pa
siryžimus. Juozapate pabėga pa
likdamas netyčia pas ją savo ap
siaustą, na o paskui žinot kad at
sitiko. Ryte Potiparui sugryžute 
Zelbora apskundžia Juozapą, jis 
lieka įkalinamas, ir tik po dvie
jų mėtų vėl jį pamatom.

Moterėlės salėj sėdėdamos la
bai nekantravo, ir tūlos ašaras 
braukė, kitos pyko ant Zelboros 
ir norėjo net bėgt Juozapą per- 
sęrgėt, o ją patąsyt už plaukų už 
tokį viliojimą. Bet visa publi
ka gėrėjosi Zelboros lošimu sa
vo rolės.

Pirmutiniam akte yra šeši ati
dengimai perstatą dalyką Poti
paro namuose paskirais laikais. 
Antras aktas (“Faraono Sap
nas”) dedasi Faraono palociuo- 
se. Ten matome Kunigą su Fa
raonu ginčijantys! už sapnų ne-

liui kad dievai turbūt daugiau zapo ir Asenatos tikra meile, jo 
(aukų reikalauja kad sapnų ne-' vargais, paskui laimėjimais, kad 
apreiškia, T 
aukavo, bet dievai neišklausė, 
Kunigo prašymo pasakyt ką Fa
raono sapnai reikštu. Faraonas •] 
rengiasi leisit į visus kraštus pa- j 
siuntinius pargabent į Egiptą į 
sapnų aiškintojus, bet tada at
ėjęs šinkorius ir nugirdęs Kuni- .
go, Faraono, Potiparo ir Mas'ido 
kalbas apie sapnus, prisiartinęs 
pasako kad jis atmena vieną ka
linį Juozapą, kuris gabiai jam ir 
Faraono duonkepiui sapnus iš- 

I aiškino. Kunigas jį varo šalin, 
sakydamas kad tik kunigai apie 
sapnus nusimano, bet Faraonas 
duoda šinkoriui daugiau kalbėt, 
ir lieka pavadintas Juozapas, ku
ris sapnus tinkamai išsako. Po
tiparas dar vis pyksta ant Juo
zapo už neva pažeminimą jo mo
teries, ir po sapnų išaiškinimo 
liepia jį vėl vert: į kalėjimą. Bet 
Faraonas sulaiko tai, pasivadina 
pas save Juozapą, ir paskiria vy- 
riaulsiiu ant viso Egipto. Publi
ka ant šito labai trukšmingai su
plojo, matydama Juozapą išgel
bėtą ir paaugštinamą. Paskui 
jam Faraonas duoda pasirinkt 
žmoną, jis prašo Asenatos, ir 
tada Potiparas suprantą kad jo 
moteris jį apgavo. Faraonas pa
vadina Asenatą, Kunigo dukte-

i rį, iš ko Kunigas labai nudžiun-
■ ga, o Asenatois nusistebėjimui ji 
; randa pas Faraoną Juozapą, ir
■ su Faraono ir Kunigo laimini- 
- mais jiedu lieka vienas kitam

atiduodami. Jiedu susikabinę iš
eina, ir tuo uždanga nusileidžia.

Juozapo, Faraono, Kunigo, Po
tiparo, Asenatos ir Masido rolės 
antrame akte atvaizdinta tikrai 
įspūdingai ir gražiai.

Visa publika gėrėjosi tuo vei
kalu : taip buvo sujudinta ta di-

Faraonas daug jau I tas veikalas ilgai liks musų at- 
t dievai neišklausė (mintyje.

GRIEŽTAS NUSISTA
TYMAS POLITIKOJE

Scenerijos buvo ištaisyta tin
kamais Egiptiškais paveikslais, 
pritaikyta special ės šviesos, kas 
darė gražų įspūdį.

šis veikalas paliko mumyse 
tokį didelį skirtumą jausmuose 
ir upe kokio dar čia nebuvo pa
daryta po kitų loštų veikalų.

Reikia ištarti Clevriaindo ak
toriams širdingą ačiū už jų ipa-

Su dideliausiu nekantrumu 
mes laukiam Lietuvių valdžios 
ir visuomenės žodžio del išplėši
mo iš musų Vilniauls'. Per sve
timų kraštų laikraščius mes su
žinome kad Lietuvės Valdžia nu
tarė nepriimti jai primesto Pa
ryžiaus nutarimo. Męs galim tik 
pasveikinti tokį pareiškimą. Tai, 
yra vienintelis kuri galim duoti 

’ pasauliui, būdami nuskriausti
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GERB. AUDROS RAPOR- ' nebe tokis kaip visuomet btf- 
TAS GERB. SPRAGILUI davo. — Kas yra, Peitrai, ko' 
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ros pamėgimas Juozapo del ko ji į išaiškinimą; Kunigas sako kara-'dele Zelboros veidmainyste, Juo-

eišventimą dailai, nes jie sau jo- naujojo Europos imperializmo : 
kio atlyginimo^už tai nei vienas | Įkūnyto Francuzų-Lėnkų politi

koj. Ne kitokia žodis yra ir vi
sos Lietuvių tautos, šioj ir anoj 

I pusėj vandenyno, kurs aiškiai' 
pabrėžia: Vilnius yra musų ir 
mes jo neišsižadėsim. Lietuvių 
tauta tą ištaria sąmoningai; pa
sirengus laikytis tos nusistaty
mo linijos neatsižvelgiant į jo
kias pasekmes. Jeigu mes ištik- 
ro norim laimėti slavo pirmąją 
politikos kovą mes negalime, ki
taip elgtis.

Viename mitinge tūkstantinė 
liaudies minia Tytavėnuose iš
nešė protestą prieš Vilmante pri
jungimą prie Lenkijos, kuriame 
tabp kitko pasakyta:

“Savo sostinės Vilniaus mes 
niekad neišsižadėsim, jog Vil
nius buvo ir bus musų sosti
nė; mes dėsime visas pastan
gas atgauti savo sostinę Vil
nių, nesigailėdami nei lėšų, ' 
nei pasišventimo, nei savo gy- 

, vybių....” (“Lietuva” N79.) 
i Taip sako ne tik tūkstantinė 
i liaudies minia, bet ir visą Lie- 
1 tuvių tauta, ir tas duoda mums, 
■ pasitikėjimo į ateitį kad Lietu

viai nenustojamai kovės už savo 
sostinę kol jote nesugrąžins. 
Apie jokius nusileidimus negali 
būti nei kalbės, nes jeigu mes 
nors ‘truputį nusileisim, tuomet 
pralošim viską: ne tik Vilnių,

nereikalavo. Rengėjams liko į 
$50 pelno apmokėjus dideles iš
laidas (septynių ypatų atvažiavi
mo ir brangių drabužių kokie 
šiam veikalui reikalinga.

Prie surengimo daugiausia 
pasidarbavo J. A. Katkus, J. 
Kuizinas, J. Virbickas ir kiti 
vietos Sandariečiai.

Homesteadietis.

CHICAGO, ILL.
Kiekvienas Lietuvių judėji

mas, ar tai partijinis ar kultū
rinis, visados buvo didesnis, 
svarbesnis Chicagos Lietuvių 
kolonijoj negu kur kitur; ypa
tingai reikia pabrėžti kad Chi
cagoje yra visos geresnės Lie
tuvių pajiegoS dailės Srityje. 
Muzikos Draūgin.San“.s arčie

štai čia mes turime Birutės 
Dramos ir Dailės Draugiją, ku
ri, reikia pripažinti, užima aug- 
ščiausią vietą tarpe Amerikos 
Lietuvių dailės draugijų. Gi 
Chicagos Solistai, neapsiriksiu, 
gali būti stambiais konkurentais 
Lietuvos Valstybinės Operos ar
tistams.

Kada komp. St. Šimkus treje
tas metų atgal Birutei vadova
vo, kiekvienas matė ir jautė jog 
Birutė pasiekė augščiausio savo 
vystymosi laipsnio. Rodos Šim
kaus magiška ranką įkvėpdavo bet gal but ir Klaipėdą. Kas ne- 
visiems tuos jausmus, tą dailės 
gražybę.

Bet išvažiavus Šimkui, Biru
tė lyg sirgti pradėjo: viduje in
trigos; šaltas draugiškumas, sto
ka magiškos' daiiininko-vado
ramkos rodėsi jau kad Birutei 
pateirgus teliko.... mirti.

Ar Tavo Kūdikis Sveria Gerai?

įvyktų, blogiau nebus kaip da
bar. Todėl susiartinimas su 
Lenkais arba pasiūlymas jiems 
kokių nors derybų, Europoj bu
tų suprantama kaipo Lietuvos 
sutikimais su Ambasadorių nu
tarimu.

Vertas yra paminėti vienas 
įžanginis straipsnis ti'lpęs- “Lie
tuvoje” No. 79, balandžio 10 d.| 
pavadintas “Ko Nori Santarvė”. 
Perskaičius tą straipsnį liekasi 
įspūdis kad Santarvė ne be rei
kalo atidavė Vilnių Lenkams. 
Autorius stengiasi surasti pačią 
giliausią priežastį to Įvykio. To
ji priežastis esanti: Francuzų 
apsigynimas nuo Vokietijos, ku
ri galinti juos .užpulti. “Pran
cūzai jaučia kad palengvinimai 
Vokietijai silpnina juos ir grę- 
sia pastatyti Francuziją v3 į 
'silpną gynimosi poziciją....”

Iš paviršiaus rodos yra taip,

Jei ne tai gal but jo 
maistas jam neitnka

Negali būti tobulo pamainy- 
mo vieton motinos pieno. 
Bet kuomet jo nėra tai nėra 
geresnio už pieną kuris par
duodamas sterilizuotose dė
žėse ir vadinamas Eagle Pie
nas.

Eagle Pienas yra pragarsė
jęs kaipo kūdikių maistas 
per tris gentkartes. Daugiau 
kūdikių tapo išpenėta ir iš
auginta su Eagle Pienu negu 
su visais kitais kūdikių mai
stais krūvon sudėjus.

Kūdikio sveikata ir augimas 
didumoj priklauso nuo mai
sto ir priežiūros kurį jis gau
na. Galit ant Eagle Pieno at
sidėti dėlto kad gydytojai po 
visą šalį jį rekomenduoja ir 
išrašo motinoms kurios ne
gali savo kūdikių žindyti.
Mes turime atspausdinę jūsų kalboje in
strukcijų kaip prirengti 
kiams visų amžių. Jei 
cijų, išpildyk kuponų 
šiandien.

Eagle Pienų kudi- 
nori sity instruk- 
ir pasiųsk mums

Neturėtumėt daryti bandy
mų su savo kūdikio maistu 
bet tuoj pradėt išsyk vartot 
Eagle Pieną. Šimtai tūks
tančių Europinių motinų vi
soj šalyj jį vartoja su geriau
siomis pasekmėmis maiti
nant kūdikius. Jus irgi tu
rėtumėt jį vartoti jei negali
te žindyti.

THE BORDEN
Borden Building New York

COMPANY
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Bet ne. Nelemta mirti svei
kam ir stipram kunui. Galima 
pasirgti, sumenkėti, bet ne mir
ti. Ir Chicagos Birutė kiek pa- 
sirgus vėl sustiprėjo, pagijo, ir 
bujoja.

štai nedėlioj balandžio 29 d. 
Aryan Grotto salėj Chicagos Bi
rutė vėl pasirodė Chicagiečiams 
pilnoje savo galybėje pastatyda
ma dviejų veiksmų operą “Bai
lus Daktaras”, P. Bukšnaičio 
verstą iš Anglų kalbos.

Tai buvo tikra dailės puota 
Chicagiečiams. Gabus Birutės 
naujas muzikąife vedėjas. Ant.
Kvedaras, pastatė Birutę vėl ant bet ištikrųjų ne. Prancūzai oku- 
to palties ąu'gščio kaip Šimkaus puodam i Ruhrą siekė ne tiek ap
lankais ji stovėjo..

Pabaigus lošimą, tūkstantinė 
publika lyg užžavėta nenorėjo 
skirtis su Birute. Aplodismen
tams nebuvo galo. Ir ištikro: 
kas norėjo apleist puotą, kam 
nebuvo malonu, po trijų metų 
pertraukos, gėrėtis tikrąją dai- 
la, artistišku lošimu, dainomis.

Kalbint apie solfetusjlošėju|sį 
be komplimentų galima atvirai 
sakyti kad Norai Gugienei, M. 
Rakauskaitei, p. Cherrienei, A. 
Kvedarui, P- Stogiui vieta yra 
būti operoje; jei ne Lietuvoj tai 
bent Amerikoje jie turėtų su
tverti Lietuvių Operą, kuri at
gaivintų gęstantį Lietuvių jau
nimą, net ir senesniuosius išmo
kytų mylėti, gerbti ir apvertin- 
ti savo dailę, savo tautos turtą.

Veikalas “Bailus Daktaras” 
yrą nepaprastai linksmas, gjr- 
vas, malonus, paimtas iš Ispanų 
gyvenimo.'

Reikia paminėti labai nema
lonus faktas kad A. B. Arlaus
kas, New Yortcietite, apvylė ir 
Birutę ir publiką, nes savo dai
navimu ir lošimu tik gadilno sce
ną ir nervus publikai. Neturint 
dailininko gabumų, verčiau jau 
reikėjo ramiai ilsėtis New Yor
ke ne čia važiuoti ir imti rolę 
šiame Veikale; Chicagoj, galiu 
tikrai sakyti, yra geresnių teno
rų, ir reikėjo p. Kvederui iš jų 
pasirinkti.'

Linksma ir mplonu kad vado
vaujant p. Kvederui, vienam iš 
gabiausių ir talentingiausių šių 
laikų Amerikoj Lietuvių muži
kų, Chicagos Birutė vėl gyvuo
ją, vėl stovi pirmoje vietoje;

Perkūno Išpažintojas.

I ginti save ir Versalės.sutartį 
kiek sunaikinti ekonominiai ir 
politiniai Vokietiją, ir paskiau 
su pagalba mažesnių tautų (če
kų, Lenkų, Rumanų ir kitų) įs
teigti Europoj savo hegemoniją. 
Angliją kaipo priešininkę neapi
brėžto Prancūzijos sustiprėjimo 
norėta buvo išstumti iš Europos 
kontinento. Toliau autorius, žiū
rėdamas liūdnai Į ateitį ir turė
damas omeny j Lietuvos santi- 
kius su Lenkaite ir Prancūzais, 
baigdamas sako:

“Lengva yra numatyti kad ‘ar
timiausia ateitis negalės čia 
įnešti į tą padėtį didelių permai
nų, todėl ir didelio optimizmo. 
Kokią išeitį turės rasti Lietuva 
tekiose sąlygose ir perspektivo- 
sę — yra tatai pagrindinė iš vi
sų musų valrtybės problemų. 
Visos partijos ir nepartijos pri
valėtų visų pirma ja suteirupin- 
ti, nes nuo jote išrišimo pareis ir 
visi kiti laibai ‘indėmųsf ir ’svar
bus’ klausimai.” — Gaila kad 
autorius iki šiam laikui nesuran
da išeities, ir paskutiniais savo 
žodžiais duoda suprast kad (svar
bus mums klausimai (reiškia 

.pareis nuo mušu nu- 
į Francuziją ir kitas 
valstybes. Bet rodos 
'Lietuvių tauta nega-

APIE PAVASARIO 
VEIKMĘ

Ėmė ir alte jo tas pavasa
ris su tokia savo veikme 
kaip toliau gerb. Audra ra
portuoja, ir štai aš ėmiau ir 
užsikrėčiau (ale ne tuo ra
portu, o pavasariu kuris at
ėjo) beveik visais tais simp
tomais kuriuos gerb. Audra 
toliau išdėsto,' ir ėmiau ir 
sutingau rašyti, tai ačiū 
Audrai už pavelijimą man 
patinginiauti, ba nereikės 
smegenų vargint besirūpi
nant ką rašyti.

PAVASARIO VEIKMĖ 
(Suputė gerb. Audra)

Pavasaris viliugingas, da
ro žmones nenaudingais, 
kartais nelaimingais. Dau
guma jų savo priedermes i 
apleidžia; bėga, jieško, trok
šta geidžia — vis ko naujo, 
visko naujo. Kaip to naujo 
paragauja, apsirikę pasima
to ; — atgal gryžti turi sar
matą, Ir aikvoja dykai spė
ką. Vis tai pavasario dėka.

Aš jums gerb. papasako
siu tikrus atsitikimus kiek 
eibių pridarė pavasaris tarp 
visų luomų: jaunų, senų, ve
dusių, pavienių, mažų, ir di
delių. Gal ta mano pasaka 

, duos jums galę pasipriešin
ti pavasario viliugystei.

Nemanykit, gerbiamieji, 
kad nekaltai noriu šlovę nu
plėšti gerb. Pavasariui — vi- 

, sai ne: prirodyšiu tikrenybė- 
; mis. Ir jus perskaitę tą “Pa- 
, vasario veikmę” pažvelgsit 
. slaptai savo sąžinėn ir su

prasite kad tiesą sakau. Nei 
vienas bėra liuosas nuo pa
vasario kilpų, bet mąstantis 
žmogus taip veikiai nepasi
duoda. Jis pavasario jaus
mus paslėpęs svajonėse, pro
tu vadovaujasi;

Balandžio mėn. eidami ga
tve pažvelgkite langan -— 
matysite langą pilną: mažu
čiu veidelių, žibančių akelių, 
kitos net ašarotos kreipiasi 
į motiną melsdamos kad lei
stų Oran pabėgioti, nes stu- 
boj neranda sau vietos, jau
čiasi kaip paukšteliai klėt- 
ko j įkalinti. Mama turi var
go juos maldyti — negalėda
ma sulaikyti, turi pavartoti 
spėką. Vis tai pavasario dė
ka.

Pažvelgkime mokyklon — 
vaikai laukia nekantriai ka
da pasibaigs mokslo valan
da ; tankiau žiuri langan ne
gu knygon; paleisti nuo 
knygos lekia galvatrūkčiais; 
žaidžia, laksto, klykia, šoka, 
gero ūpo' jiems nestoka; lin
ksminas iš viso vieko. Vis 
tai pavasario dėka.

Pamatai jauną vaikiną — 
stovi užsimąstęs, žiūrėda
mas vienan taškau. Paklau
si: — Ko taip nuliūdęs stovi. 
Jonai, ko tau stoka? Esi 
jaunas, sveikas, pavasari tu
ri linksmintis. — Nusibodo 
dirbtuvės užėsis ir dulkės; 
kad ir gerai uždirbu, viskas 
brangu, sunkus vienam gy
venimas, mariau kokią ver
telgystę pradėti, greičiau 
pralobsiu, apsivesiu, dviese 
bus linksmiau gyventi.

Nueini krautuvėn mėsos 
nusipirkti, žiūrėk pardavė
jas prastame upe, pabalęs,

Vilniaus) 
sistatymo 
santarvės 
aišku 'kad
Ii nusilenkti Prancūzams ir Len
kams ir pasakyti: “Aš jums 
tarnausiu ir jūsų prisakymų im
siu klausyti — grąžinkit tik 
man Vilnių.”

Gal but tieji ir grąžintų mums 
Vilnių, tik su maža sąlyga — 
išsižadėti savo laisvės ir kalbos. 
Todėl dabartinėse sąlygose, kuo
met Europoj viešpatauja Pran-

cuzų-Lenkų imperializmas, su
sitarimas su Lenkais ir dary
mai su jais kombinacijų butų 
lygus pripažinimui jiems Vil
niaus. Musų tauta, ačiū Dievui, 
nėra prie to linkusi. Anksti ar 
vėlai Francuziją turės atsisaky
ti nuo savo sumanymo įsteigti 
Europoj hegemoniją, nes jos 
krašto jiegos ir finansinė padė
tis yra perteilpna. Tuomet įve
dimui 'taikote Europoj įteks 'per
žiūrėti ir Versalės taika ir Vil
niaus klausimas bus dar teartą 
nėgržnėjama jei mes to katėgo- 
ringai reikalausim. Vienok kiek
viena Lietuvių silpnybė ir abe
jojimas žymiai pakenktų sosti
nės atvadavimui. Gyvenkim ge
riau be Lenkų ir neišsižadėkim 
VHiniaiuisi krašto.

M. V—la.

liūdi ko taip nusibaigęs, ar 
pavasario liga Sergi? Turėt 
turn but linksmas, esi vertel
ga, neturi ant savo sprando 
užvaizdus; greitai pralotai, 
apsivesi, ir gyvensi sau lai
mingai. — Užtenka, jau įsi
pyko tas darbas, ilgas valan
das reikia dirbti ir su mote
rimis nuolat bartis—kas ga
li joms intikti; manau mes
ti vertelgystę, eisiu dirb'tu- 
vėn, bus geriau: atidirbi 
žmogus savo valandas ir esi 
lįuosas, -niekas nerupi.

Vis tai pavasaris veikia, 
Kiekvienam permainos 

reikia;
Mergina ateivė žiemos me

tu džiaugėsi stu'boj darbą 
gavus: sakė: — Bent nerei
kės važiuojant dirbtuvėn 
šaltyje karu laukti, st ūboje 
sau šilta, švaru, ir valgis šfl- 
tas, sveikas; kalbos greičiau 
pramoksiu, ir uždirbu gerai. 
Kelis metus padirbėsiu, su- 
sidėsiū pinigų, eisiu mokytis 
kokį) amato ar profesijos, 
tada sau priklausysiu, o ir 
vyrą geresnį gausiu, ne pra
stą darbininką. Bet pava
saris visus tuos planus suar
dė. Reikia permainos būti
nai. Nusibodo stu'bos dar
bas, eisiu dirbtuvėn; stubo- 
je žmogus pririštas, nei išei
ti niekur negali.

Dirbtuvės merginos stu- 
bos darbo jieško, taip ir mai
nosi pavasariui atėjus.

Vedę žmonės — kuriems 
rodos nieko nestoka — ir tie 
pavasari jieško1 ko nors nau
jo, tai -kitan butan persike
lia, nes nusibodo ant vietos 
gyventi; tai rakandus mai
no, tai rubus naujus perka, 
— vis kokia nors permaina 
turi Įvykti pavasarį.

į Tiktai vieno luomo ypa
tos nejieško naujumų — tai 
jaunos motinos kurios pava
sarį kūdikio susilaukia, bet 
kada'kūdikis paauga jos yėi 

. jiesko pavasario permainų.
Vieną tokią jauną motiną.

• man teko lankyti net per še-
• šis pavasarius, ir kiekvieną
• pavasarį ją garnys aplanky-
■ davo. Ji vis linksma, juo-
■ kiasi, nors suvargus ligoje;
■ vaikučiai visi maži, visi rei- 
1! kia apžiūrėti; bet ji nedejuo

ja, jai viskas gerai. Ilgai jos 
nebuvau mačius, ir pernai 
pavasari pasitaikė man eiti 
pro jos stubą. Užeisiu, ma
niau užeisiu pažiūrėti ką ji 
veikia. Žiuriu, sėdi susirau
kus, kai ką neria. Pasvei
kinus, užklausiau: —Ko jus, 
poniute, tokia nelinksma?: 
.jau su vaikais tiek vargo 
neturite kaip seniau:; vieni 
mokyklą lanko, kiti dailiai 
žaidžia, ir vyrą turite gerą, 
dailų, jauną. Visuomet bu
vote tokia linksma: kas jau 
dabar atsitiko? — Ko busiu 
linksma, jau taip nusibodo- 
tas vienodumas. Tiesa, Jo
nas geras, negeria, pinigus, 
atiduoda, ir niekuomet man 
prasto žodžio nepasako. Bet 
ir gero negirdėsi, pareina iš. 
darbo, tyli, nuvargęs, paval
go ir eina gultu. Ana va 
Alekas (įnamis), kad jau ir 
nejaunas žmogus, o kokis, 
jis meilus —r linksmas; par
ėjęs iš darbo, vis man ranką, 
pabučiuoja, meiliai pašneki
na, kad ne jis reiktų bėgti, 
iš namų del nuobodumo.

Ir taip užmiršus prieder
mę savo

Sau su įnamiu juokavo.
Jis jai rankas, kojas 

bučiavo,
Kolei vyras nesugavo — 
Ir paskui divorsą gavo.; - 
Tat, žmoneliai, pamąsty- 

kit
Apie pavasario veikmę — 
Pastoviai užsilaikykit, 
Kati gailėtis jums 

nereiktų;
Garbės, doros prarastos,. 
Pelno, vietos priprastos;

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

SEIMO P
SU išėjimu iš si 

"Dirvos” num
tavoje atsibuna c 
nekantrumo ir lai 
mentas. Visas ki 
kia kas nusiduos. 
tikieriaij; partijų 
drebančiomis šird 
maseio apimti luk 

į Idos bus Seimo ri 
sėkmės, kas liks 

L dora — tai yra,
tija užvaldys Seir 

šio Seimo rin 
svarbesni už visi 
už Steigiamojo 
kimus, už praėjus 
ščionių” išvaikj 
rinkimus. Steigi 
mas rinkta su ] 
mo ūpu; antrasis 
tirišku upu; da'b 
kaina su pagieže 
kantosupu.

‘ Šiė rinkimai 
atsiliepti ant vii 
mo ar betvarkės.

Kokia partija 
kimuose dar gal 
me numeryje ne 
škiai pranešti, c 
kaus darbo koki 
voj esti, kaip pa 

i, tu pirmesnių ri 
kui vėl, žinių p 
kelis sykius ski 
nešinės.

Visas blogum 
jeigu klerikalai 
ščionįs” laimėti; 
rį ir nepaiso įi 
vartoja savo ti 
mui. Jienepaii 
liu jie .vykins s 
pus”, savo pro 
bar jie imtųsi 
priemonių, nes 

’ iki šiolei “graž 
L ■ sileido jiems ni 

“Krikščionis’ 
su dabartinių' 
kais, visais lai 

t (vartojo kardą 
tikslų siekimu: 
sitikėtiniaūsi 
nime “krikščii
PU-

Jų iškalno 
pirm Seimo p. 
ti-ar-laimėti”, 
mingai bus v 
išplanuota, gi 
gerų pasėkimi 

Bet jų darba 
ba. Ir kalba i 
pusės. Pereita 
jų bejiegė “did 

• kį laipsnį bu 
ačiū jų darbam 

; jam Seime, iš . 
( vos žmonės juos 

galima abejoti 
dar labiau nepei 

' darbų vaisiais ir 
( lino “krikščioniu 
i ėjusio Seimo?

Musų ‘^krikščii 
mų laukdami yra 
rimasčio ir despj 

Bet kad išvedži 
| ma daryti visokii 
į tik vienaip, tuo U 

h laukti žinių ap: 
r pasekmes.

Kalbos apie “I
Chicagą 

“Naujienos" užsii 
tai p. V. K. Račkan 
atvyksta į Cleveland 

I “Dirvos” biznio vedėj 
agentūrą, ir skaitysis 

I jo redaktorium,—at 
jai tam kad perkelti 

! Chicagą. Kaip iki ši' 
ros” leidėjai nemanė 

; Chicagą taip nemanys 
nes Clevelandas' yra g 

Į h “Darai”, ir "Nauju 
tą pmdį nereiktų nūs 

Eina dar gundai b 
tveriama nauja partiji 
“Dirvos" pagalba. “D 
bndžio 7—8 d. BrookI; 
nitinmką suvažiavime 

i 1. L T. Sandarą kaipc 
S visą kitų musų partij 
ksierikoje, ir kaip iki ši 
slakye Sandaros (print 
lodydama įvesti jokio 

t Iš tautininkų srovėje, 
|ifeina puikių pavyzdži 

I otnMymo kitose srove 
j i*®Mei iš to naudos r



DIRVA
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uiiiiimHiiinmmttiiiiin^ I 
is kaip visuomet btf- 
Kas yra, Petrai, ko 
taip nusibaigęs, ar k

io liga Sergi ? Turį. į‘ 
linksmas, esi verti Į> 
iri ant savo sprando f 
os; greitai pralobsi, 
, ir gyvensi sau lai- į 
— Užtenka, jau įa. . 

s darbas, ūgis valau- 
čia dirbti ir su mote- 
jolat bartis—kas ga- 
intikti; manau mes- i 
elgystę, eisiu dirbtu- [ 
us geriau: atidirbi L. 
i savo valandas ir esi į 
, niekas nerupi 
;ai pavasaris veikia, I 
vienam permainos 
:kia.
rina ateivė žiemos ne
augėsi stuboj darbą 
sakė: — Bent nerei- ’

•ažiuojant dirbtuvei F 
: karų laukti, stuboje | 
ta, švaru, ir valgis Si-1 
eikas; kalbos greičiau 
iksiu, ir uždirbu gerai 
metus padirbėsiu, st r 
^pinigų, eisiu mokjjtis r 
amato ar profesijos, t

;au priklausysiu, o ir 
geresnį gausiu, ne pra- Į 
arbininką. Bet pava- F 
visus tuos planus suar- r 
įteikia permainos bud- į 
Nusibodo stubos dar- į 
lįsiu dirbtuvėn; stubo- į 
ogus pririštas, nei Bei- t 
kur negali.
•btuvės merginos stt ■ 
arbo jieško, taip ir mai- Į 
pavasariui atėjus, 
dę žmonės — kuriems 
s nieko nestoka — ir.de i 
sari jieško ko nors uau- ; 
ai kitan butan persike- į 
les nusibodo ant vietę į 
nti; tai rakandus nt | 
ai rubus naujus peį I 
is kokia nors periną 
Įvykti pavasarį.
Irtai vieno luomo jp- 
rejieško naujumų-t« ; 
os motinos kurios para- ; 
•kūdikio susilaukia, bi i 
i'kūdikis paauga įowi 
co pavasario permaių. f 
lą tokią jauną motą I 
i teko lankyti net per se- į 
pavasarius, ir krekviaą į 
asarį ją garnys aplamy-1 
o. Ji vis linksma, juo- į 
si, nors suvargus ligoje; i 
cučiai visi maži, visi ra- į 
apžiūrėti; bet ji nedejuo
ja! viskas gerai. Ilgai joi Į 
uvau mačius, ir penui r 
asarį pasitaikė man en Ž 
jos stubą. Užeisiu, n> į 

u užeisiu pažiūrėti ką j j 
iria. Žiuriu, sėdi susinu; 
>, kai ką neria. Pasv» ■ 
us, užklausiau: —Ko j® [ 
liūte, tokia nelinksma! I 
. su vaikais tiek vaipį 
urite kaip seniau: vieni 
kyklą lanko, kiti daflni 
džia, ir vyrą turite gelį į 
lų, jauną. Visuomet bu L 
:e tokia linksma;, kas ją į 
bar atsitiko? — Ko bush į 
ksma, jau taip nusibodo 
i vienodumas. Tiesa, Ju 
s geras, negeria, pinigini 
duoda, ir niekuomet mą į 
asto žodžio* nepasako. Bd į 
gero negirdėsi, pareina n į 
rbo, tyli, nuvargęs, parai- 

, ir eina gultu. Anaą 
ekas (įnamis), kad jau ir 
jaunas žmogus, o kote 
i meilus -r linksmas; par- 
ęs iš darbo vis man radi 
bučiuoja, meiliai pašneki 
i, kad ne jis reiktų .bėgli 
narnų del nuobodumo. s 
Ir taip užmiršus prieder

mę savo
Sau su Įnamiu juokavo.
Jis jai rankas, kojas- 

bučiavo,-
Kolei vyras .nesugavo r 
Ir paskui divorsą gavo, 
Tat, žmoneliai, pamąst)’- 

kit
Apie pavasario veikmę.- 
Pastoviai užsiląįkykit, 
Kad gailėtis jums 

nereiktų;
Garbės, doros prarastu 
Pelno, vietos priprast®

Nuo Redakcijos
SEIMO PASEKMIŲ BELAUKIANT

CU išėjimu iš spaudos šio 
“Dirvos” numerio, Lie

tuvoje atsibuna didžiausias 
nekantrumo ir laukimo mo
mentas. Visas kraštas lau
kia kas nusiduos. Visi poli
tikieriai,- partijų vadai su 
drebančiomis širdimis, neri- 
masčio apimti lukuriuoja ko- 

■ kios bus Seimo rinkimų pa
sekmės, kas liks Seimo val
dovu — tai yra, kokia par
tija užvaldys Seimą.

Šio Seimo rinkimai yra 
svaigesni už visus kitus — 
už Steigiamojo Seimo (rin
kimus, už praėjusiojo, “krik
ščionių” išvaikyto, Seimo 
rinkimus. Steigiamasis Sei
mas rinkta su patriotišku
mo upu; antrasis — su par- 
tivišku upu; dabartinis ren
kama su pagiežos ir neapi
kantos upu.

Šie rinkimai dikčiai gali 
atsiliepti ant vidaus ramu
mo'ar betvarkės.

Kokia partija laimės rin
kimuose dar gal ir sekančia
me numeryje negalėsime ai
škiai pranešti, delei netvar- 
kaus darbo kokis dar Lietu
voj esti, kaip pasirodė iš ki
tų pirmesnių rinkimų; pas
kui vėl, žinių pridavėjai po 
kelis sykius skirtingai pra
nešinės.

Visas blogumas prasidėtų 
jeigu klerikalai arba “krik
ščionis” laimėtų. Jie nežiū
ri ir nepaiso įnagių kokius 
vartoja savo tikslo a’tsieki- 
mui. Jie nepaisys kokiu ke
liu jie .vykins savo “princi
pus”, savo programą.^ Da
bar jie imtųsi dar Aršesnių 
priemonių, nes pamatė kad 
iki šiolei “gražiuoju” nenu- 

‘li’^sįlęido jiems niekas.
“Krikščionis”, nelyginant 

su dabartinių laikų bolševi
kais, visais laikais ir visur 
Vartojo kardą ir ugnį savo 
tikslų siekimui. Tai yra pa- 
sitikėtiniausi draugai plati
nime “krikščioniškų” princi
pu

Jų įskalno pirsirengimas, 
i pirm Seimo paleidimo, “mir- 

ti-ar-laimėti”, jeigu pasek
mingai bus vykinama kaip 
išplanuota, gali duoti jiems 
gerų pasekmių.

Bet jų darbai už juos kal
ba. Ir kalba ne iš gerosios 
pusės. Pereitais rinkimais 
jų bejiegė “diduma” tik to
kį laipsnį buvo pasiekus 
ačiū jų darbams Steigiama
jam Seime, iš kurių Lietu
vos žmonės juos pažino. Ar 
galima abejoti kad žmonės 
dar labiau nepersitikrino jų 
darbų vaisiais ir neatsiprik-

‘DIRVA” arba “ARTOJĄ? į 
(ar abu) bus jūsų geriausi^ į 
ilgiausia atmintina dovano j* f 
aiškiams Lietuvoje. Jie rt į 
tys jūsų duosnumą per vis® 
metus laiko. Užrašyk

VILNIAUS LIETU
VIAI

Vilniaus klausimas kuriam lai
kui yra “išrištas” — Ambasa
dorių Konferencija nustatė 'Len
kijos rubežius ir rytuose, tarp 
Lietuvos ir Lenkijos, pripažino 
tuos rubežius kuriuos sudaro de- 

Tą Ambasa
dorių plėšikišką parėdymą pri
pažino ir Suvienytos Valstijos 

' užgirdamos tuomi neteisėtą Am
basadorių žingsnį.

‘Abrozėliai’ ant Štampų
Kažin kodėl, šiose dienose ant 

gautų iš Lietuvos laiškų ženkle
lių pradeda rodytis šventi a'bro- 
zėliai vietoj valstybinių pačto 
ženklelių.

Kalbamasai ženklelis yra 25 Jmarkacijos linija.
centų vertybės, mėlynos spalvos 
baltame dugne. Užpakalyje ma
tosi bakūžė, per vidun stovi Lie
tuviško stiliaus drožinėtas toy- , . . _ . 
žius ar “mistrancija” su spindu- Mes protestuojame prieš tai; 
liails į šalis, ant pat viršūnės toy- ir protestuosime kott gyvi busi- 
žius, o prie koto apačioj stovi me!
angelukas ir pučia trubą. I Bet protestų neužtenka. Pro-

Vietoj patriotiškų žymių, tau- testais, kadir dailiausiais ir 
tos karžygių — senovės ir da- smarkiausia parašytais, neinti- 
barties — kurie geriausia tiktų kinsime pasaulio kad Vilnius 
ant pačto ženklelių, tuomi dar turi priklausyti mums. Protes- 
išgansintų Lietuvą, dedama kry- tais Vilniaus neatgausime. 'Rei- 
žiai, lyg pažeminimui Kristaus kia ilgės kovos, reikia didelio vi- 
emblemos ir krikščioniškojo ti- su musų pasišventimo, 
kėj'imo.

Reikia tikėtis kad tuojau bus 
įvesta 'ant visų pačto ženklelių 
šventųjų paveikslai — Panelės 
Švenčiausios, Kristaus Kryžių 
Nešančio, Prisikeliančio, į Dan
gų žengiančio, Užgimstančio; 
paskui dar (visų kitų šventųjų— 
kaip niekur kitur ant svieto ne
daroma.

Tuo keliu žengiant, galima ti
kėtis susilaukti kad ir ant Lie
tuvos pinigų bus spausdinama 
šventųjų abrozėliai.

ir protestuosime kol gyvi busi-

Reikia 
'pertikrinti pasaulį kad Vilniaus 
srityj gyvena musų broliai, kad 
jie vartoja musų kalbą, kad jie 
norx, susijungti su Lietuva.

šiek tiek nušvietė Vilniaus 
Lietinių padėtį Laikinojo Vil
niaus Lietuvių Komiteto Atsi
šaukimas, jau tilpęs laikraščiuo
se. šių žodžiu autorius 'gavo iš 
Dr. Alseikos laišką kuriame jis 
paduoda ir sugerti.) ą Amerikos 
Lietuvių veikimui, čia paduo
dame kai kurias to 'laiško ištrau
kas:

LAPLANDAI

lino “krikščionimis” po pra-|nijomis.
ėjusio Seimo?

Musų “'krikščionįs” rinki
mų laukdami yra apimti ne- 
rimasčio ir desperacijos.

Bet kad išvedžiojimų gali
ma daryti visokių, o stosis 
tik vienaip, tuo tarpu palie
ka laukti žinių apie rinkimų 
pasekmes.

T APLANDAS “ambasadorius” 
■*—' iš Švedijos šiaurinės dalies 
kuris nesenai apsilankė pas Šve
dijos karalių skųsdamasi jog pa- 
rubežių gyventojai švedai grą- 
sina ir kenkia jo žmonėms gy
venti ramiai užpuldinėdami jų 
ganyklas ir vogdami jų brie
džius, — vėl primena tas šiau
rės gyventojų peštynes kokias 
pasaulis yra beveik užmiršęs. 
Buletinas iš Washington, D. C., 
National Geographic Society ra
štinėj papasakoja ką nors dau
giau apie tuos “keistus mažus 
žmones kurie gyvena po spin
duliais vidurnakčio saulės «— ir 
tamsoje žiemos vidurdienyje”.

"Laplandai yra iki kaulo in
ternacionalistai”, sako buletinas. 
“Kaip Papago Indijonai Arizo
noje lir Meksikoje ir girių gy
ventojai palei Brazilijos-Peruvi- 
jos rubežiaufs, jie visiškai neat
kreipia domės į politiškus rube
žius ; jie ne tik pereina juos ka
da ir kaip jiems patinka, bet nu
sivaro dideles bandas briedžių 
su savim, vieną dieną ganydami 
juos Švedijoj, kitą dieną Norve
gijoj visai su mažomis ceremo-

Kalbos apie “Dirvą” 
Chicagą

“Naujienos” užsimena buk 
tai p. "V. K. Račkauskas, kuris 
atvyksta į Cleveland^ ir užoms 
“Dirvos” biznio vedėjo pareigas, 
agentūrą, ir skaitysis bendruo
ju redaktorium, — atvyksta, čio
nai tam kad perkelti “Dirvą” į 
Chicagą. Kaip iki šiolei, “Dir
vos” leidėjai nemanė nieko apie 
Chicagą taip nemanys ir toliau, 
nes CleveUandas yra gana dide
lis “Dirvai”, ir “Naujienoms” iš 
tų gandų nereiktų nusigąsti.

Eina dar gundai buk busią 
tveriama nauja partija, vis su 
“Dirvos” pagalba. “Dirva” ba
landžio 7—8 d. Brooklyne laik
raštininkų suvažiavime užgynė 
A. L. T. Sandarą kaipo partiją 
iš visų kitų musų partijų-srovių 
Amerikoje, ir kaip iki šiolei pri
silaikys Sandaros principų, ne
bandydama įvesti jokios suiru
tės tautininkų srovėje, nes jau 
matoma puikių pavyzdžių iš su
siskaldymo kiltose srovėse. Vi- 

! "ųomenei iš to naudos nesti.

“žeirilapyje Laplandija prasi
plečia į keturias skirtingas ša
lis: Norvegiją, Švediją, Finlan- 
diją ir Rusiją. Kitados Laplan- 
dai neatkreipė jokias 
savo srities rubežius. 
Rusijos ir Finland!jos 
tapo griežtai uždaryti 
nuo Norvegijos ir Švedijos 
nors maži perėjimai dar vis pa
sikartoja, didesni perėjimai bu
vo sulaikyta. Norvegija ir Šve
dija, vienok, oficialiai pripažįs
ta reikalą savo bastūnų bendrų 
piliečių, ir turi padarytą sutar
tį kuria Laiplandai gali pereiti iš 
Švedijos vasarą ir nusidanginti 
į Norvegijos šiaurvakarinį pa
kraštį, o žiemos laiku gali per
eiti iš Norvegijos į Švedijos že
mę.

“šalip tikrųjų mažųjų žmo- 
nių-neužaugų, kaip yra pygme- 
jai centralinėj Afrikoj, Laplan- 
dai yra mažiausi žmonės Ryti
niam Pusiauskritulyj. Jų albel- 
nas augštis yra apie keturios 
pėdos, septyni coliai — kuris tai 
apsireiškimas priskiriama am
žių batsymamsi jų pratėvių nu
šalusioje, nuobodžioje šiaurės 
šalyje. Net buvo tikrinama jog 
Laplandai buvo pirmieji gyven
tojai sušalusios zonos po to kaip 
didieji ledynų plotai iš Ledų Ga
dynės nuslinko ir šiaurinė Eu
ropa pasidarė galima gyventi.

Daug šimtmečių atgal jie me
nama gyventę per visą Skandi
navijos pnsiausalį, tečiau su pri
buvimu kitų žmonių jie buvo

domės į 
Tečiau 

rubežiai 
oficialiai 

ir

priversti trauktis toliau šiaurėn.
“Briedžiai yra tipiški Laplan

dijos gyvuliai, ir apie juos suko
si visas jų gyvenimas per am
žius. Jie jais jodinėja ir veža 
savo važnas, gauna iš jų pieną 
ir sūrį ir mėsą maistui, daro iš 
jų kailių sau apdangalus, o iš jų 
kaulų darosi tululs įrankius. Ti
piškas Laplando gyvenimas vi
sada buyo tįąstuno ganytojo, gy
venančio palapinėse ir sekiojan
čio paškui bandas po naujas sri
tis kuomet sezono permainos ir 
ganyklų reikalingumas diktavo.

“Laplandai mažėjo skaičiumi 
pastaraisiais laikais, ir ‘Laplan
dija’ dabar toli nėra žemė dau
giau apgyventa Islandais, o 
dar mažiau Laplandais bastū
nais. Švedijos Laplandijoj, ipa- 
veizdan, tik apie septyni nuo
šimčiai gyventojų yra Laplan
dai. Užėjimas į jų kraštą dau
giau pastovių žmonių padarė tų 
bastūnų išsigimėlių gyvenimą 
taip sunkiu. Taipgi tūli Laplan
dai pametė bastymosi gyvenimą. 
Kur kitados ‘Laplandas’ ir ‘brie
džių 'ganytojas’ reiškė tą vieną, 
dabar tenai yra plačiai apsigy
venusių, agrikultūra užsiiman
čių Laplandų; o yra kiti kurie 
gyvena iš žuvininkystės. Neku- 
rie pavirto maineriaiis iturtingo- 
se geležies rudos kasyklose šve
diškoj Laplandijoj.

“Krikščionybė nugabenta į 
Laplandija tiktai pastarais ke
letu šimtmečių, ir dar tebėra to
kių kurie abejoja ar jų sumai
šytos religiškos pažiūros yra la
biau pasižymėję Krikščionišku
mu ar pagoniškumu. Rusiškieji 
Laplandai ypatingai laikosi pil
no pragmatizmo savo religijoje. 
Sakoma apie tuos kurie gyvena 
prie šiaurinio vandenyno pakra
ščio jog jie daro aukas prie al
toriaus Boriso Glob kuomet ren
giasi žvejoti, ir jeigu jiems ne
pasiseka jie griežtai atima savo 
aukas. Tie patįs Rusiški Lap
landai, dar tik keletas desėtkų 
metų atgal, labiau mėgo vogti 
sau pačias iš priešų ar nepažįs
tamų vietoj įgijimo jų pirkimu 
arba prislkal'bihimu.

“Suvienytos Valstijos dikčiai 
pasnaudojo Laplandais svarbiai 
ir smarkiai augančiai industri
jai. Pirmos pastangos įveisti 
briedžius Alaskoje (nebuvo (visad 
pasekmingos delei stokos žinoji
mo kaip juos auginti, ir bandų 
ganytojų. Būriai Laplandų pri
kalbinta keliauti į Alaska ir už- 
žiurėti jų 
tais, ir jų 
dino tenai 
Ten'alitiniai
Laplandų, ir dabar šimati tūks
tančių briedžių Alaskoj paver
čia kitam niekam nenaudingas 
samanas Į maištą ir drapanų ma
teriją tai Teritorijai ir taip pat 
‘Valaiti joms’.”

“Vilniaus Lietuvių visuome
nė išrinkusi mane šįmet Vil
niaus Lietuvių Komiteto pirmi
ninku kartu uždėjo ant manęs 
pareigą rūpintis lėšų suradimu 
įvairioms veikiančioms Vilniuje 
Lietuvių šelpimo ir švietimo 
draugijoms.

“Amerikos Lietuviai patįs, 
mažai apie tai žinodami, yra la- ' 
bai daug gero padarę Vilniaus 
krašto Lietuviams. Esame la
bai dėkingi, ir mu'sų Atsišauki- ; 
me Amerikos Lietuvių visuome
nei tai išreiškėme.

“Lėšas gauname, bet jau ypač 
pastaruoju laiku toli gražu ne- 
užtektinai, ir, kaip matote iš At
sišaukimo, pas mus yra didelis 
skurdas.

“Dabar sąlygoms griežtai pa
sikeitus, butų geriau ir patogiau 
gauti tiesioginai iš Amerikos 
Lietuviu paramos....

“Rūpinkitės sutverti Ameri
koje komitetus Vilniaus krašto 
Lietuviams remti....

“Iki tokie komitetai susidarys 
ir pradės veikti, visvien nepa
mirškite mus šelpti — tas suma
žins skurdą, ypač musų prie
glaudų vaikų....

“Butų geistina, jei tik tas ga
lima, kad darbe bendrai daly
vautų visų srovių žmonės. Mes, 
kaip matote iš atsišaukimo, vei
kiame išvien. Komitete yra be
veik lygiai dešiniųjų ir kairių
jų. Tokios čia sąlygos, kitaip 
nieko nebūtų galima padaryti, 
švietimo darbas visai turėtų su
stoti ....

“Mano pažiūros nei kiek ne
pasikeitė, bet, gyvenant dabar
tinėse musų sąlygose, pairtivinis 
darbas pas mus negeistinas ir 
negalimas....”

Tai tiek iš Dr. D. Alseikos lai
ško.

Vilniaus Lietuvių šelpimo dar
bas reikalauja musų paramos. 
Vilniaus švietimo darbui irgi lė 
šų nėra. Lenkų valdžia, be abe
jonės, mielai finansuotų Lietu
vių mdkyklas, bet tik su vienu 
aiškiausiu tikslu, būtent su tik
slu Lietuvius sulenkinti. Tokio
se mokyklose Lietuvystės dva
sios nebūtų, ir patį Vilnių galė
tume skaityti jau pražuvusiu — 
Lietuvai.

Pastaruoju laiku Lenkų val
džia šelpimo reikalams bent 
kiek davė, bet tai yra tik juro
se lašas. Lenkų valdžia viena 
ranka davė pašalpą, o antra ran
ka varo dvi didžiusias prieglau
das iš jų užimamų namų. Kitos 
tokios vietos negalima gauti, — 
vienintelis išėjimas butų pirkti 
namus, bet nėra tam lėšų....

Akivaizdoje tų Vilniaus reika
lų Amerikos Lietuviai privalo 
kuotampriausia susiorganizuoti 
ii knodidžiausio^ paramos duo
ti Vilniaus Lietuviams. Juo 
tampriau mes sujungsime savo 
jiegas Amerikoje tuo labiau sil
pnės pančiai kuriuols Lenkija už
movė ant Vilniaus. Toki tvirta 
organizacija tegalėtų susidaryti 
jei Amerikois Lietuviai sušauk- 

’ tų Seimą, kurio vyriausiuoju tik
slu butų Vilniaus klausimas, 

į Neišmintingai ir nepadoriai da-
■ ro tie kas Seimui priešinasi; jie
• nepermato to kad savo “ožių už-
• sispyrimu” kenkia bendram Vfl-
• niaus klausimui. Tuo tarpu jie
■ patįs — tie užsispyrėliai — irgi 
! ne ką teveikia. Jie, sakosi, bijo
• klerikalų, nenori su jais bendro 
, darbo dirbti! Bet ką reiškia 
i klerikalai kuomet trečdalis Lie-
• tuvos žemių yra po jungu? An-
• trą pusę vertus, — dar klausi- 
. mas ar klerikalai eis į tekį Sei- 
- mą ? Jei jie eis tai turės priim- 
> ti musų paduotąjį Seimui ir bu- 
. simajam veikimui programą. 
į Jei jie (neis arba jei nepriims 
i musų programo, tai bent mes,
■ pažangioji visuomenės dalis, su- 
i siorganizuosime ir ant savo pe

čių išnešime Vilnių Lietuvai!
i V. K. R.

auginimą 1898 me- 
gabumas labai padi- 
briedžių auginimą.

gyventojai išmolko iš

Vincente Blasco Ibanez, gar
sus Ispanų rašytoja'Miovelistas, 
kalba jog vėl turės būti karės. 
“Aš esu labai pesimistškas, aš 
netikiu jog yra išeiga išrišimui 
Europos keblumų. Piktas per- 
giliai įsivyravo. Jis yra žmonių 
širdyse. Jie pilni neapikantos 
ir keršto. Poltikieriai turi min
tyse rubežius, teritorijas, garbę 
ir prekybą. Mes niekad neturė
sim taikos kolei tas mintyse ra
sis. Aš manau mes turėsim ki
tas kares — daugybę jų.”

SV. KAPELETAS
(Iš Bocaccio “DEKAMESONO”)

(Tąsa iš pereito num.)
— Gerasis tėveli, — pertarukė jį Ka- 1 

pelėtas: — nesakyk taip. Aš kas karias ' 
savo išpažintyje pakartodavau visas savo 1 
nuodėmes kokias tiktai atsimindavau nuo į 
pat kūdikystės dienų. Todėl meldžiu, klau- 
sinėk mane taip nuodugniai kaip kad nie- ' 
kad nebuč buvęs išpažinties.... Nepaisyk 
mano nusilpnėjimo; aš verčiau sutinku pa- ' 
žeisti savo kūną ne kaip, saugojant jį nuo 
pailsimo, amžinai pražudyti sielą, kurią : 
mano Išganytojas atpirko Savo brangiau- ; 
siu krauju....

Senukas kunigas gėrėjosi tais pareiš
kimais, manydamas kad prieš jį yra gerai 
dvasiniai prisirengęs žmogus; pagyręs jo 
dievotumą, jis paklausė ar jis nėra nusikal
tęs Dievui pažinimu moterų. Kapeletas, 
sunkiai atsidusęs, atsakė:

— Man gėda yra pasakyti teisybę kad 
nemanytum mane jieškant tuščios garbės.

— Sakyk drąsiai, — ragino kunigas,— 
nėra blogo pasakyme teisybės, ar per išpa
žintį, ar šiaip kitu kokiu laiku.

— Tamista mane padrąsini, tėveli, — 
atsakė Kapeletas, — tat ir pasakysiu ta- 
mistai kad esu taip nekaltas kaip tik ką už
gimęs kūdikėlis.

— Lai Dievas tave laimina, mano sū
nau, — tarė kunigas, — gerai darei; tuo la
biau yra tavo nuopelnas kad turėjau dau
giau negu kaip mes pagundų kitaip elg
tis; ir pridėjo: — ar niekados neapsiryda
vai?

— Taip, labai dažnai; nežiūrint to kad 
gavėdavau Gavėnioje kaip ir visi kiti žmo
nės, aš dar buvau pasiskyręs tris dienas sa
vaitėje ir valgydavau tomis dienomis tik
tai sausą duoną, užgerdamas vandeniu; 
kariais betgi gerdavau vandenį tokiu pa
mėgimu kaip girtuokliai vyną, ypač kada 
pasijusdavau pailsęs nuo maldų ar nuo ke
lionių į šventas vietas; gi kartais labai už
simanydavau Saločių, ir valgydavau dau
giau duonos ne kaip priderėjo žmogui kurs 
gavėjo iš dievotumo*-- •

— Mano sunau, — pastebėjo jam ku
nigas, — šitokie nusikaltimai yra maži ir 
visai suprantami, ir patarčiau tau nevar
ginti savo sąžinės jų prisiminimu; kiekvįe; 
nas žmogus, kad ir švenčiausis, valgo su ge
ru apetitu, pagavėjęs per ilgesnį laiką, ir 
geria vandenį su pasigerėjimu kada jaučia
si pailsęs.

— Nesakyk man tokių dalykų, tėveil 
dvasiškas, — atkirto Kapeletas, — pats 
matai kad nesu koks tamsunas ir žinau kad 
visa kas yra skiriama Dievo garbei turi 
būti atlikta širdingai, gera valia, o kitaip 
— visa tai yra nuodėmė.

<- Visa tai gera, — atsakė kunigas, — 
kad esi tokios nuomonės; isti'krųjų džiau
giuos tave turint tokią tyrą sąžinę. Pasa
kyk man, sunau, ar nenusikaltai godumu, 
vadinasi ar nenorėjai ko daugiau negu kaip 
buvo tau reikalinga, ar gal pasilaikei kas 
tau nepriklausė? -

— Aš žinau kad taip apie mane nema
nytum, — atsakė Kapeletas, — jei nematy
tum mane šitų išnaudotojų namuose. Aš 
nieko bendra su jais neturiu, tik atėjau pas 
juos kad prikalbinus juos kitaip gyventi; 
aš bučiau tai padaręs jei Dievui nebūtų ti
kę šitokiu budu mane aplankyti. Mano tė
vas paliko man daug turto, ir aš bematant 
didesnę dalį savo turtų išdalinau visokiems 
tikybiniams tikslams; pragyvenimo delei 
ėmiausi prekybos kad galėjus tuo pagelbė
ti Kristaus elgetoms. Prisipažįstu nieka
dos negeidęs pelno, ir visados pusę savo už
darbio atiduoįdavau ubagams, gi antrą pu
sę pasiimdaVau savo reikalams.... Dievas 
iki šiol laimino mane, mano visiems reika
lams labai sekdavosi....

— Gerai darei, sunau, — pastebėjo iš
pažinties klausytojas, — beit ar nebūdavai 
pykčio ir kerštingo jausmo pagaunamas?

— Labai dažnai! — atsakė ligonis, — 
bet kas gali susivaldyti nuo pykčio matant 
dideliausį visos žmonijos nupuolimą dory
bėje, matant kai visi kasdien peržengia Die
vo Įsakymus, kaip nesilaiko Jo teisingo 
sprendimo?.... Aš verčiau sutikčiau iš
gaišti iš šio pasaulio ne kaip matyti jauni
kaitį besivejant tuštybę, ar keikiant, ar lan
kant smukles, neinant bažnyčion, ir einant 
kreivais pasaulio, o ne Dievo, keliais....

— Mano sunau, — atsakė kunigas, — 
šitokios rūšies pyktis yra girtinas dalykas, 
ir neskiriu tau už tai jokios bausmės; bet 
pasakyk man ar nebuvai kartais pagautas 
geismo nužudyti ką, ar blogai išsireikšti, ar 
ką nors įžeisti ir užgauti?

— Deja, tėveli, — atsakė Kapeletas, — 
ir kaipgi tamista, būdamas toks geras žmo
gus, gali net minėti tokius dalykus? Ar 
tamista manai kad Dievas butų leidęs man 
gyventi jei aš bučiau turėjęs kada nors to
kias nelabas mintis?.... Tokiais dalykais 
užsiima tik žmogžudžiai, gi į juos žiūrėda
mas aš visados meldžiaus į Dievą kad juos 
atvestų ant teisingo kelio....

— Lai Dievas tave laimina, geras ma
no vaikeli, — pastebėjo geraširdis senu
kas. — Ar nesi kada kreivai liudijęs prieš 
ką, ar blogai apie ką kalbėjęs, ar nuo ko 
paėmęs ką kas kitam priklausė?

— Taip, tėveli, — atsakė ligonis, — tu
riu prisipažinti blogai kalbėjęs apie kitus; 
mat, turėjau aš vieną nelabą kaimyną kurs 
dažnai mušdavo savo moterį be jokio rei
kalo ; ir aš blogai kalbėjau apie to žmogaus 
elgesį. Man buvo labai gaila tos vargšės 
moteriškės, su kuria taip blogai elgdavosi 
tasai girtuoklis....

— Bet, — pastebėjo kunigas, — sakei
si buvęs pirklys, tat ar nepasitaikė tau ką 
nors nuskriausti ar apgauti, kaip papras
tai pirkliai daro? r

— Taip, teisybė, tėveli, — atsakė Ka
peletas : — bet aš atsimenu tiktai vieną at
sitikimą; tai buvo su žmogum kurs pirko 
pas mane audeklo; pardavęs audeklą, pri
ėmiau iš jo pinigus ir indėjau į maišą, ne- 
suskaitęs jų; mėnesio pabaigoje suskaitau 
pinigus, o gi ten keturi skatikai perdaug... 
Negalėjau besurasti to žmogaus kad atida
vus jam tuos skatikus; tat, išlaikęs tuos pi
nigus iki meltų galui, atidaviau juos pavar
gėliams. ...

— Tai tik menkniekis, — pastebėjo ku- 
nigužis, — ir gerai pasielgei taip padary
damas.

Po to jis dar~kiek klausinėjo, ir Kape
letas į viską taip pat atsakinėjo; ir kaip tik 
kunigas jau buvo besirengiąs duoti jam iš
rišimą, jis sušuko:

— Dar yra vienas dalykas kurs mane 
kankina ir kurio aš neišpažinau!....

Kunigas pakląuse kas’tokio, ir šis jam 
atsakė:

— Aš atsiminiau 'kaip vieną kartą lie
piau tarnaitei apruošti namus šventadie- 
nyj; taip pasielgdamas aš nepagerbiau Die
vui paskirtos dienos....

— Ak, — pastebėjo kunigas, — sunau, 
tai tik mažas dalykas.

— Nesakyk taip, dvasiškasis tėveli. 
Sekmadienis reikia labai pagerbti, nes tą 
dieną musų Išganytojas prisikėlė iš numi
rusių ....

— Ar nieko daugiau jau nebeatsime
ni? — paklausė dar kunigas.

— Taip, — jis atsakė, — aš atsimenu 
kad nusispjoviau bažnyčioje, bet tai buvo 
tiktai vieną kartą mano gyvenime....

Kunigas nusišypsojo ir pratarė:
— Mano sunau, nereikia tokių dalykų 

paisyti; juk ir mes, kunigai, kasdien spjau
dome bažnyčioje.

— Ir blogai, labai blogai darote, — at
šovė ligonis, — Dievo namai, kur mes mel
džiamės, turi būti kuošvariausia užlaiko
ma. ...

Trumpai sakant, jis prikalbėjo kunigui 
daug įvairių dar dalykų ir pagalios ėmė 
verkti ir ašaroti, tarytum širdis iš skaus
mo plyšta, — jis tai mokėjo dailiai pada
ryti!

(Bus daugiau)

Llatavilkai-AnfUika* ir AnslUkai-LietuTiikaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuria jį turi, Amerikoj gf- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalia Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam j

Didžiausi*! 
vendam*!. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame ekyriuje ir randi.
Lietuv* būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiriu* AnffllA- 
ko* kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jia bus 
jums didelis pagalbininkai. Be jo nei vienai parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs ne«i- 
naudosit, parvežkit saviškiam*. nei Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimui!.
Katalogo 
Tas pats,

No. 3146. Drūtai* apdarais 
g*ra morokko oda, labai drūta*

Patarmės

1155

1269

Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger, vertė J. Stropus...................

Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147

Amerika, Rinkini* įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

567. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Verti Dr. V. Kudirka. Ply

mouth, Pa. 1901, pusi. 226............................

Reikalaukit “Dirvoje”
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Musų Kaimynai Dausose DIENOS KLAUSIMAIS

Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ ▼ ▼ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num;) - . .

Reikšminga yra tas jog visur randame į 
Herktdj perstatomą klūpantį, kas nėra per
daug pažymi pozicija didvyriui ar dievui 
užimtam kovoje šu dideliu žalčiu. Matyt 
nėra patenkinančių išaiškinimų kodėl taip 
jis paklupdyta. Blake privedžioja jog yra 
pasaka paminėta Easchylo apie akmenis 
pas Champs des Coilloux, tarpe Marseilles 
ir išsisukimo upės Rhone, ir toje pasakoje 
minimą jog Herkuliui esant tarp Ligurų, 
prireikėjus šų jais kovoti, jis priklaupęs ant 
žemės jieškojo akmenų į priešus meSti, bet 
nerado. Jupiteris, sujudintas savo sūnaus 
pavojumi, pasiuntė akmenų lietų, kuriais 
Herkulis atmušė savo priešus. Ir Engona- 
sis taipgi sakoma nekuriu buk priklaupęs 
įieško ko nors gintis ■ ar atmušti priešus." '

Modemiškuose to pavidalo atvaizdini- 
muose, Herkulis laiko iškėlęs buožę vieno
je rankoje, ir 'tvirtai laiko medžio šaką, ar 
trigalvį, šunį Kerberą, kitoje, taip kad ne
simato priežasties ar progos jam priklau
pus ką nors paimti nuo žemės.' Posidonius Į 
išmintingai pasako jog gaila kad Jupiteris ■ 
neužleido akmenų lietų ant Ligurų vietoj 
ant Herkulio, kas butų' jam pagelbėję prie
šus sumušti ir nebūtų reikėję pačiam ak
menų rinkti kovai.

Bayer perstato Herkulį laikantį šalip 
buožės dar obelės šaką, galbūt subendrini- 
mui jo su pasaka apie Aukso Obuolius Hes- 
peridų Darže. Jo vienuoliktuoju darbu bu
vo tų obuolių pavogimas.

; Tie kurie išvedžioja jog Herkulis per- 
stato Adomą ištięsų turi daug ko parėmi
mui savo 'teorijos, kadangi su tuo pavidalu 
randame subendrinta žaltį, daržą ar sodną, 
ir obuolius;

“40° šiaurinės skėršumos, 4667 metais 
pirm Kristaus”, sako Plunket, ’‘Herkulis 
kulminavosi garbingoj grožėj ant šiaurinio 
meridiano vidurnaktyje, pavasarinių susi- 
lyginimo. Niekad po to jis neturėjo taip 
pažymios pozicijos danguose.” Dabartį-- 
niu laiku ir musų dangaus srityje Herkulis 
visados tekės ąugštiėnitakas; ir per vasaros 
ir rudens mėnesius jo klūpantis pavidalas 
matoma kabantis galva žemyn danguose, 
prastoje ir pažeminančioje štovenėje.

Grekų vardas “Herakles”, kuriam par 
sirodo nėra Ariško vardo panašumo, yra 
paimtas iš Foinikiečių “Herakhal” (kelei
vis), Latinų Hercules. Herakles buvo at
vaizdinama ant pinigų Cyziko, apie 500— 
450 m. pirm Kristaus. Tie pinigai turbult 
buvo daugiausia vartojama pinigų rūšis 
per visą Heilas.

Sulyg Maunder, pirmutinė mintis jog 
šis klūpantis vyras buvo, didį tautinė Hellė- 
nų-Grekų dievystė matyt pakilo iš Panya- 
so, dėdės didžio istoriko Herodoto. Savo 
poemoje apie didį tautinį didvyrį, dideliam 
jo pagerbimui, jis stengėsi subendrinti jį su 
bevardžiu galiūnu tos konsteliacijos. Fak
tas jog, nežiūrint tų pastangų, tas suben- 
drinimas visai nepavyko įkūnyti iki du šim
tai metų vėliau, yra artimas kiek galimą 
gautiprirodymas kad ne tiktai nebuvo ži
noma ką ta konsteliacija perstato, bet bu
vo žinoma jog ji neperstato Herkulio.

Mažosios žvaigždės toje dangaus sri- 
~"tyj, sulyg senų padavimų, perstatė lanką, 

kurioje piemuo ganė savo bandą, ir ilgoji 
eilė žvaigždžių iš Herkulio ir Serpens yra 
tvoros apsaugojančios 'avis nuo hyenų ir 
kitų draskančių žvėrių kurie sukinėjasi ap
linkui. Kitas kraštas pievos yra apsaugo-

Finansų Ministerijos 
Įgaliotinio Likvidavimas 
ir Spauda

Del likvidavimo Lietuvos Fi
nansų Mih&terijos Įgaliotinio 
■raštinės New Yorke jau spauda 
pradėjo išsireikšti. Taip “Vie-j 

i” nežinia kaip sugalvojo buk

‘tą dviem piemenio šunim, žvaigždėm Alpha
Herculis ir Alpha Ophiuchi, kurios persta- ymu« 
to.tuos šunis. Ankstyviems krikščionimsbnybė’
Herkulis huvo Trimis Karaliais, o dar tin-|tai esanti tąsa to “likvidacinio" 
, . o programo kuri Lietuvos Atsto-kamiau Samsonu. . A__ :c. . ,,,. ..vas p. Čarneckis ėmėsi vykinti 

Alpha Herculis, arba Ras Algethi, kaip Amerikoje nuo pat atvažiavimo, 
Arabiškai vadinama, reiškianti klūpančio pradėjęs nuo Piliečių Sąjungos, 
galvą, yra graži dvilypė žvaigždė, su gra- .užbaigdamas likvidavimu nenu- 
žįu: skirtumu spalvų šviesiai raudonos ir sišekusios paskolos.
žaliai mėlynos žvaigždžių. Jos įvairiavi- L ne,.^ai1F^ su F-?1’^a' 
masį buvo atrasta Herschel’io 1795 metais. iwSaust
Jį yrą viena iš pažymiausių Secchi o tre- jr “Vienybė” gerai žino kad taip 
čios rūšies su dryžiuotu Spektru. Ją Chi- yra.
niečiai vadino “Imperatoriaus Sostu’’. “Vienybė” randa kad likvida-

Žvaigždė 1 Herculis yra pažymi tuomi cū’a Liet. Finansų Ministerijos 
kadangi stovi maždaug tame punkte kur- urėdo esą žalingas
... . TT it • 1 - Lietuvos reikalams AmerikojeImk, sulyg Herschėl io, keliauja musu sau-L-;__ . M . ....._.,.L .. . žingsnis. Mes kitaip į tai ziu-
lmė sistema, eidama nuo 7 iki 11 mylių į se-Įrjme. mos žinome.tuos faktus: 
kuhdą. Vėlesni ištyrinėjimai parodo jog Liet. Finansų Ministerijos Įga- 
vie’ta į kurią traukia musų sistema randasi lietinis paskutiniais mėnesiais

’ kaimynystėje žvaigždės Vegos Lyros kon- jau nebeturi jokių pajamų ir tu- 
stelįąciioi " &yventi ii?. Visą ofisą užlaikyti

, . .... . , kreditais, kuriu reikalauja iš Fi-
derkuho konsteliacija pažymi dar tuo- naTf8l) Ministerijos. Antra, — j 

mi kad joje randasi stebėtinas žvaigždžių nenusisekus paskolai, tokio įga- 
spietis. Halley atrado jį 1714 m., ir manė lietinio padėtis lieka be pamato, 
jog tai yra nebula, delei ko pirmiausia ir uebenaši valstybei ; jo kompe- 
vadinosi “Halley’o nebula”. Tiktai (jide- .tencbojbe™oPatikrinimasku-

. .. ... . . , ponu ir mokėjimas už juos nuo-hais teleskopais galima matyti paskiras to L.^. furtkcijos jis
j spiečio žvaigždes. Harvardo universiteto I jau jau nebeatliėka. Kadangi 
tyrinėtojai suskaitė ndt 724 žvaigždės sa-Įtaip yra, 'kam gi valstybei dėti 
lip paties branduolio tojo stebėtino spiečio. išlaidos tokiam ofisui užlaikyti? 
Jis yra matomas nuoga akia tyroje nakty- Išlaidos, žinoma, nėra menkos, 
je; ir laikoma puikiausiu spiečiu šiaurinią- Mės tikrai nežinome kokias al
mą danguje, nors mažuose teleskopuose jis ?as mokėjo Finansų Ministeri- 

' .. . . . . • —' . ja savo įgaliotiniui ir jo dairnt-
nesusilygina gražumu su puikiais svieciais nhlkains; bet> imant kon)3ei.vati. 
Persejaus, Gemini, ii Sagittalijaus. Įviai, jos negalėjo būti mažesnės 

Serviss apie tai sako: “Tiktai pietinia- kaip $3,000 metams įgaliotinio 
me danguje tegalima rasti ką nors pana- alga, tris darbininkai — bent 
Šaus. Tai vra gumulas šauliu. Jums rei- po ?l>500 metams, arba per vi- 
kia turėti teleskopas. Turite nusipirkti ar nuomą telefonas> pašto 
pasiskolinti jį arba turite apsilankyt j ob- Į visokie “accidental ex- 
zefvaitoriją, nes tai yra dalykas kurio ne- pcnse8”, bent $4,500 metams, 
gali šiose dienose žmogus but nematęs. Ar tai ir gausime kad Lietuvos Fi- 
galimas daiktas 'kad bile žmogus žinantis nansų Ministerijai toki vieta ap- 
įog penkiolika tūkstančių saulių galima siėj° nemažiau kaip $12,000 me- 
Tnatyti degančių susispaudusių apvalame Lo Nėra paslaptis kad pas. 
spietyje, neturėtų troškimo jų išvysti sa- Luitjniaįs metais jiei Atstovybė, 
VOrh akim?” nei Finansų Misija nebegauna

Herschel išskaitliavo jog tame spietyje jokių aukų kuriomis galėtų, taip 
' yra 14,000 saulių. Pastarais fotografavi- sakant, misti. Vadinami, pragjr- 

mais šio spiečio 50,000 žvaigždžių parodo- venimui reikėjo naudoti tie pi- 
.... . . , . nigai kūne plauke uz bonus kai-ma esant tokiame mažame punktelyje kurą I p^a vaWty.bei> lattba tie

pilnai padengtų mėnulis, kurie buvo žmonių sudedama
Fotografavimas to saulių spiečio ne- kaipo aukos įvairiems valtsty- 

parodo visko pilnai delei didelio žvaigždžių bės tikslams.
tirštumo. Pietiniame danguje Kentauro Faktas kad likviduojama Fi- 
žvaigždyne yra kitas spietis kuriame ran- nansinė Misija (arba, teisin- 
dasi apie 10,000 žvaigždžių, o jame Prof. lakant, Liet. Fin. Ministe- 
Bailey atrado 128 į variuojančias zvaigz-1^ 4tautininku,s intBcinti kad 
,des. Įtai buvo išmintingas Lietuvos

vyriausybės žygis kurs sutaupys 
valstybei bent $12,000 metams. 
Tą darbą kurs valstybei bran
giai apsiėjo prie F. Min. Įgalio
tinio, t. y. mokėjimą kuponų, da
bar bankas atliks nemokamai. 
Jei Fin. Miništeris nebūtų pada
ręs to ką padarė, tai reikia ne
pamiršti, tie keliolika tūkstan
čių metams eitų iš Lietuvos pi
liečių kišenių. Tuo tarpu Lie
tuvos piliečiai turi daug daugiau 
svarbių reikalų ne kaip maitini
mas Fin. Min. Įgaliotinio kurs 
produktivio darbo valstybei ne- 
■beatlieka.

Toliau, kita nuomonė su ku
ria mes ir negalime sutikti 
bendra Lietuvos vallštybės 
prezentacija,' kurios nustoti 
josi “Vienybė1

(Bus daugiau)

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

' “Dirvos” Administracija

Didesnės if didesnės Artojų eilės sekai “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velenas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame
bos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir Artojo ’ energija toliau veikti: Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: Artojas” tebėra tik $1.00 įmetus Amerikoje,' o Lietuvon tik 
$1.25. Artojas” yra irieneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais,.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

7907 Superior Av. Cleveland, O

ėjo ir Latvija: savo atstovybės 
reikalus paves Generaliam Kon
sului New Yorke, skirdama Vi- 
ce-Konsnlą Chicagoje.

Del “dėkorumo” laikyti bran
giais reprezentacijas gali tiktai 
turtingos šalįs. Jos turi iš ko. 

i Jų gyventojai nejaučia jei vie- 
nasJkites šimtais tūkstančių iš
lėks “pasirodymui". Bet pas 
mus visai kas kita. Musų kraš
tas neturi užtektinai pinigų tin
kamai in taisyti mokyklas; netu
ri (pinigų ligoninėms, prieglau
doms, kariumenei. Juk ne pa
slaptis yra kad del trukumo pi
nigų kartais ir valdininkai- ne
gauna Į laiką savo algų. Ne pa
slaptis yra kad ir tie patįs, val
dininkai yra taip apmokami kad 
be kyšių, o kartais ir be šmuge
lio, gyventi negali. Taupumo 
politika ten kur galima be eks
tra išlaidų apsieiti, yra pagirti?

i na.

_<k0dikiuX. 
'Gerovės skyrių^
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

KMlktą BprOptalmu Ir •

STRAIPSNIS XIX

maistas pirmose dienose. Todėl žmo
nės jau senai pametė bandinėje.'. Iž- 
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pienas išsenka jie nepuola įr rū
pesti, bet pastato kūdikį ant Borden’s 
Eagle Brand Pieno. Pasinaudok pri-?’ 
tyrimais tiek milijonų vaikų paskuti
nių trijų gentkarčių.

Skaityk Situos straipsnius kas 
'savaitę ir pasidėk ateičiai.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje?
Užrašykit jiems “Dirvą”

tai 
re- 
bi- 

sakydlama kad
1 I kitos valstybės iš paskutinėsės 

rūpinasi laikyti- Amerikoje įvai- 
rias Įstaigas, o mes, girdi, lilkvi- 
duojamėis. Muths rodos kad Lie- 

! tuvos ekonomine politika kurią 
! Lietuvos vyriąusybė veda nuo 

pat respublikoj susžkurihio yra 
labai išmintinga: kuomažiausia 

: išlaidų, tat maža mus ir skolų.
I Smarki agitacija Amerikoje bu
vo reikalinga pirm išgavimo pri
pažinimo. Smarki ir žymi re
prezentacija reikalinga b uitų jei 
Lietuva butų tokiose sąlygose 
kad galėtų prekiauti su Ameri
ka. Dabar gi pripažinimas yra 
gauta; prdkybOs su Amerika ve

rsti negalime: visa ką galim par
duoti Amerikai, ji turi; to ką ji 
turi pardavimui, Lietuva negali 

papirkti del augštų kaihų. Tai
gi ir atstovybės buvimas Wa
shingtone he visais atžvilgiais 

' pateisinamais. Labai galimas da
lykas kad Lietuvos vyriausybė 
prieis prie to paties prie ko pri-

Neleiskim Daryt iš savo 
Partijos Juokų

‘'Laisvės” editoriaių rašytojai 
džiauigiasi-neatsidžiaugia tuo fa
ktu kad Sandariečiai buvo nuta
rę įsiusti Lietuvon keletą agita
torių kad ptigelbėjus vėsti rin
kimų kampaniją liaudininkams, 
bet nepasiuntė.

Kad “Laisvė” juokiasi — nie
ko stebėtino. Negera tiktai kad 
duota buvo progos pasijuokti. 
Tokius pat juokus “provina” ir 
“Naujienos” nurodydamos į tai 
kad Sandariečiai buvo nuspren
dę siųsti Lietuvon Dr. A. L. 
Graičuną, ir nepaįsiuntė... 1

Mumis nerupi čia atsakinėti 
“Laisvei” ar “Naujienoms”. Mes 
tiktai norime sužiūrėti kas kal
tas kad duota tokių progų juo- 
kufe daryti iš rinito darbo. Ko
kiu tikslu tie juokai padaryta? 
Ar partijos lyderiai leis ir atei- j 
tyje daryti juokus iš savo par- • 
tijoS dr iš tų žmonių kurie par- ' 
tijos paramos tikisi Lietuvoje? I

Pamename — Brooklyno kon- i 
ferencija išrinko keletą Sarida- ’ 
riečių keliauti Lietuvon. Tą pa- • 
tį patarė padaryti ir kitoms ko- j 
lonijoms. Chicagoje išrinko Dr. . 
Graičuną, pražilusį bedirbant ! 

į Lietuvių gyvenime. Brooklynie- 
, čiai įsakė vienam savo kandida

tui į delegatus pasirūpinti ,pas- 
portą, pririruošti kelionei, ir tt. 
Tas pats buvo ir Chicagoje. Kai 
jau reikėjo keliauti pasirodė kad 
nėra pinigų ... Ar tyčia taip 
buvo viskas supainiota kad ne- 
pasiuntuis žmonių jei jie buvo 
reikalingi musų partijos darbui 
Lietuvoje? Jei tyčia taip pada
ryta tai kaltininkai reikia su
drausti. Jei netyčia — tai rei
kia įsakyti jiems ateityj tokių 
“blofų” nebedaryti.

Iš 'kitos gi pusės, -— galima 
pasakyti kad tame fakte jog de
legatai nenukeliavo nėra jokio 
blogo: susitaupę kiek pinigų 
kurie butų buvę išleista kelio
nėms. Dar geriau jei tuos pi
nigus gavo musų partijos re
miamieji" žmonės Lietuvoje. Blo
ga yra tik tame kad musų ke
liauninkai buvo peršami musų 
vienminčiams į pagalbą visai nė-, 
pasiklausus jų ar jie nori pini
gų pagalbos, ar agitatorių.

Mums, Sandariečiams, teko 
matyti tiktai vienas kablegra- 
ma!s kuriuo musų draugai rei
kalavo pinigų. .Apie tai kad jie 
butų reikalavę pagalbos žm'oniė- 
mis-agitatoriais mes nieko neži
nome. Veikiausia tai buvo iš 
piršto išlaužtas sumanymas, 
kurs ne vienam pridarė nereika
lingų išlaidų (rūpinantis pas- 
portą, tvarkant savo reikalus ke
lionei, ir tt.) ir akybružos.

Jei mes norime kad mušu par
tija išlaikytų rimtą toną, jei no
rime kad su ja skaitytųsi, jei 
norime kad jos nelaikytų pajuo
kai, turime patįs rimtai dalykus 
vesti ir juokams priežasties ne
duoti.

Kūdikis Turėtų Mankštintis
Jaunas kūdikis nejučiomis mankš

tinasi kada mėto rankutes ar kojas, 
gniaužo delnus, voliojasi po lovutę. 
Net verkimas yra mankštinimosi for
ma ir tedel mes sakome kad kūdikis 
kuris niekados neverkia nėra norma- 
liškas.

Dienos metu, budint, kūdikis nuola
tos kruta. Svarbu pridaboti kad jo 
drapanos nebūtų perankštos, nes ki
taip jo krutėjimai bus varžoma. Ne
reikia jo nei perilgai laikyti priseg
tų prie augštosios kėdės, arba prie 
lovos kad jis negalėtų vartytis.

Pasijudinąs garbelis yra geriau
sia proga kūdikiui mankštintis. Jų 
galima pirkti įvairių rūšių. Vaikščio
jamo pabūklo nerekomenduojame pir
kti kadangi kūdikį nereikia akstinti 
stovėti ant*kojų. Del to daug kūdi
kių gauna išklaipytas kojas, nes jų 
kūnas dar nestiprus vaikščioti.

Karietukę reikia parinkti atsižvel
giant į kūdikio parankumą, o ne ma
dą. Tai turėtų būti keturių ratų, ge
rų sprenžinų, su geru apgaubstu ga
linčiu apsaugoti nuo saulės ir vėjo. 
Ji turėtų būti ruiminga su užtekti
nai vietos paloms kad ypatingai šal
tame ore kūdikis butų gerai apsau
gotas nuo klimato. Sulankstomos 
karietukės irgi, yra geras paranku- 
mas, ypatingai jei kūdikį reikia vežti 
trumpą kelią. Vienok nereikia kudi- 

. kio palikti jose ilgam laikui, nes daž
nai jos neparankios ir kietos.

Kaip augščiau rašyta, dažnai pasi
taiko kad motinos neįstengia žindy
ti savo kūdikių ir tada reikia parū
pinti jiems kitokio peno. Geras gry
nas, sveikas karvės pienas, tinkamai 
pasaldintas, geriausiu cukrumi, ir at
mieštas reikalingu kiekiu vandens 
suteikia motinos pieno vietbs užėmė- 
ją. Geriausias mišinis parinkto pie
no ir geriausio cukraus parsiduoda po 
vardu Borden’s Eagle Brand Pieno. 
Per tris gentkartes Amerikos moti
nos atsidėjo ant šio puikaus pieno. 
Penint sulyg nurodymų, jis duoda ar
čiaus} panašumą j motinos pieną.

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daug kūdikių kurių tėvai buvo 
juo išauklėti, ir kurių tėvu tėvai buvo 
tuo pačiu pienu išauklėti ’60 ir ’70 
metais ano šimtmečio. Kada apsvąr- 
stai kad Borden’s yra pienas varto
jamas per tris gentkartes ir vis la
biau vartojamas didesnio ‘žmonių 
skaičiaus, sakai tam turi būti priežas
tis. O priežastis yra ta kad jis pa
sirodė esąs patenkinantis ir saugus 
per tiek laiko kad žmonės .jame turi 
pasitikėjimo.

Nežiūrint kur eisi šioje plačioje 
šalyje ar Kanadoje, visur gausi tą pa
tį šviežią Borden’s Eagle Pieną be
veik kiekvienoje krautuvėje. Visais 
atžvilgiais, tai yra saugiausias pie
nas kūdikiui kada motinos pieno nėra.

Kada prisieina jūsų kūdikius išau
klėti į stiprius sveikus vyrus bei mo
teris, niekas nėra taip svarbu kaip

V. K. R.

PIRKIT FARMAS
Broli Lietuvi, aš tau duosiu- progą 

trumpame laike pasinaudoti šitom 
dviem negirdėtom progom.

40 akrų farma, 20 akrų geros že
mės, užsėta; yra stuba, geras tvar
tas, gyvuliai, padargai — viskas už 
$2,000. Reikia įmokėti tik $500. Eik 
ir gyvenk.

Kita farma 80 akrų, mažais budin- 
kais, be gyvulių, $1,700. Reikia įmo
kėti $700.

235 akrai geros žemės, visa dirba
ma, ir pusėtini budinkai; be gyvulių; 
$2,950. Reikia įmokėt $50 ir turėsi.

P. D. ANDREKUS *
PENTWATER, MICH.

Saugok 
Danty 
Palivą

Pati svarbiausioji 
jūsų dantų dalis yra 
jų pavirins. Ploni 
lukšteliai pa'livos 
yrą pačios: gamtos 
ąpsaugą nuo dantų 
nykimo;

Ar jus Itrinat ir nu- 
gramdolt tą polivą 
nuo savo dantų 'be
naudodami šiurkš
čius ir žvyruotus 
dantų valytoj us?

Colgate’s valo dan
tis (tikru budu. Jis 
negali pakenkt pa- 
livai ar minkštoms 
plėvelėms. Jis pa
lieka burną švarią, 
vėsią ir gaivinan
čią. Daktarai ir 
Dentistai visur re
komenduoja C o 1 - 
ga't e’s.

Geri 
Gera

Dantįs 
Sveikata

JEL. tavo kūdikis gauna tinkamą i 
maistą, tai jis augs stiprus ir svei- | 

kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus bei moteris.
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą ir kitokias 
brangias informacijas, dykai.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING NEW YORK

25 DOVANOS DYKAI
21 akmenų Auksuotas Laikrodėtis tik $12.95

DIDELIS PASIŪLYMAS. Prirodymui svarbumo musų pasiūlymo, 
mes pasiųsime jums načtu arba ekspresu dykai išegzaminavimui "mu
sų Naują 21 Akmenais Auksuotą Laikrodėlį gražiuose lukštuose, ga
rantuotą 20 metų, kurio kainą numažinom iki $12.95, ir prie to duo
sime 25 dovanas visai DYKAI. Retežėlis su antkaba. Safety skustu
vas, Skutimuisi Puodelis, Sepetis, Imitacija “Iver Johnson”, tvirtai 
padaryto 5 Šukiais 32 kalibro Revolveris, Žiūronus, Kišeninį Veidro
dėlį, Šukas, Naują Kišeninį muzikali Instrumentą, Imitacinį Brarizo- 
lietą, Laikrodėlį, Fountain Plunksną, Pypkę, Kišeninį Peilį, Brarizo- 
lietą, Skambantį laikrodį ir banką, Kaklaraikščiui špilką, Marški; 
niams gužikus, Kalnieriui guzikūs ir ‘žiedą. Jei norit pasinaudoti 
šiuo dideliu pasiulymu, iškirpkit tuoj šį garsinimą įr pfisįųskit sy
kiu su 20 centų, depozito (sidabru ar Štampais), kaipo parodymą kad 
jus" norit pirkti. Kitus pinigus galit užmokėti daiktus pristačius. 
Mes garantuojam užganedinimą, arba grąžinsim pinigus. Siųsk sa
vo užsakymą šiandien. Adresuok laiškus šiaip:

Union Mail Order Co.
629 EIGHTH AVENUE, DEPT- 103 MILWAUKEE, WIS.
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Nesenai dar taip dvyko,
Jus dar pamenat, tur būti, 
Kaip mus lankė Tėvas Jonas, 
Tas kurs turi brolį Tarną, . 
Lipšna'kal'bį, meilaveidį.
Jis iš krašto Indijonų '
Kitąkart išvykęs buvo .i
Į Euorpą, į audringą,
Už savų viengenčių laisvę ; 4 
Pakovoti, pasitrusti.
Kiek jis trusės, kiek kovojo — 
Jis tik vienas gal 'težino.
Kai sugryžo iš Europos 
į šį kraštą Raudonodžių, 
Tuoj pas brolį jis nutraukė, 
Su Tamošium pasitarti 
Kaip čia veikus, ką padarius i 
Kad 
Nuo 
Kad 
Kad

“Ir dabar jau gausim saują 
“Ten kur davėm vieną žiupsnį! 
“Ar nematot kaip iš vieno 
“Šimtą-kitą padarysim?....” 
Ir vėl plojo jiems Dzūkeliai, 
Ir Žemaičiai, ir Kapsukai, 
Raseiniškiai ir Šiauliečiai; 
Plojo taipjau Zanavykai, 
Net ir tie išpustkrutiniai 
Paprieniokai — ir tie plojo. 
Ir vėl sakė Tėvas jonas: 
“Taigi duokit savo mantą! 
“Mes sudėsime į banką, 
“Didį banką, Žemės Banką! 
“Ir tas bankas bus toks bankas 
’’Kad tų j ūsų pinigėlių 
“Nei jus patįs, nei kas kitas, 
“Nei dvasia, ir net pats biesas 
“Negalės beiškrapštyti, 
“Negalės bepražudyti! 
“Tik klausykit musų žodžio, 
“Žodžio tikro ir galingo!”

(Bus daugiau)

VARŽO PANČIAI

pagelbėjus žmonijai 
vargų atsikratyti, 
užžiebus jei šviesybę, 
parodžius laimės kelią.

Tuo
Padėjėjas Fabijonas... 
Jo dorybei, jo darbštumui 
Nesimatė galo, krašto. 
Patriotas pirmaeilis, 
Pasišventęs ir doringas. 
Jie visi karštai mylėjos 
Ir sutarti jie mokėjo, 
Nei barnių, nei pikto žodžio 
Neišgirstum jųjų tarpe. 
Ką pasako Tėvas Jonas 
Tam tuojau pritars ir Tarnas, 
Fabijonas gi atlieka 
Ir svieteliui pagarsina 
Į sakyklą įsilipęs, 

k*’' Ar plunksnelę pasiėmęs.
Kitaip sakant, viens jų kala, 
Kits paauksin’, padabina, 
Trečias eina į pasaulį 
Ir paskelbia ir parodo 
Kaip gražiai yr* sugalvota 

argingos žmonijos labui.

arbumo musų pasiūlymo, 
ykai išegzaminavimui *nm- 
į gražiuose lukštuose, gi- 
iki $12.95, ir prie to duo- 
u antkaba, Safety skustu- 
a “Iver Johnson’*, tvirtai 
tiuronus, Kišeninį Veidro- 
unentą, Imitacinį Branto- 
ę, Kišeninį Peilį, Branto- 
^raikščiui špilką, Maršlc; 
lą. Jei norit pasinaudoti 
arsinimą ir prisiųskit-sy- 
>ais), kaipo parodymą kad 
mokėti daiktus pristačius- 
:insim pinigus. Siųsk sa- 
iaip:
der Co.

MILWAUKEE, WIS.

Ir dabar tie Trįs Tėveliai, 
Kaip iš pasakų senovės 
Mušketieriai Francužijoj, 
Tarės vienas- kitą remti Z 
Ir sumanymus įvykint 
Del žmonijos tikro labo. 
Visi trįs viens palei kitą, 
Rinko pinigus ir bortus, 
Rinko Markes ir Rublines, '4 
Ir žmonėms tercetą traukė: 
Kur gi dėsit savo mantą? 
Dar ko gero ir pragersitT 
Ar kitaip kaip pražudysit!

“Duokit mums tą savo mantą, 
“Mes keturlinką jums naudą 
•‘Kai bematant padarysim!” 
“Vai-vai, Broli!” šaukia vyrai, 
Šaukia Dzūkai, Zanavykai, ; 
Šaukia Kapsai ir Žemaičiai, 
Ir Šiauliečiai, Raseiniškiai, — 
Taip mat jiems patiko žodžiai 
To terceto unisono.
“Ale kaip jus padarysit, 
“Kaip keturlinką mums naudą 
“Kai bematant padarysit?” 
Ir šiaip tarė Tėvas Jonas, 
Šiaip jis klausiantiems atsakė: 
“O, Herr Jesus, ar nematot,. !
Ar dar tiek jus teišmanot? 
Ar nežinot kad Tėvynėj 
Musų dvarponiai jau nyksta 
Ir dvarus ..jau išparduoda?

“Mes dar vieną kitą baubą 
“Į panosę jiems paleisim, 
“Ir .'bematant mums dvarai jų, 
“Ir arkliai jų, ir vežimai, * 
“Ir jų pievos ir apluokai 
“Turi tekti už mažytį, 
“Už nedideli žiupsnelį 
“Apiplyšusių rublinių. 
“Ir paskui jau tuos dvarus jų, 
“Jų vežimus, ir jų arklius, 
“Jų girias ir jų apluokus 
IŠparduosim tarp bežemių, 
Tarp beturčių, tarp vargdienių, 
Tarp jus’ brolių ir tėvelių,

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

&

S

y '

MUSŲ DEKADENTAMS
Ar patinka j urną toikios naujo

sios gadynės eilės:
1.—

Ant minkšto akmens 
Kniupščia atsisėdęs, 
Drabužiais šiurkščiais 
Nuogai apsirėdęs, — 
žiurėjo dangun,
Eiles beskaitydama....

2. —
Ir Saulė juoda
Jo užkulnius šildė,
Gi vėjais, laukais 
Lakiodamas. * tildė, 
Kai Aitvars baisus, 
Audringąją pievą....

3. —
Sidabro lašai
Nuo stogo varvėjo, 
žiežirbos žvaigždžių 
Į saulę žiurėjo — 
Ir linksma jaunuoliui 
Ašaras lietiį...

Ir tt. Ir tt. Ir tt.
,K. Vairas.Varžo pančiai mane jauną, 

Dygliai varsto širdužėlę; 
Jie išblaško mano svajus, 
Vargais puošia jaunystėlę.

Jie neduoda man nurimti, 
Paukščio sparnais augštyn lėkti, 
Į Parnaso viešpatiją 
Ir su Mūzomis kalbėti.

Nes aš vargšas bernužėlis, 
Mano rankos nėra baltos, 
Tai tikrai visos žmonijos 
Širdįs del manęs^ peršaltos.

Neapleiskit manęs jauno, 
Mano rankas paliuosuokit, 
Iš sunkių tų vargo pančių 
Nelaimingą išvaduokit!

Aš jums ačiū pasakysiu,
Meno knygą jums paduosiu,
Apie musų didį vargą
Liūdną dainą padainuosiu!....

Ant.-Ferd. Max.

VISKAS BĖGA....
Slenka amžiai, bėga metai, 
Maišos, ūžia lyg verpetai.... 
Žemė rieda, žvaigždės krinta, 
Naktįs temsta, dienos švinta. 
Sraunios upės kunkuliuoja, 
Plačios jūrės ir banguoja. 
Trukiai bėga, laivai plaukia, 
Audrų rustus aidai šaukia. 
Žmonės bėga, greitai irias, 
Su gyvybe skubiai skirias. 
Mintįs lėk’ toli banguoja, 
Siela audrose dejuoja....

J. Gogelis.

Nuo Juokų Red.: štai pavyz- 
dis musų “naujos gadynės” poe
tų eilių, kurios taip greitai rado 
vietos Brooklyn© paukštininke 
(“Laisvėj”). Mes atsimename 
iš keleto metų atgal 'keletą žo
džių apie tą Paukštį, su kuriuo 
.turėjome čia pat pasikeisti ke
letu pagiežos žodžių. Dabar tas 
dar labiau paliudija to redakto
riaus paukštiškumą.

Mes tada sakėme: Paukštas į 
Ameriką slaipta įsigavo kaipo 
matrosas-jūreivis, taigi jis mat- 
rosiškai “Laisvę” redaguodamas 
ir keikiasi. Matrosas Paukštys 
ant to atsakė: “Ir matrosai yra 
naudingi žmonės, ba be jų nie
kas į Ameriką negalėtų atva
žiuoti". Mes tadą jam atsakė
me: Kiekvienas žmogus savo 
vietoj yra naudingas, matrosas 
naudingas ant laivų, bet ne laik
rašti redaguoti.

Nedyvai kad “Laisvėj” tokios 
eilės ir randa vietos.

Tik mums gaila tų Lietuvos 
redaktorių kurie talpina savo 
laikraščiuose' šitokias “eiles”.

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

DUI. DU L DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ..............  50c

Matot j ką poezija išvirto. 
Pirmiau poetai rašė tokias eiles 
kurias skaitant kiekvieną žavė
jo; žmonės jas galėjo išmokt ir 
išmokę dainavo, o dabartines 
“eiles” ne tik žmonės neskaito ir 
nesupranta, bet ir pąts “(poetas” 
nežino ką zaunija.

N. B. "Dekadentizmas” rei
škia puolimą žemyn, tai yra vie
toj poezijos gerinimo, jos pa
niekinimą ir nesupratimą ką da
rąs savo nupuolimu.

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygiu pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapaa; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijbs Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 6—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi. ..... ............^... 1................. $1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Kun. Dsmbslds, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelis atminties musų pirmųjų 
minties liuoeuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai— 

Baltoji Vergija ..L.   p. 118

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Aritmetika ...............   p. 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188

1444
1.00

60

60
1.26

40
60

3212 
..24 
3002 
5126
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai

nuo pradžios 14tojo šimtmečio .Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi.

1147 Apie žemę ir Kitus Svietus.............. p. 266
. Ta pati drūtais apdarais ..................

Drūtais audimo apdarais

Laikui bėgant, poetai ir poe- AUGURAI 
tės ateina ir praeina, bet poezi
ja ris pasilieka. Atėjo ir praėjo į tom apipaklėm vyrų, — jie, su 
čia gerb. j.Cirineušas, gerb. Mai- stiklais rankose,-džiaugiasi iš to 
žiesiute/gerb. Mučelninkals, gerb. 
Prometėjus, gerb. Adonis, gerb. 
Biruitėį p-lė Kleopatra, tik dar 
gerb. Audra tebesiaučia.

žinom kas atsitiko su geri). 
Mučelninku — jis apsivedė; kas 
atsitiko su gerb.: Cirineušu — 
jis įsimylėjo; jei taip atsitiko 
ir su kitais, čia ištiesų apgai
laujame (nes mums poezijos 
kaip kada pritrūksta).

Bet kaip yra pasakyta kad per 
kančias pasieki laimę, gerb. Ci- 
rineušo ir gerb. Mučelninko pa- 
sivadinimai rodę jų kančias da
bar išnyko jiem pasiekus džiau
gsmą.

Atėjo čia nauji poetai 'kaip 
tai gerb. Svajonė, geri). Aras, 
gerb. Kudlius, gerb. Vėjas (ku
ris niekad su savo eilėmis įsi- 
spraust čia neįstengia), gerb. 
K. Vairas, ir dar tikime naujų, 
kurie, kaip erdvėse kometos, tik 
retkarčiais gal pasirodys.

■M
DAVATKŲ TEOLOGIJA 

(Iš Voltaire)
ATEITIS

Tai yra tokia šalis kurią pa
žįsta kunigėliai geogrąfai, kur 
Dievas apmokės visas skolas pa
gal tas sąskaitas kokias išrašys 
jo vietininkai kunigai ir agen
tai. Dar nebuvo atsitikimo kad 
nors viena tokių agentų sąskai
ta butų užprotestuota.
ATGAILA ,

Teologinis terminas reiškiąs 
kad Krikščionis gailisi už savo 
nusikaltimus turėdamas akį ant 
tų malonių kurias gaus per at
gailą. šitokios atgailas, 'kaip 
mokina Jėzuitai, užtenka kad in- 
tikus Dievui, bet su tokiu mo
kinimu nesutinka Jansenistai. 
Be abejonės Patsai Dievas tu
rės parodyti kuris šiųdviejų mo
kslas yra teisingesnis. Pagal 
Romos Bažnyčios šventos mok
slą tai yra sakramentas, — pa
gal ji reikia save kaltinti už pa
darytus nuisidėjimus ir reikia 
širdingai gailėtis už tas nuodė
mes, Visuose pasaulio tikėji
muose atgaila lyra praktikuoja
ma. Kitaip sakant, žmonės sa
ve kankina kad tuomi intakus 
dievybei.

Rusis skvemuotų ir apsuk-

lead priklauiso vienai didelei au- 
gurų šeimynai.
AUKOS arba ĄTNAŠOS

Visagaligansite Dievas, nors ir 
yra tobuliausis ir geriausis, vis
gi, norėdamas patenkinti kuni
gus, leidžia kad Jį Jo ramybėje 
žmonės trukdytų ir ne kartą už 
tai ant jų pyksta ir rūstauja. 
Jei Dievo rūstybės nebūtų, tai 
ir turėtum pasakyti sudie vi
siems kunigams, nęs jie nebetu
rėtų jokio džiabo, jei nereikėtų 
vis maldauti Dievo kad atsileis
tų savo rūstybėje.

-
Tokia jau yra žmonių prigim

tis: Vienas radęs pamestus ke- 
no pinigus bijo j uote prisisavint 
ir jieško jų savininko atiduoti. 
O kitas net prievarta iš kitų at
iminėja ir eina vogti ir užpul
dinėti.

LUCKY 
STRIKE 
X cigarette/

Geriausi
Cigarietai!

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

dabar priima aplikacijas del pas- 
portų visų sekančių metų kvotai. 
ČUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard tikictais 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 tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba:
Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomis 
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

to-

Tet. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
♦Zt DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1885 E. • Street

$

Vyriški ir Moteriški j 
ČEVERYKAI

Gerbiami Lietuviai įr Lietuvai- A 
tęs. Naudokitės šita proga — J 
Lietuvių išdirbystūs Over-Globe X 
čeverykai drūtai padaryti ir A 
gražiai tinka ant Kojų. Šitas T 
yra tik vienas Lietuviškas što- A 
ras čeverykų Clevelande. T

Apie keistus poetu papročius 
kalbant, norime pasakyti 'kad di
duma jų mėgsta pažymėt kokioj 
vietoj ir kokiu laiku jų eilės ra
šyta. Paveizdan:

“Karklynai, 12-3. 2039.”
“Laive per Atlantiką, 1.2.3.’’
“Tvarte, 1937.9.8, 2:30 vai. r.”
“Medyje, 7430.4.6.”
Ir tt.
Mes šiose dienose gavome dar 

vieną naujenybę kuri tikime in- 
eis j madą. Gerb. Vėjas atsiun
tė eiles pažymėtais ką jis veikė 
kada jam ta mintis užėjo. Po 
eilutėm vietoj vietos (ar mies
to ar gatvės) dadėta:

“Barzdą skutant. 12.4.’23”.
Bet tos. jo eilės tokios šiurk

ščios kaip- neaštrinta britva, ir 
del tos priežasties, gaila, jų ne
galime talpint ir parodyt savo 
skaitytojams tos, naujos keiste
nybės kurią gert). Vėjas poezijos 
pasaulin bando įsprausti.

| MEYER MILLER ?
| 6311 St. Clair Ave. ||

skolų
Visa-

1.00

1.26
2.00

1.60

mums dar tie se- 
amžiai kada socia- 
pasauiio išganymu

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. ...    ...............

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p.

Laimės BejieškanL Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi..................

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......25

10c

1.00

.36

Prisimena 
nos praeities 
lizmas rodės 
busią, ir tada manėm jog nieko
aršesnio sviete neatsiras. Štai 
dabar atėjo bolševizmas, ir at
sirado fascistizmas, ir platinasi 
kitokie izmai, kurie vite (ruošiasi 
žmoniją išganyt.

Visas tas šiukšles matant be
liks turbut tikėti kad visas mu
sų išganymas yra 'tiktai ddbe- 
suose, nes jį išbandyt niekas 
negali ir negali- prieŠtaraut.

Pereitame num. eilių pasipylė 
“Dirvoje” kaip iš gausybės ra
go.

Mes ris turėjome viltį kad 
pavasaris kada nors ateis. *

ATLEIDIMAS SKRIAUDŲ
Labai pagirtinas elgėsis 

šiaip žmonių pusės, kuriems- 
ji dorybė yra pačios Evangeli
jos įsakyta; kunigai gali jos ir 
neprisilaikyti, nesą visiems yra 
žinoma kad jei kas nuskriau
džia kunigą tai nuskriaudė ne 
kunigą bet Dievą. Taip kuni
gai sako. Dievas niekados ne
atleis tam kas nuskriaudė kuni
gą, nes toks balvonas nuskriau
dė patį Dievą kunigo asmenyje. 
Skriauda padaryta (kunigui yra 
nuodėmė prieš Dvasią šventą; 
negali būti atleista nei šitame, 
nei kitame gyvenime. Tečiau 
(kunigai galėdavo atleisti skriau
das tiems kuriuos jie patrupin
davo senovėje išskersti, jei to
kie vargšai nepalieka vaiku, tė
vų ir giminių, kuriuos, pagal įs-
tatymus, galima butų nudėti.. 
Taip būdavo senovėje, kuomet 
kunigai ’buvo visagalingi.
ATMALDA

Reiškia atmokė j imas 
ko-kiaS (užtraukiame prieš
galį. Tai yra atliekama su tam 
tikromis ceremonijomis. Kuni
gams tarpininkaujant, Visagalis i 

■ visas skolas atleidžia jei.tik ap- 
• mokama už legalį patarnavimą.
’ ATPIRKIMAS
’ Krikščionis privalo tikėti kad 

Dievas, sutikdamas numirti, at-
1 pirko žmoniją iš nuodėmių ver

gijos. Tečiau ta žmonija vis- 
v-ieri nuodėmėse gyvena, kas, ro
dos, galėtų priparodyti kad at
pirkimo slaptybė liko be naudos.
ATSIVERTIMAS

Stebuklinga permaina žmo
gaus širdyje, ačiū Dieviškajai 
Malonei, iš kurios žmonių drau
gija turi daug vaisių. Atsiver
timas priverčia seną kokietką 
mesti i šalį pudrus ir ružus, pa
keičia malonią ir meilią moteriš
kę į /širšę, permaino linksmą 
syietiški žmogų Į pasiputusią 
pelėdą, ant galo Įkvepia finan- 
Isininkui noro užrašyti visus sa
vo turtus bažnyčiai kad tuo ke
liu atsiektų išganymą' sielų tų 
žmonių nuo kurių jis plėšė tur
tus, pagaliau kad ir pačiam ne
būtų gaila kad tii turtų negali 
pasiimti su savim i kapus.

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffle 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arba prisiųo- 
kite 75c. tiesiai į labaratorij^.

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

Brooklyn, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiua 
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 tų padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimų.

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 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia' Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam 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. išleistas 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:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y»

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.
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
AMERIKONIŠKI

A2662 Mickey .......... ................................... Muzukilis Trio
99 Mickey—Medley   ...................... Prince’s Orkestrą

A2687 How Ya Gonna Keep Them Down.............. Daina
” When Yankee Doodle Sails ...............  Daina

A2762 Can’t You Heah Me Callin .........................Kvartetas
M Smilin' Through ............................... Vyriška Daina

A2770 Carolina Sunshine .. ............................ Muzika Trio
” Give Me a Smile and a Kiss.............. Vriška Daina

A2771 You Can’t Get Lovin’........ '..... Moteriška Daina
” Pickaninny Don’t You Cry .... Moteriška Daina 

A2772 Tell Motehr I’ll Be There................ .. Vriška Daina
” Morfc for the Night is Coming .... Vyriška Daina

A2773 Yearning .........................I............ šokiams
99 Karavan ............... ..................... ...... šešių

Orkestro 
ggį Beno 

Sekstetas 
Sekstetas
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

.. Xylofono Solo 
Vyriškas Duetas 
,. Vyriškas 
.. Vyriškas 
. Vyriškas 
.. Vyriškas 

,. Vyriškas

A2783 Tell Me ........J..........
l 9 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 ..................
’ ” Steamboat Bill..............

A2821 Tell Me ........................
99 Wonderful Pal ......... 

A2835 I Gave Her That........
J " Don’t Take Advantage .. . .
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas 
i " Somebody ............. ............................... Vyriškas
A2901 Oh! Reighn

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

Choras 
į ” Most Done Traveling.........................................Choras

A2954 Venetian Moon ..............................  Vyriškas Duetas
” My Isle of Golden Dreams.............. Vyriškas Solo

A2966 After You Get What You Want.............. Duetas
; 99 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
99 Drifting ...................................... . ............. \ Kvartetas

A2987 Repasz Band March ................ .. Beno Muzika
American Legion March.................. Beno Muzika

MAIŠYTI
£334 Oj ra i Rach-ciach—Polka .. 

Trzeci Maj ...................
Monte Cristo—Valcas ............
Amerykanski Patrol ..............

Krakowiak ................................
Cztery chame jagodki ..........

Polka pogotowie........ .............
Marsz Warszawsky :............

Hymn do Bogarodzicy .......... .
Nie Opuszczaj nas '......... .

Hej na hori tam ženci žnnt . 
Divčia v siniach stojala.......

Kozak .. ................................. ....
Ktory mnie zechce 
Chlopecka ....... .......................
Tęsknota za krajem..............
Ne čužoho my bažajem..........
Balova lezginka........ ........... .
Čy ty mylyj ........ . ..................
Marš čerkesov........................
Nieplač Ditia............................
Aria Oniegina .................... ..

Krakoviak .. v.-............. 
Vylitaly orly .......... .................
Ciesz šie Matko Polski ...... 
Gwiezdisty marsz ......... ..
Polskie tance, I ......................
Polskie Tance, H ..................
Bal na Wawelu ............ .........
Michas Silbergrin .............. .

Sposoby poznawania............ .
To i owo  ............’...

Wojtek, I ................... -
Wojtek, II.......................... ....
Jeszcze po kropelce ....>..
Ach, powiedz luba mi ..... 

Wino i kobieta.................... .
Elektryczne maszyny ............
Steirsche Tanze I ..................
Steirische Tanze II ............

Zillertaler, Postillion Marsch 
Blaue Augen ............. . ..
Rodymyj kraju ............ '........
Ridna mova 4...................... -

Die veranglueckte I ........ 
’ Die verunglueckte II..........

E1033 He jze ino f i joleczku
” Usnij že mi, usnij ......... 

E1036 Marsz-Polka ........................
” Polka ............................ ..

E1066 Alle Leute tuen as ....... 
99 Mach’ Dich dran! ..........

E1145 Po francuski i po ruski .... 
” Nahaika moja..................

EI 188 Goiserer Schuhplattler II • 
99 Goiserer Schuhplattler II • 

E1247 Ungarų šokis ................ ..
” O kur buvai, dieduk mano . 

E1248 Velnias ne boba I..............
” Velnias ne boba II

E1266 Žyd przy telefonie .... ^ •. 
Więgierka ...... ...........

E1270 Santa Lucya ......................
99 Soltysiak................................

E1304 Siuda v Piter ......................
” Prežde i teper......................

E1311 Reve ta stohne....................
99 Oj u Luzi............................

E1312 U sosida chata bila............
99 Ichau kozak za Dunajem • 

1313 Did rudyj ................................
” Oj zdorova čornobrova ....

E1314 Oj Dnipre, mij Dnipre ...
99 Oj ščož dusi zahul ranaja . 

E1318 Halt’s enk z’samm’............
99 Neuer steirischer, Landler .

E337

E838

E343

E368

E433

E658

E560

E595

E596

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

?OIRVA

........ Orkestrą 
............. Daina 

.............. Benas 
. Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
............  Muzika 

........- Orkestrą 
........ Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E1503 Polka .......................................... .
99 Piesn o kazakie ................ . .........

E1620 Drau Walzer, I..............................
” Drau Walzer II ............................

E1623 Neubayrjscher Landler .......... . ..
’’ Wo die Alpenrosen bluhn..........

E1683 Die Schonbrunner, Waltz.... .
99 Stets munter Maršas ..................

E1686 Breier Marsch ........................ ......
” Ottakringer Landler ....................

E1711 Du lockender Fruhlingskind ...
99 Die Wienerwald .................. ..

E1716 Wir hab’n ka klans Geld............
” Grinzinger Marsch.......................

El738 Nach’n Weana Schlag ................
99 S’ arme Hascherl .................. . ....

E1794 Vom Sekt sind die Geigen........
r Du bist das Marchen Lebens ...

El886 Nočenka temna ..........................
” Nočevala tučka zolotaja............

E1888 Prijdi ko mnie............................
” Na zarie . ..............................

E1890 Pjanyj čumak.................... ... ... ..
” Sidit holub........ 1..........................
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Telšiai
Praeiviui užkliuvusiam į Tėl- 1 

sius puola a'kin “gražus” šąli- 1 
gatviai. Kiekvieną metą jie "lo- 
poma”, bet tas lopymas tik juo
kui. šįmet šaligatviai jau tiek : 
pairo kad bjauur žiūrėti. Kar
tais net randi ilgoką spragą; 
vietoj grysto tako — griovys! 'I 
Tatai yra ne kals kitas kaip chro- j 
niškas savivaldybėj apsileidi
mas. O šitą apsileidimą reikėtų i 
įveikti. Juk mes mes pradėsime . 
smukti jei nedarysime jokios 
pažangos: Pav., Vokietijos ma- j 
žiausiuose miesteliuose yra gra
žiausia tvarka. Nemanau kad , 
geradariai jų gatves išpuošė. | 
Jie patįls, vietos žmonės, kruta. 
Pasižiūrėkime koks Telšiuose i 
brukąs. Net meška galvą nu- ' 
truktų, o ką bekalbėti apie au
tomobilių ! Kasgi čia kaltas — 
apsileidimas. Nereikalaujame 
papuošimų, bet turim vengti gė
dos ....

Iš Mažeikių į Telšius prieš ka
rę buvo tiesiama plentas. Oku
pacijos metu “išnyko” labai 
daug medegos, (bet šiandien dar 
riogso didelės akmenų kruvoa 
Kasdien mačiau prieškarinį dar
bo tęsimą. Mačiau kaip išnyko j 
pas Navarėnus geležies ir ce
mento sandėlis.... Kiti net šu
linius įsitaisė gražius, cementi
nius! Kodėl nepasinaudoti, nie
kas neprižiūri. Bjaurus daik
tas vogti, bet vagis reikia gau
dyti ir daboti. Visų laukiama 
kas bus su plentu?

Tat Telšiai snaudžia. Ne.... 
nęsnaudžia. Išryto iki vėlybo 
vakaro svarbiausioj gatvėj sė
di kokia pora dešimčių visokių 
“bobelkų”, vadinas pavargėlių, 
ir gieda. Nežinia koks jų tiks
lais. Jeigu išmaldos prašyt, ma
ža ką laimės, nes praeiviai, kiek 
pastebėta, bėga ausis užsiėmę, 
nes perdaug negražiai skamba 
giesmė. Jeigu tokiu budu de
monstruojama viešas tikėjimo 
išpažinima.s tai laikyčiau jo pa
niekinimu. Tokių reiškinių Eu
ropoj taip pat nesu matęs,’ nei 
girdėjęs. Antra vertus, giesmės 

> nežinia iš kurios “pakalnės”, 
pilnos bjauriausių barbarizmų. 
Reikalinga kad “kas nors” at- 
keriptų į tai akis,* ir vienus dar
bo dirf>ti, kitus senuolių prie- 
gladon atiduotų. Manau, duos- 
nųs žemaičiai sušelptų nelai
minguosius. Tik reikėtų kas 
tvarką daboja, daryti kais nors.

Dabar dar viena tvirkinimo ir 
kalbos darkymo “institucija” tai 
Mikuckio kinas. Jau minėjau 
apie tai “Lietuvoj”, bet nuo 
nėjimo jis nei kiek nepasveiko! ?

Telšių Pliumpis.
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” Majcherek u adwokatowej .. 

E3634 Iz pod kamuška, Mazurka ..
” Gusarskaja polka .............. .

E3661 Ein Herz und ein Sinn ........
’’į Kartner Madeln, Maršas ....

E3736 Parobecek ei ja ................ ... ..
99 Polak nie sluga ......................

E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka
99 Mazur Wilanowskiego ..........

73798 Kur vėjai pučia ............ ......... .
” Esu garbingas vyras .......

E3833 Smiech, Polka .............. ....
” Halina, Mazur ..........................

E3841 Atėjo žiemelė ........................
99 Vai kad aš išjojau..................

E3842 Sveika Marija ......................
99 Avė Maria, Lotyniškai..........

E3855Kacheli ........................................
M Bajuški baju ............................

E3885 Od sela, do sela ............ . ..
” Oj. na hori teren................ ...

E3900 Pareniok ..................................
99 Zviety ... T......................... ......

E4028 Kuba Jeneral..........................
99 Hosa Dyna ..............................

E4039 Hungarų Šokis No. 14........
” Penktas Hungarų šokis ........

E4061 Marys moja, Valcas ............
99 Wesoly mazur ........................

E4062 Zwycięstwo, Mazurka ..........

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

99 Ludu moj ludu ..
E4153 Owczareczek ....

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

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

” Czarujące Oczy, Valcas , 
E4238 Rūtų Darželis, Mazurka

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

” Žyczenie............................

A.

E4242 Bialy Orzel Oberek..............
99 Dzielne syny Polski ............

E4243 Polska na zawsze, Polka ...
” Piękne dziewcze, Mazurka ..

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore ........
99 Cha ta moja rublennaja ..... 

E4246 Tam za tychym za Dunajem
99 Hto za namy za nym........ .

E4251 Od Krakowa jadę ................
99 M algor zata ............

E4252 Teraz albo nigdy, Mazurka .
” Dalėj w kolo, Mazurka ........

E4286 The Star Spangled Banner
99 America (Fantazija) .......... .

E4288 Tylko dla niej, Polka ........
” W ogrodku, Mazurka ........ .

E4292 U mlynarza Marcina ..........
” Hu-a-ha* ..................................

E4293 Piesn dziadowska 1 ............
” Piesn dziadowska ..................

E4314 Z poludniowej strony............
Temų co z dala przybywa ..

Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 

. Orkestrą 
...... Ispanų Orkestrą 

................ Ispanų Benas 
Rusų Balalaikų Orkestrą 

H At a Russian Inn, Valcas .... Rusų Balalaikų Ork.
E4441 Trans-Atlantic March........

99 Flag Parade March ..........
E4442 Kuku in the Woods, Valcas 

° An Old-Timer, Valcas....
E4446 Časovoi .................................

99 Ach ty rošča ........................
E4448 Divča w siniach stojala ... 

” Oj o luzi.... ...... ................
E4456 Pod Polskę chorągwią........

" Zbior Polskich ....................
E4458 Jednosc, Polka ....................

99 Na Polskiej sali....................
E44.58 Bliznięta, Mazur ................

99 Od dworu do dworu............
E4467 Our Boys of 69th ............

” Doughboys to the Front ... 
E4469 My Loving Star ................

99 Edelweiss and Violets ........
E4470 Spanish Gypsy Dance ... .

99 Night of Love ....................
E4474 Mielaširdystė ......................

99 Vai verčia, laužo ................
E4477 Krakowskie wesele ..........

” Ulan ........ . ..................
E4478 Marsz Wolnosci ................
' ” W dzien swiateezny, Polka 
E2918 Dziennikarski mazur .... 

99 Pomnikowy mazur ........
E3093 Hoheit tanzt Walzer......................Vokiškas Duetas

99 Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina 
E3150 Oberek ................... .......... Akordeonas Solo

Radosc, Mazurka .......................... Akordeonas Solo
E3152 Wiosenny kwiat, Valcas ...............  Orkestrą

99 Dziewcze wschodu, Mazurka .................. Orkestrą
E3157 Nčo............................................. Rusiška Daina Solo

“ Ego už niet .............................. Rusiška Daina Solo
E3189 Oi Motule........ z ; Lietuviška Choro Daina

Motuš, Motuše .. Lietuviškas Choras
E3190 Tris berneliai .’. Marės ir Jonas čižauskai, Daina 

.. Marė ir Jonas čižauskai 

.... Marė čižauskienė Solo 
Marė čižauskienė, Solo

Choras 
Choras 
Choras 
Choras

,.......... . Benas 
............ Benas 
............ Benas
............. Benas 
• • • • Raiška Daina 
.... lukiška Daina 
... Ukrainų Choras 
.., Ukrainų Choras 
............. Benas 
................... L Benas 
...... ...... Benas 
............. Benas 
.. Akordeonas Solo
... Akordeonas Solo 
........................ Benas 
............. Benas 
..... Gitarų Duetas

Gitarų Duetas 
. Ispaniška Orkestrą 
.. čigonų Orkestrą 
.... M. Petrauskas

M. Petrauskas 
■... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą
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99 Vakarinė daina ........
E3192 Giedu dainelę .........

” Gegužinė daina ....... 
E3242 Oželis ..........  ...

99 Mes padainuosim ........
E3243 Saulelė Raudona ......

” Beauštant! aušrelė ....
E3245 Gimtinė šalis .........

” Sunku gyventi ...... 
E3249 Hop, hop, mazur .... 
E4479 Pokusa, Oberek .......

99 Mazur ........... J 
E4483 Solnedgang i Sverige

” Eko fram Skandinavien .. 
E4503 Queen of the Mountains ..

On .Tip Toe .............. 
E4504 Young and Old, Mazurka

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška

Lenkiška 
Lenkiška

..... Lietuviškas 
,..... Lietuviškas 
..... Lietuviškas 
..... Lietuviškas 
.. J. čižauskas, Baritonas 
. J. čižauskas. Baritonas 
........ .... Orkestrą 
........ Akordeonas Solo 
........ Akordeonas Solo 
.......... Skandinavų Benas 
...... Skandinavų Benas 

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

_ ___ _____ I......................................................Smuikų Duetas 
” Home Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas 

E4510 Polski przemysl niech nam ........Lenkiška Daina
” Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina 

E4534 International March.............. Muzikalia Kvartetas
” Riviera March ............ Muzikalia Kvartetas 

E4539 Jestem sobie ulan žwawy.......... Lenkiška Daina
99 Zamknij Kaska wrote .......... Lenkiška Daina 

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

E4563 Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina
99 Jedzie ulah lasem .............. Lenkiška Daina 

E4614 Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą
99 One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork. 

E4615 Gjrls from the West ........ '. Akordeonas Solo 
” Peasant Feast, Valcas ........ Akordeonas SoĮo 

E4639 Happy Hours in Golden West I, ...... Orkestrą
” Happy Hour in Golden West II, ...... Orkestrą 

E4654 V gostiah ...................... Rusiški Juokai
” Komičeskaja smies ..........................Rusiški Juokai

E4658 Gypsy Love, Valcas" ........ ... čigonų Orkestrą
99 Don Juan, Valcas .............. čigonų Orkestrą 

E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu ........ Lenkiška Daina
” Spiewki oddzialu Beliny ... Į... Lenkiška Daina 

gajur - - ■ — • Orkestrą
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

i Orkestrą 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 

Orkestrą 
. Orkestrą 
. Orkestrą 

,... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.... Alpų Kvartetas 
.... Alpų Kvartetas 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
... Ukrainų Choras 
.... Ukrainų Choras 
Lenkiškas Kvartetas 
...... Lenkų Choras 
. Lenkiškas Duetas 
.... Lenkiški Juokai 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai
Daina 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

E4694 Country Fair .......................... ........... ..........
” Evergreen, Polka ..................a...................

E4722 Homeward Bound, One Step..................
” American Beauty, Fox Trot ..................

E4723 The Bride .................................. Balalaikų
99 Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų

E4724 Victory Dance ........................ Muzikalia :
” Everybody’s Gallop .............. Muzikalia

E4751 Golden Youth .......................... Muzikalia
” Lighta Out ............

E4753 Cupid’s Dream ....
99 Colibri, Valcas ....

E4761 Piesn dziadowska 1
” Piesn dziadowska

E4790 Rosemary, Polka
” Hop sa-sa, šokiui muzika ..

E4921 Stražacka Polka ................
99 Na Rozgrewkę, Oberek ....

E6036 Choma pjanyj .......... .
” Oj chodyla divčina berižkom

E6040 O Bože _Jezu. Palestrina ...
” Hei bracia, czy wy spicie ..

E6041 Chlopskie wesele ........ .......
” J ak wiesz že nie potrafisz .

E6042 Kuba Jurek, Mazurka ....
99 Bialy mazur .................... .

E6043 Niewinna panna..................
99 Smieszna sztuka..................

E6044 Zgadzasz šie? ....................
“ On byl dūžy, ona mala .....

E6045 Piękna Warszawo ................
99 Slowianin, Mazurka ......... ;

E6056 Kirka am Land ..................
’’ Bierpolka ..............................

2

.. Lenkiškas
... Lenkiški
... Lenkiški
... Lenkiški
... Lenkiška

Pasiutę Šunes
Apie Biržus ir Pasvalį pasta

ruoju la-iku daug esą 'pasiutusią 
Šimu, ir šie apdraskę jau nema
ža žmonių ir gyvulių. Kai ku
riuose kaimuose esą net po ke
letą tos nelaimės ištiktų žmonių.

Kaunan atvažiavusieji iš tu 
apielinkių gydytis žmonės su pa
sibaisėjimu pasakoja apie besi
platinančią pasiutimo epidemiją 
ir nuo jos gręsiantį pavojų.

“Lietuva”)

Lenkų Darbavimasi 
Vilnijoj

Lenkų policija Ašmenos, Vi- 
leikos, Švenčionių ir Disnos ap
skrityse Gudus (suima šimtais; 
kelios dešimtis geležimi apkau
stytų jau nugabenta į Lukiškio 
kalėjim Vilniun. Kaltinami po
litiniuose prasikaltimuose ir kai
po ginkluotų gaujų dalyviai. Dar 
daug tokių suimtų laukiama i 
Lukiškio kalėjimą atvežant 
Apie 250 Gudų mokytojų baigu
sių (Lenkų ^kursus Krokuvoje 
vaikščioja be darbo. Reikalau
jama kad jie įrodytų pilietinę iš
tikimybę. (“Karys")

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės i Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave Cleveland Ohio
@©@©@©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®@©@©@©©©©©@©@@

Lenkai Uždraudė Lietu
viškus Laikraščius

Kadangi visoj Vilniaus srity] 
neišeina nei vienais Lietuvių lai
kraštis, nes visi uždaryti, Vil
niaus Lietuvių veikėjų grupė 
kreipėsi į Lenkų valdžią prašy
mu duoti leidimą kitam laikraš
čiui išleisti. Bet Lenkai ne tik 
atmetė prašymą, bet ir sustatė 

I protokolą prieš prašymo intei- 
kėjuis. (“Rygos Balsas’*!
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ti gruodžiai 1 
kiose polity 
ba išsirupiiaino 
kiečiu Uzs Įrien 
stovo pat^kri 
Lietuvos iep 
pripažinta. .

Tuo meĮ 
taikos tara 
ne gi pak 
ryžosi dar rti 
Tai parodo 
nutarimas: 
tea nebus links 
valdžios musų 
pripažinimo. T 
visus savo Vok 
sižadėjimife”. 
nauji žingsnia 
nepakenktų Li 
Taryba vėl rup 
Bėrimu.

Iš Reichfftag 
stovų patirta j< 
ninku partijos 
prijungti Lie 
teisę patiems 
vai spręsti sa1 
Lietuvos Taryb 
ti Lietuvos j 
klausimą visai 

1917 m. j vase 
čiii kanclens at 
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ETUVOS TRUME
Telšiai
užkliuvusiam į Tel. ' 
alkiu “gražus” šąli, r 

iekvieną metą jie ‘lo. į 
tas lopymas tik jįo. Į 

: šaligatviai jau tiek : 
bjauur žiūrėti. Kar- 1 
randi ilgoką spragą; 
sto tako — griovys! Į 
le įkals kitas kaip chro- 
vivaldybėą apsileidi- t 
tą apsileidimą reikėti; 
ik mes mes pradėsime į 
i nedarysime jokios
Pav., Vokietijos ma.; 

miesteliuose yrą grj. i 
arka. Nemanau kad i 

jų gatvės išpuošė. ? 
vietos žmonės, kruti i 
ime koks Telšiuose' 
Net meška galvą 
ką bekalbėti apie an- 
f Kas gi čia kaltas- ; 
as. Nereikalaujame į 
į, bet turim vengti gį.!

5A LIETUVOS VALSTYBES ATGIMI
MO IR VYSTYMOSI ISTORIJA

ūkių į Telšius prieš bui 
iesiama plentas. Oką , 
metu “išnyko” labi 
legos, bet šiandien dar ! 
'dėlės akmenų krūvį k 
načiau prieškarinį dar- ■ 
į. Mačiau kaip išnyk į 
arenus geležies ir «■ • 
ndėlis.... Kiti neit šu-1 
taisė gražius, cemente 
□dėl nepasinaudoti, niė- 
rižiuri. Bjaurite thi į 
., bet vagis reikia gaą į 
laboti. Visų laukiama r 
su plentu?
ilsiai snaudžia. Nė...; r 
iia. Išryto iki vėlybo i 
svarbiausioj gatvėj sė- į 
! porą -dešimčių visokią f 
į”,' vadinas pavargėlių E

Nežinia koks jų tiks-1 
gu išmaldos prašyt, nu- 
imėis, nes praeiviai, kiek; 
a, bėga ausis užsiėmę, į 
daug negražiai skambi'

Jeigu tokiu būdu 4 į 
.rijama viešas tikėjimą 
nas jai laikyčiau jo pa
lu. Tokių reiškinių Ei 
iip pat nesu matęs, nei ‘

Antra vertus, giesma 
iš kurios “pakalnės',, 

bjauriausių bakbaiizmį į 
įga kad "kas nors" te 
į tai akis,' It vienus dari 

>ti, kitus senuolių prie- 
atiduotų. Manau, du»Į 
smaičiai sušelptų neto 
sius. Tik reikėtų kai 
daboją, daryti kas non. 

ir dar viena tvirkinimo ii 
darkymo “institucija” ta 
no kinas. Jau minėjo 
i “Lietuvoj”, beit nuo ® 
jis nei kiek nepasveiko!

Telšių Pliumpk

Pasiutę Šunes
■ Biržus ir Pasvalį pasM 
laiku daug esą pasiutusį 
ir šie apdraskę jau neiti 
onių ir gyvulių. Kaitei 
kaimuose esą net po te 

s nelaimės ištiktų žmoni i 
inan atvažiavusieji b i. 
tkių gydytis žmonės su p 
ėjimu pasakoja apieba. 
ančią pasiutimo epidemij 
► jos gręsiantį pavojų.

“Lietuva”)

• r enkų Darbavimasi [
Vilnijoj

ikų policija Ašmenos, 
i, Švenčionių ir Disnos ®! 
rse Gudus (suima šimw 
i dešimtįs geležimi apte, 
jau nugabenta į LukišK 

įm Vilnium. Kaltinami n 
uoše prasikaltimuose ir m 
rikiuotų gaujų dalyviai-
tokių suimtų laukiaraE 

šk8o kalėjimą atvdšt 
250 Gudų mokytojų baif 
(Lenkų jkursus Krokmtj. 
ščioja be darbo. Reikalu 
ikad jie įrodytų pilietinę* 
?ybę. (“Karjs'

tkai Uždraudė Lieb 
viškus Laikraščius 
sdangi visoj Vilniaus sritį 
eina nei vienais Lietuvių te 
tis, nes visi uždaryti, te 
te Lietuvių veikėjų gite 
pėsi į Lenkų valdžią prs? 
duoti leidimą kitam laitate 
išleisti. Bet Lenkai ne į 
etė prašymą, bet ir sttfl 
:0kolą prieš prašymo ini 

(“Rygos Bals*

(B j Talydovo”)
(Tąsa

Pirmieji 
buv^ nukr-eįpta į krašto ątovio 
pagerinimu Be to .pagerinimo 
Taryba rįę^jįo erti į kokį nors 
darbą su Volkiečių karės valdžia. 
Reikalavįrjiai buvo pasiųsta Vo
kietijos kancleriui ir Vyriausiam 
Rytų Kares Vadai.

Po tų Jimgsnių Taryba dėjo 
visas pastangas savo politinei 
padėčiai .si’įtiprinti. Tam tik
slui buvo .pasiųsta atstovai į 
Lietuvių kmferenciją Šveicari
joje ir Šulijoje (Stockholme). 
Tos konfrencijos pripažinimo 
Lietuvos larybą vyriausiu Lie- 
tuvių tavos organu krašto ir 
valstybės atstatymui.

Apsidradę parama Lietuvių 
iš visų 'kištų, Tarybas delegar 
tai Berlin pradėjo tieisoginius 
žingsnius H Vokietijos valdžią. 
Visų pirmoju aitvej u j'ieškota 
paspirties peš karės valdžios 
valdybo buiis Lietuvoje, 
trinė civilir 
kė nepritaunti karės valdžiai 
Lietuvoje,, 
prieš ją knadaryti.

Bendrais politikos klausimais 
dėl Lietuvį ateities delegacija 
gavo sueiti artimesnius santi- 
kius su Mėti jos reichstago 
atstovų pigumą, kurie prižadė
jo remti ivarankiskos Lietuvos 
Valstybė? sudarysią tik tada 
jeigu Lieiva sueitų į tam tik; 
rus, Vofefijos interesus ap- 
draudžianus, sahtikius. Ka
dangi tėčiu vyriausia karės bu- 
stynė laiė politiką savo nil- 
sveriamoi intako j e, Lietuvių 
delegaci j apsilankė pas Vyriau-- 
siojo štai) ..Viršininką 
Idorffą, tdąu Lietuvos 
bes nepįdausomybės 
pripažinin negautą.

Bendrapolitinė padėtis page
rėjo ‘ tuo atžvilgiu kad naujas 
Vokietijo kancleris skelbė Vo
kiečių važios pripažinimą Lie
tuvai, Kišui ir Lenkijai teisės 
apsispręs. 1917 m. gruodžio 
11 d. Lie-vos Tarybos delegaci
ja su Vobtijos Užsienių Minis
terija suirė pirmą sutartį dėl 
Lietuvos lapsimo rišimo senti
kyje su(dkktijA» kurios Ivąį- 
džio-je iiralioje tuomet Lietu
va buvo tsidusosi. .. “Amžinos, 
trintos Bungos ryšis” su Vo
kietija Iro pirmiausia Vokie
čių valdžs sąlyga.

Prasidus karės paliaubų tar 
ryboms j Rusija, Vrikiečių ka
ręs partas sustiprėjo. Lietu- 

' vos Taryti buvo palsiulyta nau
ją sutaip, kuria visai siaurai 
aprėžiam, Lietuvos nepriklau
somybė.

Atsižvędama į sunkią padė
tį, Taryl priėmė tą sutartį 
gruodžio ten. 11 d. Bet, kai į 
Tarybos Tąsymus leisti pasiųs
ti savo degaciji 
tuvos klasimui I 
kiečių vfižia ii 
Lietuvos aryba neišrado gali
mu laa'kyt gruodžio 11 d. akto 
pažodžiui} ir nutarė sustatyti 
naują suĮrtį, kuria be ko kito 
•birt patiknta sušaukimas Stei
giamojo-leimo. Bet Vokiečių 
valdžia niutiko ką nors mainy
ti gruodžį 11 d. sutartyj. Sun-, 
kiose polikois valandose Tary
ba išsirutno visų pirma iš Vo- 

I kiečių Uaenių Ministerijos at
stovo pakrinimą raštu kad 
Lietuvos heprikaluSomybė bus . 
pripažinti

Tuo ratu kaip tik sutruko j 
Į taikos tajrbos su Rusija! Berli- 
: ne gi pailo streikai. Taryba 

1 ryžosi dąrti- griežtų žingsnių, 
i Tai parodrkad ir šioks Tarybos 
i nutarimas “Jei pėr tris savai- 
i tęs nebus tinkamo iš Vokietijos 
Į valdžios niigų nepriklausomybės 
p pripažinimo. Taryba panaikina 

■ visus savo1 Vokiečių valdžiai pa? 
t sižadėjimutf’. Bet kad kurie 

. nauji žingsniai, užout padėję, 
[ nepakenktų Lietuvos klausimui, 
Į Taryba vėl'rupinosi susisiekti šu 
E Bėrimu.

Iš Reichstago daugumos at- 
r stovų patirta jog jie, prieš kari- 
L ninku partijos pastangas visai 
į prijungti Lietuvą pripažįsta 
. teisę patiems Lietuviams lais- 
į vai spręsti savo ateitį. Tada 

Lietuvos Tarybą pasiryžo staty- 
[ ti Lietuvos nepriklausomybėj 
I klausimą visai savarankiai.

1917 m.fvasario 21 d. Vokie- 
I čių kancleris atsakė kad tuo tar- 
I Pu negalįs pripažinti Lietuvos 
r valstybei savarankiškumo.

iš pereito num.)
Į Tarybos žingsniai

Cen7 
valdžia nors pasa-

et nesirodė galinti

Luden-
Valsty-r 
aiškaug

«j"t‘Brasitą Lįe- 5 įmurti Vo- 
a « neatsakė.

Paramos vėl gi suteikė Reichs
tago dauguma. Kancleris Vo
kiečių valstybės vardų ir kaize- 

Irio parašu tuomet inteikė Lie
tuvių delegacijai Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo ak
tą, kuriame tečiau remiamasi 
senuoju gruodžio 11 d. nutari
mu ir jo sąlygomis.

Tarybos delegacija jieškojo 
pasimatymo su koncleriu pasi
tarimui dėl tolimesnio krašto 
tvarkymo.
pači jos

I tyčiomis 
neva tai 
kilmėms, 
suruošta.

Tuo tarpu okupacijos valdžia 
pasidarė dar žiauresnė is pradė
jo kurstymą prieš Tarybą, sten
giantis ją atskirti nuo viso kra- 
što.

Kad žmonės galėtų bent pasi
skųsti, Taryba įsteigė Skundų 
Komisiją. Antras platus vidaus 
darbas buvo grąžinimas tremti
nių iš Rurijos. Bet ir čia Tary
bai teko vesti kova su okupaci
jos valdžia. Padėtis buvo blo
ga dar delei to kad pritruko lė
šų. Vargais negalais išgauta iš 
okupacijos valdžios 18,600 auk
sinų.

Padėtis krašte dar pablogėjo, 
nes šalę visų rekvizicijų pradė
jo iš žmonių atiminėti paskuti
nes karves.

Be to Vilniuje buvo uždary
ta Lietuvių mokyklos dėlto kad 
jos nuo pat pirmųjų dienų neįve
dė Vokiečių kalbos pamokų.

Visa tai vertė Tarybos Prezi
dentą- A. Smetoną vėl kreiptis į 
Vokietijos kanclerį, bet kuria
masis darbas ir po to nei žings
nio negavo pažengti pirmyn. 
Tuo metu Vokiečiai pradėjo Įro
dinėti reikalą jungti Lietuvą įsų 
Saksonija, jų išmanymu, ypa
čiai tautų santikiai Lietuvoje 
esą labai patogus. Vokiečių val
dymui ir vokietinimui. Tuos 
planus ėmė remti tadpo pat Vo
kiečių okupacijos valdžia. Iš 
Santarvės valstybių pusės jokio 
aiškaus ir palankaus balso Lie
tuvos klausime Taryba tuo me
tu negavo išgirsti. Pačioje Vo
kietijoje stiprėjo karės partija.
■ Tėkiose tat ‘Sąlygose, galop, 
buvo, nuspręsta rinkti Lietuvos 
karalium Urachas, pačiai gi Ta
rybai pasivadinti Lietuvos Val
stybinė Tarybą.

Galutinas to Mausimo spren
dimas1 buvo paliekama busima
jam Lietuvos Steigiamajam Sei
mui. Pats rinkimas karaliaus 
buvo statūs ir drąsus žingsnis 
sunkiose sąlygose. - Pamatinis 
uždavinis buvo užkirsti kelią vi
sokioms- siūlomoms unijoms. Bet 
tai sukėlė vaidų pačioje Tarybo- 

i, je, kurie baigėsi tuo kad keturi 
' nariai visai išstojo. ’ Jų .vieton 

buvo priimta kiti šeši nariai ’• po 
du Krikščionių Demokratų, Pa
žangos, ir Santaros partijų.

(Bus daugiau)

BALTIC STATES 
BANKO PRANEŠI
MAS AMERIKOS 
LIET. VISUOMENEI

Bet Vokiečių oku- 
vaidžia, pakliudymui, 
ją parkviečia Vilniun 
nepriklausomybės iš- 
kurių paskui nebuvo

1923 m. balandžio 25 d. BAL
TIC STATES BANKAS pasira
šė sutartį su Lietuvos Finansų 
Ministerija, ir nuo tols dienos 
Bankas lieka Lietuvos Finansų 
Ministerijos Įgaliotu Korespon
dentu Amerikoje. Pagal tą su
tarti, Baltic Statės Bankas yra 
įgaliotas padavinėti Amerikoje' 
Lietuvos Laisvės Paskdlos Bo
nus Ir Lietuvos Valstybės Iždi
nės Paskolos Lakštus. Taip pat 
Baltic States Bankas yra įgalio
tas mokėti už L. L. Paskolos Bo
nų kuponuls nuošimčius. ‘Ant 
sutarties Lietuvos Finansų Mi
nisterijos vardu pasirašo Finan
sų, Prekybos ir Pramonės Mini- 
steris gerb. V. Petrulis; iš Bal
tic States Banko pusės pasirašė 
Vice-Prezidentas M. W. Bush.

Ekskursija i 
Klaipėdą

rankiui, kreipkitės laišku 
prie žinomų Lietuviškų lai
vakorčių agentų arba tiesiog 
prie
UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York

OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO !

Randolph 2377.

Dr, Francis L Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS, TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

JOHN TIDD
SIUVĖJAS J

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Lietuvos ekonominė padėtis . 
yra toki kad investmentals į Lie- ‘ 
tuvos Laisvės Paskoloj Bonus 1 
yra geros, užtikrinąs investo- 
riams 5% ant jų pinigų; nuo- ■ 
šimčiai išmokama kas metai. ’ 
1935 mėtis bus sumokėta ir vi
sa Suma. Kiekvieno Amerikos 
Lietuvio pareiga yra duoti sa- ' 
vo Valstybei paramos ir įgyti L. ' 
L. Paskolos Bonų, kuriais bus 
pagelbėta Valstybei tvarkyti 
naujai kuriamą ekonominį kraš
to ūkį. Joki valstybė negali ap
sieiti be paskolų, tat ir Lietuva 
negali be jos apsieiti. Kadangi 
Lietuva neturi jokių kitų skolų 
tat Lietuviams ir rdi'kia rūpin
tis kad skolos kokias Valstybė 
užtrauks butų pačių Lietuvių 
rankose, kad nepavedus krašto 
finansų užsienių ir kiltų valsty
bių kontrolei, kaip tai yra atsi
tikę su kitomis naujai įkurto
mis valstybėmis.

BALTIC STATES BANKAS, 
pasirašydamas sutartį su Lietu
vos Finansų Ministerija, tikisi 
Amerikos Lietuvių 'paramos taip 
dideliame darbe kaip platinimas 
Lietuvos Lai'svės Paskolos Bonų 
ir Lietuvos Valstybės Iždinės 
Paskolos Lakštų. Paskolos Bo
nai jau yra Baltic States Banko 
priimti ir jo užžiuroje sukrauti. 
Paskolos Lakštai bus savo laiku 
'iš' Lietuvos- Finansų Ministeri
jos prisiųsti. Paskolos Lakštai 
Lietuvoje yra iždinėse priimami 
pilna jų vertybe. Laisvės Pa- 
(slkolos Bopai nėra kol kas išper
kami, bet jie Lietuvoje turi sa
vo vertę ir Valdžios yra priima
mi užstatan (kaucijoms, ir tt.).

Pranešdami apie tai Amerikos 
Lietuvių visuomenei, męs turi
me vilties kad taip pavieniai 
Lietuvos piliečiai ir rėmėjai, 
taip jau ir įvairios organizacijos 
rems Bonų platinimą ir gelbės 
sayo Valstybei.

Prie progos norime suminėti 
kad Baltic States Bankas yra 
Korespondentu sekančių įstai
gų:

1) Lietuvos Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerija;

2) Lietuvos Bankas;
3) Lietuvos Kredito Bankas;
4) Lietuvos Prekybos it Pra

monės. Bankas;
5) Latvi j as Tautas Bankas, 

Rygoje;
6) Bank Towarzystw Spol- 

dzielczych Vilniuje;
7) Deutsche Bank; Berline, 

Vokietijoje.
Visais, bankiniais reikalais 

kreipkitės sekančiu adresu: .

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

Labai indomią ekskursiją 
Amerikos Lietuviams ren
gia Suvienytų Valstijų Lai- ' 
vynas — United Statęs Li
lies. Ekskursija bus ant lai
vo “Leviathan”, buvusio Vo
kiečių laivo “Vaterland”. Šis j 
laivas yra naujai pertaisy- ; 
tas, ir tik pertaisymas jo | 
apsiėjo suvirs $8,500,000.00. 1 
Yra tai naujausias, didžiau- ] 
sias ir greičiausias laivas vi- į 
same pasaulyje. Išplauks 
jis pirmu kartu iš New Yor- 
ko su “Lietuvių Ekskursija” J 
Liepos (July) 4 d., 1923 me
tuose.

Laivą “Leviathan” South- į 
amptone, Anglijoje, pasi
tiks mažesnis laivas — nes 
šis okeano milžinas į Klai
pėdą plaukti savo didumo 
delei negali. Visi Lietuviai 
pasažieriai bus paimti ant 
mažesnio laivo, ir tada ple
vėsuojant Amerikos ir Lie
tuvos vėliavoms, plauks tie
siog į Klaipėdą. Bus tai 
svarbus nuotikis musų išei
vijos ir tautos gyvenime: 
Amerika pripažino Lietuvą 
de jure, ir dabar jos laivas 
apsilankys Lietuvos vande
nyse ir savo apsilankymu 
uždės pripažinimo žymę kad 
Klaipėda yra Lietuvos lan
gės į pasaulį;

Ekskursijoj dalyvaus dau
gybė žymių Amerikos Lie
tuvių, jų tappe advokatai, 
daktarai, vertelgos, ir darbi
ninkai. Kėš nori gali va
žiuoti pirma, antra, arba 
trečia klesa. Važiuojant tie
siog Į Klaipėdą bus sutaupy
ta daug pinigų kurie yra 
metliojama visokioms pas- 
portų vizoms įvairių kraštų; 
ir taipgi bus išvengtą daug 
nesmagumo persikraustant 
su bagažu, ir tam panašiai. 
Žymus Lietuviai yra kvie- 

, čiami vadovauti tą ekskursi
ją, būtent būti jos konduk- 

■ toriais.
Klaipėdoj laivas ir kelei- 

i viai bus patikta United Sta- 
i tęs Lines atstovybės Kaune 

ir Lietuvos valdžios atatin- I 
karnų atstovų su atatinka
momis . ceremonijomis. Ku
rie galės ir norės, ekskur
santai aplankys Juodkrantį 
(Schwartzort) ir .ten — Lie
tuvos jurėj — musų prabo
čių vandenyse ir gintaro lop
šyje nusimaudys, ir toliau 
trauks aplankyti Rambyną, 
Birutės Kalną, ir kitas svar
bias istorines vietas. Kurie 
skubinsis namon; galės va
žiuoti nieko nelaukiant — 
nuo laivo tiesiog pas saviš
kius.

Visi kurie manote važiuo
ti Lietuvon šį metą apsilan
kyti arba apsigyventi, reng- 
kites ant Liepos 4 dienos. 
Bus tai musų istorijoj at
mintina diena. Linksma pa
skelbti ir tai kad kaina ke
lionėje nei centu nebus bran
gesnė kaip kitais laivais: iš 
NewYorko ir Klaipėdą tik
tai $107.00 trečioj klesoj, o 
antroj ir pirmoj klesose re- 

, guliare kaina, pagal kamba
rius ir rietą.

j Kas galite dalyvaukite ši
toj Ekskursijoj. Tuojau nu- 
eikit pas vietinį, arba arti
miausi laivakorčių agentą ir 
užsiregistruokit pirmoj, an
troj arba trečioj klesoj. Jei 
[kur nėra vietinio agento pa-

arba
UNITED STATES LINES 
75 State St., Boston, Masš.

Kas gyvas galįs — valio 
Amerikos laivu su Lietuviš
ka Ekskursija į Lietuvos 
Klaipėdą. Bus tai tautos 
diena. Nelaukdami nieko 
užsiregistruokit ir dalyvau
ki!. Šios Ekskursijos nieks 
neužmirš kas joje dalyvaus..

KAUNO ALBUMAS — $1.00 
Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau.

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MĘ — 75 c

Graži apysaka, 116 pusi, Iš 
Vengrų kalbos versta. Jų 
taipgi nedaug gavome. Pa- 
siskubinkit šu užsakymu.

PALYDOVAS — 50c
Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam 
Kauno ir visos Lietuvos 
žemlapiais. Irgi mažai ga
vome. Reikalaukit tuojau.

7907 Superior Av. Cleveland, O.
□EQDCXXXXX

: Gydytojas ir Chirurgas
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKi
; 982 E. 79 St., Cleveland, O.
" — Telefonai —
; Rosedale 5758, Princeton 481

; Valandos: tik vakarais nuo 7
> iki 9 vai.
" Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Sanitariškos
MAUDYNĖS 25c.

546 Lietuviai lanko šitą geriau
sią maudynę, čia jiems geriau
sia patarnaujamą ir yra visokį 
patogumai; Užkviečiam ir dau
giau atsilankyti pas mus, Kai
na 25 centai.
921 ST. CLAIR, Netoli E 9 SL

S LOUIS EISENBERG ; 
IjTuri Geležinių Daiktų, Pečių,; 
;! Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, J 
>; Lieja ir Stogams dangalų « 
! ■ 1169 East 79th SL N. E. 5 
Ji Princeton 1B37-K 5
wvwvvvwvvwwvwvvvvwv

“VIENYBĖS” 
AGENTŪRA

.... KELIAUK LIETUVON
flSMa IR K LIETUV0S

‘VIENYBĖS’ AGENTŪRĄ 
VIENYBĖ parduoda laivakortes 

jįfa ant visų greitų laivų ir parūpina 
keleiviams reikalingus popierius 
sugryžimui Amerikon.

VIENYBĖ prigelbės jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir su
teiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; parduo
da čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramaiš Lietuvoje.
mo,Xąųztoąu---- sustojimo—G. ..SLAIVASLL

Reikalaukit Vienybės- Kelionės Knygelių 
kuriose rasite aprašyta kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip 
galima atsiimti gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI.
Adresuokit:

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

GARY, IND.
DR. A. T. SMITAS - - Prezidentas 

1336 Jackson St.
F. JONAITIS - - Vice-Prezidentas 

11 th & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rašt. 

1624 Folk Street
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rašt. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

1550 Jackson St.
Iždo Globėjai: Anna J. Smitas, DPH. 
J. Malinauskienė, Kat. Sakalauskaitė. 
Revizoriai: K. Sakaaluskaitė, G. Šer- 

kšniutė, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos. Žaramskis, C. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. J. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Trakšelis, Jos. Vamagis, Stan. 

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi skyriai ir- norintieji sutverti 

naujus skyrius ar įstoti pavieniai na
riai, dęl platesnių informacijų kreip
kitės sekančių adresu:
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 

KLUBAS
1336 Jackson St. Gary, Ind.

Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Rašt.

DR. FELANAS
Akių Specialistas

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

nuo 7 iki 9.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytojai ir Chlrurgaa

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65

Viri Aptiekos '

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutes

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .................................. 5c
Palanga, Naglio kalnas ..... 5c 
Susigriežimas ............................ 5c
Lietuvos Ežerai 5c
Drayes .... ................................... 5c
Regėjimas '.................................. 5c
Nerys .......................................... 5c
Giedras Vakaras ...................... 5c
Tyrinėjimas .............................. 5c
Liūdnas Kraštas ...................... 5c
Kauno Apielinkėse Vasarų .... 5c 
Palanga. Jajuryje ........... 5c
Nemunas ties Kaunu ........ 5c 
Į šviesių Praeitį .,.......... 5c 
Murmano Kraštas .................. 5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu; 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, O,

£tPAUDOS darbus ge- 
ra i padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus;
filį‘Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir lt.; Draugystėms Kon
stitucijas,' Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas.;
tfįį Biznieriams darome— 
ji Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.

Darbus padarom viso- 
I jI kiomis spalvomis, pa
darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mėš
lungi skus trauky
mas muskulų, i5- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus

I greitai pašalintas. Pain-Expelleri> ir 
akaosmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas savo aptiekoriy— 
kaina tik 35 ir 70g. Per- 
sitikrinkite, kad butų. W/ amai 
ant pakelio musų Inkaro IĮ ii 
vaisbaženklis. Neimkit lyk ■ Ali 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 South 4th SU BjJEJEJįSl 
Brooklyn, N. Y.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinčs 

Speciališkutnas.
8707 BUCKEYE RD.

S LIETUVIS FOTOGRAFAS
c Antanas Bartkus
c Geriausia proga dabar nusitraukti visokius paveikslus — 
S vestuvių, visokių grupių, pavienių, bei vaikų. Tapigi kų- 
5 rie turit paveikslus iš Lietuvos, mažų, ar senų, juos padi- 
į dinų, padarau ir naujus, ir pritaikau gražiausius rėmus, 
į Darbas garantuota ir viskas padaroma gražiai. Ateikit:

į 1197 East 79th Street Cleveland, O.
jį Tarpe Superior ir St. Clair .Aye,

SAUGUS PIENAS
KŪDIKIAMS

Geriausiais karves pienas kūdikiams yra Belle 
Vernon Certified Pienai?, šis pienas gaminama 
atnt specialėls ūkės, iš apsaugotų nuo džiovos kar
vių, ir yra pertikrintas Clevelando Medikaiės Pie
no Komisijos. Paklauskit savo gydytojo apie—

BELLE VERNON 
CERTIFIED MILK

Vienatinis Certifuotas Pienas Clevelande
■I ' ■’ ilL • ‘

KELIAUKIME KARTU!!!
Kas žadate keliaut į Lietuvą šia vasarą,- 

keliaukite kartų! Gale gegužės, arba pradžioje 
birželio mėnesio, aš keliausiu aplankyt Lietuvos 
pirmą kartą į 32 metu. Su manim keliaus dik- 
tokas būrelis musų vientaučių. Keliausime ge- I 
riausiu laivu ir trumpiausiu keliu. Kuo daugiau 
tai linksmiau.

Ko didesnis būrelis tuo linksmesnę bus mu
sų kelionė. 'Taigi jeigu rengiesi, parašyk mu
mis tuojaus laišką, mes prisiusime blankas dėl 
pasporto ir visas informacijas kaslink kelionės. 
Parūpinsiu pasportą, parūpinsiu afidaritą su- 
grįšt atgal į Ameriką. Kas norite leist savo 
žmoną su vaikais! dabar turite geriausią progą, : 
nes visą kelionę aš pats prižiūrėsiu pasažierus 
ir jų bagažus, taip, kad kelione bus smagi ir vi
su kuom aprūpinta. Nelauk, rašyk tuojaus, 
laikas susirengt į kelionę. Nežiūrint kur gy
veni, rašyk mumis laišką, mes kuogražiausiai t 
jus išrengsime iš namų ir kartų keliausime Lie
tuvos aplankyt.

Kas nori parsivešt gimines savo iš Lietuvos, 
visus kviečiam kreiptis pas mus, gausit visas 
informacijas! Mes turėdami savo, atstovą Kau
ne/ kuris geriausiai patarnauja iškeliaujan
tiems iš Lietuvos. Pinigus siunčiame į Lietuvą 
LITAIS ir DOLERIAIS saugiausiu ir geriau
sių budu. Kviečiame kreiptis pas mus.

M. Paltanavičia,
15 Millbury Street, Worcester, Mass.
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DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

D. Šleževičienės ir
V. Vencienės 

Maršrutas

PARDAVIMAI

A. P. Kvedero ir A. B. Arlau
sko, koncertas. Nedėlioj, gegu
žio'6 d., Goodrich salėj, atsibu
vo Lyros Choro surengtas kon
certais žinomam Amerikoje dai
nininkui A. F. Kvederui iš Chi- ; 
cage’s, tenaitiniam tautininkų 
Birutės Choro vadovui, ir su juo 
buvusiam A. B. Arlauskui, ku- ; 
ris važiuoja atgal į New Yorką 
iš Chicagos.

Koncertas užėmė diktoką pro
gramą, ir labiausia publikai pa
tiko.ZA. P. Kvederas, kuris yra 
ne tik puikus dainininkas bet ir 
artistas. Jo dainoms plojimų 
nebuvo galo.

Apie Arlauską nėra daug ką 
įsakyti, ir kaip tūli išsireiškė, 
ne kas iš jo dainininkas.

P-lė D. Baukiutė atidainavo 
savo dalis gražiai. ± . j. &iuns į ^icvoauu^ au-

Prie tų visų dar dainavo Ly- gryžo keletas mėnesių atgal, po 
ros Choras ir merginų kvarte
tas.

Finansiškai koncertas išėjo 
pilnai nepasekmingai — bent 
keletą desėtkų dplarįų reikėjo 
dadėri prie apmokėjimo kelionės 
lėšų. Publikos buvo mažai.

Gaila kad p. Kvederas susine
šė su 'Lyra, bolševikiška dailės 
draugija, kuri pati vos gyva ir 
neturi užuojautos visuomenėje.

Solo.

P. J. žiuris, plačiai žinomas 
Amerikoje tautininkų veikėjas, 
buvęs Sandaros prezidentas, žy
mus prakalbininkas, chemikas 
pagal profesijos, šiose dienose 
atidarė tepalų-kvarbų išdirbys- 
tę, ir savo.nauju procesu tepalų 
išdirbimo duos naudotojams te
palų daug geresnių ir pigesnių 
negu iki šioeli galėjo gauti pir
kti.

Jis uždėjo kompaniją, Apollo 
Products Co., su ofisu 405 The 
Old Arcade.

Išdirba visose spalvose visų 
rūšių tepalus, likierius (varni- 
šius), žvilgančius tepalus (ena
mels), šeliakuS, stogams sma
linį cementą, cementams dažus, 
ir tt. Tepalai visokiam darbui, 
namams ir viskam kitam.

I P. J. žiuris į Clevelandą su-

keleto jnetų darbavimosi rytinė
se valstijose.

Lietuviams ypatingai patarti
na pasinaudoti šia proga kada 
dabar pavasarį, naujai dažoma 
namai — Apoilo Products Co. 
išdirbamus dažus gaus daug pi
giau ir geresnius.

Panedėlyje lankėsi “Dirvos” 
redakcijoj p. A. P. Kvederas ir 
A. B. Arlauskas, dalyvavę Lyros 
surengtame koncerte. A. Kve
deras yra senai Amerikos Lie
tuviams žinomas gabus daini
ninkas ir chorų vedėjas, daug 
darbavęsi pirm karite Brookly- 
ne. šiose dienose jis rengia De
troite operetę “Adomą ir Jievą”, 
kur su Savimi vežasi p-lę Bau- 
kiutę Jievos rolei.

Kvederui labai patiko “Dir
vos” Įstaiga — iš visų jo maty
tų rytuose ir vakaruose Lietu
viškų laikraščių įstaigų jis nė
ra, saiko, matęs nieko taip gra
žiai įrengto.

Jis pasiėmė peržiūrėti veika
lą “Juozapas ir Zelbora” ir 
ko gal ant rudenio Chicagos 
rutė tą dramą pastatys.

sa-
Bi-

SLA. 136 kuopos mėnesinis 
susirinkiams bus laikytas nedė
toj, gegužio 13 d., 12:30 vai. 
dieną, Lietuvių salėje, 6835 Su
perior avė. .Visi nariai malonės 
atsilankyti į susirinkimą.

J. J. žilis, Iždo Raštis.

Gražiam palydėjimui pavasa
rio, ir turbūt uždarymui žiemi
nio sezono salėse rengimų, Liet. 
Salės Bendrovė rengia gražią 
vakarienę savoje salėje subaltoj, 
gegužio 19 d., nuo 7:30 vai. va
kare. Bus užkandžiai ir šokiai. 
Porai įžanga $1. Tikietus 
kia užsisakyti iškilno

Miesto vakarinėse mokyklose 
suaugusiems, nekurtose pailgi
nama mokymosi laikas, tai yra 
pratęsiama toliau į vasarą. Se
kančiomis mokyklomis galima 
dar naudotis bent keturias sa
vaitės daugiau po to kaip kitos 
užsidarys:
Glenville High, Parkwood Drive 

ir Everton Ave.
Kennard Jr. High, E. 46th St. ir 

Scovill Ave.
Carnegie W. Library, Fiilton Rd. 

ir Bridge Ave.
St. Clair Library, St. Clair ir E. 

55 th St.
Pamdkos viršminėtose moky

klose atsibuna panedėliais, utar- 
ninkais ir seredomis nuo 7 iki 9.
East Technical High, E. 55th 

St. ir Scovill Ave.
Pamdkos atsflbun’a panedėliais, 

•uitarninka'is, ketvergais, niuo 
iki 9.
Broadway Library, E. 55th

Broadway — panedėliais 
seredomis, nuo 7 iki 9.
Quincy Library, E. 79th Street 

ir Quincy Ave., panedėliais ir 
ketvergais.

Y. M. C. A., E. 15 St. ir Pros
pect Ave.

East Branch Y. M. C. A., 2053 
E. 105th St.

Panedėliais ir ketvergais, nuo 
7 iki 9.

Kurie myli mokslą, turi liuo- 
so laiko vakarais, lai naudojasi 
proga, nes ką išmoksi už pečių 
nenešiosi, — sako priežodis.

7

ir 
ir

tei

K. Norkus, dabar važinėjąs 
po Ameriką United States Liines 
atstovas Kaune; panedėlyje lan
kėsi “Dirvos6'‘redakcijoj. Jis 
papasakojo indomių dalykų apie 
Lietuvą. Gryžti žada gegužio 
19 d. — tą dieną apleis New 
Yorką. Dabar dar išvažiavo į 
Kanadą, paskui aplankys kitus 
rytinius miestus.

Dabar dar išvažiavo į

Sandaros 18 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, ge
gužio 13 d., nuo 2 vai. po pietų, 
Goodrich name. Nariai malo
nės ateiti į laiką, nes yra svar
bių reikalų. Rengimų komisijų 
nariai taipgi teiksis ateiti su ra
portais. Naujai norintieji įsto
ti į Sandarą kviečiama atsilan
kyti. > Vald.

Gegužio mėn.:
12 ir 13—Philadelphia, Pa.
15—Baltimore, Md.

AUTOMOBILIAI ANT PAR
DAVIMO 

Oakland Six —
5 pasažierių — 

Chevrolet 4.90 —
5 pasažierių — 

R. R, STAKĖNAS
8216 Simon Ave (19)

$300

$100

2 šeimynų namas ir namas už
pakalyje pardavimui. Kreip

kitės prie savininko 5911, Whit
ties Ave.

Kurie šią vauarą rengiatės į 
Lietuvą, pasinaudokit proga — 
‘‘Dirvos” Agentūros patarnavi
mu išleidimui j- su ant didžiau
sio pasaulyje 1-ąv o — “Levia
than" — kuris išplauks Liepos 
4 dieną iš New Yorko. Pralei
dimui keleto dienų ant jūrių be 
supimo, tykiame ore, bus tai di
delis smagumais, o paskui apsi- 
lankysit Lietuvejt. ir galėsit su- 
gryžti kada norėsit. Jeigu turit 
reikalų Lietuvoje, važiuokit šia 
ekskursija. > .

Gatvekarių darbininkai išne
šė protestą prieš taikymo tary
bą už paskyrimą tik 5 centų į 
valandą daugiau algų. Jų buvo 
reikalauta po 15 centų į valan
dą daugiau. Gatvekarių darbi
ninkų unija sutiko pasiduoti ta
ryboms per taikytojus, vietoj į 
streiką eiti. Kadangi dabar tik 
penkis centus taikintojai rado 
galimu darbininkams 
'dar galės kilti streikas.

sk irti,

Tūlas William A. Petre, ku
ris pora metų atgal pasižymėjo 
kaipo karžygis prie sugavimo 
banko plėšikų Bedford, Ohio, ir 
gavo nuo, tp banko dovanų ir po 
to dar darbą kitame to banko 
skyriuje, dabar sugautas nusu
kime tame banke $41,727.

4 šeimyu namas, 22 kambariai,
4 garadžiai, ren'doB neša į mė

nesį $191. Kaina $17,500. Rei
kia įmokėti $4,500. Bargain.

GEO. KAUPA & CO.
6603 St. Clair Ave.

REIKALAVIMAI
Foundrės Darbininkai 

2 Bench Molderiai 
2 Mašinų Molderiai 

Pagelbininkai, Karpytojų
šiaip darbininkų. Kreipkitės 
WEST STEEL CASTINGS CO.

805 East 10th St.

2 ir

©IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠUOS 
Atsibuna kas NedėldieniĮ^ :45 poĮ 
Wm. Abel Salėj 7017 Superior

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad i Td.
-i---------------------------- c ižus” šąli-

Svarbių knygų galima, gauti pasiskaitymui: ■<>. I
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBĖMIRS - - - - - - - - .
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ - i.......................... - _ : -“S Ūk jpo.
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ - - -Į. - -j -g jau tiek 

Kreipkitės į “Sargybos Bokštas" 18 Concord St Brookly^^j

4 spraga;
NAUGATUCK ir UNL griovys! 

CONN. LIBTUVlV^kaipchroJ 
Kurie norite prHa apsileidi- 

Tautiško Pafalpinio mą reikėtų 
jimo Lietuviu Conncą pradėsime 
sitijoj, per paskutini ime jokioi 
nešiu, tai yar Gegut jėtijos ma- 
lio, yra numažinta n?ė yra gra- 
tojimui: nuo 18 iki SGnanau kad 
žiatts įstojimas $1. 4 išpuošė. 
35 metų amžiaus —nės, kruta, 
praleiskite progos, wj Telšiuose- 
gija yra vieną iš d®'galvą nu- 
gatueke ir Umon Cntj •

Sekretorius d? aPįe 
----------------------- įri i kai tas

NEVEDUSIOS MOTERIS, 
TĖMYKIT!

Daugybė jaunų ir vidurinio 
amžiauis turtingų, nevedulsių vy
rų nori surasti sau tinkamą pa
čią, butų mums malonu tankis
tas su jais supažindinti. Pri- 
siųskit mums savo vardą ir ad
resą, o mes jums prisiusime pro
gą kuri atneš jums linksmas 
valandas, o gal ir tinkamą bago- 
tą vyrą. Jūsų laiškai čia- yra 
laikomi aštrioj slaptybėj nuo 
neinteresingos viešos publikos. 
Adresuok laiška šiaip:

L. P. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, Ill.

_ _ _ _ _ _  ‘ _ _ _ _ _ Pi ...dikmik awi I ■» NI lin^f
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Vestuvių bąlįps. Tokį balių 
rengia vietota Moterų Globos Ko
miteto skyrius našlaičių naudai. 
Tas balius atsibus Lietuvių sa
lėj gegužio 27 d., nedėlioj, nuo 
5 vai. po .pietų. Bu'a “bėgiojan- 
čios vestuvės”, dovanos šokė
jams, žaisliai, ir visiko kito.

“TMD. Mėnuo” — yra tai ge
gužio mėnuo per kurį vietos 20 
TMD.z kuopa Stengiasi kuodau- 
giausia narių prirašyti į savo 
tarpą. Kuopos noras' yra kad 
kiiodaugiausia Lietuvių prisi
dėtų į Draugiją ir turėtų pin
go’s įsigyti taip didelį veikalą 
kaip dabar rengiamas leisti “Is
torijos Braižiniai”. Pašaliniai 
žmonės tą veikalą gaus arba už 
pilną kainą, arba visai ne, kuo
met nariai gaus tik už $1 me
tinės narinės mokesties.

Darbininkų ėmimas audiny- 
čiose, geležinėse, plieninėse, me
talinėse ir medžio išdirbystėse 
nuolat eina did m. šiuo tarpu 
mažai yra nedirbančių, ir tai 
tik tokie kurie nori geresnių 
darbų gauti. ,

Žiema sugryžo. Geriau vėliau 
negu niekad, — seniai sako. Tą 
dabar su nekantrumu mes per
gyvenant. žiema visa buvo to
kia graži ir šilta ka'd visi ir ne
manė jos matyti. Bet pavasa
ris visas buvo šaltas, ir štai dar 
ant galo, gegužio 8 ir 9 d., už- 
ęio sniego ir šalčio, lietaus ir 
kitokio oro.

Bet tuo tarpu prie Niles, O., 
žaibas nutrenkė žmogų. Tenai 
malt buvo užėjus didelė šiluma.

Visi viduriniai vakarai per- 
šluota netikėta šalčio audra-

Daug nukentės laukų augte.

Curkaus ir bulvių kaina pra
deda/palengva nu&ileisti žemyn. 
Cukrų spradėta pardavinėti po 
11 centii svaras. Bulvės nupi- 
go 50c nuo 100 svarų.

Nedėlioj automobiliais gatvė
se sužeista 13 žmonių. Sužei
dimų pasitaiko ‘kasdiena po ke
lis, kartais ir užmušama.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Gegužio 2 d. šukavo METAI nuo 
atidarymo šios bankinės įstaigos, 
ir jos pastebėtinas augimas padrą
sina jos vedėjus pakviesti visus šio 
miesto Lietuvius padaryti ją savo 
bankiniu centru.

Nuoširdus patarnavimas žmonėms 
jų reikaluose, ir 5% už padedamus 
ant knygelių pinigus yra priežas- 
tįs del kurių kiekvienas stengiasi 
čia pasidėti savo pinigus.
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

NAMAI NAMAI NAMAI
Netoli E. 90 ir Superior, 2 šeim. 

šonas-šonu namas, 6 kamba
riai kožnam, kaina $11,000. Rei
kia įmokėt $3,000.
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 dideli 
kambariai kožnai, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokesčio.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia 'įmokėti $4,000.
E. 80 ir Superior, 4 po penkis 
kambarius suites ir 6 kambarių 
pavienis namas užpakalyj. In- 
eigos $175 į mėn. Kaina $14,500. 
Ant išmokesčio.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

mūras su 2 .eimynų medine.
$25,000. Inmokėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE.

Rand. 6153.

SOLDIERS' HOME, CAL.
Aš jau čia gyvenuo nuo perei

to liepos mėn. senų kareivių na
me, kuris randasi 17 mylių tnuo 
Los Angeles; centro, bet namai 
tų abiejų miestų susisiekia. Los 
Angeles yra labai dailuls miestas, 
su Santo Padro portu, su 928,480 
gyventojų, šiame mieste ran
dasi visokių žmonių iš kožnos 
šalies kokia tik tauta yra pasau
lyje, nuo Abisinijos iki žydelių. 
I.ietuvių irgi dauginasi, bet aš 
jų negaliu sužinoti, iškrikę po 
visą miestą kai Grigo bitės Bal. 
7 d. moterų Klubais buvo suren
gė balių. Buvau pažiūrėti ir aš. 
Bet baliai dabar nėra tokie sma
gus kaip seniau kuomet žmonės 
galėdavo susiėję gerti, rasdavo 
alaus, vyno, ir tt. Kitados Lie
tuviškos šermenįs buvo links
mesnės negu dabar baliai. Vis
kas ką pasišoko, nes moterys ir 
vyrai suėjo jauni, bet pelno iš 
to jokio negalima padaryti nei 
čia nei kitur kada žmonės turi 
šaltus smegenis. Lietuvaičių 
čiš iš drapanų negalima pažinti 
kaip kituose miestuose: jos čia 
dlailiai pasirėdę, ir joms gyveni
mas tikras rojus, nes namai dau
giausia vieno augšto, darbo ne
daug prie jų, verdama gazu, ir 
kambarius juomi pašildoma ka
da reikia. Nereikia joms 
malkų, nei anglies nešioti, 
pelenų semiriėti in išnešti 
keleto augštų ant žemės.

Apielinkėse ant kalnų ir šian
dien .išrodo žiema, nes matyti 
sniegas; kloniuose jau pavasa
ris, vaisiniai medžiai vieni per
žydėjo, kiti dar žydi. Tas pats 
čia esti žiemą ir vasarą, medžiai 
žaliuoja, žolynai žydi žiemą dai
liau negu vasarą, nes Žiemą bu
na lietaus, taip viskas dailiau 
•išrodo.

Turguje tai viskas šviežia at
vežama kasdien nuo laukų, net 
malonu pažiūrėti ir smagu val
gyti. Taip pat mėsa suvežama 
šviežiai pjautų gyvulių. Valgis 
yra pigesnis negu Washington, 
D. C., Philadelphijoj, ar New 
Yorke.

Drapanos ir namai tiesioginai 
yra brangiau, bet anglies nerei
kia pirkti kūrenimui žiemomis; 
todėl išeina ant to paties.

Darbų visokių galima rasti 
kas tik netingi dirbti. Prastam 
darbininkui moka už 8 valan
das darbo $3.50 mažiausia; vie
nas žmogus gali gerai pragyven- 

; ti su dolarju į dieną. Gerą kam
barį gali gauti už $3 per savai- 

. tę. Amatninkai gauna geras al
gas — nuo $5 iki $12 už 8 va- 

! landas. Lietuviai daugiausia 
siuvėjai, gauna po $40 savaitė- 

• jj? ir daugiau. Keletas yra ge- 
■ rai prasigyvenusių, turi savus 

namus; P. Šidlauskas turi namą 
vertės $25,000; taipgi turi sa- 

1 vo namus A. Maskunas, K. Lu- 
1 ben, K. Vicas, J. Lelis; F. šau

tis turi cigaru krautuvę banko 
priemenėj. Lietuvių kriaučių 
šapa yra 432 S. Main St.

Ant. B. Sueata.

i| iki vėlybo 
gatvėj sė- 

,ričių visokių 
. pavargėlių, 
toks jų tiks-

Išplauks Liepos-July 4«
,ižiai skamba

■ v K ■■ ■ t — | ■ | ■ budu de-Is Amerikos i Klaipeda ir Lifes
. JHu matęs, nei 

’v - ertus, giesmės
. - . . . _ . . ... ..J, j “pakalnės”,

Aplankykit Lietuvą visi — ir tie kurie desetkus metų p} barbarizmų, 
leidot Amerikoj ir manot čia pasilikti ant visados: paikas nors” sta
tykit savo gimtinį kraštą paskutinį sykį prieš mirsią® ir vienus dari 
tie kurie dar negalit apsigyvent ant visados Lietuvoj^ senuolių pne- 
tarpu,. bet turit reikalų savo tėviškėje. Taipgi važix<u^a^u’ 
šia Ekskursija visi kurie rengiatės pasilikt Lietuvoje^ rej,^tu 
visados. Šimtai Lietuvių — jūsų draugų ir pažįstam Vyti ^as nors, 
važiuos tuo laivu. Tai bus ne reikalo kelionė, bet mį tvirkinimo ir 
nūs vasaros pasivažinėjimas, ir jausitės kaip išvažiavę bstitucija” tai 
smagių vakacijų ar ant pikniko jūrėmis. -įJau minėjOT

t. . . i ■> . » .i •• . • bet nuo nuvažiuoti gali visi kas tik non — Amerikos piliečiai ir Jnepasveflgj! 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo ^ių piii 
gautais valdžios pasportais, o ne-piliečiams mes pagalį i 
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais į

Įima išbūti Lietuvoj 6 mėnesius laiko ir sugryžti į Suy^uies 
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui. ' >aiyalį Į
Ruoškitės ant1 Liepos 4 dienos — ir kreipkitės į
VOS” AGENTŪRĄ parengimui jums laivakortės^ K 
sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turč;ilnct 
vargingą kelionę kad šiuo laivu keliaudami galit jausti tų ž 
kaip gyveną kokiame puikiausiame kotelyje, o tik už tuojEP; 
pačius pinigus kaip ir kitais laivais važiuojant.

---------- -S
$107.0QĮvo;LAIVAKORTĖ per vandenį 3-čia Klesa 

Tai yra iš New Yorko iki Klaipėdos.

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui “Dirvos” 
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

ŽINGEIDUS FAKTAI APIE LAIVĄ “LEVIATHAN” — Jisyr^ 
didžiausias laivas pasaulyje. Jo svoris yra 59,956.65 tonų. Penfl 
taisymas kainavo $8,500,000. Ilgis per visą 950 pėdų 7 coliai. Jn0n 
plotis 100 pėdų. Normalė arklių spėka 66,000. Didžiausia arkliu 
spėka 100,000. Originaliai buvo Vokiečių laivas “Vaterland” paj š 
leistas plaukti 1914 m. Telpa ant jo pasažierių: I klesos — 97flfci i 
Il^riesos — 548; III klesos — 1878; viso — 3402 pasažieriai. Kai H 
rėš laiku juomi gabendavo po virš 12,000 kareivių Europon. Ja- ■ 
me yra 600 telefonų, 76 gelbėjimosi valtės Į kurias telpa 4,750 U 
ypatų. Tai yra plukantis viešbutis, o ne laivas. *

TIKRAS NAMAS
Nieko šiame mieste geresniame 
stovyj. Pirma gatvė šiaurėj nuo 
Superior, ir tik kelios durjs į va
karus nuo E. 79th; 7 dikti kam
bariai, visi intaisymai, sleitų 
stogas, akmens pamatai, o visti 
skiepas. $7,500. Galima gauti 
ant išlygų, šaukit savininką: 
Rand. 4619W, ar Mr. Graham

Main 17

GARSINKIS
“DIRVOJE

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

Antanas Žukas ............. Pirmininkas
652 E 102nd Street

Kairukštis .... Vice Pirmininkas 
500 E. ' 143rd Street

K. Yurgilas .......... Finansų Rast.
1125 E. 79th Street

J. Ruškis .... Protokolų Raštininkas 
3101 Church Av. N.W. Lincoln 4646R 
P. Akšis ............................. Iždininkas

8205 Euclid Avenue

K.

V.

MĖSOS PJAUSTYTOJAS rei
kalinga kuris nori prisidėti 

prie tes mėsinyčios pirkimo; 
naujas lysas prasideda spalio 1. 
Gera vieta, gyvenimui kamba
riai prie jos. — Kreipkitės “Dir- 
von” arba telefonuokit Rand. 
1669. j (19)

PIGIAI PARSIDUODA Poolrui- 
mis ir rakandai del 5 kamba

rių. Kreipkitės 6221 St. Clair 
Ave. (20)

“DIRVOS” AGENTŪRA taipgi partraukia gimines iš 
Lietuvos — padirbdina visas reikalingas popieras jų įva
žiavimui.'
"DIRVOS” AGENTŪRA siunčia pinigus į Lietuvą že
miausia kaina negu kas kitas, ir pinigai greitai išmoka
ma. Padaro doviernastis ir kitokius dokumentus reika-

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave Cleveland, Ohio

j no, pradeda 
" indukcija.

Ohio vate 
neturi pen 
mmąeticijc 
forių, kad' 

■Į^stijose
■ >5’į reikaiavim

Mm 

i1
■

[ mH 
į

tĖitt&ta 4 
. trifeĮpstat

' Ui1 minkai 
' įnlfcnniiri s 
j taijsM 
i lietais

&’t k \1 
i vata a!

tiktos si 
kietija bsr]

į iiu valdži(Ija 
Prasidėję d:

J rj'boms sil 
Į lės part J 
I vos Tari iroit, 
I j» SUtl! 011,33 
■ _J dari 
./tanuos sal 
t tam tikromi 
Į palikta $50,( 
Į na mažyn, ik

Bucyrus, ( 
! žada pradėti 
į ležies ir pliei 
f Steel Foundy 
į darbininkų, 
f jo nuo 19191 

Į , Chicago. - 
•į akelio dirbtuv 
I vo padMinimf 
Į milijonu dolar 
s liečia 55,000 1

i New Yorke
I West Virg 
f, bematorius Co 

anksčiau ar vėl 
pakasiai pradi 
nalizavimą ari 
suomenskomis 
Ik audra prasi 
gu dabar vaM 
ranti kasyklų 

'bu aplinkybes 
tį darbininkai

. Visoj Amei 
i daviai-fabrikai 

kad birtų pra
• Suv. Valstijas 

daugiau papras

1 Amerikai ir 
taikos derybas,

1 Nacijos atstovi 
; H toje konferen 
1 gorėti tam tik 
į ®&nčius darbii 
' ."ir. Valstijų ir
• » federacijų ats

nors tikin 
J*®? atstovams 

b^ta į posėdžiu 
, Cfevelande, Met 
3 ““jos skyrius 

atsakom^ 
7®“ $16,000 i 
Julius paneštu 

kurie sako 
S’kai neišdavė i 
e,tl 1 darbą.
Joldet>joje bėdai 

«?*“ažina3i; dai 

Jla «> viso pr

.East Li 
Įtyfetės da 
įfcupkare 
Hausio v 
Staves 
[Ibiu saiki

[Benson,

Yort 
Dtojų 
»ant 
ariu s 
|7,0( 
sulai

nž 
lud


