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Įsakoma Zulikowskiui
Apleisti Lietuvos Sostinę i
NEŽINIA KOKIU TIKSLU TAUTŲ LYGA GA-y 

LUT1NAI SPIRIA LENKŲ BANDITUS 
IŠSINEŠDINTI IŠ VILNIAUS.

'GRIEŽTOS PUSES
Washington. — Paslaptai ei

na smarkios Varžytinės tarpe 
organizuoto darbo — didžiųjų 
unijų, ir kapitalo — darbdavių 
už tai kas turėtų būti sekančiu 
Suv. Valstijų Darbo Sekreto
rium, kuomet naujai išrinktas 
Prezidentas Harding skirs savo 
kabinetui narius. Abiejų pu
sių reikalavimai yra neprieina
mi. Nekurie dirbtuvių reikalus 
atstovaujantieji reikalauja, kad 
tokią vietą užimtų žmogus pri
tariantis atviroms dirbtuvėms, 
arba, net tokis, kuris pripažins 
teisę darbdaviams uždaryti dir
btuves unijos darbininkams.

Darbininkai reikalauja tokio, 
kuris nebūtų iš pamatų priešin
gas unijoms ir kuris nebūtų 
kenksmingas prie unionįzavimo 
dirbtuvių ir įstaigų, kurių dar
bininkai nėra susiorganizavę į 
unijas.

Trumpai sakant, vėl prasidė
jo tarp darbo ir kapitalo kova, 
su ta permaina: kadangi kainos 
palengvėle puola, yra 
dirbtuvių savininkai su 
nimu, jog atėjo laikas 
visišką smūgį 
kymu priimti 
žmones, kurie 
ir jų bendrai

Harding išdalies 
yra Herbertą Hoover, buvusį 
laike karės maisto administra
torium, manydamas, jog jame 
gali rasti pasitikėjimo abi pu
sės. Viena tik bėda ta, kad 
abi pusės spiriasi ant savo vie
toj nusileisti, kad .butų galima 
■prieiti prie kompromiso.

AIRIJA VIS SMAR
KIAU SLEGIAMA

I Dublinas. — Anglijos kariu* 
menė sausio 16 d. apsupo ir at
skyrė spygliuotomis vielomis 
ir barikadomis visą šiaurinį 
Dubliną, apėmė tris tiltus prie 
jo prieinančius, ir kitus distrik- 
tus, kur pastaruoju laiku atsi- 

Ibuvo šaudymų. Toje vietoje 
1916 metais per Velykas atsi
buvo karščiausi susirėmimai.
. Darant užpuolimus ir kratas 
šiuo tarpu areštuota šeši žmo
nės, jieškojimas nuo namų į 
namus tebesitęsia. Kada tą di- 
striktą žmonės apleido ir likosi 
išvaikyti, apsitvėrę vielomis 
kareiviai nekuriuose budinkuo- 
se įsidėjo kulkosvaidžius ir ap
sikrovė smėlio maišais. Kadan
gi aptvertoje [srityje yra daržo
vių ir žuvų rinka, tai gyvento
jams labai keblu, nes be leidimo 

Įnegali ineiti. Kareiviai tenai ir 
maitinami ir guldomi ir gatvės 

; nakties laiku! apšviestos kaip Į

NUTARTA PRADĖTI ANTRA - LIETUVOS 
APSIGYNIMO — PASKOLA

Pasko-

Yorke
Pasko-

Gerbiamieji Lietuvos 
los Darbuotojai!

Sąusio 12 dieną New 
įvyko Lietuvos Laisvės
los apskričių stočių atstovų, bu
vusio prie Lietuvos Misijos pa
skolai remti Komiteto narių ir 
kitų visuomenės veikėjų pasi
tarimas, kuriame Lietuvos Mi
sijos nariai yra pranešę apig 
pirmosios paskolos pasekmes ir 
savo darbuotę.

Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nų yra parduota už vieną mili
joną, šešis šimtus, penkiasdešim
tį su viršum tūkstančių dola
rių,

Amerikos Lietuvių per Misiją 
sudėta aukų Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Lietuvos Šauliams ir 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
ir Našlaičių prieglaudoms ir ki
tiems Lietuvos reikalams išviso 
apie 130 tūkstančių dolarių. 
Kai kurios stotįs dar nėra pri- 
siuntusios galutinų apiskaitų. 
Smulkmeniška atskaita apie vi
są paskolos darbą ir apie surin
ktąsias per Lietuvos Misiją au
kas bus neužilgo paskelbta vi
suomenės žiniai, kaip tik bus 
gauti visi stočių pranešimai. 
Prie šios progos prašoma sto
čių, kurios dar nėra pridavu- 
sios apiskaitų, greičiau tat pa
daryti.

Lietuvos Misijos nariams pa
siūlius, suvažiavimo tapo išrin- 

Įkta iš trijų narių: P. Molio, V. 
|K. Račkausko ir kun. Petraičio 
Revizijos Komisiją, kuriai pa
vesta peržiūrėti* <jr“ pertikrinti 
visi apiskaitos daviniai.

šiame pasitarime tapo nutar
ta Lietuvos paskolos darbo ne
stabdyti, bet varyti jį ir toliau 
šiais pamatiniais dėsniais:

1) Atsimindami, jog Lietu
vos sostinė ir didelė Lietuvos 
dalis tebėra užgrobta Lenkų, 
kurių okupacijai turi būti pa
darytas galas ir kad atsigynus 
nuo šių užpuolikų, susirinkusie
ji yra nutarę: paskelbti ir kel
ti antrą paskolą, pavadinant ją 
“Lietuvos Gynimo Paskola”. — 
šios antros paskolos pravedimui 
nutarta pasinaudoti tais pačiais 
“Laisvės Paskolos” bonais, už
dėjus ant jų tam’ tikrus užra
šus, jeigu Lietuvos Valdžios ne
bus nutarta išleisti kokie kiti 
bonai.

Turėdami omenyje, jogei 
laiku yra kai kuriose vie- 
bedarbė, ir kad prie tos an- 
paskolos reikia tinkamai

[“Taip bus ir Danguje”...
I Zion, III.•— Šio miestelio gy
ventojai liko aptiekti šviesa a- 
pie baisybes užgrabinio gyvėni- 
•mo, kuomet'tūlas, burtininkas 
Voliva išleido .savo vadinamą 
“vadovą į peklą”. “Kiekvienas 
griešninkas bus’ nubaustas pa
gal savo čia atlikinėtų darbų”, 
sako tas rankvedis. “Tabokius | 
bus užrakintas pilname durnų 
urve. Girtuoklis bus priverstas 

-VFDrlA *in iL'nnzc buti užpildytame vynu, alum iri 
C1A ZULIKOWS- degtine skyriuje. Paleistuvis — 

} KIO BANDĄ APLEIST irgi tam tikroje vietoje.’^

Bet Pačiu Zelgowskio Kareivių Tarpe Apsireiš
kia Suirute ir Vadas Mato Negales su Jais 

Rodos Gauti. Rengiasi Bėgti.
FRANCUZIJA SIUNČIA LENKIJAI AMUNICI

JA IR TURBUT VERČIA LENKUS DAR 
PULTI KITAS ŠALIS GROBTI.

Iš DARBININKŲ I 
JUDĖJIMO

Karė prasidėjus. Lawrence, 
Mass. Kadangi audinyčiose 
paskelbta numušimas darbinin
kams algų, audėjų unijos sky
riaus sekretorius paskelbia, jog 
tas reiškią iššaukimą darbinin
kų į naują kovą. Numušimas 
padarytą ant 22 ’/o nuošimčių. 
Unijos sakoma, jog tas reiškia 
sugrįžimą į 1912 ir 1919 metų 
laikus, kada atsibuvo didelės ko
vos audėjų ir darbdavių.

i Buvo paleista gandai, kad ir 
visi gelžkelįai su bankų pagalba 
esą pasirengę padarytį konspi
raciją prięš% organizuotus darbi" 
ninkus ir Įvesti įaisvą teisę vi
siems dirbti. Tą tečiaus užgin
čija visų gelžkelių susivieniji
mo pirmininkas.

Alliance; O., Morgan Engin
eering Co. dirbtuvėj, kur dirba 
1,200 žmonių, paskelbta numa
žinimas algų nuo 10 iki 20 nuo
šimčių'. Darbininkai tą numa
žinimą sutikę priimti.

■ Toledo, O., Willys-Overland 
automobilių dirbtuvė palengva 
atnaujina darbą; pereitą savai
tę dar priėmė 500 vyrų atgal, 
dabar išviso’ teini dirba 1,200. 
Už savaitės laiko kompanija 
pasirengus pradėti išdirbti 
1'00 automobilių į dieną.

po

at-
ir

Williamson, W. Va., kur 
sibuna angliakasių Streikai 
kur buvo riaušių ir kompanijos 
nusamdytų valkatų užpuldinė
jimas ant darbininkų, tvarkai 
pasidarius^ kariumenė šią 
apleido ir beveik niekam 
nant iškeliavo.

vietą
neži-

perei-Ohio valstijoje bėgyje 
tos savaitės mažas patėmyta 
pasigerinimas industrialio pa
dėjimo. Youngstowno distrik- 
te geležies ir plieno išdirbėjai 
mažai ką perka, nors pradeda 
atsinaujinti reikalavimai neku
riu geležinių dalykų. Mahoning 
klonyje kitos industrijos eina 
irgi lėtai, išskyrus cemento įs
taigų. Iš Akrono ateina žinios 
apie gebėjimą guminių ratų iš- 
jdirbystės. E. Liverpoolio dis- 
trikte puodų darbai eina gerai 
ir užsakymai nedabaigti net iš 
pereitų metų. Anglies opera
toriai nemato didelių kuro rei
kalavimų.

Tula moteris padavė sumany
mą, kad reikia aptaksuoti vy
rus, kurie' yra amžiuje, o neap- 
siveda.’Ta žinia pagarsinta pla
čiai. Bet New Yorke atsiliepė 
viena advokatė mergina, kuri 
sako, jog neturėtų nuo to būti 
palikta ir senmergės, nes kaip 
prie balsavimo jos nenorėjo bū
ti atskirtos nuo vyrų, taip ir 
šiame klausime turėtų būti jų 
nepriklausomybė.

Cdrko lordas majoras O’Cal- 
l'ahan yra verčiamas apleisti šią 
šalį, už tai kad slaptai čia pri
buvo, ką įstatymai draudžia.

Paskolos Skyriui prie
Atstovybės ofiso (

Representative', 162
St., New York City)-.

pradėti ruoštis 
paskolos, nusta- 
kokią kvotą an- 
kiekviena stotis 
kiek -ir kur rei- 
prakalbų, parų- 
ir tt.

VILNIŲ Daugybė turbut žmonių,
\r • i c i žinelę išgirdę šauksis mirties.
Varsava, sausio 15 d. Ypač gėrikai, kadangi Ameri- 
Tautų Lyga patiekė ko je dabar alaus, .'vyno ir deg- 

gen. Želgowskiui ūžti- tinėš' ežerai jau išdžiuvę, 
matuma, reikalaujanti, 
kad jis tuoj apleistu Vii-1 Nustoį° ^daJvus* 

III. — Po 48 dienų 
n1”’ moteris, kuri norėjo

savo vyrą priimti jos 
Įdirbti su ja bažnyčios labui, ga-

Vyras, Ambasadorius išvažiavo. Nie- 
. . . - užklausė: kam nieko nesakęs, patylomis
“Ar tave kunigas prišnekėjo jg Washington© iškeliavo Ang- 

I paliauti tų niekų, ar vėl dvasia ]jjon jos ambasadorius Geddes. 
| šventa įkvėpė, kad gana badau- j Bene kas svarbaus diplomatijo- 

ar ištiks.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Sausio 14 d. iš Kauno gau-l]jaus paliovė badavus, 

tas nuo Balučio toksai kable- tą naujieną išgirdęs, i 
gramas, išsiųstas sausio 14 d.:

Lietuviai; Gudai, Žydai ir 
Vokiečiai atsisakė dalyvauti 
Zelgowskio rengiamojo sei
mo rinkimuose! Menama, 

■^Paryžiuje premjerų konfe
rencijoj bus svarstomas ir 
Lietuvos klausimas. Prie 
deleguojamas T. Norus.

Lietuvos-Latvijos arbitra
žas Rygoje eina pasekmin
gai.

Prašom nepamiršti McCul- 
lagho straipsnių.
Kaip matome, Zelgowskiui 

visai nesiseka. Gautomis ži
niomis per Rygą žėlgowski jau 
pradėjo tuštinti Vilniaus sandė
lius, gabenti savo archivus į 
Varšavą. Be to nepasisekė ir 
mobilizacija, ir kaip matyt iš 
McCullagho su musų Užsienio 
Reikalų Ministeriu J. Purickiu 
pasikalbėjimo; kursai yra tilpęs 
sausio 13 d. “The New York 
Herald” N136, daug kas bėga 
iš tos Zelgowskio kariumenės.

šio straipsnio korespondentas 
nurodo, jog jis yra įsitikinęs, 
buk Lietuvos Respublikai grę- 
sia didelis pavojus iš Sovietų 
Rusijos pusės,' kuomet Vilnių 
laiko užgrobęs zelgowski ir kad 
tas pavojus gręsia ir visai Lie
tuvai, nes bolševikai norėsią su
sisiekti su Vokietija. Visas 
tas tvirtinimas paregiama ne
va ir paties ministerio J. Pu
rickio žodsiais. Abejotina, kad 
viskas taip buvo sakyta, nes su 
Sovietų Respublika Lietuva yra 
padariusi sutartį, nustačiusi 
tam tikrus rubežius ir reikia 
spėti, jog bolševikai privalo tą 
sutartį' gėrbti. Iki jie nėra tos 
sutarties sulaužę, nėra pamato 
daryti jiems primetimus.

Kaip' girdėti, šiame laikraš
tyje žadama dar patalpinti keli 
McCullagho straipsniai ir net 
laukiama, jog bus indėtos ilius
tracijos numeriuose sausio 16 
ar 23; d.

to

dieną. Esą to užpuolimo tiks
las jieškojimas dviejų labai žy
mių asmenų ir buk tenai esąs 
slaptas Airių 'arsenalas.

Cork mieste atsibuvo susirė.- 
Danville, mimų ir šaudymų; 12 sužeista, 

badavimo vienas nušautas.
priversti Belfast taipgi Anglijos kariu- 
tikybą ii*j manės užgultas.

Iii?”. Ji nieko neatsakė: Kada Į je ištiko
moteris pradėjo badauti, sakė ________

-i tai daranti - su-dvasios ■įkvėpi-'• , Holandija nujaučia,* kad
mu,. kad jos vyras irgi butų buvęs sosto inpėdinis, kaizerio 
jos tikėjimo. sūnūs,

Vyras .padavė ant persisky- su Vokietijos mpnarchistais, to- 
rimo, o moteris bus tyrinėjama, del pradėjo jį saugoti, paskirta 
ar pilno proto esanti. I daugiau priežiūrai policijos.

varo kokią nors sutartį

nekurie 
įsitiki- 

suduoti 
atsisa- 
tokius

unijoms
.darban 
reikalautų, kad 

butų unijistais.
pasirinkęs

šešiasdešimts milijonų Chini- 
nijos gyventojų, gyvenančių. 
100,000- ketvirtainių mylių plo
te, kur siaučia badas, laukia 
nelaimingo likimo.

NEW YORKO BALIONISTU “APSILANKYMAS” TOLIMOJ ŠIAURĖJ

Lenkai Rengiasi Karen
Londonas. — Kasdien į Dan- 

zigą ateina trukiai, prikrauti 
amunicija del Lenkų armijos,— 
kaip skelbia žinios iš Maskvos. 
Lenkų armija skubiai organi
zuojama po Francuzų oficierių 
vadovyste.

žingeidi Amerikos balionistų 
kelionė Į šiaurę, kur jie visai ne
sitikėjo pasiekti — prie užšalu
sios Hudson Užlajos, pačių la
kūnų apipasakojama šitaip:

Mes pakilom iš Rockaway 1 
vai. po pietų, gruodžio 13 d. Vė
jas -buvo švelnus, pute į vaka
rus šiaurės linkui, bet mes ne
manėme lėkti, daugiau kaip 100 
mylių. Esant 5,000 pėdų aug- 
štyje, užėjo audra, delei to mu
sų nusileidimui buvo nepatogu 
ir pavojinga. Tą naktį mes pra- 
skridom viršum New Yorko, ka
dangi nepraktiška buvo tokiam 
vėjui siaučiant bandyt nusileli- 
sti, norint išlikti gyvais.

Utarninko ryte (gr. 14 d.) 
mes buvom apie 6,000 pėdų au- 
gštumoje ir nematėm jau jokių 
civilizacijos žymių, tik tyrus 
plotus arba ištisas girias. Nu
sprendėm laikytis kolei bus ga
lima ore ir tik tada leistis kaip 
būtinai reiks. Dienos bėgyje 
susidurėm su keletą sniegų au
drų, išmetėm visus savo smėlio 
maišiukus, turėtus palaikymui 
baliono svaros, ir kitus da
lykus, galimus išmesti. Numė
tėme žemėn virvę, karpetą, sė
dynes, kašes ir šniūrus, bon- 
kas, kad tik galėtume pasilai
kyti kiek augščiau ore.

Apie 10 vai. utaminke pasi
rodė saulė ir sušildžius išplėtė 
musų baliono gazą, tas pagelbė
jo mums pasilaikyti ore. Tai 
bus pirmutinis sykis ką pama
tėme saulę į 22 valandas. Apie 
1 valandą mums pasirodė, jog 
patėmijome nepabaigiamoje gi
rioje namelį ir nugirdome šu
nies lojimą, taigi pamanėme, 
jog reiks nusileisti nors prie ši
tos civilizacijos žymės,
leidimas buvo pusėtinai keblus 
į tarpą augštų medžių, 
nas tuoj susidraskė kaip tik 

j pasiekė medžius, betgi nei vie
nas iš musų henukentėjome. 
Mes turėjom su savim tris kar
velius klėtkoje, tuo tarpu 
musų maistas kelionėje 
sunaudotas.

Nei vienas tą naktį nieko ne- 
valgėm ir nei vienas negalėjom 
miegoti, susikūrę ugnį iš supu
vusių šakų. Seredos ryte pirm 
pradėsiant kur eiti, nusprendė
me pusryčiams išsikepti karve
lį. Nusukus jam kaklą, išda
rinėjus ir išsikepus pasidalino
me kiek galima teisingiausia, 
suvalgydami net kaulus, kat
ruos buvo galima.

Paskui visą dieną mes ėjom. 
Vienas iš musų su kompasu ve
dė kelią, kitas nešėm karvelius.

Per visas keturias baisias die
nas tarp musų trijų buvo du 
pakeliai sigaretų vietoj maisto, 

šaltis buvo didelis ir klaidi
nimui musų matėme daugybę 
kurapkų. Jos rodės visai nami
nės ir arti prisileido, bet ban
dant kokią akmeniu užmušti ne
pasisekė. Trečia diena buvo la
bai skurdi. Mes sėdėjome apie 
ugnį ir kalbėjomės apie savo 
beviltį padėjimą. Nusilpę, al
kani, nusiminę, sušalę ir apdris
kę, sutikdami ketvirtą dieną tu
rėjom tik vieną likusį karvelį 

braidy- 
buvo

mažo

Nusi-

Revoliucija Ukrainoj
Londonas. — Iš Rygos prane

šama,* kad sulyg žinių Maskvo
je, Podolijos gubernijoj, Ukrai
noje, prasidėjo kaimiečių suki
limas.

Balio-

visas 
buvo

pasistiprinimui savo 
mams po dykumas. Tai 
pėtnyčia, gruodžio 17 d.

Pasileidome pakraščiu
upelio, kelyje sutikdami įvai
rius kriaušus ir nepatogumus. 
Oras pasidarė dar šaltesnis ir 
vienas iš musų sumanė, kad ar 
negeriau bus eiti ledu, nes ne- 
taip sunku, ir gal jis bus gana 
tvirtas. Sumanytojas buvo 
sunkus vyras ir jo išbandymai 
pasirodė atsakantįs. Tokis at
radimas palengvino mums ir 
galėjom kiek smarkiau keliau
ti. Po maršavimo greitu žing
sniu žemyn upelio išbėginio pu
sėn, apie 11 valandą priėjom 
prie pakraščio girios ir pasiro
dė, kad toj vietoj upelis išsi
lieja: į didesnę srovę. Ūmai vi
somis nusilpusiomis galėmis pa
skubėjus prie upės, pamatėme 
sniege šviežiai nuvažiuotas šu
nų rogėmis vėžes. Ištyrinėję į 
kurį galą jos eina, pasisukome 
tenlinkui.

Po beveik dviejų valandų vie
nas iš musų patėmijo kitoj pu
sėj upės, apie dvi mylios -toliau, 
žmogų, ir pradėjo visu galimu 
balsu šaukti, atkreipimui jo do- 
mos. Pasileidę risčia dasivykė- 
jom jį tiek, kad jau buvo gali
ma sušaukti, bet jis rodės visai 
ant šauksmo nepaiso, ir tik at
sisukęs pažiūrėt kas čia šaukia, 
rodos dar du sykiu greičiau pa
sileido pirmyn. Jis gal but nu
sigandęs buvo, pamatęs musų 
uniformas. Pagaliaus, po di
delių šauksmų ir mosavimų pa
sisekė jį prisiprašyti sustoti ir 
po to pribėgus prie jo prašne
kėti. Ant nelaimės, pasirodė, 
kad jis buvo Indijonas. Po pa
sisveikinimo su juo ir pasiūly
mo dar iš likusių savo sigaretų, 
ką jis noriai priėmė, bandėme 
aiškinti jam apie savo padėji
mą, bet jis kratė galvą ir išro
dė musų nesuprantąs. Užkal
binom jį. Francuziškai ir Vokiš
kai. Jis vis kratė galvą ir sa
kė nesuprantąs musų kalbos. 
Ii* ant musų nusistebėjimo, jis 
Angliškai užklausė, ar nemoka
me Indijonų kalbos. Aiškinom 
jam, kad mums reikia pastogės 
ir maisto, bet viskas ką jis ga
lėjo pasakyti, tai “Moose”. Pa
klausus jo kur yra ‘Moose’, jis 
atsakė ‘Hudson Bay’. Galite 
persistatyt, kokis musų jaus
mas buvo, kada mes numanėm, 
jog jis kalba apie Hudsono Už
lają, ir kad jis norėjo pasakyt 
mums, "jog mes esame arti Moo
se Factory, kuri yra prekybos 
stotis ir kifr randasi žmonių.

Ameriko' 
bi kokius 
visa ener- 
stoja dar-

šiuo 
tose 
tros 
prisiruošti, susirinkusieji nuta
rė1:

a) Nuo balandžio 1 dienos (o 
jeigu atsitikimai Lietuvoje vers, 
tai ir anksčiau) visi 
Lietuviai, sustabdę 
kitus aukų rinkimus, 
gija ir pasišventimu
ban šios “Lietuvos Gynimo Pa
skolos” išpirkimui, trijų mėne
sių bėgyje.

b) Sušaukti vasario mėnesy
je nuo visų paskolos stočių su
kviesti atstovai pasitarimui, 
kaip tinkamiausia kiekvienoje 
kolonijoje prisirengus prie an
trosios paskolos bonų pardavi
nėjimo, ir kaip jį geriausiai or
ganizavus. Delei pačios organi
zacijos manoma išrinkti- cent
ralis Antros Lietuvos Gynimo 
Paskolos .Komitetas, kursai kon
takte su Lietuvos Atstovybe 
Amerikoje ir vadovaujant nau
jai Finansinei Misijai, jeigu to
kia Lietuvos Valdžios butų pa-

NAUJA “DIRVOS” KAINA
Suvienytose Valstijose metams - $2.50 
Kanadoje Metams ----- $3.00 
Lietuvoje ir kitur metams - - - $3.50 

Pusmetines prenumeratos puse pažy
mėtos kainos.

Agentai ir skaitytojai to prisilaikyte.
“Dirvos” Administracija.

šio pasitarimo 
šiuomi prašau 
stočių: išrinki- 
antros Lietuvos

skirta, varys visą paskolos dar
bą.

c) Iki bus galutinai nustaty
ta antros paskolos bonų parda
vinėjimo tvarka, visos esamos 
stotįs nepaliauja veikusios: jos 
renka pinigus nuo nepilnai už 
bonus užsimokėjusių', pardavi
nėja tuos pačius Laisvės Pas
kolos Bonus ir siunčia pinigus 
Lietuvos 
Lietuvos 
thuanian 
West 31
Be to šios paskolos stotįs jau 
dabar privalo 
prie antrosios 
tant iš kalno 
tros paskolos 
galėtų sukelti, 
ketų surengti 
pinti kalbėtojų

Apie visus šiuos nutarimus 
Lietuvos Atstovas Amerikoje 
yra pranešęs Lietuvos Valdžiai 
ir prašęs, idant minėtais dės
niais Steigiamasis Seimas už
girių tą antrą “Lietuvos Gyni
mo Paskolą”, patardamas ją iš
leisti ant sumos iki pusantro 
milijono dolarių tais pačiais su; 
naujais užrašais bonais ir iš
leidžiant dar naujus bonus $25 
vertės, kaip kai kurių paskolos 
veikėjų yra patariama.

Pildydamas 
nusprendimus, 
visų paskolos 
mui centralio
apsigynimo paskolos Komiteto 
ir prisirengimui prie antros pa
skolos- išrinkti --vienas atstovas 
į LietuVos Paskolos Stočių Šei
mą, kursai norima sušaukti Va
kario 23 d. New Yorke. Be to 
šiam Seime bus nustatoma kvo
ta kiekvienai kolonijai ir nuro
doma kokiose vietose ir kiek 
maždąug reikalaujama bus pra
kalbų.

Apie paties Šeinio susirinki
mo vietą ir jo programą bus 
paskelbta paskiau.
Buvęs Lietuvos Misijos Pirm':, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje 

J. VILEIŠIS.

pavogė iš jos 274,000 
kurių buvo $46,000 pi- 
$200,000 bondsais ir 
nenuskirtų pinigų. Prie

Nepavykusi Didele Pač- 
to Vagystė

Dallas, Texas. — čionai sau
sio 15 d. plėšikai apipuolę pač- 
to stotį 
dolarių, 
nigais, 
$28,000
pačto atvažiavo šeši vyrai, ke
turi inėjo į vidų, tenai likosi 
nušautas vienas ir sužeistas ki
tas pačto darbininkas ir ap
šaudyta visas budinkas. Jiems 
su viskuo išbėgus, policija ir 
žmonės leidosi visose apielinkė- 
se jų gaudyti. Pagaliaus atėjo 
žinia, kad toli ant kelio randa
si sudužęs automobilius, po ku
riuo rasta-vienas .užmuštas, ki
tas sužeistas ir tenai atrasta 
vislias pavogto. Kiti pabėgo.

Marietta, O., jaunas, 20 m., 
vaikinas, nuomariu apsirgęs ir 
perpuolęs vandenyje 6 colių gi
lumo prigėrė.

Graboriui nepavyko. Atlantic 
City, N. J. — Iš New Yorko ga
bentas grabe negyvėlis laidotu
vėms pas gimines ant stoties 
šiame mieste atsikėlė; iškalno 
buvo pranešta to miesto grabo
riui nabašninką patikti ir paim
ti palaidojimui. Graboriui at
vykus stotin “negyvėlį” pasiim- 
ji, nabašninkas pastūmęs jį į 
šalį nužingsniavo savo keliu.

Eksplozijoj žuvo 68 Rusai. Iš 
Kopenhageno ateina žinia, kad 
netoli Novgorodo, Rusijoj, eks- 
plodavo didelis kubilas benzino, 
nuo ko žuvo 68 žmonės ir su
naikinta visas traukinis. Ta
me traukinyje važiavo 82 pa- 
sažieriai.

Greenville, O., sausio 18 d. 
I nušoko nuo relių traukinis ir 
'toje nelaimėje sužeista 22 žm.



j DIRVA

į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
ŠERININKV SEIMAS NEINVYKO 

New Yorkas. — Sausio 11 d. Ihriežtn darbu
2 vai. po_pietų, McAlpin viešbu- Ilca Ma iO.
tyje, turėjo įvykti Lietuvos At- dis, tai vis milijonai auksinų,

ilgiausios skaitlinės. Daug dar- ma > ®r- Sapranas iš Waterbiv 
bo pradėta, bet kiekvienam ne
pasisekta; daugiausia kaltas au-. 
ksino kurso puolimas ar kili
mas. “Puolimai” ir “kilimai” 
taip tankiai pasikartota, kad 
nekurie net pakartojo ir pataikė 
podraug su skaitančiu ištarti 
“auksino kursui puolant” ar 
“auksino kursui kįlant”. Pasi- 

nelaimingam 
auksinui ir eksportas ir impor
tas .nebuvo galima tinkamai pra
dėti, nors tais reikalais ir siun
tinėtai Lietuvon agentai — Rač
kauskas, Karuža (su pačia ir 
per

Tai skambėjo 
begalo nuobodžiai, nes kas žo-

statymo Bendrovės metinis 
sirinkimas-seimas.

Paminėtu laiku susirinko 
stus šėrininkų būrelis. Atida
rant susirinkimą ant 3 valan
dos, nors buvo garsinta prasi
dės ant 2-jų, pirmininkas A. B. 
Strimaitis ką tai norėjo -pasaky- 

. ti apie “proxies”; kaip tik bu
vo galima iš tos kalbos supras
ti, kad jei riebus didžiuma pro- i dėka vo j ant tam 
xies-ibalsų, susirinkimas neatsi- 
bus.

Pasirodė, kad susirinkimo 
šaukėjai-direktoriai yra dar ne
prisirengę, dar proxies nesu
skaitytos, o toms, kurios čio
nai .tiesiog atsivežta, neturį tam 
reikalingų “štampų” — “reve
nue stamps.” Pirmsėdis siun
tinėje tai vieną, tai kitą iš su
sirinkusiųjų tokių “štampų” 
parnešti, kas iš jo pusės, ištie
siu mano žvilgsniu, išrodytų ne
mandagu: yra devyni direkto
riai, yra ofiso darbiainkų, ku
rių diduma ima po 100 dolarių 
savaitėje, ir kuomet šėrininkai 
suvažiavo kartą metuose pasi
klausyt savo organizacijos rei
kalų, stovio,, juos siuntinėjamą, 
su reikalais, kurie turėjo būti 
direktorių ar ofiso darbininkų 
atlikti! Pagaliau atsirado “ge
raširdis” šėrininkas ir nubėgo 
pačtan su minėtu reikalu — 

•“štampų” parnešti.
Kolei parneš “štampas” ir kol 

'“proxiu" komisija jas peržiū
rės, skaitoma praeitų metų su
sirinkimo protokolas. Perskai
čius daugumos patėmijama, kad|‘?5 000 $6>ooo mėnesinio, už- 
visi protokolo užrašai nežmoniš-. darbio; busiantis seimas ture- 
kai iškraipyti, pavyzdžiui: ne- ( 
užrašyta kiek paskolos susirin- ( 
kimas nutarė užtraukt ant per-, j 
kaino namo (turėjo -būti nedau
giau $50,000) ; nutarimas išneš- ■ 
ti papeikimą už padarytas tran- , 
sakcijas su Lietuva Publishing 
<Co. —plaėmimą, rodos už $5,000, 
■šėrų (kurie jau galutinai žuvo), 
■tik tiems direktorių tarybos na
riams, kurie tai padarė; užra
šymą ekzekutiviam komitetui ir 
tt. Buvusiems 1919 m. direk
toriams irgi nepasitenkinant to
kiu užrašu, pareikalauta atitai
syti, užrašyti kaip buvo tarta. 
Vienas asmuo išsitarė, kad vi
sas protokolas neteisingai su
rašytas; “Ar galėtų protokolo 
rašytojas’ pridėti prie krutinės 
ranką ir pasakyti, kad tai, ką 
mes pernai nutarėm, teisingai 
užrašė?” Jisai tyli. Reiškia, 
užmetimas teisingas — į jį nie
kas nereaguoja.

Delei nežinojimo ar susirin
kimas sudaro didžiumą (majo
rity), nors sekretorius J. Stri
maitis tai žinojo, tik nežinia — 
vėliau paaiškėjo — kodėl tai 
slėpė, — ir negalint protokblą 
priimti, taisyti ar atmesti, li
kosi atidėta “ant toliaus”; im
tasi kitų darbų — skaityta il
giausi aprašymai B-vės ųžsi-

su-

ap-

Gibraltarą, Geneva, Neapo- 
Kaip žinoma, kitos Bendro- 
ir svetimtaučių organizaci- 
nesibijo auksino “puolimo”

vės 
jos 
ar “kilimo”; jote jau varo eks
porto ir importo darbą; jos tu
ri daugybes skyrių Lietuvoje.)

Tos visos skaitlinės ilgos ir 
neturint po ranka — jų nd iš
traukų paduot negaliu, nors bu
tų žingeftu, vienok paaiški, kad 
sudėti'j Resorcin. Mfg. Co. pini
gai, virš $47,000, nuėjo- be nau
dos, kitur vis “nepasisefcijnai” 
nuostolius nešė; apie žuvusius 
$5,000 Lietuva Publishing- Co. 

I jau nei nekalbama. Iš viso to 
paaiški, kad B-vė- nuvesta gan 
“dievobaimingai”. Pagaliau pk- 
aiški dar ir tai, kad’ “vienintelis 
inplaukų šaltinis — pinigu siun
timas” — sekretoriaus- žodžiai 
— “-perduota Baltic States. Bara
kui”. (Rašėjuf šių žodžių yra 
žinoma, kad' pinigui siuntimas 
į Lietuvą Bendrovei: diindavęs į

tų pareikalauti ir nutartį pini
gų siuntimo skyriui prie Bend
rovės ir ant toliaus palaikyti, 
jei tai neleidžia New Yorke 
valstijai,. įsteigti šiuo, reikalu 
.ofisą Delaware valstijoje, kur 
musų organizacija inkorporuota, 
nes tai geras uždarbis-)

Sugrįžta žmogus su “stam- 
pomis”, netrukus paskelbiama, 
kad susirinkimo- laikyti nėra 
galima, nes nėra didžiumos; 
Bendrovėje yra parduota 44,242 
Šerai, didžiumą sudaro 22,122 
balsai; susirinkimas turi tiktai 
18,184 balsus. Tokiu budu su

rus vieną,, nedarau; fac pateai mus vfeas **pro5tf®t" atrdiMsttf juk 
skaitytojau jas pasidaro iŠ pa- su sąryŽfo įgaiioftiniui (mfai- 
duoto absoffirJiai teisingo fakto, kykit ją namie!).

Mano “viena išvada” yra ta. 
Vienur pasakiau: “Vėliau paai
škėjo, kodėl sekretorius susir&iv 
kimui nepraneša apie nesamą 
susirinkime imhėrity-mažūmą'

Mano nuomone štai ko-- 
del. Jei butų pranešta — su- 

lrS* i sirinkimas tuojau pakrinka ir 
ten apie di-|pabajgįa.» nepraneftsnt gi apie

i. Nesusiprati- esamą rnmžamą — sekretorius 
ir direktoriai turėjo’ progos iš
skaityti čiėlri ilgą-iljpausią li
taniją. apie: veikiamus ir veik
tus, nors nepavykusius^ jų dar
bus; pagal jų; “įstatymų” tik 
jų norai galėtų, antrą ss&zrą su
šaukti (dasileidži'u sau spėti, 
kad jie jokio seimu) nebūto šau
kę, butų laukę ■ kitų metu}- Na, 
o tuo visu laiku i dar butą galė
ję ponauti ant musų sunkiai 
uždirbtų ir sukrautų: skatikų, 
'kuriais mes troškome Lietuvą 
atstatyti, ir kurie' nuėjo iir tiria 
;tik didelėms nekuriu'direktorių 
algoms ir pasivažinėjimams; po 
Europą. Tas “gudrus"' direk
torių “skymas” pasirodei negud
riu; atsirado už juos geriaus da
lykus pažįstančių žmonių;, kurie 
ir pastatė reikalą į tikras: ve-

sirinkimas neįvyksta.
Lyg ir nusiminimas, susivy- 

limas. Pareikalauta prirodymo, 
kur pasakyta, kad susirinkime 
turi būti didžiuma balsų; nuo 
stalo Anglų kalba tai paskaito-

nawdos,. tuorni niekam neneša; 
nekurie’ prie Bendroves stovin
tieji fr gi “lakštingalos" balsais 
čiulba, pripasakoja mums sal
džių žodelių, priskaito . galybes 
įvairiausių numerių, bet juose

rio skaito L. A. B-vės įstatus 
[Lietuvių kalboje; ten niekur ne- balsu 1 
pasakoma apie didžiumą; nuo 
stalo sekretorius skaito 
Lietuvių kalba - A 
džiumą minima. J 
mas. Diduma atstovų sustoja I 
(o čia nuo stalo jau spiriama 
“greičiau, greičiau, tuojau iš
varys iš svetainės”; mat, svetai
nė paimtą tik 4 valandoms). 
Pasirodo, kad’ išteista dvejopa 
konstitucija ir vienoje vienokie 
“įstatymai”, kitoje — kitokie. 
Prieinama, pagaliau, visgi prie 
to; kad tik didžiuma; gali daryti 
nutarimus, rinkti: direktornis ir 
tt.'

Klausimai: kaip) gi' dabar 
bus? Nejau be seimo1 reikės 
apsieiti? Nuo stalo sekretorius 
J. Strimaitis pagal! “įstatus” \ 
stengiasi prirodyt, jog “dabar 
seimo įvykimas turi priklausyt ‘ 
nuo esamų direktorių veikimo 
arba kitą metą.” (Trukšmas -j 
[visuose kampuose;: sustojai vist ; 
esantieji susirinkime.)

Kebli padėtis. Vienok iš jos 
išeinama šiuo kėliiit: Dblkware . 
vaiistijos korporacijų' statute [i 
pasakoma, jog nesant susirin-' 
kime didžiumai ir mažuma gali > 
nutarti šaukimą kito) seimui;: se>-1 
kamame seime nėra, reikaib; ttu-1 
■rėti majority-didžiumos, o> net 
i ir keletas (visiška mažuma^ bur- 
įsimame seime gali'daryti! lega
lius tarimus.

, Nutarta ir įsakyta; dl'r.ekto- 
liriams sušaukti kitą1 seimą bė- 
įgyje 30-ties dienų:. Seimas- n«s 
Ituri būti tokiuose' palyčiuose, 
kaip McAlpin Kotelis.. Svetai- ■ 
Ine turi but paimta neapribotam 
■laikui, kad niekas, susirinku-' 
;šįe,ms nekaltų į nugaras <'iSk.U‘- 
bėkim”. Išrinkta “proxiuf* pri- ‘ 
ėmimo komisija; karai tik. iri tu
rės tiesą laiškus atidaryti ar 
“proxies” seimui prilrengtii.. (Bti- 
vo užmetama; kadi sekretorius 
sumetęs nekuriu “proxies”' į 
gurbą ir tokiu budu seime ne
buvus. didži urnai I®

Po to neįvykęs susirinkimas 
uždaroma^

Tai tik trumputė įvykusio 
fakto, sutrauka. Išvadų, išsky-

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

Pain-Expelleris 
yra naudojamas, su
virtum per 50 metų, 
beveik visose pašau-

ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei-

Kaina 
35c. ir 70c. 
už bonką.

aplic-

Zxpeilcrj. Ta- 
visviena persi

tikrinkite, ar gan
te tikrąjį su Inka- 
vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabru 
kuotų.

O
F. AD. RICHTER & CO.,

Brooklyn, New York

Kor dar nė- 
. ra sąryšrų, tverkit juos kwo 
greičiau ir siųskit sefman saro 
atstovą, suteikiant jam’ sav# 
ibalsus. Atstovų tiksi® gi tu-i faktini® Lietuvos atstatymo (iš
arėtų būti nebalsuoti už buvu- Iskyrus Lietuvių visuomenės' iš- 

■ įsius, perrenkamus, direktorius, naudojimtą) nematom..
'bet parinkti naujas ypatus, su 
didesne energija ir bizniw su- Į 
pratimu.
Atstatymo Bendrovę brangiais j 
tikeflais — Lietuvos atstatymo 
delbi;. o nekurie musą avanturi- 
staii toras musų tiksite mina po 
kojų.' dėlei savo y pakrikos nau
dos.. Tarp galėjo daryti koltą 
mes,, žemininkai, nežinojom, ®' 
kuomet- žinom, užstokim tiems- 
darbams kelią; pradėkim Lie^Ji 
tuvos atstatymą tikruoju dar—r; 
bu; lakštingalos čiulba1 švelniu - 
balseliu; bet naudos,. faktinės ■

Tiek turėčiau pastebėti: dlanr. 
įMiaai teko girdėti, kad nekuuio- 
jse kotonijose esą susitvėrę; Liie)- 
tuvos Atstatymo Bendrovėj še>- 
'rimiraką sąryšiai; jų tikslui ir 
tik vieninteliu tikslu yra-—tu1- 
Irėti savo atstovas suvažiavime 
itik jam savo “proxies”’’ sužei- 
ikiaaut- Taū buvo ir yra: geras 
sumanymas. Jis ir ant; tuEau 
turi butii -palaikomas. Ten-, kur 
yra sąryšiai, padarykit nutari-

į V. J. I
e UETUVIS

V. J. PUGHER
> ADVOKATAS 

SB® Williamson Bld&.
Main 2170

Nanire- šiose valandose: nuoTi iki 8 
vak. Panedėliais, Seredoma* ir 

Subatomis. (( 3.)
Gyv. vieta 6014 SUPERIOR AV.

Pradėkim- Lietuvos atstatymo
I darbą išnaujo! Gėriau vėliau. 

Mes tvėrėm Lietuvos |ney| niekatfE

Visi šėrinihkai rengkitės prie 
busimojo L. A. B-vės1 seimo-.. Ja
me bus nusverta musų sud'ėtkp ll 
600,0’®0 dolhrių likimas ir Lie-1: 
tuvos-- atstatymo pastatomas. ; 
- ---------------- ----- ------- Ii

ant tflhhįf pamatų; jame galėsi
me iribriežti naujais planus;, 
naujai' pradėsim’ dirbti.

Bejėę.&ur turiu pastebėti. IŠ-- 
siskirstydamunr šėririinlcaž kalbėk 
jo, kad'jau seimas butų' įvykęs, 
senieji direktoriai višviėn ne
būtų buvę* išrinkta. “Jie jau 
ir taip gerai! Bendrovę nualino” 
— buvo sakoma.

L. ■ A‘.- BJ-rės šėrininkas.

Melba Drug Store
Kranet Gydytojas išrašo * vaistus,-1 

atsiminkit apie Tire MELBA 
DRUG STOVE 

Receptų" Specialistai.
Superior Avy ir Addison Rd j '

K0«ECN¥’S

dr.
r GYDYTOJAS SSt CMttuiRGAB- 

982-M 79 St., Cleveland, Ohio.

; Tdefoml: Rosedale 6763; Prino- 
į ton 431

: Valindiw: tiki \ akarais- nuo' 7T 
iki' SP vali 

NėdMdienaais nua- 3: iki- 41 v:ail

EUROPISKA APTIEKA;
Baigęs- mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių. Euro- 
piškų vaistui ir chemikalą, 
taipgi daug visokių Ko-/ 
daks paveikslams imtų.ly
giai ir kitokių fotografi- 
joms reikmenų. Yra. ba--; 
minių dalyrgų, perfumų, 
sadlainių. Receptai, musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveiksite .

Prospeet 202.

r Dir.. T. H'aoSeRi
’ D ANTIfiKTAS-

■' Ofiso' Tolaadoot Šuo 8> ryto- 
ild 7 valandai* vakaro*

1393 E. 9 *Ste<t
l Cleveland; Ohio.

We recommend our
FAIRCHILD’S "BEST” 

FLOUR for EVERY purpose 
Išdirbami per Cldvelind' Grain, 

& Milling Co. Cleveland, 0.

T. P. NEURA CO.
kas perka ^kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbami
7901 SUPERIOR AVE.

Kampa®- E. TSffiiSti 
Rosedale SMS- Prizu. 13611:

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų. Pečių. 

Kvarbųu Varniškę, Ginuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų, 
116» Etot*79th St. N. B

Princeton 1337-K

NAUJAS KNYGŲ KATALOGAS JAU1 
GATAVAS

;I Kataloge telpa suvirs tūkstantis knygų:- Gamtos- 
Mokslų, Istorijas, Pasakųę Teatro, Dainų, Muzikos;.

s Dvasiškos ihtalpos ir Maldaknygių; Prisiųskite -
i;» 2c. stampę iir gausit© jį. Adresuokite (®ji
S A. OLSZEWSKI
■I F251 S'.. Halsted Street, Chicago, III.
wwi/vvvwtBonw
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Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70
Tai yra musų kaina tik per vandenį.

Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

©
©
©
©

2941 HAMILTON A VE.
U2DWAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos^ kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių > 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams-. 
Kas šiai mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos? 

kad jo kišeniuje lieka lycnas dolans;
Valgių karnos šiandien tokios brangios, kad kožnas-įieš
ko* gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro* 
visiems proga pasinaudoti šiomis njusų krautuvėmis^

2BM HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR AW,.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K)*
(Biznio: Central 3620-L Central 879&W))(Biznio: Central 3620-L

daiktų kainos- kjla, bet afl

© 
© 
©
©
©

Giminės iš Lietuvos
©
©
© 
© 
© ©

Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengtam visas reikalingas kelionei popieras.

© 
© 
©

© 
© 
©

©
.©

Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.

f 
© 
© 
© ©

©

Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos- kjla, bet afl- 
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus-; parduodu, 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia, pirkti I viską, reL- 
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su-brangumu,.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Avė.
Ji

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©Į 
©

© ©I
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokęįimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

Manantieji pirkti Namus nepamirškite ateiti pas savus — tai yra pas Lietui- 
vius, nes mes turime visados didelį rinkinį visokių Namų visose Mies

to dalyse Parduodam su mažu įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo įmo- 

kėjima ant Perkamų Namų.
$17,000. Namas dviejų šeimynų, p 5 kambarius, su maudynėmis, fu-jnaa- 

nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių,. netoli 
Bulyardo ir parko.

$6,500 Dviejų šeimynų namas, po 4 kambarius, elektros šviesa. Ant Cory 
avė., tarpe E. 80 ir 82 gatvių. Parsiduos su mažu įmokėjimu;, likusi 
dalis mėnesinėmis mokestimis iš rendų.

Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29 
j mėnesį.

Taipgi turime ir daugiau įvairių namų, kurie čia nepažymėti, su tokiais pa
čiais įmokėjimais ir gražiose visiems patinkamose vietose.

Taipgi pranešame tiems, kurie esat pirkę Lotus ir nemanote ar neišgalite 
pabudavoti sau ant jo namo, mes imame mainais ant namų kaipo dalį in- 
mokėjimo su keletu dolarių, nes mūsų kompanija yra pasirengusi ir turi 
moteriola ateinančiais metais pabudavoti nuo 200 iki 300 naujų namų vi
sose miesto dalyse, taigi ir lotų yra tiek reikalinga, o iš jų jums nauda to
kia, kad tik taksus turit mokėt. Todėl pasinaudokite proga iki viršmineta 
Lotų kvota prisipildys, o iš to turėsite naudos įsigydami namus už lota.

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

The Representative Realty Co
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

KALBOS IR NORAI
Sausio 15 dieną Suvien] 

tą Valstiją senatas ir ta 
gresas išvien uigyrė rez 
liuciją, pageidaujančią, ki 
Prezidentas Wilson sušau 
tų visą tautą konferene 
apsvarstymui visuotino i 
sigiddavimo ir paliovi 
kaną. Vieno atstovo bi 
paduota priedas, kad tok 
konfęrenrijon butą kvii 
Airija ir Filipiną salos.

Airija yra po Angį 
globa, o Filipinai po I 
Valstiją globa. Tas pi 
tymas atmesta.

Nėra abejonės, kad iš 
konferencijos nebus iš 
ta ir lietava, nors ji 
pažinta dar nekuną jra 
bią kaipo neprigulmingi 
kitos tokios valstybės:

Nuo senai pasaulyje 
dasi žmonią, kurią gal 
pynėsi idėjos apie pas 
np taiką, bet daug stipr 
buvo priešingoji pusė, I 
kada nebuvo karės, pri 
taikai, bet kada pas 
mažiausia proga, jie t 
tė ginklo sprendimą.

Prezidentas Wilson 
dos buvo už taiką, bet 
ropinei karei jsiliepsąi 
dalykams suripynus, ji 
galėjo kalbėt apie taiko 
dimą su ginklo pagali 
sunaikinant didžiausią 
tarinę galybę — Vofii 
Taip jam rodės, kitai 
daryt negalėjo, ir kad 
lis buvo intraukta karė 
tegalėjo pridėti savo 
šą, jog irgi ant to sul

Taipgi Suv. Valstij 
stovybės priėmė įsta 
kad Suv. Valstiją kai 
ne būtą tik iš 175,000 
vietoj kaip dabar la 
225,000; perviršis bus 
džiamas.

Pirm karės Suv. V 
armija susidėjo iš n 

f(W,OW»ųrą.''**’i*-»
Suv. Valstijų Kom 

ja rodo, jog karei K 
si šalies piliečiai turi 
ginti, ir tada daromi 
rimas, kaip buvo pre 
je karėje, kada suša 
10,000,000 vyrą.

Sumažinimas kariu 
iki žemiausio laipsni* 
didelis palengvinimas 
ir gyventojams, nes 
kymas šimtą tukstanč 
veiklią vyrą reikalau, 
dėlių lėšų.

Tik viena Francuziį 
bar užsispyrus laiko 
milijono kareivių.

Naujas Prancūzijos 
nisterių Kabinėti

Francuzija įsikarščiavi 
raudonumo. Pereitą savai 

į lei įvairią nesutarimą
' * reziduoti visas minister

binetas su premjeru Lej
Po dideliu pastangų pi 

suorganizuoti naują mini 
kurios priešakyje stovi 
de Briand, pirmiau buvę 
euzijos ministeris pirm 

Kabinetas susideda iš 

fiy:
Ministeris pimuninkas 

nibežio reikalu ministe 
A. Briand.

Teisių — M. Bonnevay
Vidaus — Piene Marr 
Kares.— Louis Bartho 
Jureivijos — G. Guistl 
finansų — Paul Down 

Kadangi Francuzija dai 
siblaivo iš savo karės la 
mo džiaugsmų ir kadang 
laukia bankrotas, tai na 

į premjeras pareiškė, jog , 
jo ministerial “atidžiai i 

p šalies vidujinių reikalų.
kurie buvo Francuzijos p 

lį laiką, supranta, jog me 
ram militarinė tauta. Me 
rime didžiausį norą būti i 
ringuose santykiuose su A 
ja ir Amerika, tečiaus yn 
daryta taikos sutartis, kur 

g ri būtį pildoma. Pasitil 
. 'kad del tos sutarties pili 
t mums nereiks susikivirčyt 

V musų draugais."
Jis taipgi pareiškė, jog 

l pastangas privertimui Vol



DIRVA 3

Įninkąs.

nRd:

[)•

ie galėsi- 
planus,-

tore
vaistas,- 
SCBA

iųi 
18; 
k- 
>Sj

KALBOS IR NORAI PASAULINES TAIKOS

lai-

Ibi

verstų 
pildyti

ge
tu-

bėti. Iš- 
i kalbė- 
į> fvykęs, 
rten ne- 
‘JTe jau 
nualino”

rpose 
Grain.

I, O.

(Ti

Nuo Redakcijos
Sausio 15 dieną Suvieny

tų Valstijų senatas ir kon
gresas išvien užgyrė rezo
liuciją, pageidaujančią, kad 
Prezidentas Wilson sušauk
tų visų tautų konferenciją 
apsvarstymui visuotino nu
siginklavimo ir paliovimo 
karių. Vieno atstovo buvo 
paduota priedas, kad tokion 
konferencijon butų kviesta 
Airija ir Filipinų salos.

. Airija yra po Anglijos 
globa, o Filipinai po Suv. 
Valstijų globa. Tas pasiū
lymas atmesta.

Nėra abejonės, kad iš tos 
konferencijos nebus išskir
ta ir Lietuva, nors ji nepri
pažinta dar nekuriu Valsty
bių kaipo neprigulminga, ir 
kitos tokios valstybės.

Nuo senai pasaulyje ran
dasi žmonių, kurių galvose 
pynėsi idėjos apie pasauli
nę taiką, bet daug stipresnė 
buvo priešingoji pusė, kuri, 
kada nebuvo karės, pritarė 
taikai, bet kada pasirodė 
mažiausia proga, jie tema
tė ginklo sprendimą.

Prezidentas Wilson visa
dos buvo už taiką, bet Eu
ropinei karei įsiliepsnojus, 
dalykams susipynus, jis tik 
galėjo kalbėt apie taikos įve
dimą su ginklo pagalba — 
sunaikinant didžiausią mili- 
tarinę galybę — Vokietiją. 
Taip jam rodės, kitaip gi 
daryt negalėjo, ir kada ši- 
lis buvo intraukta karėn, jis 
tegalėjo pridėti savo para
šą, jog irgi ant to sutinka.

Taipgi Suv. Valstijų at
stovybės priėmė įstatymą, 
kad Suv. Valstijų kariume- 
nė butų tik iš 175,000 vyrų, 
vietoj "kaip dabar laikoma 
225,000; perviršis bus palei
džiamas.

Pirm kares Su v. Valstijų 
armija susidėjo! jg nepilnai 
100,00G»vyrų.

Suv. Valstijų Konstituci
ja rodo, jog karei kilus vi
si šalies piliečiai turi eiti ją 
ginti, ir tada daroma nuta
rimas, kaip buvo praėjusio
je karėje, kada sušauktą į 
10,000,000 vyrų.

Sumažinimas kariumenės. 
iki žemiausio laipsnio yra 
didelis palengvinimas šaliai 
ir gyventojams, nes užlai
kymas šimtų tūkstančių ne
veiklių vyrų reikalauja di
delių lėšų.

Tik viena Francuzija da
bar užsispyrus laiko netoli 
milijono kareivių.

Naujas Francuzijos Mi- 
nisterių Kabinetas

Francuzija įsikarščiavus iki 
raudonumo. Pereitą savaitę, dė
lei įvairių nesutarimų turėjo 
rezignuoti visas ministerių ka
binetas su premjeru Leygues.

Po didelių pastangų pasisekė 
suorganizuoti naują ministeriją, 
kurios priešakyje stovi Aristi
de Briand, pirmiau buvęs Fran
cuzijos ministeris pirmininkas.

Kabinetas susideda iš sekan
čių:

Ministeris pirniininkas ir už- 
rubežio reikalų ministeris — 
A. Briand.

Teisių — M. Bonnevay. 
Vidaus — Pierre Marraud. 
Karės .— Louis Barthou. 
Jureivijos — G. Guisthau. 
Finansų — Paul Doumer.
Kadangi Francuzija dar neiš- 

siblaivo iš savo karės laimėji
mo džiaugsmų ir kadangi jos 
laukia bankrutas, tai naujasis 
premjeras pareiškė, jog jis ir 
jo ministerial “atidžiai žiūrės 
šalies vidujinių reikalų. Tie, 
kurie buvo Francuzijos ’ per il
gą' laiką, supranta, jog mes ne
sam militarinė tauta. Mes tu
rime didžiausį norą būti drau
ginguose santikiuose su Angli
ja ir Amerika, tečiaus yra pa
daryta taikos sutartis, kuri tu
ri būti pildoma. Pasitikime, 

■ kad del tos sutarties pildymo 
mums nereiks .susikivirčyti su 
musų draugais.”

Jis taipgi pareiškė, jog dės 
pastangas privertimui Vokieti

jos mokėt atlyginimus taip kaip 
s u tarty j e padaryta.

Italijos kabinetas, savo pasi
tarime apie naujo Francuzijos 
ministerio pareiškimą paskelbė, 
jog nebus galima Italijai remti 
jokį nustatymą, kuris 
Vokietiją ar Turkiją 
Francuzų norus.

Rinkimai ir Geroves
Amerikoje įsigyvenęs papro- 

tis girti tą ar kitą žmogų, išrin
ktą valdininku — prezidentu 
šalies, gubernatorium valstijos 
ar majoru miesto. ■ Sako: “Ot, 
kai tas ir tas buvo, tai buvo 
gerai!” Ne nuo ypatų gerovė 
ar negerovė priklauso, kaip ii; 
ne nuo partijų, nors politiškų
jų partijų programų skirtumas 
kartais ir turi bendro su daly
kų stoviu.

Dabar yra šitaip: vieni smer
kia Wilsono administraciją už 
nekuriuos nelemtumus šioje ša
lyje, kiti jį giria.

Vieni tikisi iš naujai išrinkto 
prezidento Hardingo gerovių, 
kiti aiškina dar blogesnius 
kus.

Kada permatoma busiant 
rai arba esant negerai, tada
retų visiems vienaip but aišku.

Taigi, tas duoda manyti, jog 
nei prie vieno nėra blogai, nei 
gerai, nei prie kito nėra gerai 
nei blogai.

Kaip tuo'laiku aplinkybės bu
na susibarusios, taip dalykai ir 
verčiasi, ant tiek buna blogai 
ar gerai.

Partijų skirtumuose dalykus 
savotiškai išžiūrėdami, taipgi 
žiuri ir ypatose. Kaip ypatos 
atsižymi, valdiškas vietas už
imdamas, prilyginsime šiuomi:

NAUJOS KNYGOS
Į Lietuvos Rubežiai — istoriškai 

etnografiška studija. Sura
ižyta Lietuvos .Misijos -Ame-t 

riko j e ir buvusio prie Taikos 
Konferencijos nario Jono ži- 
liaus. 1920 m. Veikalėlis 
yra 20 puslapių didelio forma
to, su labai gražiu spalvuo
tu Lietuvos žemiapiu ir ap
rašymu svarbiausių punktų iš 
Lietuvos istorijos ir taipgi 
indėta Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje pranešimas Suv. 
Valstijų Sekretoriui delei Lie
tuvos rubežių.

Rusija 1919 Metais — parašė 
Arturas Ransome, vertė Lie
tuvių kal-bon ž-tas. 1920. — 
Knyga didelio formato, 239 
puslapių, su priedu iš Rusijos, 
gyv.ėnimo (paveikslai) 1919 
metais. L. D. L. D- 7 leidi
nys. Kaina nepažymėta. — 
“Laisvės” spauda, Brooklyn, 
N. Y. — Autoriaus tikslas, 
sako, yra nušviesti tikrai pa
dėjimą Rusijos viduje, nors 
jis pats nėra komunistu, bet 
ne pasmerkti, kaip kiti Rusi- 
sakyta apie autoriaus. ietęO 
ją smerkia. Vertėjas tik au- 

, toriaus žodyje išsykio išsiki- 
ša su savo: “Gerai suprantu, 
kad šioj knygoj yra tokių 
dalykų, kuriuos žiopli žmo
nės gali išvirkščiai išaiškin
ti”. — Nėra abejonės, kad 
autorius taip “žioplai” ir ne
pasakė, kaip vertėjas bando 
tuojau Rusijos sovietų prie
šams užkirsti. Tas rodo ver
tėjo bolšeyikiškumą.

Laimės Ieškotojai — keturių 
veiksmų drama, iš Lietuvos 
gyvenimo, parašė S. E. Vitai- 
tis (autoriaus lėšomis išleis
ta, 1920 m.). 96 pusi., kaina 
40c. Lošti imant reikia au
toriui mokėti $4. Turiniu 
veikalas yra žingeidus, už
imantis ir nesunku perstaty
ti kur turima užtektinai spė
kų. Dabar* Amerikoje esant 
stokai teatrališkų veikalų, šis 
kaip tik yra į laiką.

Brolžudys — penkių veiksmų ; 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Parašė ir savo lė
šomis išleido J. V. Baltruko- ] 
nis (su autoriaus paveikslu). I 
Pusi. 49, kaina 75c. Iš kai- 1 
nos jau butų perbrangus, bet i 
kad perka draugijos, kurios f 
iš perstatymų daro pelną, ga- i 
Ii ir išsimokėti. 1

Buvęs Clevelando majoras iš
rinktas Ohio valstijos guberna
torium. Buvo jam užmetimų, 
kad prie jo mieste išsivystė di
džiausi kriminališkumai — bu
vo .palaidas miestas visokiems 
blogadariams. Lyg čia butų ma- ; 
j oras viską tvarkęs. Taigi, iš
ėjęs iš majorystės, išsinešė ne- 
užjauslius rekordus.

Kaipo gubernatorius jis pa- 1 
'darė ant žmonių įspūdį: nuvy
kęs į Columbus ir užėmęs gu- ' 
bernatoriaus suolą, Davis tuoj, 1 
beveik į savaitę laiko, atleido 1 
nuo įvairių valdiškų vietų virš 1 
šimto įvairių perdėtinių. 1

Jis pildo savo prižadą laike 
agitacijos už rinkimus: suma- 1 
žins, sakė, valstijos lėšas. 1

Po porą desėtkų ar daugiau 
ant dienos atleidinėjant, laikra
ščiai tą žinią išbubnija ir žmo
nėse lieka įspūdis, kad jis gero
ves įves.

Tie visi atstatomieji viršinin
kai ir perdėtiniai buvo demokra-1 
tų partijos sukviesti į vietas tos 
partijos buvusio valstijos gu
bernatoriaus.

Bet nepraslinks pora mėne
sių, kaip tos visos vietos bus už
pildytos žmonėmis — respubli
konų nariais, kurie padėjo gu
bernatoriui agitaciją varyti.

Po vieną priiminėjant, pa
skiriant ir pasodinant, niekam ■ 
nei galvoj nebus, kad tie šim
tai atleistų užleido vietas ki- 1 
tiems ir kad jiems algos vėl j 
reikia mokėti. Visokios įstai
gos, raštinės be vedėjų negali 
likti, nes valstija turi suside- 
moralizuoti.

Tokiais menkais technišku
mais politikieriai balsuotojų a- 
kyse didvyriais pastoja.

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIKAS.

METAIS 
KIEK BUNA NAUJU 

METŲ VIENAIS

^ORINTIS turėti daug šven
čių, žmogus galėtų, liuosai 

aplinkui pasaulį keliaudamas, 
vienų metų bėgiu turėti šešias 
ar septynias Naujų Metų iškil
mes, prie to dar pridėjus porą 
Kalėdų, — sulyg mums prisių
sto National Geographic Socie
ty buletino iš Washingtono.

“Amerikonas, sakysime, gali 
išvykti pasitikti Naujus Metus 
kurioje nors Europos šalyje, ku
ri sykiu švenčia su Suv. Vals
tijomis. Paskui jis gali patrau
kti Grekijon, Jugo-Slavijon, Ru- 
manijon ar Bulgarijon ant Ka
lėdų tose šalyse. Kalėdos pas 
juos taipgi atsibuna gruodžio 
25 d-, sulyg jų kalendoriaus, bet 
tas jau lyginasi su sausio 7 d 
Amerikoje.

“Pabūdamas savaitę laiko to
je kurioje šalyje, jis galėtų te
nai praleisti Naujų Metų Die
ną, kuri išpuola sausio 1 pa
gal jų laiko, bet su Amerikos 
ir vakarinės Europos kalendo
riumi lyginant jau yra sausio 
14 diena. Pasistumdamas pir
myn ir pasekmingai kelionei ei-, 
nant, gal dar galėtų paspėti į 
Singaporą, arba pakeitus orlai
vius vieton garlaivių, galėtų pa
siekti-Chiniją, kur atsibuna di
džiausios Naujų Metų iškilmės 
pasaulyje, nes Chinijos Naujų 
Metų diena 1921 m. bus apvai
kščiojama per penkias dienas, 
nuo apie vasario 8 iki 13 d.

“Po Chiniečių Naujų Metų 
apvaikščiojimo, tokis švenčių 
medžiotojas galėtų jau kiek at
sikvėpti. Jis neskubinai galė
tų atvykti į Siam valstybę kaip 
tik ant jų Naujų Metų, kurie 
apvaikščiojama balandžio 1 d., 
po to gi turėtų penketą mėne
sių pasidairinėjimui po visas 
šalis pirm nuvyksiant į Arabiją 
ant Mohamedonų Naujų Metų, 
atsibunančių rugsėjo 4 d. Po 
to galėtų perplaukti Raudoną
sias Jūres ir greitai nusiduoti 
į Abyssiniją dalyvauti jų Nau
jų Metų iškilmėse, rengiamose 
rugsėjo 10 d. Grįždamas atgal 
prie Raudonųjų Jūrių ir paėmęs 
garlaivį šiaurėn, lengvai pasiek
tų Jeruzalį į patį laiką ant žy
dų Naujų Metų, švenčiamų spa
lio 3 d.

’ “Po to viso, dalyvavęs svar
biausiose Naujų Metų iškilmė
se, kokios pasaulyje atsibuna, 
ir dar laiku sugrįžtų atgal A- 
merikon atšvęsti savas ateinan
čias Kalėdas. Taip tai, į ma
žiau negu metų laiką turėtų at
šventęs septynis Naujus Metus 
ir porą Kalėdų.

“Pasidauginimas Naujų Me
tų Dienų ir Kalėdų yra dėlto, 
kad musų kalendoriai yra veik 
kiekvienų savotiški, žemė ap
link saulę apeina į 365.2422 die
nas, kas tikram metui duoda 
labai ypatingą laiko mierą. Ir 
taipgi yra lygiai keblu parinkti 
logišką pradžią metui kaip sun- i 
ku surasti vietą, kurioje prasi- ' 
deda rinkės galai. — Kiek
vieni žmonės pasirinko skirtin
gą pradžios punktą ir priėmė 
nevisai lygų metų ilgį.' Tas ne 
tik padarė atskirų šalių metų 
prasidėjimą nevienodu laiku, 
bet ir jų pačių metų prasidėji
mas buvo susimaišęs ir nepra
sidėjęs tuo pačiu laiku kaip vi
sada. Tas galima išsiaiškint 
šiuo sulyginimu: kad laikrodis, 
turintis pustuzinį rodyklių, ku-

rios pradėtų suktis ne nuo vie
nos vietos ir nevienodu greitu
mu, rodytų visokius laikus ir 
viena rankutė greičiau, kita vė
liau' savo laiką apeitų.

“Patįs tikriauti prasidėjimo 
punktai metams turėtų būti va
sarinis ir žieminis saulės pasie
kimas savo stočių ir pavasari
nis bei rudeninis dienos susily- 
ginimaš; ištiesų, šitas ir buvo 
panaudota pažymėjimui vienų 
ir kitų kraštų metų pradžių. 
Gregoriąniškaą kalendorius, ko
kis dabar vartojamas Suv. Val
stijose ir beveik visame krik
ščioniškame pasaulyje, yra tik 
dalimai pertaisytas Julianiškas 
kalendorius. Kuomet Julius Ce
zaris savo kalendorių įvedė, 
meto prasidėjimas, sausio 1 d., 
buvo septynios dienos po saulės 
pasiekimo pietinės stoties; taigi 
nesutiko visai kaip ištikro tu
rėjo būti. Julianiškas metas li- 

' Į kosi padarytas,--su pagalba ‘pa
keliamojo meto’, 365.25 dienų 
ilgio, taigi už tikrąjį metą bu- 

‘ vo 11 minutų ir 14 sekundų il
gesnis. Tas perviršis nustaty
tą sausio 1 dieną stūmė laips- 

1 niškai tolyn ir tolyn nuo žie
minio saulės punkto, kad iki 

1 Bažnyčios Tarybos, atsibuvu
sios Nice mieste 325 metais jau 
pirmoji sausiu” buvo vienūčlika 
dienų toliau nuo to, vietoj sep
tynių.

“Tuo laiku; ..-"kada -popiežius 
Grėgorius kalendorių taisė, 1582 
metais, sausio 1 buvo 21 diena 
toliau nuo saulės daėjimo žiemi
nio punkto,, o Kalėdos buvo 14 
dienų toliau. Jeigu kalendorius 
butų, likęs nepataisytas, Nauji] 
Metų diena butų palengva ėjus 
tolyn linkui pavasario, paskui 
vasaros, o pagaliaus aplink vi
są metą.

“Kuomet daryta pataisymas, 
kalendorius atsuktas atgal ne į 
jo originalę poziciją kaip buvo 
Juliaus Cezario laiku, bet kaip 
jis stovėjo tada,, kuomet įvyko 
Nice susirinkimas. Gruodžio 25 
diena, kuri paliko Kalėdomis, 
tuomet išpuolė keturios dienos 
po žieminio saulės stoties pasie
kimo, vietoj padaryti lygiai tą 
pačią dieną, kaip norėjo Julius 
Cezaris; Naujo Meto diena pa
liko vienuolika dienų po to, vie
toj taip pat nelygių Cezario sep
tynių. Kalendorius dabar laiko
mas beveik taip kaip paliko jį 
popiežius Gregorius, su tuo pa
tvarkymu, kad nebūtų prideda
ma pakeliamieji metai tris sy
kius bėgyje 400 metų — tais 
šimtmečiais, kurie nesidalina 
ant 400. Likusis skirtumas yra 
toks menkutis, kad jis maža ką 
reikštų ir beveik per 100,000 
metų susidarytų daugiau viena 
diena.

“Tuo gi laiku visose šalyse, 
kur Grekų Bažnyčia valdė, ne
priimta Gregorianiškojo patai
symo ir tebenaudojama senasis 
Julianiškas kalendorius. Skir
tumas, kurs buvo 10 dienų 1582 
metais, dabar pasidarė 13 die
nų.

“Sovietų Rusija oficialiai pri
ėmė Gregoriškąjį kalendorių ir 
'tą pat padarė dauguma Baltiko 
valstybių, buvusių po Rusijos 
imperija. Grogoriškas kalen
dorius arba ‘Naujasis’ pradeda
ma plačiau naudoti ir Azijoje 
delei vakarinių šalių tenai ver
žimosi su komercija. Kaipo pa
sekmė Didėsės Karės, tiesiogi- 
nai ar netiesioginai, pasaulis 
dabar yra daug arčiau prie vie
nos, astronomiškai teisingos 
laiko mieros, negu kada nors is
torijoje taip ’buvo.”

(Tąsa iš pereito num.)
Mes matome ne tiktai išlaukinės esy

bės paveikslą, bet visą krūvą smulkiausių 
dalelių, iš kurių musų prigimtis yra sutver
ta. Mes matome veidrodį, kurio išvirši
nė pusė atvaizdina tiktai tyrumo ir skais
tybės formas; sielą viduj mūšų pačių sielos, 
kuri apibrįežia ratą aplink savo padorų 
rojų, kurio nei skausmas, nei liudėsis, nei 
piktas neišdrįsta peršokti.

Šitam rojui mes karštai pavedame vi
sas sensacijas; trokštame, kad jos susily
gintų ir susineštų su juo.

Jo antitipo atradimas, susisiekimas su 
supratimu tų, kurie pajiegia apibranginti 
musų supratimą; vaidentuvė, kuri ineina 
musų sielon ir pačiuopia subteliškasias ir 
dailės ypatybes, kuriomis mes džiaugia
mės, glamonėtis ir išsiplėtoti paslaptyje; 
pavidalai, kurių dirksniai, kaip begalo pui
kių lyrų stygos sujungtos vieno malonaus 
balso akompanimente, virpėtų su musų vir
pėjimais; ir to viso kombinacija skambėtų 
neapsakomoj sąlydoje. Tas tai nemato
mas ir nepasiekiamas punktas, prie kurio 
Meilė smelkiasi; ir jai besisiekiant prie to, 
žmonių jiegos nubloškia nuo jos kelio 'silp- 
niausį šešėlį tos laukinės poezijos, kurioje 
nėra pasilsio nei ramybės širdžiai. ,

Ir apvienėjime, ar apleistame stovyje, 
būdami apsiaustais žmogiškomis esybėmis, 
kurios nesimpatizuojasi su mumis, — mes 
mylime gėles, žoles, vandenis ii* padanges.

Pavasario lapų šlamėjime, virpančia
me ore, dangaus mėlynėje yra atidengtas 
slaptingas susinėsimas musų širdžiai.

Beliežuviniame vėjuje yra iškalbumas; 
ir čiurkšlenančiuose upeliuose girdėti me
lodija; ir tarpe švendrių ošimas. Tas vis
kas, savo nepermatomu giminingumu kam 
nors viduj sielos,, sužadina dvasią prie be- 
kvapinės rapturos, ir išsunkia iš akių mis-- 
teriško jautrumo ašaras, — kaip patrioto 
pergalės entuziazmas, arba balsas keno 
nors giedančio sau pačiam.

Sterne sako, kad jis, būdamas tyruo
se, nori pamylėti' cipresų medžius. Ir taip 
greit, kaip tik šis reikalingumas ar galybė 
mylėti numiršta, žmogus tampa savo pa
ties grąbviete; ir išlikęs gyvu yra tiktai 
lukštas to, kuomi jis kartą buvo.

Mes laikome Dangaus raktus tavo ran
kose.

Dovana ir tėvonija yra musų.
Mes galime atsirakinti puikybes, gra

žiausius turtus, nors dar tebestovime prie 
Dangaus kūdikystes vartų.

Mes galime prisigerti šviesos, kuri sro
vena per musų šalį.

Ir atbudę, galime koptis į dangų: ant- 
musų pagalvės auksinės kopėčios stovi.

Ir angelo sparnai jau pritaisyti! Tik 
lėkime.

Angelai ateina ir nueina, bet musų nie
kad neapleidžia.

Mes dažnai verkiame, kad angelų ne
matome. Bet jie yra čia. Tik nelaimė! 
akli: jų nepamatome.

Nuo pat ankstyvosios kūdikystės-ma
no širdis buvo tavoj o Gražybe!

Mano kūdikiškos kojos vaikštinėjo po 
tavo dievnamius.

Nepažindamas ašarų, garbinau tave 
nusišypsojimais.

Ir kuomet praverkdavau, verkdavau 
dievišku džiaugsmu.

Dieną ir naktį, ant žemės ir jūros ir
— visur aš mačiau tave.
y ė jai atsiuntė man tavo pasveikinimo

balsą, • ■,
Miglos apglėbė mane švelniomis ran

komis.
Paukščiai dainavo man savo dainas; 

upės pynė man savo viliones; ir kiekviena 
martelė žolėje pažvelgė man į veidą ir nu
sišypsojo. v

O Gražybe! Tu esi musų Dieve.
Gamta neilgai,gali 'tenkinti protą.
Ir išlaukiniai reginiai nepajiegia pa

la ikyti-kurenti vidujinės liepsnos.
Mums Stoka. Ko, negalime pasakyti.
Mes jaučiame augantį reikalą.
Gražybės reikalai tveria kitus reika-

lūs.

su

no
Aš

Mano širdis pilna jautrumo. Ir iš ma- 
akių bįra liūdnos ašaros. Bet kodėl? 
nežinau:
Aš visa savo sielgrauža esmi pasiten

kinęs — gyventi per amžius' arba prisiren
gęs šioje valandoje numirti.

Mano jaunystė prabėgo.... dingo.... 
nebematyti!....

Mano draugai ‘nusitolino nuo manęs 
ir nyksta, kaip krintantįs ant žemės pui
kus gėlių žiedai.

Bet tas nekvaršina manęs, kol dar auk
sinė saulėleidžio skaistybė tebespindi viduj 
mano širdies ir iš mano akių bįra sidabri
nė

čiu

raselė.
Gražybės Dvasia!
Kur tik tu esi, aš matau tave ir jau- 
tavo galybę.
Tavo akivaizda vilioja šią valandą ir

apžavi mano širdį.
Tu užkerėjai miriadus, kurie nežino 

ką jie jaučia, nei gi kam jie lenkiasi prieš 
tave.

Visi žmonės garbina tave nepažinda
mi.

Tave garbina seni ir jauni ir stebuk
lingomis akimis kūdikiai.

Kas tik garbina Gražybę, turi nura
minti širdį Meile, ar Daina, ar Daile.

Dieviškiausia melancholija vaikščioja 
tavimi.
Jos išblyškęs skruostas nuolatai glau

džiasi prie tavojo.
Ir Muzika veda savo sesutę Poeziją. į 

didį džiaugsmą, dainuodama dieviškas dai
nas.

Bet ant tavo krūties guli Meilė — ne
mirtinas kūdikis.

Gimdyk savo gilius troškimus, bet sau
gokis apsvaigusiųjų.

Juo daugiau mes garbiname meilę, tuo 
daugiau mes pilnėjame čia į tobulą pavei
kslą.

Nėš čia ir dangiškose sferose: visa 
Meilė yra Gražybė; visa Gražybė — Meile!

Mes pasisekiame šviesos iš daiktų ap
link mus: viduj musų šviesa užgimsta.

i Užmirštų ryto didėjantįs spinduliai! 
Ir amžinų įstatymu kanonai!

Piešėjo paveikslas; poeto daina ir skul
ptoriaus štatuja niekad nematė negražios 
ir beformės Dienos.

Jų apvainikuoto darbo dvasia ligšiol 
tebegieda.

Iš varšų išauga dieviškiausi paveiks
imi; iš eilių nemirtinos dainos susitveria; 
ir statuja daro stebuklus jų akmis.

Ir mistro prote, balsas po balso gims
ta ir miršta, kaip vėjas, kurs atūžia iš van
denyno olų plotų, ir išaudžia žavėjimą iš' 
bangų.

Misterija tavo.
Tavo 'žmogiška širdis paslaptingesne.

(Bus daugiau)

□C

1
-AS Numeris 1921 m. “ARTOJO” išėjo padidin
tas — 36 puslapių, su daugybe įvairių raštų — li
teratūros, moksliškų ir juokų. — Pasiskubin
kite užsisakyti — arba prenumeratos keliu vi

siems 1 921 metams arba to numerio gavimui atsiųskit 
10c. stampomis. Nors yra padidintas, bet ta pačia kai
na kaip pirmiau buvo.
Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelnysit. Užsakymus siųs
kit tuoj, nes po 1 Sausio nebus galima gauti.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 7 9 th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio. 
(“Atojas” yra mėnesinis žurnalas, kaina metams $1)
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..
(Tąsa iš pereito num.)

Išlaukinė siena yra svarbiausia mies
to apsauga. Už jos yra antra, vidurinė 
siena, netaip stora, kaip pirmutinėj!, te
čiaus savo tvirtumu mažai už ją menkesnė. 
Kiekvienas miesto skyriaus centras turi 
savo tvirtovę. Vienoje tokioje tvirtovėje 
buvo Jupiterio Belas šventnamis, didelis 
keturkampis budinkas su misingio vartais, 
kuris dar stovėjo mano laikuose. To sky
riaus dalyje buvo didelis muro bokštas, ant 
kurio buvo pastatytas mažesnis bokštas, 
ant to kitas, ant jo trečias ir taip iki aš- 
tuonių. Viršun užlipti ėjo išlauko kelias, 
aplink visus bokštus. Lipant augštyn, ke
lyje buvo intaisyta. pasilsiu! sėdynės, jei
gu lipantis viršunėn žmogus pavargdavo. 
Tai buvo Babelio bokštas.

Taip aprašo Babilono miestą ir sienas 
istorikas

Kiti senovės aprašymai apie tas sie
nas yra palikę "mums Ktesio, gyvenusio 
penktame šimtmetyje pirm Kristaus, ir 
Strabo iš pradžios krikščionybės eros, te
čiaus jie mažai ką mums paaiškina. Jeigu 

' sulygintume tuos senovinius užrašus apie 
Babilono sienas, pamatytume, kaip labai jie 
vienas kitam prieštarauja. Tečiaus jie iš
aiškina mums, kad tuose ankstyvuose lai
kuose, kuomet didžiuma miestų buvo ap
mūryta didelėmis sienomis, Babilono sie
nos buvo taip plačios, ilgos ir augštos, jogl 
visi, kas tik jas matė, stebėjosi. Vien tik 
iš jų griuvėsių mes tegalime tikėtis gauti 
tikras informacijas apie tas stipriausias 
senojo pasaulio tvirtoves.

652 metuose, po ilgo keturių dešimtų 
trijų metų viešpatavimo-, Nebuchadnezza- 
ras mirė. Po jo buvo trįs karaliai, kurie 
valdė labai trumpai, ir 555 metais ant Ba
bilonijos sosto užsėdo Nebonidas, bibliš- 
kojo Belshazaro tėvas.- Kyras, Persijos 
karalius, tada pradėjo kilti į galybę, ir kuo
met jis sumušė Medus, savo imperiją pra
plėtė iki Viduržeminių jūrių ir net iki 
Egipto. Turbut del taip didelio. Babilono, 
apsidrutinimo išsykio jis nei nemėgino pri
jungti jį prie savo imperijos, bet kuomet 
Nabonidas susivienijo su Egipto karalium 
ir kuomet turtingasis Lydijos karalius Kre
zas buvo prieš jį, Kyras nusprendė, kad 
Babilonas turi būti paimtas. 538 metais 
tas miestas puolė ir per tūlą daiką jame 
buvo Persijos karaliaus namai.*

Babilono puolimas ir jo didžiųjų sienų 
neišlaikymas buvo vienas iš svarbiausių se
novės pasaulo istorijos prietikių. Galin
gai imperijai, kuri egzistavo per suvirs tris 
tūkstančius metų, padaryta galas. Iš to 
senieji Babilono priešai labai džiaugėsi. 
Kuomet ta žinia pasiekė Žydus, kurie te
nai buvo laikomi vergijoje, jie sujudime 
bėgiojo po gatves, Sukaudami: “Babilonas 
puolė!” ir jiems atėjo viltis, kad galės su
grįžti į Jeruzalį.

Bet kaip tas “galingasis miestas” puo- 
Kaip Kyras galėjo paimti Babiloną, 

kurio sienos buvo tokios tvirtos, kad aįlai- : 
kė prieš visokias armijas? Tai yra ilga 
pasaka. Poetai apie tai dainavo. Istori- Į 
kai tai aprašė. Pranašai tai ‘sk’eib’ė?- Apie : 
tai susidarė įvairių legendų. Kožnas be
veik vaikas žino pasaką apie “rankos ra
šymą ant sienos”. Tai buvo tą naktį, ka
da Babilonas liko pergalėtas. Belshaza- 
ras, karalius, — tikriaus jis buvo dar tik 
karaliaus sūnūs, — buvo surengęs tūkstan
čiams savo didžiųnų puotą. Didžioje palo- i 
cių banketo salėje, kuomet svečiai gėrė iš 
aukso taurių ir jų užmas buvo pasiekęs 
augščiausio laipsnio, ūmai ant sienos pa
sirodė ranka. Augštai, kur visi galėjo ma
tyti, ta ranka rašė karaliaus likimai 
esi sveriamas svarstyklėse ir atrastas rei
kalingu.” “Tą naktį,” kaip ši pasaka užsi
baigia, “Belshazaras, Chaldejos karalius, 
likosi nužudytas.”

Mažiaus' vaizdingas aprašymas, negu 
ši Žydų legenda, yra karališkas Babilono 
rekordas, kuris ant laimės buvo išrašytas 
ant molio stulpo, paimto iš’ miesto griuvė
sių. Jisai kalba apie mirtį karaliaus sū
naus, be abejo apie tą patį biblišk-cs pasa- 
sakos Belshazarą, sekančiai:

“Tamuzo mėnesyje, kuomet Kyras ko
vėsi su Akkado. (Babilono) kareiviais prie 
Opis, ant Salsallat upės, jis nugalėjo žmo
nes, ir kur tik jų susirinko, jisai visus iš
žudė. Keturioliktąją dieną be kovos li
kosi paimtas Sippa. Nabonidas pabėgo.

Herodotus.

šešioliktąją dieną Kyras Įžengė Į Babiloną 
be mūšio. Nabonidas paimtas nelaisvėn 
ir laikytas Babilone. Trečiąją dieną Mar- 
chesvano mėnesio Į Babiloną Įžengė Kyras 
ir paskelbė miestui taiką. Babilono val- 

idovu paskurė Gobrijų. Naktį vienuolik
tosios dienos Gobrias nužudė karaliaus sū
nų.”

Tame karališkame Babilono stulpe-re- 
korde telpa ne tiktai tuolaikinis aprašymas 
miesto puolimo, bet taipgi ir platus apiplė
šia Kyro užėmimo Babilono. Ištraukos 
iš jo yra sekančios:

Marduk, didis viešpats (dievas), džiau
gsmingai žiūrėdamas ; jo dievobaimingus 
darbus ir tyrą širdį, įsakė jam (Kyrui) 
eit į savo miestą Babiloną, ir jis pats (Mar
duk) ėjo sale jo kaipo jo draugas ir sąke- 
leivis. Jo daugybė kareivių, kurių skai
čius, kaip upėj vanduo, nebuvo galima su
skaityti, ėjo apsiginklavę šalę jo. Be su-, 
sikirtimo arba mūšio jis (Marduk) leido 
jiems ineiti į Babiloną ir, užlaikydamas 
miestą sveiku; pavedė į. jo rankas Karalių 
Nabonidą. Visi žmonės lenkėsi prieš jį 
ir, bučiuodami jo kojas, džiaugėsi jo didy
be, ir visų veiduose žibėjo pasitenkinimas.

Užrašas toliau kalba:
Aš esu Kyras, viso pasaulio karalius. 

Kuomet aš išdidžiai įžengiau į Babiloną, 
su dideliu džiaugsmu apsistojau karališ
kuose palociuose. Mano daugybė kareivių 
ramiai inėjo į Babiloną. Aš atsižvelgiau į 
visus Babilono ir jo miestų reikalus ir pa
reigas Babilonijos žmonių, kurioą buvo ap
sunkinančios, aš panaikinau. Aš nurami
nau jų jieškinius ir atlyginau jų skriaudas.

Herodotas daug plačiau aprašo apie 
Kyro užėmimą Babilono. Nors Herodo
tas rašė apie tai, už šimto metų po Balibc- 
|no.puolimo, jo aprašymas rodos yra gana 
| tikras. Jisai daug mini tbkių smulkmenų, 
kurių nei Nabinidas nei Kyras nepaisė su
žymėti savo rekorduose. Jo -aprašymas 
yra sekantis:

Kyras, pasirodžius pirmiems ženklams 
užeinančio pavasario^ patraukė prieš Ba
biloną. Babiloniečiai^ apsistoję išlaukėje 
savo miesto, laukė jo ateinant. Netoliese 
už miesto atsibuvo mušis, kuriame Persų 
karalius Babilonėnus nuveikė ir jie' pasi
traukė Į savo apsaugas, čionai jie užsi
darė ir jo užpuolimas buvo bereikšmis, nes 
jie turėjo visko prisikrovę keletui metų, 
prisirengdami tani atakui; Babilonėnai, 
matydami, kaip Kyras pamuša vieną tautą 
po kitos, persitikrino, kad jis nesustos ir 
kad ateis ii’ jų užpuolimo eilė.

(Bus daugiau)

Lietuviškai* A ngliškas Angliškai-Lietuviškas

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

lė?

“Tu

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus\reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams; nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų-kalbos mokinimus!..
Katalogo numeris 314K — drūtais apdarais__
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ____

žmonės

$8.00
10.00

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1 
Drūtais audimo apdarais ................... 1

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą ........................ 1

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įyaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų Šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ........'..............

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi...............^...... . ........

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijonę” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos, revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 .............................. $1.25

Istorija Abelna — svarbos istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui - 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_____  $2.00
Su tvirtais apdarais _____________________ 2.75

l;00 
1.50

1.00

FRANCUZIJOS POLITIKA IR KUR JI TĄ 
VALSTYBĘ VEDA

Vertė šašas.
(Tąsa iš pereito num.;.

Francuzijos politika klaidinga, kiek tik galima, iki ji išmokės 
Aišku yra, kad tik permaty- paskutinį centimą atlyginimo, 

mas tikro didelio pavojaus ga-1 Susikivirčijimai ką įvyko tarp 
lėtų pateisinti Francuzija už jos (Anglijos ir Francuzijos tame 
laikymą ko nors panašaus, kaip I klausime, paliko keblus — An
ta didelė armija. Teisingai ar gh’ja dasileidžia ant kompromi- 
klaidingai, Francuzija tokį pa- su (kompromisas yra jos kau

Inos raidės butu verčiama pildy
ti taikos sutartį, laikytis savo

vojų persistato. Lengva butų 
argumentuoti, jog ji turi klai
dą; kad Vokietija yra visai nu
silpus ; kad jokiame atsitikime 
kitu sykiu, neturės svarbos skai
čius kareivių mūšio lauke. Ge
nerolas Duval yra vienas iš tų 
aiškiai permatančių karės žino
vų, kuris supranta, jog karės 
padėjimai persikeis — jog tan
kai, orlaiviai, nuodų gazai, vi
sokie spinduliai, mirtinos ma
šinerijos ir chemiškos baisybės, 
kurios naikins 'miestus, bus iš
tobulinta ir gal .but'padarys ga
lą žmonijai. Jis nevisą tai ma
to, tečiaus jis mato, jog prie
taisai turės svarbiausią reikš
mę negu kitados kada; ir taigi 
jis išsireiškia, jog skaičius vi
sos Francuzijos armijos tiesiog 
rodo blogumą. Kodėl ? Ne tik 
taksų mokėtojas, ne tiktai tau
ta, bet ir pati armija, kaipo 
karinga organizacija, kenčia;

Nesunku yra suprasti pačios 
priežasties. Žmogus kainuoja 
pinigą. Nėra galima numažint 
kainos drabužių, maisto, buto, 
kuro, šviesos kas tik reikalinga 
kareivių palaikymui. Tokiu ke
liu einant nėra galima atsiekti 
jokios ekonomijos. Bet kadan
gi tautos kišešmius nėra bedug
nis, ekonomija kur nors turi 
būti. Galima sakyti, kad tiktai 
prie mėdegos, orlaivių, labora
torijų ką galima išlaidas apma- 
žinti. Jeigu proporcionalė su
ma butų praleidžiama ant šitų 
daiktų, Francuzija su savo 827,- 
000 vyrų galėtų užkariauti Eu
ropą. Tečiaus jie stovi vietoj 
nieko, nes jie turi būti menkai 
aprūpinti, jei nenorima Francu
zija stačia galva įstumti Į ban
krotą. Ištiesti Francuzija yra 
ant klaidingo kelio! Neapikan- 
tos arba baimės politika yra 
brangi ir pasekmės yra skur
džios. Nėra dyvo, kad parlia- 
mentas ir net kabinetas sukilo.

Intekmė ant Anglijos.
Dabartinis Respublikos prezi

dentas įnešė į bendrumą su Vo
kietija tokią idėją, kurią M. 
Clejnenceau buvo apleidęs — t. 
y. militariško privertimo idėją. 
Priešingai Anglijos norui — ir 
prieštaraujant sutaikai ir no
tai, kuri pasiųsta Vokietijai jos 
pasirašymo laiku — jis prievar
ta užėmė Frankfortą. Jis ti- 
kėji į nuolatinį Vokietijos ali
nimą. jis ištiesti gavo anglies 
iš Vokietijos tokiu gniovimu ir 
tolimesne okupacija. Jis ypa
tingai mėgsta prievartos teori
ją. Apie tai reikėtų daug ko 
pasakyti; bet ant nelaimės tas 
taipgi turi savo blogas pasek
mes. Jeigu pasaulyje butų tik 
viena Vokietija ir Francuzija, 
tai butų puiku, galbūt; vienok 
dar yra Anglija — ir Britiško
ji Valdžia nemano, jog delei ge
rovės pasaulio abelnai ir del jos 
gerovės ypatingai butų naudin
ga palaikyti priešginiavimai ir 
norai nuslopinti Vokietiją.

Anglija -'nori daryt biznį. An
glija negeidžia perstatyti save 
padėjusia koją ant apsilpusio 
priešo. Ji norėtų kad ir Vokie
tija imtų dalyvumą kontinento 
industrialiame gyvenime. Ji ne
turi ko gaut iš Vokietijos — 
tuo tarpu Francuzija šaukia at
lyginimų, kokie jai išpuola. To
kiu tai budu kįšo karės šmėkla. 
Francuzija baisinasi Vokietijos 
atgijimo pirm negu ji pati atsi
peikės, kuomet Anglija beveik 
pasitenkinus ta pradžia, ką ji 
atsiekė per Vokietijos nusilpni- 
•nimą. Tečiaus kuomet aš skai
tau tilpusiame “Action Fran- 
caise” rašinį, kurio punkte už
einama šitokis M. Leono Dau- 
deto išsitarimas, manau jis nė
ra visos Francuzijos jausmas. 
Jis nueina pertoli:

Jeigu mes neužimsim Ruhr 
Klonio, Vokietija, mums ne
duos nei trupinio. Jeigu tas 
atsitiktų, mes dingę ir atsi
bus socialės suirutės; ir pirm 
penkių metų galimumas ka
rės, aršesnės negu 1914 me
tais, pats per save apsireikš.
Buvusio prezidento, M. Poin

cares, pažiūra nereikalauja iš- 
naujo okupuoti Vokietiją, bet 
jis nori, kad Vokietija iki vie-

Iriose ir kraujuje), Francuzija, 
ar bent didesnė dalis Francuzi
jos, dasileidžia prie stebėtiniau- 
sių niekų, negu ką nors gauti 
po mažai .geruoju susitarus — 
ir taip kilo kivirčiai, ar reika
linga pavartoti geležinę ranką, 
.militarinius metodus.

Francuzija ir Reinas.
Francuzija visados prijautė 

vartojimui geležinės rankos. At
sivertus. Leono Bourgeois kny
gą apie Taikos Sutartį atran
dama dokumentus, paliečiančius 
Francuzijos reikalavimus ant 
kairiojo šono upes Reino, ku
rie mažai buvo išgarsinti. Mar
šalas Foch, kuris po pergalės 
paliko galingiausia figūra viso
se Francuzų ir net sąjungiečių 
tarybose, ir kurio opinija turė
jo daug reikšmės Quai d’Orsay, 
reikalavo atėmimo nuo Vokieti
jos kairiojo upės krašto. Fran
cuzijos valdžia rėmė jį, ir per 
tai Taikos Konferencijoje buvo 
didelė kova, kur Lloyd George 
ir Wilsonas atsisakė pasiduoti. 
Jie net stovėjo už prailgintą 
okupaciją, kuomet Marš. Foch 
reikalavo neapriboto okupacijos 
periodo varde Francuzijos ir 
jos sąjungiečių.

Tai yra žingeidi pasaka ii- rei
kia pilnai išaiškinti. Vasario 
25 d., 1919 m., Francuzija pa
tiekė ilgą memorandumą, ku
riame buvo dedama pastangas

užslėpti bent kokį ženklą noro 
prijungti sau Reinlandą, bet tik 
geidė atskirti jį nuo Vokieti
jos. Kadangi šitą bufferinę 
valstybę reikėjo okupuoti, taigi, 
nėra'abejonės ji butų buvus vi
siškai prijungta. Francuzijos 
motivai yra išdėstyta labai pla
čiai; argumentai prieš Vokieti
jos pavojingumą sužymėta di
deli; dalykas patraukiančiai iš
statytas. Padaryta atsišauki
mas atkreipti domą į istoriją ir 
į Vokietijos raštus. Apmažini- 
mas Vokietijos ginkluotos spė
kos nurodoma nepatenkinantis. 
Ar Napoleonas nebandė palaiky
ti Prūsiją nuginkluotą ir ar jam 
pasisekė? Juk,negali būti jo
kios efektivės kontrolės.

Kaslink Francuzijos kėsini
mosi ant Tautų Lygos aiškiai 
matysis šiame dokumente. Su
tarčių užtvirtintas garantavi
mas jai nepatenkinantis. Ati- 
liojimų užbaigimas nepasibaigs 
niekados. Kaslink pagalbos iš 
Amerikos — ar iš kitos kokios, 
šalies — ji pribūtų \ pervėl'ai, 
jei bent galėtų pribūti. Išrodo- 
ma visas mechanizmas intrauki- 
mo Amerikos į naują karę. Gu
driai išrodoma reikalingumas 
Francuzijai turėti tvirtų ir at
sakančių apsaugos būdų nuo 
žemės, kadangi Amerika,' “ap
supta dviem dideliais okeanais, 
priversta jos natūraliais ir in
dustrijos turtais garantuoti jų 
eksploitaciją”, ir taipgi - reika
linga atsakančių apsaugų nuo 
jūrių. “Francuzija taipgi tu
ri norą dirbti) taikos palaiky
mui, kaip ir jūrinės galybės, 
Anglija ir Amerika, stengda
mosi ištobulinti savo jūrinę 
ię” x

atmesta, bet tarpsąjunginė o- 
kupaciją pripažinta reikalinga?; 
Liepos 29 d. atstovų buto komi
sija gavo ilgą atsakymą ant 
klausimų, kuriuos jis sutaisė; 
Kodėl M. Clemenceau atsimetė 
nuo Maršalo Foch paž valgų? iįįj 
Valdžia jį gynė prieš įširdo- ; 
šią komisiją. Ji išrodinėjo, jog 
kitos garantijos pavyk® gauti. 
Neapribotas' vienos Francuzijos . 
okupavimas, likosi' pripažinta, 
galėtų privesti prie- kivirčių ir 
duotų karingiems Vokiečiams 
arba karštakraujams Francu- 
zams — pradėti naują karę 
Vyriausioji korta, nusvėrusi 
Taikos Konferencijoje prieš 
Francuzijos valdžią jos reikala
vimą, buvo tar Ll'oydo George 
ir Wilsono prižadas urnai' pri
siųsti Francuzijai militarę pa
galbą, jeigu jos prireiktų ir tą 
prižadą pataikyti iki tolei, ko
lei visos pasirašiusios- valstybės- 
pripažins, jog tas paliko nerei
kalingu. To prižado* del'ei Fran
cuzija pasidavė ir atsisakė nuo 
savo memorandumo* reikalavi
mų, kuris, imant Wilsono ir L. 
George žodžius, pavadintas “pa- 
salingas aneksavimas, sugrįži
mas .prie Bismarko1 politikos ir 
priežastis karei ateityje..”'

(Bus daugiau.)'
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Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie- St. Clair 
Kitas Ofisas* 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.
Amerikos atsakomybė.

Sudraskymas Vokietijos 
kiu nors atskyrimų budu buvo

ko-

BALTIC STATES BANĮT
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JL

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietų.
. BUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą Žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos; Pri- 
gelbstime pasidaryti -reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPAS 25-TOS GATVES

laivakortės 
VISOM LINIJOM

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.
COLL VER - MILLER CO.

2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

1 98 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.

į Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai 

VILNIUJE PANEVĖŽYJE 
RASEINIUOSE LIEPOJUJE 

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

VIRBALYJE
Kųogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk pinigus

L. P. P. Bankan, ten gausi
7% padėjus dviem metam
5% " vieniems metams
3% ” neapribotam laikui

Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, T 47 Broad St., Newark, N.J. |

KELIAUJANT EUROPON
Laivas SAXONIA 14,300 Tonų
23^ Išplauks iš Halifax Sausio 22

Kabineto kaina .................... $180.00
3-čios klesos kaina ..............$125.00

Pridėjus $5 Karės Taksų.
TIESIOG HAMBURGAN

3-čia Kleso kaina į Eitkūnus per Hamburgą $130.40 
Pridėjus $5 Karės Taksų.

Jūsų kaimynystėje yra musų agentas. Kreipkitės 
prie jo.

SUTEIKSIM FAKTUS 
kuriuos mes gauname 
tesiog iš užrubežinių pi
nigų rinkų, kuomet ma
tot reikalingu musų 
Užrubežinio Skyriaus 
patarnavimą. Mes tu
rime Tiesiogines Pri
vatines Vielas Į pinigų 
rinkas visur.

Ateikit ir pasisa- 
kit mums savo už- 
rubežinius reika- 

kalus.
FOREIGN 
DEPARTMENT

OTIS & CO. 
216 Superior Ave.

Randasi apačioje 
CUYAHOGA BLDG. 
priešais Pačto Stotį.

VYDŪNO
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų - karės 
metu visoj Amerikoj sto- 
kavo. Reikalaukit dabar:
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva; 
Vaidilutė; Li epsnų
Vakaro Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI. 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI 1.40 
MIRTIS ir kas -toliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

Reikalaukit
’Dirvos” Administracijoj

Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas Lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit 

P. MIKOL’AINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

..auofflsrtį Vakaj**1^

I
nPitaipjs aiškėta ffitraawft 
jįaįaktfc itaBta aT0.lrc 
įtįplmHiniaiyiiataBir’’ 
^hiknšo^takiĖjMja 
^nlp&yto, ir teptai 
įį tuo pia& iki gšo. Tarpe ketvi 
ĮuiĮaifesnlante^jšša’aaBtta

ĮBfiikšaoti, biAĮ pkrįooti tji 
flhijji! sakydavo, ir pskniva s 
jįioįkfilįkiJriliiniiifflknkifflia, 
pnijti metelio degtinės. Mšdavos, 
<g uobttis lankytojais te vietos, 
įnjĖptaosspannęs Jiedisko- 
n fa napeus ir pdife Įvjkte 
tąnHtnnta jam įkinkant Vak 
rapjpa!asiaw,kaipir!»peS!E.: 
nčaiymo laiko. Basos ta jam tąsi 
te biaįs turėdavo eiti j tamsą, Į Ii 
į pbą baišiį atšaininiį, aurpta 
uq ir prunes aigonijoa, kambarį B 
pa ji namatė si savo senais iraigi 
m saro pmmėmis, nei 51 kum, kas j 
primtiĮ praeit? jo gyvenimą Bal 
jam ta pragaras jo kambariai, tai 
lošnmn vietą ffleliane nebot

f matyti fidetae
I inke jis jaunėta vienas, laižėsi 

nes apie jį kribittčras, priėjo ta 
i gretimąjį) kamieną ir kada pim 
sdvartos perdaog jį an^oldaro ei 
gyklos saw lovos, hn' boro apvos 
avo vienutės ogniarietė-, tai ps sžii 
plačias išeigas ir vaikšdodavo jomis o 
ta, kaip vartą sargas, ta vėmė e 
lytomis durimis, ir Uai žmrėiavv Į 
raykiE, stovinta porams prie durai 
ką moterų maži bateliai šalę vyra *frb* 
ir P manį kad, be abejo, via teta 
ta linkui ir miegoj] Šitose sarolu 
se.

Taip praslinko penki metais—pe 
skordiĮs metai Bet vieną dieną, kada 
®jo pašvaJĖooti tarp Madeleine ir 

; staigu jis pamatė moterSę, 
rimapšėjimas palytėjo ji Angštasvy 
irraikastasnjairriatrisėjojop 
akyje. Jis paklausė pats saręs, ta 

;* ;jis pirmiau jnos matęs, kntBHimai 
suprato jos nnk® mostagavimą; tai l 
jo pati - jo paį a taoEM ir jo va 
jomažuJurginte

Į jo širdis plakė, lygta) j (jjg 
į M jis nesustojo, msnegėdė pg 
[ ti*ir sekė jure. Jie išrodė šąjį 

' gtresnės vidurinės klasės. Hstan 
■ kš Povih rankos ir kalbėjo j jjigg 
I ir toManai žiurėjo j jį e šafe 
Į J®t ®natė ją iš šono ir pažino grai 
■ j® M krutėjimą, jos šj] 
| w^tajre išilgam Bet vai 
I Musai atkreipė jo domę.

Koks augštas ir tvirtas jis! P, 
W matyti jo vadą bet-tik ilgus, 

, j® jo gėdinus Tas augštas raiką 
Į W kojomis, kuris ėjo šalę savo i 

Wmaias vyną tap Jurgis, 
į- -Wat jis pamatė juos visus tri 
Į kuomet jie sustojo ties kraut 

jau tau labai pražilęs, pas

KNYGA APE LIE 
RMusias iš dailiįp musy spaus 
iLietuvoj Kariumenės, 

rariy ne viena iš veidu p BwoswnAwtaii 
h plačiai aprašo rnusy Ka 

Knygyne Su



D 1 K V A o
a, bet tarpsąjtmginė ą į 
i a pripažinta reikalingi. I 
29 d. atstovų buto komi, 
avo ilgą atsakymą at 
ių, kuriuos jis sutaisė, s 
M. Clemenceau atsimetė Į 
aršalo F och pazva^ąj ■ 
t jį gynė prieš įširdo. , 
nisfją. Ji išrodinėjo, joj j į 
garantijos pavyko gauti. I 
botas vienos Francuzijcg 
imas, likosi pripažinta, E 'I 
privesti prie kivirčiy ir į 
karingiems Vokiečiu® į 

karštakrau jams Francu Į 
— pradėti naują kai. 
šioji korta, nusveria

Konfėreitcfjoje prieš į 
izijos valdžią jos reikalu 
buvo tar Lloydo Georj> 
šono prižadas urnai pri. 
Francuzijaf military > 
jeigu jos prireiktų ir tą r 
i pataikyti iki tolei, U 
js pasirašiusios vaistyta 
jas, jog tas paliko nėrė- 
1. To prižado del'ei Fras- 
pasidavė ir atsisakė n® 
memorandumo1 reikalai 
uis, imant Wilsono ir 11 
j žodžius, pavadintas “pu 
is aneksavimas, sugrįši 
rie Bismarko1 politikas k 
itis karei ateityje”

(Bus daugiau)

Šalinimas

MONSIEUR PARENT
(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys) 

(Tąsa iš pereito num.)
Taip jis įgavo paprotį eiti į smukles, 

kur tolydžio smuglerių ramstymas suveda 
tave į kontaktą su žema, tykia publika, kur 
sunkus tabako durnų debesįs liūliuoja ne
rimastį, kuomet sunkus alus atbukina min
tį ir suramina širdį. Veik ten jis ir gyve
no. Vargu-begu jis keldavo pirma negu 
buvo galima ten surasti žmonių prašalin
ti jo žvilgius ir mintis, ir greitai, kada jis 
jautė pertingus eiti, jis ėmė ten ir valgyti.

Po kiekvieno valgio laike daugiau ne
gu valandos jis išmaukdavo tris ar ketu
ris mažus degtinės stiklus, kas laipsniškai 
jį kvaitino, ir paskui nuleidęs savo galvą 
ant krutinės užmerkdavo akis ir užmigda
vo. Pabudęs jis atsikeldavo ant raudonos, 
aksominės kėdės, ištampydavo savo brus-li'iiiio " " juinail'

NASBALUKOHISi lotą, patraukdavo žemyn mankietus ir vėl 
rienatinis Lietuvis i pasiimdavo laikraščius, vienok jis juos jau 
vokatas Clevelande į būdavo matęs išryto, ir skaitydavo vėl iš- 
tikuojn visuose ; tisai, nuo pradžios iki galo. Tarpe ketvir- 
J-4 Engineers Bldg.! tos ir penktos valandos jis išeidavo ant bul- 
ar>o St. prie St. Claių varų pasivaikščioti, biskį pakvėpuoti tyru 
I27IStacr^SAvenue oru’ kaiP J'is sakydavo, ir paskui vėl su- 
North" American Badiigrįždavo į kėdę, kuri buvo jam laikoma, ir 
Atdaras vakarais. įprašyti metelių degtinės. Kalbėdavos jis 

— ^su nuolatiniais lankytojais tos vietos, su 
{kuriais jis buvo susipažinęs. Jie diskusa- 
vo dienos naujienas ir politiškus įvykius ir 
'taip užsitraukdavo jam iki vakaro. Vaka- 
rus jis praleisdavo, kaip ir popiečius, iki 
uždarymo laiko. Baisus buvo jam tas lai
škas, kada jis turėdavo eiti į tamsų, į tuš- 
čią, pilną baisių atsiminimų, šiurpinančių 
minčių ir protinės agonijos, kambarį. Dau- 

rriircnvr u A lčTl^au nes™a^ su saY° senais draugais, 
EIKSIM rAKlUgu sav0 gimįnėmis, nei su kuom, kas jam 
nuos_ nies gauname išmintų praej^ j0 gyvenimą. Bet kad 
log is uzrubezinių pi-E u • , .......
n rinkų, kuomet ma-Pam. buv0 Pragaras jo kambariai, tai jis 

reikalingu mus’jPusinuomavo vietą dideliame viešbutyje, 
rubežinio Skyriau gerą kambarį ant pirmų lubų, kad* galėtų 
larfiavimąJ - Mes tematyti praeinančius. r Tame dideliame bu-' 
\e Tiesiogines IjMinke jis jau nebuvo vienas.- Jautė jis žmo- 
ka? xTsui-38 " ^ini^nes apie ji kribždančius, girdėjo balsus 
Ateikit ir pasisa- gretimųjų kambarių, ir kada pirmosios 
cit mums savo už- fielvartos perdaug jį antpuldavo nuo re- 
•ubežinius reika- gyklos savo lovos, kuri buvo apversta, ir 

kalus. savo vienutės ugniavietės, tai jis išeidavo į 
’ O R E I G N plačias išeigas ir vaikščiodavo jomis čia ir 
DEPARTMENT £en> kaip vartų sargas, ties visomis užda

rytomis durimis, ir liūdnai žiūrėdavo į če-
3 T I S & CO. yerykus, stovinčius poromis prie durų lau- 
16 Superior Ave. ,Ce’..moterų maži bateliai šale vyrM didelių, 

jir jis manė, kad, be abejo, visi tie žmonės 
J^nA^^aPačr°j^ buvo linksmi ir miegojo šiltose savo lovo- 
UYAHOGA BLDG. L,
_ri_ejais_ Pačto Stotį IT Taip prasiinko penki metais — penki 

rDUNO [skurdus metai. Bet vieną dieną, kada jis
IKALAI pšėjo pasivaikščioti tarp Madeleine ir Rue 

f. . Drouot, staigu jis pamatė moteriškę, kū
ų garsaus musų r<10S aPsieJimas Plytėjo jj. Augstas vyras 
o Vydūno. Jų karėlr vaikas buvo su ja ir visi trįs ėjo jo prieš- 
tu visoj Amerikoj siekyje. Jis paklausė pats savęs, kur yra 
?o. Reikalaukit dabarsjis pirmiau juos matęs, kuometrnmai jis 
IŽINA UGNIS osuprato jos rankos mostagavimą; tai buvo 
Joje telpa: Liepsny jo pati — jo pati su Limousinu ir jo vaiku, 
iyto Giesmė; Nainy Ljo mažu Jurgiuku.
Jgnelė; Ruomūvajf j.o. širdis plakė, lyg butų jį troškinę, 
Zakaro1 Giesmė)ePSn'!F.et.-’iS ne3u.st°j°’ nes negeidė juos susitik- 
!ABOČIŲ ŠEŠĖ- I**’ sekė juos. Jie išrodė kaip šeimyna 
UAL ^geresnės vidurinės klasės. Henriette lai-
SATOS SARANGAlfkės Povilo rankos ir kalbėjo į jį žemu bal-

. Pa-

I jauna, kaip ir pirma, ir sustorėjus. Jur
gio! jis butų nepažinęs, — jis rodės visai 
'kitokis, negu pirmiau buvo.

Vėl jie pradėjo eiti ir Parent juos se- 
jkė. Jis ėjo greitai, pralenkė juos ir pąs- 
jkui atsisuko, kad sutikus juos veidas vei- 
{dan. Kada jis ėjo pro vaiką, jautė kvailą 
'geismą stverti jį į savo rankas ir bėgti su 
j juo, ir jis susidavė į jj, lyg tai netyčia. 
Vaikas atsisuko ir piktai pažiurėjo ant ne- 
lamstaus žmogaus, o Parent nusiskubino, 

i susitrenkęs, užsigavęs ir persmelktas to 
'žvilgsnio. Jis nuėjo, lyg vagis, vejamas 
(baisios baimės, kad galėjo būti pastebėtas 
ir pažintas savo pačios ir jos mylimojo. 
Sugrįžo jis į savo kavinę be sustojimo ir 
be kvapo sudribo į krėslą. Tą vakarą jis 
išgėrė tris stiklelius metelių degtinės.

Per keturis mėnesius jis jautė savo 
širdyje to Susitikimo skausmą. Kiekvieną 
naktį jis matydavo tris linksmus ir ramius: 
tėvas, motina ir vaikas vaikščiodavo ant 
bulvaro prieš eisiant valgyti, ir tas naujas 
apsireiškimas nutrinė senąjį. Dabar buvo 
kitas reikalas, taipgi ir šviežias skausmas. 
Mažasai Jurgiukas, jo mažasis Jurgiukas— 
vaikas tiek daug jo mylėtas ir bučiuotas, 
dingo tolimam tolyje ir jis išvydo kitą, su 
nuogomis blauzdomis, kuris jo nebepažino- 
jo! Baisiai jis kentė nuo tos minties. Vai
ko meilė buvo mirus: nebuvo abejonės tar
pe jų; vaikas neištiesė jam savo rankučių, 
kada jį pamatė. Dargi jis piktai ant jo 
pažiurėjo.

Laipsniškai jis nusiramino, jo protinė 
baimė sumažėjo; išvaizdis, kuris apsireik
šdavo-jo akyse, ir kuris lankydavo jį nak
timis, paliko nebe taip aiškus ir tankus. 
Vėl jis ėmė gyventi veik kaip kiekvienas— 
kaip visi tie tinginiai žmonės, kurie geria 
alų nuo marmumu apklotų stalų ir nudėvi 
savo apvalkalus ant nusitrinusio kanapkų 
aksomo.

Paseno jis tarp pypkių durnų, po gazo 
šviesomis neteko savo plaukų, ant dvisa
vaitinio aplankymo ^barzdaskučio apsikir- 
pimui plaukų ir ant nusipirkimo naujo 
valkalo arba skrybėlės jis žiurėjo kaip 
nepaprasto. Kada jis nueidavo į savo 
vinę su nauja skrybėle, tai žiūrėdavo
savęs veidrodyje ilgą laiką pirma negu at
sisėsdavo, ir nusiimdavo ją ir vėl užsidė
davo kelis sykius, ir pagalios paklausdavo 
savo draugės — moteries prie bufeto, kuri 
domiai jį dabodavo, — ar ji jam tinka.

Du ar tris sykius į metus jis nueidavo 
į teatrą ir vasaroj kai kada praleisdavo 
vakarus viename po atviru dangumi kon
certų Champs-Elysees. Ir taip metai se
kė vieni kitus, lėti monotoniški ir trumpi, 
nes jie buvo visai be kūrybos.

Dabar jis labai retai atsimindavo apie 
baisią dramą, kuri suardė jo gyvenimą, 
nes jau praėjo dvidešimts metų nuo tos 
rūsčios nakties. Bet gyvenimas, kurį jis 
nuo tada vedė, nualino jį. Kavinės savi
ninkas tankiai jam pasakydavo: “Tu pri
valai biskį susitvarkyti, Monsieur Parent; 
turi gauti tyro oro ir išeiti į laukus. Aš 
tau užtikrinu, kad tu labai daug persimai
nei į paskutinius kelis mėnesius.” O kada 
jis išeidavo, tai savininkas bufeto vedėjai 
sakydavo: “Tas nabagas Monsieur Parent 
yra jau nuskirtas kitam pasauliui; bloga 
yra niekados neišvažiuoti iš Paryžiaus. 
Prie progos patark jam išvažiuoti 
to;' jis turi tavyje pasitikėjimą, 
jau tuoj ateis; jinai jį atgaivins.”

Ir ji, pilna pasigailėjimo ir
tokiam nuolatiniam lankytojui savo įstai
gos, sakė jam: “Eik, monsieur, užsimanyk 
pakvėpuoti tyru oru. Taip slėpininga lau
kuose, kada oras yra gražus. O, jei aš ga
lėčiau, aš ten praleisčiau savo gyvenimą!”

Laipsniškai jis tapdavo apsuptas abe
jotinų geismų tik sykį išvažiuoti pažiūrėti 
ar ištikrųjų ten yra taip malonu, kaip ji 
sako, — ten už didelio miesto sienų. Vie
ną rytą Parent tarė jai:

— Ar tamista žinai kur galima gauti 
gero valgio Paryžiaus kaimynystėj?

— Eik į Terasą Sąint-Germain; ten 
labai puiku!

Buvo jis buvęs ten pirmiau, kaip tik 
ilgomis kojomis, kuris ėjo šalę savo moti- buvo susitaręs apsivesti. Jis tarė vėl ten 
nos, kaip mažas vyras, buvo Jurgis. I apsilankyti ir pasiskyrė sekmadienį, ne su 

Staigiai jis pamatė juos visus tris iš ypatingu tikslu, bet tik todėl, kad papras- 
veido, kuomet jie sustojo ties krautuve, tai žmonės sekmadieniais išvažiuoja, nors 
Limousin jau buvo labai pražilęs, pasenęs Į jie neturi ką veikti visą savaitę, 
ir suplonėjęs; jo pati, priešingai, išrodė " (Bus daugiau)

Praeities atsiminimai. Senai 
dar, kuomet mes buvome mažu 
vaiku, musų namuose buvo di
delis rudas katinas, kuris bū
davo pavasarį, kaip tik sugrįž
ta iš šiltų kraštų paukščiai, iš
keliauja į miškus ir iki vėlyvo 
rudens jo nematydavom. Rude
nį, paukščiams išlėkus, tasai ka
tinas, kniaukdamas, tvoromis 
parkeliauja atgal į musų šiltą 
stųbą.

Kas jį matydavo giliose girio
se po medžius karstantįsi ir be 
mielaširdystės drąskantį pauk
ščiukus, laikydavo laukiniu, ir 
jis tokiu buvo. Bet kada su
grįžta į savo namus, vėl mums 
būdavo geras ir naminis, kaip 
visi katinai.

Ir kada dabar mes, užaugę, 
matom Amerikoje musų Lietu
vius “komunistus” čionai ty
kančius “buržujų” kraujo, ma
nome, kad jie yra laukiniai ir 

' " ‘ . Tečiaus 
kia kaip kada ir rimtais daly- kuomet jie sugrįžta atgal na- 
kais užsiimti. Bet p-lė Kleopą- ■ m°le i Lietuvą, kaip pa- 
tra, ant kiek ji jausmo čia iš-' darė keletas aršiausių čionai bu-

.JU0KIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

MOTINĖLĖS AŠAROS
Ko nuliudus, motinėle, 
Ko akis nuleidus, 
Kodėl graudžios ašarėlės 
Rieda tau per veidus?
Ar'galvelę tavo spaudžia
Sunkieji vargeliai, 
Ar kad išvežė piršleliai 
Tavąją dukrelę?
Ne, ne to verkiu šiandieną,
Bet savo sūnelio,
Kuris Vilnių gindam’s žuvo
Nuo priešo nedoro!

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Nors šios 

eilės taikytos prie rimCųjų, bet 
patalpiname į musų skyrių: rei- pavojingiausi žvėrįs.

lieja ir pataiko į laiką musų šir-lvusių “laukinių” raudonųjų, te
nai vėl palieka tokiais pat na
miniais ir gerais Lietuvos su- 
nais ir kariauja prieš Lenkus ir 
remia savo valdžią, kaip tasai 
musų katinas, kuris kamaroje

dis užgauti, išdalies suklupo ei
lių galūnėse, paskutiniame pun
kte. Ji, kaip ir kiti musų poe
tai kartais, rėmėsi tik ant “o” 
ir surymavo “sūnelio” su “ne-j
doro”. Taip viskas butų gerai. Per žiemą peles gaudydavo, kad 

ų. ‘ |musų šeimynos neskriaustų.
Juokų Red.

Chicagos klioštoriaus organas 
žargoniškumu atsižymi daugiau, 
negu Mahanojaus “Saulė”. Kas-

Mama Bukšnienė barė savo 
vaiką, sakydama:

ap- 
ant 
ka- 
ant

iš mies- 
Vasara

gerumo

ko: “Labai man linksma tokių 
laikų sulaukti: man jau taip 
dasiėdė kalbėtis su ta gauja 
bobų, kurias kasdien sueinu, ir 
nieko naujo jos nepasako.”

4/
Pranas Kasiulis po apsivedi- 

mo susilaukęs sunaus, su savo 
"pirmagimiu" patyrė vieną gy
venimo paslaptį: vaiko myli
miausias dalykas yra verkti. Ir

jis galvoja, nešiodamas kūdikį 
glėbyje: kaip butų puiku, kad 
vaikus but galima taip lengvai 
nuo verksmo sulaikyti, kaip su
laikoma “budilninkas” laikrodis, 
kuomet per miegus ima birbti.

N. B. Ne pats Pranas susi- 
I laukė sunaus, bet taip žmonė- 
se priimta sakyti, nuo tada, ka
da Izaokas ir kiti gimdė Jokū
bus ir tt.

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra sau
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podėjimo iki išėmimo bile Ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie E. 79th St.
Sumokėtas Kapitalas $300,000

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit k&j at
sitiko: jūsų šimtas atnešė, net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

“Stasiuk, ko-
> duris^®n__xa™® profesoriaus del gi tu palikai skiepo

atdaras!
— Mamute, aš

sti iš jo tamsą laukan.

laikraštyje matosi:
Prezidentas-elektas — kur ei

na kalba apie naujai išrinktąjį 
prezidentą Hardingą.

Businesso moterjs — kur kal
bama apie pramonės moteris.

Britiškos posesijos — kur 
minima Anglijos globoje esan
čias žemes.

žmonės gy-

valgo.
valgyti.

gyvena kad
gyvena kad

kad gyventi.
kad kiti gyvena.
kad kiti gyven-

gyvena 
gyvena 
gyvena

gyvena 
gyvena

gyvena

norėjau išlei-

mat-

kad 
kad

kad

mirti.
mirę gyven-

jiems mirus

Gyvenimas. Vieni 
vena kad gyvena.

Kiti
Kiti
Kiti
Kiti
Kiti

tų.
Kiti
Kiti

tų.
Kiti

kiti gyventų.
čia nėra eilės, bet puobodi, 

neaiški pasaka, kuri turi savy
je daug 
supranta.

reikšmės tam, kuris 
Juokų Red.

musų nežinomas rė-Vienas
mėjas atsiuntė Juokų Redakci
jai dolarj su šitokiu laišku: 
“Aukauju tą dolarį tam žmo
gui ar moterei ar merginai, ku
rie iš jų parašys šiam skyriui 
indomiausią savo gyvenimo nuo- 
tikį. Meldžiu pagarsinti tą ir 
dovaną atiduoti pagal savo nuo
žiūros, bet jo aprašymą čia iš
tisai meldžiu patalpinti.”

Na, štai proga laimėti dolarį.' 
Pasiskubinkite.

Zenonas Stanionis \ sako, kad 
Rusija gali panaikinti pinigus, 
bet jai niekados nepasiseks pa
naikinti žmonėse niežėjimą prie 
pinigų.

Brooklyno “komunistų” 
rosas indėjo savo bolševikams 
“persergėjimą norintiems mo
kintis”, nes jie gali, išmokę, pa
virsti į “buržujus” ir tada ne-, 
likjų nei vieno pasekėjo.

žitkienė ir Petkiene kalbėjo
si apie kalbas. Petkienė žingei
džiai žitkienei pareiškė, kad 
pasklido kalbos, jog tuoj turėsi
me laimę kalbėtis su Marso gy
ventojais.

žitkienė iš džiaugsmo sušu-

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS.

kada pinigai padedami 
taupinimui

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
Jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

St. Claii ir East 55-ta gatvK 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
šu kainos yra žemos ir patar
navimas labai geras.

American Express Company 
įsteigta 1841 m., turi pilnai su
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir s’-nčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

Naudokite musų dolarinius 
money orderius mokėjimui bilų 
ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

Įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

OAl'Jd OAKAMUA4 ACC> f u viiu randus ir naiueju į jį žemi 
3RGAI IR DYKAI 14 su, ir tolaikinai žiurėjo į jį iš šalies. _ _ 

kas toliau rent sumatė ją iš šono ir pažino gražią jos
DIDYBĖ ŽMOGAUS I švaizdą, jos lupų krutėjimą, jos šypsą ir 
IGNUOS KELIAS jos žvilSsnius- L
MDYMO 
SLĖPINIAI

. Bet vaikas la
biausiai atkreipė jo domę.

Koks augštas ir tvirtas jis! Parent 
negalėjo matyti jo veido, bet-tik ilgus, gra- 

Reikalaukit J žius jo gerbinus. Tas augštas vaikas su i 
irvos” Administracijų.......................................- -

Jūsų Pinigai Apsaugoti!

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun
čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
telės. Tai yra užtikrinimas nuo pražuvimo.

Kreipkitės į bile skyrių arba ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland 
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.

Kursas Nupuolė 
'ai geriausia proga daug » 
sinų j Lietuvą nusiąsti. Gi* 
ame nusiuntimo pinigą 
u manim negal lenktjniw® 
įsiems pinigų siuntėjam p* 
tatau kvitas su parašais J* 

ėmėjų pinigą.
.aivakorčių agentūra į 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietui 

‘adarymas Lietuvišką W* 
mentą.

’inigus siųskit per pado *• 
ley Orderį. Rašydami pril® 
Ič. štampą ir visad adreso®1 

P. MIKOL'ADUS
■3 Hudson Ave. Brooklyn.šį

qIS apginkluotas neperšaunamas ve- 
žimas yra vienas iš būdų parūpin

tas per The Cleveland Trust Compa
ny apsaugojimui laikytojų ir taupyto
jų pinigų. Jūsų taupymai yra apsau
goti šiame banke ir jie neša 4% nuo
šimčio priskaitomo kas pusmetis.

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS UNIJA

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

ZCbe Cleveland 
ZLrust Company

Šaltiniai virs $120,000,000

Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 
keliauti per Licpoju

( LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentu ant Skandinavijos Lin jos 
ar kreipkitės prie jos Centraliniu Ofisu.

SKANDINAVIAN-AMERICAN LINE
148 Washington St., Boston

t 17 N. Dearborn St, Chicago. Ill.
123 S. 3-rd St, Minneapolis, Minn.
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j Nuo ^Lietuvių

Iš Lietuvių Gyvenimo
PHILADELPHIA, PA. 1
Iš Lietuvių Draugysčių Są- . 

ryšio veikimo. Lietuvos Lais
vės paskolos darbą varo tam 
tikras suorganizuotas Philadel- 
phijos Draugysčių Sąryšis. 
Nors Sąryšis yra susiorganiza
vęs iš visų draugijų, nors šia
me darbe pastebėtinai veikia 
veik visos vietos srovės, išimant 
gal tik karščiausius “komunis
tus”, mažiau susipratusius so
cialistus (tuos, kurie save va
dovais vadinasi) ir taipgi kar
ščiausius klerikalus. Geri ka
talikai yra labai geri rėmėjai 
Lietuvos reikalų. Bėda tame, 
kad mažai susipratusių-apšvies- 
tesnių žmonių čia yra, tat iš 
šalies žiūrint atrodo, 'jog tą taip 
sunkų darbą beveik keli žmonės 
ir turi atlikti. Todėl nesunku 
klerikalų šmeižikams tuos vei
kėjus, kurie daugiausia dirba, 
apšaukti visokiais vardais, mat, 
jiems pavydu ir pikta, kad dar 
randasi žmonių, kurie trokšta 
Lietuvą gelbėti. Jiems butų gal 
daug smagiau, kad žulikowskio 
banditai jau Kaune sėdėtų.

Draugijų Sąryšio susirinki
mas spalio 31 d. 1920 m., padi
dinimui savo veikimo, sumanė 
kreiptis prie Lietuvos žydų, kad 
ir jie prisidėtų prie Lietuvos 
atliuosavimo. Todėl tam dar
bui padaryti žingsnius ir sutar
tį su žydais išrinkta tam tikras 

. komitetas iš septynių ypatų, — 
Dr. E. G. Klimas, Julius A. Chi
mes, A. Uršinskas, J. Kilikevi- 
čiu's, J. Grinius, Dr. A. Damb
rauskas, K. Miklas.

šis komitetas turėjo kelis sa
vo posėdžius, išdirbo budus vei
kimui ir nuskyrė iš savo tarpo 
3 ypatas, kad turėti nuolatinius1 
susižinojimus su Žydais. Taip
gi nuskyrė iš savo tarpo taip 
vadinamą presos komisiją, ku
rios pareiga bus.paduoti teisin
gas žinias iš Philadelphijos vei
kimo, nes iki šiam laikui iš Phi
ladelphijos kaip kas norėjo, taip 
rašė, nežiūrint ar tas buvo tei
sybė ar ne; redakcijos talpina 
nors ir kriminališkiausįus šmei
žtus, kuriuose provokavo ir in- 
tarinėjo net ir labiausiai užsi
tarnavusias ypatas. Todėl da
bar bus pranešama spaudon tik 
teisingos ir bešališkos žinios, 
pagal vertę ir atliktą darbą. 
Taipgi šis presos komitetas 
teiks laikraščiams paaiškinimus 
abejotinoms žinioms, jei tokios 
keno nors bus suteiktos. Irgi 
žydų spaudoj bus nuolatos tal
pinama žinios lytinčios vietinę 
darbuotę link Lietuvos Respub
likos gerovės, irgi bus verčia
ma ir talpinama žydų spaudoj i žiavęs rabinas Šapiro.

j gražų pasvei-lpATEMIJIMAI IŠ L. L. 
kinimą pasakė Julius A. Chi-1 — ----------- ------------------------ i
mes svečiui iš Lietuvos, ką pas- 1 
kui sekė įvairus pasikalbėjimai į 
Lietuvos Laisvės paskolos rei- Į 
kale ir taipgi kokią galima teik
ti politinę pagalbą Lietuvai. 
Tapo dapildyta nekurie pirmes
ni tarimai, apsvarstyta plačiau 
agitacijos budai tarp Žydų, ir

H PASKOLOS STOČIŲ I dabar išrinkta tiktai Revizijos) 
H PIRN41M1N.IVT T ei T |Komisija. Sukvietimas šuva-! 
įį| rlKMlNlNKŲ SU- žiavimo del rinkimo Centrali-

Lietuvos Atstovybės praneši
mai, pagal reikalą ir nuožiūrą 
kas toj linkmėj bus tinkama.

Pasidarbavus minėtam komi
tetui, tapo padaryta specialė nutarta sudaryti bendrą komi- 
konferencija su žydų atstovais, tetą iš Lietuvių ir iš Lietuvos 
kuri atsibuvo sausio 1 d., žydui žydų, pardavinėjimui 'Lietuvos 
dienraščio “World” name. Nuo Į Laisvės bonų. 
Lietuvių dalyvavo Julius A. 
Chimes, Dr. Dambrauskas, Dr. 
Klimas, J. Grinius ir K. Miklas. 
Nuo žydų dalyvavo J. Gins
burg, S. Brown ir kiti. Besita
riant kaip ir kokiu budu butų 
geriau ir pasekmingiau Lietu
vai pagelbėti ir tarp Žydų Lie
tuvos Laisvės bonų parduoti, J. 
Ginsburg, “Jewish World” re-1 
dąktorius, patarė, kad susiži
noti su dideliu žydų veikėju ra
binu B. Levinthal. Ten pat tuo
jau tapo padaryta sutartis, kad 
ant rytojaus, sausio 2 d., rabi
no Levinthal namuose butų pa
daryta tokis pat susirinkimas 
del Lietuvos Paskolos. Kas 
svarbiausia, kad iš Lietuvos y- 
ra atvažiavęs žydų pasiuntinis 
rabinas Šapiro, kuris irgi sausio 
3 d. bus sutiktas.

Nuvykus Lietuvių delegacijai 
pas rabiną Levinthal sausio 2 
d., tapo aptarta dalykai gan pla
čiai ir, reik pripažinti, Levin
thal pasirodė Lietuviško krau
jo žmogus ir prižadėjo pakreip
ti vairą tarpe Lietuvos Žydų 
Lietuvos Paskolos reikale viso
mis savo galėmis.

Kadangi rabinas B. Levinthal 
yrą gan kiltas asmuo ir augštai 
skaitomas tarpe Amerikos poli
tikierių, kuris irgi buvo Versa
lio pasaulinės karės taikos kon
ferencijoj, tat tapo pakeltas 
klausimas, kas veikti idant gau
ti nuo Amerikos valdžios pripa
žinimą Lietuvos Neprigulmybės. 
Rabinas Levinthal patarė ir be
veik pasižarėjo sudaryti tam 
tikrą komitetą iš Žydų politi
kierių ir fihansierių, kurie 'pa
sirūpins padaryti tinkamus žy
gius tame reikale.

Kadangi tą dieną Lietuvos 
Žydų pasiuntinis rabinas Šapi
ro dar nepribuvo Philadelphi- 
jon, pagal gautą telegramą pri
bus sausio 3 d. 4 vai. po pietų, 
tai padaryta sutartis, kad sau
sio 3 d. vėl butų laikoma kon
ferencija su Žydų pasiuntiniu ir 
Lietuviais, idant padarius tin
kamą pasikalbėjimą su pribu
vusiu iš Lietuvos žydų atstovu.

Sausio 3 d.- 6 vai. vakare, į 
rabino Levinthal namus pribuvo 
Lietuvių delegacija ir atvyko 
nuo vietos Žydų J. Ginsburg, S. 
Brown, rabinas Titlebaum iš 
New Yorko, rabinas B. Levin
thal, ir taipgi jau buvo atya-

PASIŽIŪRĖK VEIDRODIN IR TĖ
MYK SAVO DANTIS

Švarus dantįs parodo gerą sveikatą, kada ne
švarus dantįs yra ženklai blogos sveikatos. 
Daug kartų blogi dantįs pasidaro iš priežas
ties nerūpestingumo ir nepaisymo.
Pasižiūrėk Į veidrodį ir tėmyk ar tavo šva
rus dantis nepadaro nusišypsojimo linksmu. 
Paklausk savo dentisto, kodėl švarus, sveiki 
dantįs yra priežastimi geros sveikatos. 
Priprask nušveisti juos du kartu į dieną su 
gaivinančiu “COLGATE'S” Dantų Valytojų.
“GERI DANTIS — GERA SVEIKATA.”

Vardas “Colgate’s” ant toiletinių dalykų gvarantuoja 
Teisumų, Grynumų ir\ Rūšies Gerumų. įsteigta 1806.

Komiteto rinkimas atidėtas, o Qliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiimiiiiiiiiiuiuaiiiiiiiiiiiiniiiiliiiiiiililliiiiiiiiiiiiiiiiiug

Q GERB. q |
^Spragilo kampelio^ ižiavimo del rinkimo Centrali- 

nio Komiteto tapo palikta Lie
tuvos Misijai. Buvo nuomonių,

ŽiiioiVAŽIAVIMO
Lietuvos Valstybės Finansinė __ _______ ___ __ _____,

Misija Amerikoje šaukė visų L. kad toks suvažiavAnas butų su- 
L. Paskolos stočių pirmininkų šauktas Clevelande, Detroite ar 
stočių .ir veikėjų konferenci- Pittsburge.
ją. Taip ir man pasitaikė pro- Pagaliaus viskas draugiškai 
įga tame susirinkime būti. užsibaigė. Visi priėjo, kad vei- 

Atvažiavęs į tą Amerikos mil- kti išvien prie antros Lietuvos 
. Suvažia

vime dalyvavo trijų srovių žmo
nės: tautininkai, katalikai ir 
socialistai. Tiek tai apie šią 
konferenciją.

Šis stočių pirmininkų jr vei
kėjų suvažiavimas yra svarbus 
tuomi, kad prašalino visus nesu-, 
sipratimus tarp srovių. Rei
kia tikėti, dabar kunigai iš ka
talikų sravės nebandys varinė
ti per savo laikraščius partiji- 
nių kivirčų ir nekels savo par
tijos augščiau Lietuvos gerbu- 

ir likimo. Ten Buvęs.

žinišką miestą, pirmiausia ap- Apsigynimo Paskolos, 
lankiau Lietuvių įstaigas. Nu
ėjau į SLA. namą. Teko susi
pažinti su šios organizacijos 
|veikėjais. Matyt visi darbuo
jasi su pasišventimu ir energi
ja del Susivienijimo gerovės.

re-

Rabinas šapiro ir J. Ginsburg 
patarė tokį darbą varyti siste- 
matiškai, kad Lietuvos Atsto
vybė padarytų bendrą praneši
mą visoms didesnėms koloni
joms, kur tik daugiau žydų ap-Į Pasikalbėjęs su “Tėvynės” 
gyventa, kad vienu laiku visoj daktorium S. E. Vitaičiu, išė- 
Amerikoj paskolos darbas Lie- jau į Baltic States Banką, šios 
tuvai butų varomas. Lietuvių įstaigos namas atro-

Rabinas Šapiro nori pats y- do beveik vienas iš puikiausių 
patiškai susipažinti su Lietu- toje apielinkėje. Viskas, ma- 
vos Atstovais, idant bendriau tyt, moderniškai intaisyta.

Atėjus laikui, su New Yorko 
pažįstamais • Lietuviais sykiu 
nuvykom į Lietuvos Misijos pa
skirtą konferencijai vietą — 
Waldorf-Astoria viešbutį. Tai 
buvo sausio 12 d., 7 vai. vakare.

tuose darbuose susitarti.
Kadangi buvo parengtas pri

ėmimas Rabinui Šapiro, tai bū
tinai buvo pageidaujįama, kad ir 
Lietuvių delegacija tame priė
mime dalyvautų. Sutiko daly-, 
■vauti šie: Dr. Klimas, Julius A. 
Chimes ir J. Grinius.

Vakare sausio 3 d. nuvykus j 
minėtan priėmiman, vedant su
sirinkimą J. Ginsburgui, Lietu
vių delegacija buvo labai malo
niai priimta. Negalima pralei
sti nepaminėjus, 
Šapiro yra ne tik 
vos, bet 
mėj yra 
triotas. 
pudingą 
kalų užtarimo.
vieną pirk Lietuvos Laisvės Pa
skolos boną, teikt aukas ir gint 
Lietuvos Respubliką; esą tai 
vienintelė šalis pasaulyje, kur 
išpažįstama tikrai demokratiš
kos teisės, kur kiekvienas as
muo turi pilnintelę laisvę, kur 
kiek-vieno*' garbė ir nepaliečia- 
mybė paguodojama. Nėra vie
tos ir žodžių atkartot tą nuo
pelną ir gražią rabino Šapiro 
kalbą.

Lietuvių vardu kalbėjo Dr! 
E. G. Klimas. Nors kaip žino
ma daktarui nebuvo laiko prisi
rengti prie kalbos tokiame po
kylyje; vienok, reikia pasakyti,! 
Dr. Klimas savo užduotį atliko 
labai pagirtinai, kalbėjo Ang
liškai, ir Žydai tarsi, gaudyte 
gaudė Dr. Klimo žodžius, kad 
kuodąugiausia 
jus.

Ten pat ant 
daugiui esant, 
viam komitetui 
dėjo gi pirkti bonų Rosenblum 
už $500, J. Ginsburg už $500, 
Mann už $300 ir daugelis po- 
$100. Greitu laiku vėl bus susi
rinkimas Lietuvių ir Žydų at
stovų ir bus sutaisytas forma- 
lis Paskolos komitetas.

Matant, kad dar ne visi Lie
tuviai pataiko bendrai dirbti, 
kad yra dar ir tokių, kurie dar
bą ardo, nekurios Philadelphijos 
draugystės eina pirmyn ir per
ka bonus didelėmis apstimis: 
“Lietuvos Draugystė” metinia
me susirinkime nutarė ir nu
pirko už $500, nors jau pirmiau 
buvo už tiek pat pirkus, 
vių Piliečių Klubas Richmonde 
pirmiau pirko už $500, dabar 
vėl už' tiek pat pirko. Lietuvių 
Muzikalio Namo -Bendrovė pir
ko už $1,000, dabar metiniame 
susirinkime keta pirkti dar už 
tūkstantį. Na, vyrai, kas dau
giau ?' Pradžia gera, džiugi
nanti.

Vėlesni veikimai bus praneš
ti.

kad rabinas 
ką iš Lietu- 
žodžio pras- 
Lietuvis pa-

pilnoj .to 
ir tikras 
Jo kalba buvo ląbai įs- 
ir pilna Lietuvos rei-

Jis ragino kiek-

jais pasinaudo-

vietos, nors ne
išrinkta pasto- 
nariai, pasiža-

vio
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

savęs susikirto. Rimtes- 
kunigai kaltino kun. 
ir kun. Jakaitį, kam 
savo partijos reikalus 

reikalų ir 
Padiskusavus apie

Ke- 
jie

Lietuva ir Jos I
šiais lakas, kai i 

1 a tokia kova del' 

nepriklausomybės, s 

Urėti kitose valuty 

draugę, kurie nors i 
į aktingai prisidėti į

l urano darbo, tečiau

j dūlį politikų nuomom
pli į vieną a į kitą 

nelaiminga ta vaistyk 

tose valstybėse nesu 

oijanSsnūiĮ žmonių 

valstybė negali kapt 

sitrarkyti savo gyve

Kitų valstybių vi 

senai buvo pinučiu 

lybę, kuri apeirašk 

valstybių žmonių 

Pavyzdžiui, Lenkai 

ropoję stengiasi pa 

ralistus ir įaikraščii 

nerašytų Lenkų nege 

lybes. Irtaipelgda 

hi saro tikslų puiku 

žiurėkūne tik, ką ras 

JFnntnų laiknifių.

jo darniausia tai, ką 

jiems Lenkai. Irkiii 

tolioj pakraipoj tie I 

kalti savo skaitytojam 

tokia mintis, tat r 

skaitytojai buna privt 

šsuukti primestomis

Kaip turėtų Lietuvi 

su tokiais reiškiniais? 

mis yra nelengvai išs| 

aas. Tečiau ir šiam 

galima butų padaryti v

■ uis iingsnis, jei tie, ki

i daliai yra pasistatę ti
I formuoti užsienio gyi

litai pasistengtų išplė 

daibo dirvą.

Šiandien yra parašyta 

knygų apie Lietuvą. Be 

kas skaito užsieniuose, 

’ to tikrai pasakyti m 

Tenka girdėti, jog kai 1 

Vakarų Europos didi 

miestuose tų knygų apii 
, lovą negali surasti net i 

nė, kurie patįs gyva 
1 suojasi Lietuva. Tat k

B ma pasakyti apie kitas i
Nenuostabu todėl, k 

f' till Bžiiesją inmės, n 
laiškus Į Kauną, abejoj 

adresą konverte rašyti.

i kas tas, kad daogebs ne 

Lietuvos nuo Latvijos, 

kiais atsitikimais dažnia 

da abu adresu, būtent: i 

■* Lietuva, ir - Kaunas, 1

Matyt, rašytojas taip di 

adresą mano, jog tokiu 

; liuntinis greičiau pasieks

■ salą.

šiaip ar taip kalbant, 

dalykų padėtis mums yra i 

to tuo atžvilgiu, kad ji si 

rina musų priešininkų p 

jai Ir nesenai bnvnsiej 

Latviais nesutikimai daugi 

kilo iš to, kad Lietuviai ir 

risi vieni kitų kap reOdanl 

į pažįsti Lenkai to tik ir i 

1 jo, kad mes su savo kaimy 
Į suipyttume.

Kalti musu informacijos 
| rai, kurie labai maža arba

“bedieve”, ko tu taip bijai. 
Yra tokių daugybė, kurie 
stačiai paklydę per savo 
tamsumą ir iš kito galo su
prastą “netikėjimą”.

— Ale jeigu tu butum bu
vęs kunigėlis, kaip tave 
vai norėjo išmokyti, tai 
taip nekalbėtum.

— Kas butų buvę, tai 
tas klausimas, o kas yra 
matai. Kunigai, kuriuos 
tūlė šventais vadini, yra 
gi dideli bedieviai ir grieš- 
ninkai, kurie neprisilaiko 
jokio padorumo. Iš šimto 
ar rasis vienas tikrai kuni
giškas; o visi kiti neverti ir 
to mokslo, ką prieš ėjimą į 
seminariją gavo.

— Žegnokis, žegnokis, tu 
šitaip kalbėdamas: kibą ta
ve pats licipieras apsėdo!

— Tu, tetulę, kaltini ir ne
žmoniškai smerki “bedie
vius”, kurie tikrai supras
dami gerą ir žmonių reika
lus stengiasi juos apšviesti, 
o už kunigėlius galvą gul
dai.

— Ba, vaikeli, jie yra Die
vo tarnai ir kėravoja musų 
dūšioms kelią į dangų.

— Klysti, tetule, nes ku
nigai, kokių jų yra, ne tik 
kitų dūšias pragano, bet ir 
savo. Iš jų gyvenimo' gali
ma surankiot tokių baisių ir 
šlykščių dalykų, kad papra
sto, griešno žmogelio prasi
žengimai lieka visai nežy
mus.

— Aš tau sakiau, kad li
cipieras tave apsėdęs: kaip 
tu drįsti šitaip prieš šven
tą tikėjimą bliuznyt ir pa
niekint Dievo tarnus.

— Kunigai ir davatkos 
turi gerą “argumentą” su 
Vadinamais “bedieviais” su
siginčiję: tuoj, jeigu kas a- 

„ P*6 jy blogumus žodį prasi- 
apie mokytus žmones, kurie tarė, rėkia, kad jie bažny- 
nepildo tokių aklų prisaky- čias griauna, Dievą ir tikė- 
mų, kaip nieko nežinantieji, jimą “išnevožija” ir viską. 
Viskas ką mokyti žmonės kitą padaro. O tuo tarpų 
daro, daro su žinia ir su iš- permetantis teisybę žmogus 
tyrimu... Užtai jie, žinoda- parodo kas yra bloga iš jų 
mi tas pačias paslaptis, ką pusės ii’ kad jie nedaro taip 
kunigai pabažniems žmone- kaip jų užduotįs rodo.
liams nori įšnekėti, joms ne- m" ” ““
tiki. _ . _ , _

— Kaip gi negali tikėti, gero padarė, ir viską tik iš 
jeigu kunigai teisybę sako, savo galvos išmislini..

— Aš ir sakau: jie žino- — Nereikia mislyk, reikia

BE-

tė- 
ši-

ki- 
tai 
te- 
ir-

TETAI RUPI IŠ KUR 
DIEVIAI DYGSTA.

— Vaikeli, pasakyk man, 
kodėl visi mokyti žmonės 
pavirsta Į bedievius ir šliup
tarnius ir nebūna tokie die
vobaimingi, kaip mes, pras
ti katalikai?

— Turi klaidą, tetule, nes 
ne visi mokyti “bedieviais” 
virto; anot tavo kalbos, ir 
kunigai butų bedieviais, — 
juk ir jie mokslus ėjo.

— Ne, ne, vaikeli, aš ant 
kunigų taip nesakau ir net 
griekas' butų pamislyt.

— Bet čia vėl tavo klai
da: ne visi kunigai yra die
vobaimingi, nors juos ir va
dinat šventais.

— Tik šliuptarniai ant tų 
kunigėlių visokias melagys
tes išmislina — jie visi yra 
dori ir geri žmonės. Pas
kui visi kiti mokyti žmonės 
yra velniams dusias parda
vę, ir tu jų tarpe, ba iš jau
nystės tėvai leido į kunigus 
ir davė mokslo, o tu nėjai ir 
dabar tik šliuptarnius pla
tini ir išnevožiji tikėjimą.

— Nemislyk taip blogai

DETROIT, MICH.
TMD. Ohio ir Michigan Valstijų 

Apskričio reikale.
TMD. 68 kuopa, kuri' yra šio 

apskričio nariu, savu laiku bu
vo paskelbusi “Dirvoje” forma
li atsišaukimą į kitas šio apskri
čio kuopas: ką jos mano apie 
išleidimą paskaitos “Emocijos 
ir jų Kultūra”. Bet iki šiolei 
nei viena kuopa nėra išreiškusi 
savo nuomonės. Teisybė, nėra 
tai skubus reikalas su išleidi
mu minėtos paskaitos, tečiau 
apkalbėsi apie naudingumą ir 
galimybę ją išleisti, dabar yra 
laikas.

Musų nuomone, paskaita “E- 
mocijos ir jų Kultūra”' turėtų 
nemenką svarbą musų literatū
roje, nes yra rimtas moksliš
kas veikalėlis iš žmonijos psi
chologijos. Tokių raštų musų 
literatūroje mažai yra. Todėl 
išleisdami minėtą paskaitą at
liktume savo užduotį — pasi
tarnautume apšvietos idėjai. 
O antra, šis apskritis, įsigyda
mas paskaitą ir apmokėdamas 
už ją porą desėtkų dolarių, ne
manė jos sunaikinti, bet prisi
dėti prie apšvietos platinimo, 
kaip musų organizacijos įsta
tai rodo.

Dar palieka klausimas: ar y- 
ra galimybė, delsi mažo šio ap
skričio turto, paskaitą išleis
ti. Čia reikėtų duoti štai kokį 
paaiškinimą. Rankraštis — pa
skaita rašyta ant ‘typewriterio’ 
ir turi 14 puslapių. Spausdi
nant- nedidelio formato pasida
rytų apie 32 puslapiai daugiau
sia. Spausdint nedaugiau kaip 
1,000 egz. po 15 centų parduo- 
damaja kaina. Pirmiau duot 
ją perleist kad ir per žurnalą 
"Artoją”, tai lėšuotų tik popie- 
ra, spausdinimas knygelėn, vir
šeliai ir susiuvimas, o statymas 
jau nelėšuotų. Tokių budu lai
da vidutiniai apsieitų nedau
giau $50. Neužtekus pinigų iš 
apskričio iždo apmokėjimui už 
išleidimą, trukumą galėtų pa
skolint kuopos su išlyga, kad 
pardavus jos atsiims savo pa
skolą arba už paskolos sumą 
paims tiek knygelių.

Šitaip nusimanydama 68 kuo
pa susirinkime laikytame gruo
džio 26 d. nutarė, kad minėta 
paskaita butų išleista, jeigu ki
tos šio apskričio kuopos su tuo 
sutiktų. Gi šiuom sykiu lai 
kuopos pasvarsta savo nuomo
nes ir praneša per apskričio or
ganą “Dirvą”.

Varde TMD. 68 kuopos, 
Valdyba:

K. Šnuolis — pirm.
F. Motuzas — rašt.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Konferencija.

L. L. P. konferencija įvyko 
sausio 12 d., prasidėjo 7:42 vai. 
vakare. Susirinkimą atidarė 
'Lietuvos atstovas gerb. J. Vi
leišis, paaiškindamas jo tikslą. 
Pirmininku šio susirinkimo ta
po vienbalsiai išrinktas pats J. 
Vileišis, raštininku — J. J. Biel
skis. Svarbiausias tikslas buvo 
apkalbėti apie Lietuvos paskolą 
ir išrinkimas Centralinio Komi
teto.

Pirmiausia buvo kalbama a- 
pie paskolą; gerbi Vileišis davė 
pastabą, kad nekalbėti apie ne
pasisekimą sukelti penkių mili
jonų, o tiktai padaryti planus 
apie paskolos varymą ateityje. 
Kalbėtojai vienok nevisi tvarkos 
prisilaikė.

Svarbu paminėti iš šio suva
žiavimo tas, kad kalbant apie 
paskolą Lietuvai patįs kunigai 
tarp 
nieji 
mėšj 
stato
gščiau Lietuvos 
gerovės.
skolą, likosi nutarta daryti "an
trą Lietuvai paskolą, pavadi
nant Lietuvos Apsigynimo Pa
skola.

Nuo užbaigimo pirmos pas
kolos iki pradėjimo antros pa
daryti trumpą pertrauką. 1 Bus 
tiktai toks laikotarpis pertrau
kta, iki susitvarkys dalykai ir 
bus galima pradėti antrą.

Buvo kalbama, kad prie ant
ros paskolos reikia perorgani
zuoti ir visas buvusias stotis. 
Bet apkalbėjus pasirodė, kad 
nebūtų gera tai daryti, todėl ir 
tapo nutarta palikti tas pačias 
stotis su jų valdybomis. Jeigu 
randasi stotyse vienas-kitas as

muo, kuriam butų pritrukę e- 
nergijos, gali atsisakyti, o jo 
vieton parinkti kitus.

Toliaus buvo svarstoma apie 
rinkimą Centralinio Komiteto, 
kuris užsiimtų tvarkyti pasko
los reikalus. Beveik visi susi- 

tame ap- 
' kalbėjime. Kun. Kemėšis ir 

kun. Jakaitis buvo tam priešin
gi ir bandė nurodyti, kad šis 
susirinkimas nesąs demokratiš
kai sušauktas. Bet vėliaus iš 
kitų atstovų paaiškinimų pasi
rodė, kad konferencija yra ga
nėtinai demokratiškai sukvies
ta ir atstovaujama. Susirinki
me 'buvo daugiausia Paskolos 
stočių pirmininkai, o jie buvo 
išrinkti 'Lietuvių/ visuomenės, 
jie turi pasitikėjimą nuo visuo
menės ir kaipo tokie' pilnai gali 
rinkti centralinį komitetą.

Nors viskas buvo šiame klau
sime išaiškinta, vienok kun. Ja
kaitis užreiškia, girdi: MES at
sisakom rinkimuose dalyvauti. 

, Čia ir vėl įvyko smarkus ku
nigų tarpe susikirtimas. Kun. 
Milukas griežtai užprotestavo 
prieš kun. Jakaičio vartojamą _ 
“mes” ir nurodė, jog kun. Ja
kaitis 
“mes” ar katalikų visuomenės, 
o tik save vieną ir todėl negali 
taip kalbėti ir tegul nevartoja 
žodį “mes”, o tiktai “aš”. Jei
gu, girdi, sako kun. Milukas, 
kun. Jakaitis nenori rinkime 
dalyvauti, tai gali išeiti — tai 

; viskas.
Gerb. Vileišis,'matydamas to

kį užsivarinėjimą poros kunigų, ) 
(patarė, kad butų Centralinio)

Lietu- rinkusieji dalyvavo

Liet. Draugijų Sąryšio 
Spaudos Komitetas.

REIK AL AUJAM
AGENTŲ 

Platinimui ‘‘Dirvos” 
Jus; kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”. 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų,

“DIRVA” 
7907 Superior Avenue

Cleveland, O.

pa-

nereprezentuoja jokių

— Tu, vaikeli, negali pa
rodyt, kur ką kunigėliai ne-

— Aš ir sakau: jie žino- — Nereikia mislyk, reikia
darni tą teisybę, nenori nie- tik žiūrėt į faktus. Paėmus 
kais laiką gaišinti. A-----:1""" T

— Jeigu .tie mokyti žino, 
kad yra dangus, pekla,1 vel
niai ir viskas ką kunigai sa
ko, ir kad nereikia griešyt, 
tai ko jie griešina?

— Tetulėj aš sakau, kad 
jie gerai žino, jog nėra nei 
tokių sutvėrimų kaip raguo
čiai, nei tokių vietų kur jie 
gyvena, už tai ir netiki tam. 
Tai visa paslaptis apie mo
kytų žmonių nedievobaimin- 
gumą.

— Ale kam jie griešina — 
pėtnyčioj mėsą valgo, nenu-

NAUJI Metai
Nauji LAPAI

Puikus Sieninis Kalendorius 
1921 metų DYKAI! Prisiųsk 
2c. štampą apmokėjimui per
siuntimo lėšų, prisiųsim ka
lendorių. Reikalaukit tuojau.

The Sen-Rayto Co.
6617 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, 0.

LIETUVOS MISIJOS
ADRESO PERMAINA

Nuo Sausio mėnesio 1 d. 
visais reikalais kreipda
miesi Lietuvos Misijon 

adresuokite sekančiai:

Lithuanian Representative 
162 W. 31st Street 
New York City.

tik Amerikos Letuvių ku
nigų istoriją, kuriuos mes 
geriausia pažįstame: kiek 
čia buvo kruvinų muštynių 
del parapijų turtų, kiek ne
kaltų žmonių buvo policijai 
kunigų įskųsta visokiais nu
sidėjėliais, kiek nuo- tų ku
nigų nukentėjo parapijonų 
ir kiek vargšių gaspadinių 
į bėdas pakliuvo. Ar reikia 
didesnio prasižengimo prieš 
tą patį Dievą, kurio vietą 
jie sako užima ant žemės?

— Vaikeli, bažnyčia yrą 
Dievo namai ir užtai jokie 

siima prieš bažnyčią kepu-1 bedieviai neturi kištis ir ru- 
rių ir neina spaviedriės?

— Tas nėra griekas, te
tule, nes visa svarba kuni
gų mokinimų yra tik palai
kyti žmogų ant doros kelio: 
aiškinti blogumą laužymo 
valstybės įstatymų, skriau
dimą artimo ir darymą ki- ____  A
tokio blogo kaip sau taip ir šia apie bažnyčios pinigus, 

" ' ” ’ ’ ’ '. tas tuoj gauna bedievio, ir
- bolševiko vardą. Jeigu baž- 
> nyčia yra. Dievo ir žmonės 
. yra Dievo sutvėrimai, tai jų 
turtai ir turėtų būti žinomi 
tiems patiems žmonėms. 
Nuo senovės yra pasakyta: 
“Dievo balsas yra žmonių 
balsas”, taigi kunigai turė
tų to balso klausyti, o ne 

Tada tik jie 
ir žmonių 

—..— To iš kunigų nesu
laukdami, žmonės atsimeta 
nuo jų valdžios ir taip atsi
randa “bedieviai”, kurie iš- 
tikro yra nuskriausti žmo
neliai.

— Kaip matau, tu visai, 
vaikeli, į šliuptarnius pa
virtai- ir aš turėsiu išsispa-

I pintis kur kunigėlis pade
da bažnyčios pinigus.

— Bedieviai ir nesirūpi
na, bet ima rūpintis patįs 
vargšai žmoneliai, kurie del 
Dievo suaukauja, o vis tų 
negana. Bet jei kuris drą
sesnis parapijonas paklau-

kitam. Bet- gaila, kad kuni
gėliai mažai į tai domos at
kreipia, o tik bubnija apie 
dūšių kepimą pragare, vel
nius ir aukas bažnyčiai. Vi
si pamokyti žmonės supran
tą įstatymus, doros pama
tus ir gerumo principus ir 
todėl jiems nėra reikalo ei
ti į bažnyčią tų pamokini
mų klausyti.

— Ale kodėl jie neina spa- 
viednės? >

— Tavo, tetule, “spavied- 
nė”. nėra dusios išganymas, 
ir kurie daug spaviedojasi 
tie daug ir griešija; taipgi 
“spaviednė” nebuvo įvesta 
nuo pat prasidėjimo Skleis
tis krikščionybei, o vistiek 
žmonės į dangų patekdavo.

— Tu, vaikeli, visada esi viedot kunigėliui, ką tu man 
priešingas ką tik aš kalbu 
ir nori mane į bedievius pa
versti.

— Blogas butų iš tavęs 
sutvėrimas, jeigu liktum ta

užsmelkti jį. Tad 
butų tikri Dievo i: 
tarnai. To iš kuni

Prospect 213)

THEF.W.
Generoliški perta 
tojai bankiniu šėpų 

kilojam, išli
3400 St Clair Ave

Elektriški Pa
Ki

Du yra elektrii 
būti kiekviename 
dabar kovoja su i 
Jojas ir Elektriški

pripasakojai.
— Kunigėliai tokių tik ir 

laukia, nes sužino, kaip kas 
apie juos mano, paskui dar 
labiau gali juos iškeikt.

Elektriškas Šild 
kambarį šiltai laik 
(rikšas Šildymo Pa 
šildymą ir paliuosu 
m

Abu šie elektrišk 
prieinama kaina b 
Krautuvėje.

THE ILLUMINA
Illuminati 

Public,
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— Kaip matau, tu visli, 
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lukia, nes sužino, kaip kas x

Lietuva ir Jos Draugai
šiais laikais, kai eina šiokia 

ar tokia kova del' respublikos 
nepriklausomybės, svarbu yra 
turėti kitose valstybėse savo 
draugų, kurie nors ir negalėtų 
aktingai prisidėti prie musų 
varomo darbo, tečiau galėtų di
džių politikų nuomonėse nukrei
pti į vieną ar į kitą pusę. Juk 
nelaiminga ta valstybė, kuri ki
tose valstybėse nesuranda sau 
užjančiančių žmonių — tokia 
valstybė negali kaip reikiant su
sitvarkyti savo gyvenimą.

Kitų valstybių valdžios jau 
senai buvo pąmačiusios tą ga
lybę, kuri apsireiškia svetimų 
valstybių žmonių palankume. 
Pavyzdžiui, Lenkai Vakarų Eu
ropoje stengiasi papirkti žur
nalistus ir laikraščius, kad tik 
nerašytų Lenkų negerąsias ypa
tybes. Ir taip elgdamiesi Len
kai savo tikslą puikiai pasiekia, 
žiūrėkime tik, ką rašo daugelis 
Francuzų laikraščių. O jie ra
šo dažniausia tai, ką diktuoja 
jiems Lenkai. Ir kai nuolat ima 
tokioj pakraipoj tie laikraščiai 
kalti savo/ skaitytojams į galvą 
tokias mintis, tat nenoromis 
skaitytojai būna priversti per
sisunkti primestomis idėjomis.

Kaip turėtų Lietuviai kovoti 
su tokiais reiškiniais? Klausi
mas yra nelengvai išsprendžia
mas. Tečiau ir šiame dalyke 
galima butų padaryti vaisinges
nis žingsnis, jei tie, kurie spe
cialiai yra pasistatę tikslu in
formuoti užsienio gyventojus, 
labiau pasistengtų išplėsti savo 
darbo dirvą.

šiandien- yra parašyta keletas 
knygų apie Lietuvą. Bet ar jas 
kas skaito užsieniuose, ar ne— 
to tikrai pasakyti negalima. 
Tenka-girdėti, jog kai kuriuose 
Vakarų Europos didesniuose 
miestuose tų knygų apie Lietu- 
tuvą negali surasti net tie žmo
nės, kurie patįs gyvai intere
suojasi Lietuva. Tat kas gali
ma pasakyti apie kitus žmones?

Nenuostabu todėl, kad kar
tais užsienių žmonės, rašydami 
laiškus į Kauną, abejoja kokį 
adresą konverte rašyti. Daly
kas tas, kad daugelis neatskiria 
Lietuvos “nuo Latvijos, ir to
kiais atsitikimais dažniausia de
da abu adresu, būtent: Kaunas, 
Lietuva, ir — Kaunas, Latvija. 
Matyt, rašytojas taip dėdamas 
adresą mano, jog tokiu 
siuntinis greičiau pasieks 
satą.

šiaip ar taip kalbant,
dalykų padėtis mums yra nema
loni tuo atžvilgiu, kad ji sustip
rina musų priešininkų pozici
jas. Ir nesenai buvusieji su 
Latviais nesutikimai daugiausia 
kilo iš to, kad Lietuviai ir Lat
viai vieni kitų kap reikiant ne
pažįsta. ' Lenkai to tik ir norė
jo, kad mes su savo kaimynais 
susipyktume.

Kalti musų informacijos biu
rai, kurie labai maža arba be-

veik nieko nedaro tam, kad už
sienių laikraščiuose butų nors 
retkarčiais rašoma apie žymes
nius Lietuvos gyvenimo atsiti
kimus. Jei ir toliau bus taip, 
tat sunku bus įgyti kitose val
stybėse užjaučiančių musu rei
kalams žmonių. (“L. U.”)

raičių apielinkės gyventojai, ne
žiūrint nei tautos nei tikybos 
skirtumų, siunčiame Lietuvos 
kariumenei didžiausią padėką. 
Lapkričio 21 d. Lenkai buvo iš
mušti iš Giedraičių, tiktai gir
dėtis: “Vyrai, pirmyn, į karę, 
valio ir valio!....” Yra sužei
stų ir ramių gyventojų. Daug 
apdraskyta nuo Lenkų šrapne
lių namų. Lenkai niekuomet 
nepamirš Giedraičių ir šito di
delio smūgio. (“L. Uk.”)

WHEELING MIESTE - KITOSE DURYSE PRIE WEST VIRGINIJOS 
GAZO LAUKŲ — UŽEINANTIS GAZO STOKUMAS PRIPAŽINTAS

budu 
adre-

tokia

pie juos mano, paskui dar 
abiau gali juos iškeikt

j TENENIAI, Tauragės apsk.
Du varstu už Tenenių yra 

Adomavo dvaras. Kaip senes
nieji čionykščiai gyventojai pa
sakoja, čia kitą kartą gyvenęs 
dabartinio Lenkijos galvos Pil
sudskio tėvas ir valdęs šioj apie- 
linkėj penkis dvarus-dvarelius 
ir kaž kur Vilniaus gubernijoj 
Zalavo dvarą. Bet nusigyveno 
ir 1908 m. Rusų valstiečių ban
kas išdalino vietiniams valstie
čiams buvusius čia jo dvarus, 
o Adomavas teko Milaševičiui. 
Pilsudskis turėjęs 5 sūnūs ir 2 
dukteris. Vyresnieji buvę Juo
zas ir Jonas. Caro laikais da
lyvavę caro Aleksandro II nu
žudyme ir slapstęsi ilgai po mi
škus. — žmonės, išgirdę Pil
sudskio vardą ir karę su Len
kais,- kalbasi, kad jisai ateinąs 
savo dvarų nuo valstiečių atsi
imti, ir bijosi Lenkų kaip pik
tos ligos. (“L. Uk”)

Kas tiktai Lietu-

GIEDRAIČIAI, Vilniaus ap.
Gal nei vienas miesčiukas ne

nukentėjo tiek nuo Lenkų plė
šikų kaip Giedraičiai. Per du 
mėnesiu čia tęsėsi mūšiai, ir ne 
vieną kartą jis buvo perėjęs iš 
rankų į rankas, žmonės sako, 
kad tokių didelių mušiu dar ne
buvo musų apielinkėje. Lenkų 
kariumenės visuomet būdavę 
daugiau. Lenkų kareiviai sa
kydavę: mes galim eiti tiktai 
jki Giedraičių, o toliaus mums 
mirtis nuo vietinių gyventojų, 
čia buvo keletas legioninkių. 
Jas Lenkų kareiviai vadino “lit- 
večkomis”, nes jos atėjusios, 
sako, iš Kauno. Per Lenkų vie
špatavimą viskas buvo apmirę, 
tiktai ir girdi: plėšįmus, vagys
tes, Areštus.
viška, viskas buvo išjuokiamą, 
persekiojama.
naikino Marciniškių Graužinio 
dvarą, nes jo šunus tarnauja 
Lietuvių armijoje.

Prie Lenkų “rojaus” Lietu
viai bijodavo kalbėti Lietuviš
kai, nes šnipu apšaukdavo. Iš 
žydų Lenkai paskutinį svarą 
duonos išnešė, paskutinius mar
škinius atėmė. Sunkus gyve
nimas buvo prie Lenkų legio- 
ninkų Lietuviams ir žydams, 
tiesiog iš proto buvo galima iš
eiti. Gal nėra visame pasauly
je tokių žiaurių žmonių, kaip 
Lenkai!....■ Patįs Giedraičių 
Lenkberniai jau nebetiki Len
kams, nes mato aiškiai, kaip ant 
delno, kad visur kame Lenkų 
melagystės, žiaurumai, plėši
mai ir vagystės..,.

Dėką Lietuvos kariumenės 
narsumui, Giedraičius ir musų 
apielinkę išvadavo nuo barba
riško Lenkų jungo. Mes Gied-

Lenkai visai su-,

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Elektriški Patogumai Sergančiojo 
Kambaryje

Du yra elektriški dalykai, kurie turėtų 
būti kiekviename Clevelande name,' kurie 
dabar kovoja su liga — Elektriškas Šildy
tojas ir Elektriškas Šildymo Padas.

Elektriškas Šildytojas palaikys ligonio 
kambarj šiltai laike didelių šalčių. Elek- 
trikšas Šildymo Padas suteiks patogų ap
šildymą ir paliuosuos šnuo gėlimo ir skaus
me

Abu šie elektriški padarai galima pirkti 
prieinama kaina bile Elektriškų Daiktų 
Krautuvėje.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building 

Public Square

Gruodžio 18 d. Giedraičių ruo- 
Krivalėdų, Pustilkų ir Popiškių 
žte j esančius neutralėj zonoj 
kaimus atvyko apie 100 Len
kų kareivių. Pasiplėšę pasi
traukė. Kitur nieko ypatingo.

PLOKŠČIAI, šakių apsk.
Lapkr. 28 d. į Plokščius at

vežė nužudytą žmogų. Nužu- 
dytasai yra buvęs prie Rusų 
unteraficierius ir mokėjęs vi
sokius darbus, buvęs meisteris. 
Visa jo kaltė, kad su pačia ne
sutiko.

Plokščių apielinkėje žmonės 
labai mėgsta degtinę gerti. Ge
ria, seni, geria jauni ir maži. 
Bet iš tokių girtavimų dažnai 
buna liūdnų atsitikimų. Čia 
paminėsiu vieno žmogaus liūd
ną likimą. Silvėnų kaimo Mar
tinkevičius vieną gražią dieną 
girtas pakliuvo į kalėjimą. Ry
tojaus dieną buvo rastas -kalėji
me -nevygas. Po tyrinėjimų pa
aiškėjo, kad nuo alkoholio tul
žis perplyšusi.

Musų apielinkėje tokių* atsi
tikimų dažnai buna, kad degti
nė daugumą žmonių be laiko į 
kapus nuvaro. O valdžia mažai 
į tokius liūdnus įvykius kreipia 
domos. Rodos ir žmonėms bu
tų laikas susiprasti, reikėtų me
sti girtavimą. O labiausia jau
nuomenė turėtų liautis girta
vus, nes degtinė be laiko į ka
pus nuvaro. (“L. Uk.”)

RIETAVAS.
žmonės kaltina valdžią, kad 

neužmoka už rekvizicijas, saky
dami: kad bent orderius pri
imtų už žemės mokesnius, o ne
žiūri, kad valsčiaus valdyba į 
iždinę užmokėjo orderiais, su 
rinktus pinigus laikydama spin
toje. žmonės skundžiasi, bet 
nežino kas kaltas. Valsčiaus 
Taryba turėtų tuo pasirūpinti.

ANGLIJOS ATSTOVAS.
Kaunan atvažiavo prof. Si

monas, kurį Anglų valdžia yra 
paskyrusi pirmininkauti arbi
tražo komisijoj Lietuvos-Latvių 
sienai nutiesti. Lietuvos Val
džia paskyrė į arbitražo komisi
ją: prof. Būgą, kn. Bielskų ir 
M Yčą. (“Karys”)

TVERS FEDERACIJĄ.
Kaip praneša Lenkų laikraš

čiai, pulk. Chardigny būdamas 
Varšavoj pasakęs, kad jis pasi
stengsiąs sudaryti federaciją 
(sąjungą) tarp Lietuvos ir Len
kų gintis nuo bolševikų.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte *ki 12
3 iki 6 po pietų
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12 "

8115 St. Clair Avenue

Wheeling, West Virginijoj, kuris randasi ant slenksčio prie gazo laukų to
je valstijoje, pripažįstama apsireiškiantis gazo ištekliaus baigimassi. Tas 
aiškiai parodoma sekančiame editoriale, paimtame iš Wheeling© žymes
nio laikraščio, The Register. Clevelandas, esantis 200 mylių atstu nuo 
gazo laukų ištikro nemažiau turėtų rūpintis apie savo gazo išteklių, kaip 
miestas, kuris randasi daug patogesnėje srityje.

Duodamas liudymus vie-

Yra visai naturališka, kad protestų audra pakiltų, kuomet 
visuomenės reikmenų kainos pakėlimas paskelbiama, ir tai tei
singa, nes kitaip išsivystytų patraukimas iš nekuriu pusės pasi
pelnanti. Atsakanti ištyrinėjimai priežasčių ir bandymų pa
kelti kainas visuomet yra įsakomi ir turėtų būti taip padaryti. 
Žmonės, kad išsigelbėti nuo nuo jiems užmetamų prievartą di
delių naštų, turi prieštarauti ir ginti savo reikalus, per savo le- 
gislatūrų atstovus ir Viešas organizacijas.

Vėliausias prašymas pavelyti pakelti kainas pakilo nuo Na
tūrali© Gazo Kompanijos iš West Virginijos, korporacijos kuri 
darė biznį Wheeling© per praėjusius porą desėtkų ar daugiau 
metų. Šitam norimam kainos pakėlimui priežastis išstatoma 
gazo mažėjimas. The Register pilnai persitikrinęs, jog stoku- 
mas yra; kad natūrali© gazo’išteklius šioje šalies srityje smar
kiai nyksta ir turį būti taupomas, jeigu norima dar jo turėti 
kokiam daugesniam metų periodui.
šuose klausinėjimuose Youngstowne pereitą savaitę, Dr. I. C. 
White, valstijos, geologistas, išreiškė nuomonę, jog West 'Vir
ginijos gazo laukai galės tęsėti apie desėtką metų prisilaikant 
ekonominių pamatų, ir kad dabartiniu sunaudojimo saiku jo 
neužteks nei penketui metų. Kas yra teisybė apie West Vir
giniją, yra lygiai teisybė ir apie vakarinę Pennsylvaniją ir 
apie rytinę Ohio, iš kur yra gaunama Wheeling© gazas.

Nėra abejonės, Dr. “White žino savo užduotį. Todėl tai, jo 
paskelbimas apie gazo kompanijos padėjimą, jog stokumas jau 
apsireiškia, gali būti priimtas už tiesą, akivaizdoje ko ta kom
panija ir nori įvesti padidintą kainą, kad tebesantis gazas galė
tų būti Gėdijamas tik del naudojimo naminiuose . reikaluose. 
Jeigu industrijaliai naudotojai, kurie sunaudoja didelę dalį 
Wheeling© gazo, galėtų būti panaikinti per siūlomą laipsniuo
jančią mokesties sistemą, tiek daug gazo .butų galima sutau
pyti del namų naudojimo su daug žemesne kaina, kaip yra rei
kalaujama nuo ‘didžiųjų naudotojų.

Naturalis gazas yra toks patogumas, kuriam pavaduotojo 
nesiranda. Devynios dešimtos dalįs šios šalies žmonių nežino 
gazo patogumo ir gal niekados, to nepatirs. Kaip rodos, Wheel- 
ingo gyventojams išstatyta pasirinkimas mokėti dalimai pa
didintą kainą pagal laipsniuojančios sistemos, kuri kįla pagal 
daugumo sunaudojimą, arba j keletą metų likti visai be jo.

WHEELING, W. VA., REGISTER 
SAUSIO 2, 1921.

(Skelbimas iš The East Ohio Gas Company)

ATSKAITA
Komiteto Vilniaus Atvadavimui 

, Remti, už Gruodžio mėn.
(Visos žemiau paminėtos au

kos yra surinktos Dr. D. Alsei
kos prakalbose, išskyrus tas, 
kur aukotojų vardai pažymėti.)
Gruodžio 5 ALTS. 9 kp. sureng

tose prakalbose Cambridge,

\ I LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike. 
Partraukiame, iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

„ Žmogue kasosi galvą. 
ii u . - Paien8v'nl niežėjimą.
II 11 II I l| !l llir-ll!ril|l Kasįmasi pasidaro papro-

_ . |Į]| llį! M čiu. ir tuomet žmogus ka- 
II Vi I____________________ s9si ncjučioms. Bet jis
J JI___ Žino, kad jam niežti, ir

A Sįa“Ifter-i-sfflSMHL2/ Vyrai ir moteris kenčia 
I' p,_ niežėjimą nuo pleiskanų,
I- ■ \ X/ ' o kenčia bereikalingai,

"'* JZJvZ i x ? nes n*cžėjim^ galima
. 1 ( . ~ ■ ’ < lengvai prašalinti. Nebusdaugiau niežėjimo, kaspiiosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 

įvykstančių nou pleiskanų
Jht U J? r* S 

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. , ‘

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: '

$259.90 
$30.00 
$58.00 
$28.15

Mass. $40.411 Worcester, Mass.
Gr. 5 ALTS. 7 kp. prakalbose S. I Westfield, Mass.
Boston, Mass. $90.78 Northampton, Mass.
Gr. 6 W. Lynn, Mass. $26.31'Gr. 27 Lewiston, Me.
Gr. 7 ALTS. 33 kp. prakalbose' J. Žilinskas, Von Lear, Ky. $2.00
Norwood, Mass. ■ $45.35 Rumford, Me.
Gr. 8 ALTS. 22 kp, prakalbose Thompsonville, Conn.
Newton U. Falls, Mass. $31.13 - 
Gr. 11 Montello, Mass. $39.31 
Gr. 12 Lawrence, Mass. $28.50 
Gr. 13 Lowell, Mass. $30.70 
J. Versiackas, iš Cambridge,

Mass.
Haverhill, Mass.
Gardner, Mass.

$101.80
$75.00

Viso $1,041.66
Varde Komiteto Vilniaus At

vadavimui Remti, visiems auko
tojams ir prakalbų rengėjams 
tariu širdingą ačiū! Taipgi kvie
čiu visus geros valios Lietuvius

ypač dabartiniu laiku, kuomet 
Vilnius yra Lenkijos junkerių 
rankose. Taipgi kviečiami yra 
kolonijų veikėjai, kur tik gali
ma, surengti Dr. D. Alseikai 
prakalbas.

M. L. Vasiliauskas, 
Kom. Vilniaus Atv. Remti sek.

Chardon, O., Vieni motina, 
matydama, kad trįs jos vaikai 
sudegė gaisre, pati atsisakė iš 
degančio namo bėgti ir 
žuvo.

Jei bus perleista bilius, 
valstijoje 14 metų vaikai

tenai
$5.00

$60.66 ir Lietuvaites kiek galint au-
$58.58' kauti Vilniaus atvadavimui, oI būti priimami darban.

Ohio 
galės
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yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. (g) 
Mediciną praktikavau per 40 metų. .
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju ._ .
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland A v. ir East 55th Street. 

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-

Baigta .. ________ ___ ____
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligą.

Mokslą; Registruotas, ra Leidimu

S



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ■
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

~ ‘ ----- ‘ ‘

I NAUDOKITĖS ’Kiti knygynai noriai parūpintų 
! ..ionVin Vnvtrn ipiffu tik butu toVMVrVMa ic I visokių kny^’ jeigu tik butų to 

1A1N Y Li 11NA1O jg jų reikalaujama. Dar vis.

šįmet Clevelandas apvaikščio- Panedėlį ‘niekam nežinant čia 
ti Lietuvos Neprigulmybei, kuri I buvo atvykęs naujai išrinktas 
paskelbta vasario 16 d., 1918 Suv. Valstijų prezidentas Har
in., rengia dideles prakalbas.va-’ 
sario 13 d., nedėlioj, nuo 5 vai. 
po pietų, Lietuvių Svetainėje, 
6835 Superior avė. Kalbėti at
važiuoja Dr. D. Alseika, nese
nai atvykęs iš Lietuvos, kurio 
maršruto diena tuo tarpu pasi
taiko Clevelande. Neužmirškit 
tos dienos.

ding su savo žmona. Viduryje 
miesto jam besisukinėjant nie
kas ir nepažino, nors eidami ir 
pažiurėjo. Atsilankymas buvo 
jo paties reikaluose, ne politiš
kas ir ne istoriškas.

Pereitą savaitę naujame Han-

Nuo plaučių ligų Clevelando 
ligoninėse miršta daugiau negu 
ketvirta dalis visų, kurie persi- 
skiria su šiuo pasauliu nuo li
gų. Svarbiausios plaučių ligos 
yra pneumonia, influenza ir 
plaučių džiova.

Abelnai nuo įvairių ligų 1920 
metais mieste mirė 9,996 ypatų, 
o 1919 metais — 9,932. Tečiaus 
imant gyventoji! skaičių, nuo 
tūkstančio 1920 metais mirė

Miesto teisėjui’ atsiunčiama Vienas laiškas sako: “Jei gįa 
grasinančių laiškų už aštrius paliausi taip daręs, tai pirlm 
nubaudimus degtinės dirbėjų, sau mirtinius marškinius”.

žinoma, labai sunku yra gauti 
knygų iš Europos ir kaip rodos 
geriausia butų, kad dabar, kas 
gali stengtųsi pasinaudoti ir 
Angliškomis knygomis, tuo pa
čiu sykiu paduodami savo pa
geidavimą parūpinti knygų jų 
kalba, kad senesnieji žmonės, 
kurie nemoka Angliškai, galėtų 
savoj kalboj skaityti. Kurie ne
moka skaityt, tai nors privalėtų 
atsilankyti apžiūrėti tas svar- 

I bias visuomenės įstaigas.
__________ _____________  . _ Clevelando Lietuviai draugin-

r__ Jokis žmo-lgai ir maloniai bus sutikti pa-
gus, kuris moka skaityti, netu- togiai įrengtame East 79th St. 
retų likti nežinėliu, jeigu jis ga- Knygyne, 1214 East 79th St., 
Ii ineiti į viešą knygyną. An-1 netoli “Dirvos” redakcijos, kur 
drius Carnegie savo gyvenimo I Miss Charlotte Fairchild yra 
pasisekimą' sako' atsiekęs per knygyno vedėja. Lietuviškų 
i-------- i—:— -•••-'•—n... u..j_ knygų skyrius čia nėra dar di

delis, bet Miss Fairchild nori jį 
padidinti, kad užpildžius žmonių 
reikalavimus, ir mielai priims 
patarimus parūpinti naujų kny
gų, pasakant jų.vardus ir -vie
tas, kur Lietuviškų knygų gali
ma gauti. Taipgi daug Lietu
viškų knygų yra didžiajam mie
sto knygyne, Lietuvių skyriuje.

Iš Amerikos įstaigų, ypatin- 
Igai svarbių visiems žmonėms, 
yra Liuosi Vieši Knygynai. Eu
ropoje knygynai buvo tiktai del 
mokytų ir mažai kurs iš musų 
turėjome progą jais naudotis. 
Amerikoje gi, priešingai, viešie
ji knygynai yra dovanai del vi
sų. Tai yra vieta, kur kiekvie
nas gali rasti nurodymų knygų, 
romansų pasiskaitymui, arba 
laikraščių su pranešimais apie 
dienos nuotikius.

Knygose užsiveria protai vi-1 
sų praeities amžių. 2._  .

PRANEŠIMAS! •

AŠ PARDAVIAU SAVO 
DANTŲ TAISYMO 

OFISĄ 1

i 11*1 i *1 i • LllnSltillClO JLv7ZiU IIlvLcllS Illllvz
i na budinke, kuris dar nepabaig- maįjau kaip užpereitais metais, 
tjus statvn. nuo Ib-tn auoratn ... •• •____

TMD. 20 kuopa laikė savo 
susirinkimą nedėlioj, sausio 16 
d., kame buvo rinkta nauja val
dyba, jon inėjo: pirmininku Iz. 
Samas, pagelbininku Ed. An- 
driunas, finansų rast. J. M. Bal- 
trukoniutė, protokolų sekr. V. 
P. Banionis, iždininku M. švar- 
pa. Kuopa taipgi parinko savo 
korespondentu P. Seinauską.

Tarpe nutarimų yra parengti 
prie progos perstatymo vakarą 
ir taipgi nutarta pasiūlyti TMD. 
Ohio ir Michigan Valstijų ap
skričiui išleisti už apskričio pi
nigus pirktą paskaitą į knygelę. 
Jeigu diduma kuopų narių tam 
pritars, likviduotas apskritis iš 
savo ižde likusių pinigų galės 
tą paskaitą išleisti knygelėse, o 
paskui praplatinti tarp savo na
rių ir kitų kuopų, katros norės.

tas statyti, nuo 16-to augšto nu-! 
'kritęs per keltuvo skylę žemyn, 
sutiko mirtį pasižymėjęs laik
raštininkas, dirbęs seniau prie 
poros vietos Angliškų dienraš
čių, teatrų vedėjas ir agentas, 
Palmer Slocum. Jis buvo nie
kam nematant tenai užsilipęs 
apžiurinėti tinkamos vietos iš- 
rengimui elektriškos teatrui iš
kabos, kuri nuo tokio augštu- 
mo butų visomis pusėmis maty
ti. Bet tas jo pasistengimas 
privedė ji prie, žūties.

1919 m. nuošimtis buvo 12.72, 
o 1920 m. — 12.36.

REIKALINGA
VIRĖJAS-KUKORIUS 

dirbti valgykloje prie pataisy
mo žmonėms maisto, kuris apie 
tą darbą nusimano. Kreipkitės 
tuoj .pas A. Durasevičių, 6932 
Superior avė. ■___

buvusį ant St. Clair prie E. 20 gatvės, ir 
neturėsiu atsakomybės už tenai atlieka
mus dantų darbus ant mana vardo nuo 
Sausio 1 d., 1921 m.

Teatrališkas Choras sausio 
13 d. turėjo savo metinį susi
rinkimą, kuriame buvo renka
ma nauja valdyba ir jon inėjo: 
pirm. — J. M. Baltrukoniutė, 
pagelb. — J. Urbšaitis, finan
sų rašt. — Ona šumskiutė, dai
nų pirmininkė — Elena Miliau- 
skiutė, iždin. — J. Raponkus.

Teatrališkas Choras gyvuoja 
jau 11 metai ir užsiima kaip 
dainavimu, taip ir teatrališkais 
perstatymais, iš padaryto pelno 
visados parėmė tautos reikalus, 
yra pirkęs Laisvės boną už $100 
ir šiaip aukavęs, taipgi daly
vauja vietos viešame veikime.

P. Murauskas.

Nuo audros pereito nedėldie- 
nio į panedėlio naktį Clevelan
de žuvo 1 ir sužeista 7 žmonės. 
Vėjas siautė 53 mylių į valan- . 
dą greitumu. Temperatūra irgi I 
buvo labai nupuolus, oras t 
lo smarkiai. Ant Euclid avė. 
vėtra nuvertė naujai statomo 
budinko sieną ir sudaužė de-1 
sėtką automobilių,, stovėjusių 
gatvėje ties budinku. Siena bu
vo keturių augštų. žmonių te
nai nesužeista, nes automobilių 
savininkai buvo teatre.

Nekurie sužeidimai paėjo nuo 
automobilių, žmonėms neįsten-1 
giant gatvėj kontroliuotis.

Nors panedėlio ryte audra 
apsistojo, bet šaltis vis didėjo 
ir pasilaikė iki seredos pietų.

OFINAI ANT RENDOS 
tinka del daktarų, viskas 
atsakančiai prirengta. Lie
tuvių gyvenamam centre. 
Kreipkitės: 1304 E. 68th 
St., Suite N3, prie Supe
rior avė. J. Brazis. (4)a. irgi *J 

atša- 
5» VP I _ 

PARSIDUODA keturių kamba
rių rakandai, mažai vartoti.

Pardavimo priežastis — aplei- 
džiam šį miestą. Kreipkitės: 
J. Seimis, 1423 E. 55 st., antros 
grindįs. (3)

knygas, kurias jis' vaiku būda
mas skaitė. Kuomet jis pasto
jo turtuoliu, jis pasiryžo dova
noti dalį savo turtų įsteigimui 
knygynų, kad kiekvienas norin
gas vaikas vėlesnėse gentkartė- 
se galėtų turėti progą skaityti 
ir mokintis iš knygų. A. Car
negie žinojo, jog Amerikos vi
suomenė nenori būti mielašir- 
dyste palaikomi, taigi jis dova
nojo tik budinkus knygynams, 
palikdamas kiekvienai apielinkei 
progą įsigyti savas ktaygas ir 
palaikyti savas įstaigas. Tokiu 
budu viešųjų knygynų palaiky
tojas yra'kiekvienas taksų mo
kėtojas, nes knygynas yra da
lis visuomenės švietimo ir atsi
gaivinimo sistemos.

Nekurie vieši knygynai, kaip 
Clevelande ir Pittsburge ir ki
tur, turi knygų visose kalbose, 
kokias vartoja tų miestų gyven
tojai, taip kad visi lygiai turė
tų progos skaityti ir mokintis.

kur mano pacientai ir draugai gaus taip 
pat gerą ir atsakantį dantų taisymo darbą 
ir mandagų patarnavimą, kokį aš visados 
suteikiau pirmiau senoje mano vietoje.

Visas darbas pilnai gvarantuojamas.

DR. RA Y R. SMITH — Dentistas
6701 St. Cląir Avenue

EKSTRA NAUJYBĖ!

Dr. J. šemoliunas, Clevelan- 
do paskolos stoties pirmininkas, 
pereitą savaitę buvo nuvykęs 
New Yorkan į Stočių Pirminin
kų suvažiavimą. Kadangi nu
tarta rengti Lietuvos Apsigyni
mo Paskolą, tai dabar vietos 
stotis pemaują imasi ruoštis.

Clevelande pereitais ir užper
eitais metais nužudyta daugiau 
pagedusių šunų, negu kokiame 
kitame mieste Amerikoje. 1919 
metais nužudyta 239 šunes, o 
1920 m. — 142 šunes.
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GARDNER, MASS.
Sausio 11 d. čia Robilard 

lėj tapo atidaryta Lietuvių 
karinė mokykla, kurią jau
nai čia rūpinosi įsteigti keletas 
veiklesnių ypatų. Šv. Petro ir 
Povilo Draugystė, turėdama tą 
salę nusisamdžius ant metų, da
vė ja naudotis visai dykai del 
labo tų, kurie geidžia šį tą pra
silavinti ir pramokti gramati
kos ir aritmetikos. Pradėtas 
didelis — ir labai .naudingas — 
darbas, kurs reikalauja daug 
truso, energijos ir pasišventimo, 
kad atsiekus kokių vaisių.

Susirinko gražus būrelis Lie
tuvių ir Lietuvaičių (suviršum 
30), kurie išsirinko sau valdybą 
ir mokytojus. Gramatikos mo
kins L. Deltuva, aritmetikos — 
J. Hendrikaš -ir vaikus (virš 10 
metų amžiaus) Lietuviškai skai
tyti — A. Nalivaika. Vakarai 
mokinimuisi nuskirta utarnin- 
kais ir pėtnyčiomis lygiai nuo 
7 valandos. Nuo savęs patariu 
visiems naudotis šia proga, at
eiti ir mokintis, nežiūrint kiek 
jus mokat ar nemokat; nei vie 
nas nebūsit pašieptas, bet su 
džiaugsmu priimtas. Mokykla 
yra padalinta į tris skyrius ir 
todėl visiems bus prieinama.

P. Aukštikalnis.

ŽINGEIDUS PATARIMAI DE
LBI SVEIKATOS.

Kuomet rankos yra purvinos, 
mazgojate jas, tai kodėl ■•nemaz
goti dantis, nes kad jus ir ne- 
paisot kaip jie išrodo, mazgoti 
arba šveisti reikia delei sveika
tos. Kiekvienas žino, Jog svei
kata dikčiai priklauso nuo at-j 
sakančio sukramtymo maisto; o 
tas galima padaryti tik kada 
dantįs yra sveiki ir drūti maisto 
kramtymui, kad jis galėtų tin
kamai viduriuose susitvarkyti.

Kiekvienas gali lengvai už-, 
laikyti savo dantis Šveikais. Ga
lite naudot Colgate’s Ribbon 
Dental Cream, kuris nėra bran
gus. Maža kiek uždėjus ant 
šepetuko, kuris irgi pigus, galit 
užlaikyti dantis tvarkoj ir iš
vengti jų skaudėjimo.

Prižiūrėjimas dantų yra tik 
paprotis, prie kurio įuri kiek
vienas prisipratint. Dauguma 
žmonių bijo juoktis prie kitų, 
kadangi gėdinasi pasirodyt sa
vo nešvarius dantis. Neturėtu
mėt būti vienas iš tokių nelai
mingųjų. šveisk savo dantis 
kas rytas ir einant gulti, su 
Colgate’s Ribbon Dental Cream. 
Jis yra geras dantų valytojas, 
su geru skoniu ir mažai kai
nuoja. Taipgi du sykiu į me
tus reikėtų eiti pas dentistą. 
Lai jis išegzaminuoja dantis, 
ir jei taip darysi, vėliaus sutau
pysi daug savaičių bėgiojimo 
pas dentistą dantų gydymui.

Mažas sugaišimas valymui du 
sykiu į dieną dantų ir du sykiu 
i metus aplankymui dentisto yra 
daug malonesnis, negu vėliaus 
bėgiojimas per keletą savaičių 
paeiliui ir kentėjimas nuo gėli
mo. Taigi kodėl neprisipratin
ti šveisti dantis du sykiu į die
na?

BROLIAI IR SESERIS 
LIETUVIAI!

AR JUS ŽINOTE, 
KAD -

Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin- 

. .ta ir galima ją šiandien 
" gauti ?

Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti? 
Nd tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklaraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

X. THE VIOLET LAXATIVE

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės de) 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug
Store, 7102 St. Clair Ave.

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas 

Atidarė
LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
8811 SUPERIOR AVĖ.

Teisingai patarnaujame visiems!

Muskegon, Mich. —■ Tūlas 
girtas vyras pradėjo šaudyti į 
katę, bet nepataikęs nei sykio, 
atkreipė revolverį į savo žmo
ną ir per pusvalandį į ją šau
dė, suvarydamas 12 kulkų. Po 
to pats nusišovė. Moteris ne
žiūrint didelių .žaizdų gal dar 
pagis, kaip gydytojai tikrina.

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo- 
dam. Niekad iš musų pusės 
nesusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog pač 
tai perdaug užversti laiškais ii 
neatkreipiama domci c laikraš
čius. Taip yra su visais,“ ne tik 
u»’ “Dirva”. Admin.
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Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti

■ Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todel- 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galimą “atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima

arba
apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLISP

Ofisas 2006 St. Clair Avenuė
Prospect 953 Central
Gyvenimas:* 6721 Edna Ąvę, Rose. 3775-J.

6488

O 
<> 
O
f o ◄> o o o o o 
<> o o o o o o o o o 
<0 o o B •<>

Central 1690 Main 2063
JOHN L. MIHELICH

Advokatas
Praktikuoju visuose Teismuose. 

Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas
Sale North American Banko 

6127 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, 0.

Banditų veikimas. Toledo, O. 
pereitą savaitę šeši banditai nu
šovė du gelžkelio detektivus ir 
pagrobę $12,000 pabėgo. Vagy
stė atlikta netoli gelžkelio sto
ties.

North Bloomfield, 0., keturi 
vyrai užpuolė kaimo banką ir 
pabėgo su $25,000 vertės bond- 
saiš, karės štampais ir kitais 
dalykais. .

West Mentor, O., bankas už
pultas dviejų vyrų, kurie išne
šė apie $2,700.

i IŠRADĖJAI |
Prisiųskite man savo .. braiži- X 

nius išradimo išegzaminavimui. T 
Reikalaukite išradimų knygų- X 
tės “Patarimai Išradėjams”, ku- * 
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

į

Atdara vakarais išskyrus Seredą ir Nedėlią

Cleveland-Akron Coal & Material Co.
Walter Bukauskas, Pardavimo Agentas, 1701 Oregon Av. 

Ofisas ir sandėliai — 1740 St. Clair Ave.
Pardavimo jardas 2280 West 3rd Street.

Cleveland, Ohio
(Prospect 2652 Lincoln 436).

GUM, RUBBER CO.
, NOVELTIES,— BALLOONS

VISOKIE AUTOMOBILIŲ RATAI (TIRES).

X
i Martin Labiner
T 15 PARK ROW, NEW YORK
3. Registr. Patentų Adv. (Dr.)

SJSSSĮBSBHIggi

DENTISTAS - DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 21 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios 

Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus 
dantis. Visas darbas gvarantuojamas. 

Valau dantis ir prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare.

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Kam žudytis save ir vargintis dėlei “Sausumo“, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

AMERICAN LINE
Tiesioginė Kelionė tarp 

HAMBURGO — NEW YORKO 
PATOGIAUSIAS KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS

Didžiausi Moderniški Dviem Šriubais Laivai
S. S. MONGOLIA — Išplauks Sausio 27
S. S. MANCHURIA — Išplauks Vasario 24

Trečia Klesa iš New Yorko į Liepojų ........ $132.00 
Trečia Klesa'iš New Yorko į Eitkūnus ............ $130.00
Trečios klesos keleiviams valgis duodamas didėliam val
gomam kambaryj su patarnautojais. Uždari kambariai 
yra rezervuoti moterims ir vaikams.
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New 

York, arba prie Vietinio Agento.
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Didziausis Drapanų Išpardavimas
Ką Clevelandas Turėjo

VIENAS IŠ PAŽYMĖTINIAUSIŲ PIRKINIU DRAPANŲ, KOKIS KADA PASISE
KĖ BAILEY CO. GAUTI!

Kodėl Dar Laukti Kuomet Galite Pirkti Puikius Naujus Siutus ir Ploščius už Mažiaus, 
Negu Pusę Kainos!

Kaip tik garsiai raides gali kalbėti, mes norime pertikrint jums šio fakto tikruma; nie
kad tokios vertes Ploščių ir Siutų nebuvo pasiūlyta pardavimui -per dešimtį metų!
PERSITIKRINK! NEBŪK SUVILTAS! PARDAVIMAS PRASIDEDA SUBATOJE!
Mes nupirkome perviršį Vyrų ir Vaikinų Siutų ir Ploščių nuo Michaels Stern & Co., iš 
Rochester, N. Y., už maža dalį jų tikros kainos, taigi mes galime duoti Clevelando Vy
rams ir Vaikinams didžiai ATPIGINTAS DRAPANAS, ko jie nemate pirmiau. Visas 
pirkinis susideda iš 2065 Vyrų ir Vaikinų Siutų ir Ploščių. Visi Pilnai Nauji! Pasiūti 
Šio Sezono Pardavimui.
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1152 VYRŲ IR VAIKINŲ NAUJI RUDENIO SIUTAI
Pasiūti per Michael Stem & Co. Rochester, N. Y.

$45 , _ ___ _____

ii $25.00
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels 
Michaels

&

&

&
&

Co. 
Co. 
Co. 
Co. 
Co. 
Co. 
Co

Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Ploščių 
Plošęių

vertes 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės 
vertės

po 
po 
PO 
po 
po 
po 
po $75

Stem 
Stern 
Stern 
Stern 
Stern 
Stern 
Stern
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Pasiūti per Michael Stem & Co. Rochester, N. Y.
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Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau


