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Francuzija Reikalauja iš
Vokietijos 226 Bilijonus
Aukso Markių

Vokiečių Laikraščiai Pašiepia Francuzų Užsigeidi- 
ir Vadina Sapnuotojais tokių Didelių 

t ' Skaitlinių.
BOLŠEVIKAI BUK RENGIASI PRIE NAUJO 

OFENSIVO PAVASARIO LAIKU - PRIEŠ 
LENJCIJĄ IR RUMAN1JĄ.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Williamson, V. Wa. — Prasi- ginimo planą.. . .... w AOdėjo teismas 21 angliakasių už 
pereito pavasario riaušes ir nu
žudymą 7 kompanijos šnipų. — 
Susišaudžius tada šnipams su 
angliakasiais, žuvo septyni šni
pai. Dabar teisme vienas an
gliškasis prisiima kreditą sau 
už judėjimą visų septynių, sa
kydamas: “Aš nepaisau, kad 
man bus priskirta visų nunio- 
gimas, nes aš nemačiau nieką 
kitą mano .pusėje turint šautu
vą../ Bet aš tą dariai! savęs ap
sigynimui. Tai buvo sekundų 
klausimas—kožna dalelė sekun
dos reiškė gyvastį arba mirtį. 
Tai Jjuvo jnano ir kitį~gyvaą- 
tįs,”"

Angliakasiai lauks pavasario. 
Athens, O. — Tūkstančiai ang
liakasių Hocking kasyklų dis- 
trikte dirba tik trečdalį laiko, 
ir operatoriai skelbia, kad ne- 
pęrmato geresnio padėjimo iki 
pavasarį neprasidės ežerais va
žinėjimas. Iš daugelio vietų 
pranešama, kad anglies užsaky
mai sumažėję, žiema šįmet šio
je srityje yra šilįa, bent iki va
sario, . dėlto mažai kas anglį ir 
naudoja.

Sustreikavo. Albany, ,N. Y. 
Gatvekarių kompanijai numa
žinus darbininkams algas, jie 
išėjo ant streiko. Numušta 25 
nuošimtis.

Woonsocket, R. I. — čionai 
gurno išdirbystė sumažino savo 
darbininkams algas. Dirba joje 
2,500 žmonių.

Worcester, Mass. — Mašinų 
išdirbystė numušė savo darbi
ninkams mokestį nuo 10 iki 20 
nuošimčių mažiau. Paliesta su- 
virš tūkstantis darbininkų.

Columbus, Ga. — Po pusan
tro mėnesio nedarbo dvi audi
mo kompanijos panaujino vei
kimą ir dirba visą laiką. Al
gos nemažinama.

Buvę Latvių kareiviai neturi 
darbo. Net 100,000 kareivių, 
kure tapo paliuosuoti iš tarna
vimo Latvijoj, labai žymai pa
didino badaujančių eiles, \ ku
riuos Amerikos Raudonasis/Kr. 
kasdien maitina. Kadangi di
džiuma šių kareivių užsiimdavo 
ukininkyste, žiem'os laikui už
stojus nėra ką pradėti, ir ka
dangi daugumas ūkininkų sto
jo kariųmenės eilėsna, maisto, 
Latvijoj trūksta. Pavasarį, ka
da galės pradėti žemę dirbti, 
gelžkelįus atstatyti; tada ir bū
vis Latvijoj kur kas pagerės.

2000 pavargėlių aprūpinama 
kasdien. Pagal šių dienų Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus Bal
tijos Provincijos (Finlandjoj, 
Estonijoj, Lietuvoj ir .Latvijoj) 
vedėjų pranešimo, kasdien 2,000 
kūdikių pilnąi'aprengti ir aprū
pinti. šiame pranešime neskai
toma' patiesalų, lovinių ir- me
dikamentų, kurie ligoninėms ar 
prieglaudoms suteikama.,'

’SUNKIOS VOKIETI
JAI IŠLYGOS

Paryžius. —
ryba užtvirtinę

Aukščiausia ta- 
Vokietijai atly- 
J! turės mokėti 
226,000,000,000per 42 metu 

aukso markių.
Iš Vokietijos pakilo balsai, 

jog šalis visai panašiai negalės 
mokėti, kadangi perviršija jos 
išgales. Berlino laikraščiai pa
juokia, kad Paryžiaus konferen
cija įsileido į sapnuotojus, da
rydama protišką gimnastiką 
skaitlinėmis bilijonais, panašiai 
kaip ^rytiečiai jaučiasi lyg roju
je vartodami upiumą. Vokieti
jai toks konferencijos padary
mas yra tik keistumu ir iki tū
lo laipsnio turi psichologinės 
svarbos. Vokietija turės progą 
Londpne ir Bruselyj pakratinėti 
tokius grandioziškus sapnus? 
Jeigu-tie malonių, gražių sap
nų sapnuotojai" nori rasti mus 
sutinkančiais mokėti, jie turi 
išeiti iš debesų ir atsistoti ant 
žemės,' — rašo “Berlin Tage- 
blatt.”

Sako Rusija Rengaisi 
Naujon Karen

Iš Konstantinopolio praneša
ma apie išleistus Trockio įsaky
mus naujam bolševikų ofensi- 
vui. Tikrina, kad sovietai turi 
5x divizijas infanterijos ir 20 
divizijų kayalerijos prie Lenki
jos ir Rumanijos rubežių.

Veja Anglus iš Persijos. Bol
ševikai Tatarai kareiviai inėjo 
į Kasvin miestą, Persijoje, ir 
privertė pasitraukti iš tenai An
glijos kari limenę.

* Rinkimai Airijoje
Cork. — čionai likosi išrink

tas miesto lordu majoru dabar
tinis lordas majoras O’Callag- 
han, kuris šiuomi tarpu randa
si Suv. Valstijose. Susirinki
mui baigiantis, atvyko policija 
ir areštavo' tris aldermanus ir 
septynis miesto tarybos narius, 
nusiveždama juos į barakus.

Dubline taipgi lordu majoru 
išrinktas Airis O’Neil, ir jis, 
nors nėra Sinn Feinietis, bet jie 
jį rekomendavo ir rėmė, dėlto, 
kad jis yra tikras savo šalies 
žmogus.

Mirusio MacSwiney dvasiš
kas patarėjas-kunigas likosi 
Anglijos valdžios nubaustas 5 
metams už tūlą raitelį, diktuo
tą jam mirusio lordo majoro.

Mirė Kropotkinas. Pasižy
mėjęs Rusų revoliucijonierius 
kunigaikštis Kropotkinas pasi
mirė. Jisai nors iš augštos šei
mynos, iš pat jaunystės buvo 
Radikalas ir dirbo biednųjų la
bui. Išleido svarbių moksliškų 
veikalų, išvytas-" iš Rusijos gy
veno niekam nežinomu Angli
joje, kur uždirbo sau pragyve
nimą versdamas savo raštus į 
Anglų kalbą.

Lima, Peru. — Pasažieriniam 
traukiniui susimušus su tavori- 
niu, užmušta septyni ir sužeis
ta apie 40 žmonių.
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METAI VI (VOL. VI)

Plėtojimas Mokslo 
Lietuvoje

Vilnius, Lietuva. — Vienas iš 
■ žymesnių pirmos svarbos Lietu

vos Valdžios nusistatymų, kaip 
praneša Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Vedėjai, yra tai mok- 

i slo ir mokyklų klausimas. Vi
sose net ir mažiausiose vietose 
steigiama ir statoma ant pla
čiausių pamatų moksliškos įs
taigos. Nors tai yra labai sun
kus ir painus žingsnis Lietuvos 
gyvenipie, bet vistiek šiomis 
dienomis yra gan svarbus klau
simas ir jam atkreipiama dau
giausia domos. Nuo 1864 metų, 
kada tapo Rusijos išduotas nuo-' 
sprendis uždrausti ne tik moky
tis, bet ir skaityti ar bent spau
sdinti Lietuvių kalboje knygas 
ar kitus spausdinius, nuo to lai
ko Lietuva likos labai nuslopin
ta ir beveik apmirus mokslo da
lykuose, bet dabar, neprigulmy- 
bės dvasiai pasirodžius, Visomis 
spėkomis už darbo imasi atitai
symui smūgio, kurį Rusijos val
džia buvo Lietuvai uždavus.

Laikuose kada Lietuva buvo 
po Rusijos glbba ir žiaurumu, 
kuomet ištautinimui tautų bu
vo uždraudžiama lavintis jų pri
gimta kalba, ir mokyklose buvo 
mokinama vien lik. Rusų kalba, 
daugelis Lietuvių, karštesnių 
tautiečių, vietoj Rusų kalboje 
lavintis visai atsisakė mokyk
las lankyti, ir'išskiriant ką įgy
davo mokslo slaptai Lietuviškai 
besimokindami, daugumas ’ liko 
visai bemoksliais. Iki 1905 m. 
revoliucijos, kuomet' Lietuviai 
išsikovojo spaudos ir mokslo 
laisvę, tik tie Lietuviai skaitėsi 
mokytais, kurie Rusų kalboje 
žinojo rašliavą ir piokėjo pusė
tinai skaityti. Nuo atgavimo 
šios liuosybės 1905 metuose, iki 
1911 metų tapo įsteigta Lietu
viams mokykla ant kožno 3000 
žmonių. '

Nuo 1905 metų Lietuviai ne
nuilstančiai steigė mokyklas ir 
darbuojasi mokslo srityje. Pa
gal Amerikos Raudonojo, Kry
žiaus mokyklų surašą,-1919 me
tuose beveik du syk tiek moky
klų radosi negu 1911 metuose. 
Dabartiniu laiku Lietuvoje yra 
1,630 pradinių mokyklų, 42 gim
nazijos ir keletas įvairių ama
tų mokyklų.

SAUŽUDYSČIŲ SKAI- 
'• ČIUS DIDĖJA 
Daugybė žudosi. New Yorke 

pereitais metais nusižudė dau
giau 6,000 žmonių, arba visu 
tūkstančiu daugiau, negu už- 
pereitais metais, ir tas atkrei
pė nekuriu domą. Nusižudymų,, 
kaip tam tikra draugija skel
bia, priežastįs yra tokips: nu
sižudo vyras kad jam jo dra
panos nepatiko; moteris iš nusi
minimo, kad jos vyras nevalgė 
jos viralo; vyras susipykęs su 
pačia, kad ji nebalsavo už de
mokratų kandidatą; jaunave
džių porelė, susiginčijus kaip 
plačiai reikia laikyt naktį pra
virą langą, 
nusižudė 
moterįs. 
grįžusių 
.sau galą.
džių buvo 5 metų, seniausias — 
103 metų amžiaus. Nusižudė 
keletas laikraščių redaktorių, 
rašytojų; 24 advokatai ir£ tei
sėjai. Iš profesionalų daugiau
sia sau gyvasčių atėmė gydyto
jai — 51 išviso.)' Keturiasde
šimta aktorių abiejų lyčių irgi 
patįs persiskyrė su šiuo svietu.

Saužudystė tarp jaunų pasie
kė lermingo laipsnio — nusižu
dė 223 vaikai ir 484 mergaitės. 
Vaikų abelnas amžius 15, mer
gaičių '— 16. Ne tik Suv. Val
stijose, bet ir iš kitų kraštų at
eina žinių apie padidėjimą sau- 
žudysčių.

Taip,. 1920 metate 
3,567 vyrai ir 2,604 
Net 400 kareivių, su- 
iš tarnystes, padarė 

Iš jauniausių saužu-

Providence, R. L — Nuvirtus 
degančio budinko sienai, čia li
kosi užmušti trįstir sužeista 18 
ugnagesių.

Bessemer, Pa. — Užsidegus 
namui nuo eksplozijos kerosi- 
no, sudegė motina ir 18 metų 
duktė.

Reedville, Va., čionai vagiliai 
užpuolė banką, išvogė $119,000 
ir budinką uždegė.

ar tikėjimo 
visi reikalai.

Amerikos ligoninė Konstan
tinopolyje. Amerikonai ruošia 
ligoninę Turkijos sostinėj Kon- 
stantinopolyj, kur tūkstančiams 
nepaisant tautos 
bus aprūpinami
šioji ligoninė rasis bo globa tū
lų Amerikonų ir Turkų gydyto
jų ir prižiūrėtojų. Šaltiniu ir 
proponuotojais šios ligoninės y- 
ra laivyno oficieriai, pirminin
kas Konstantinopolio merginų 
gimnazijos ir tūlos Amerikos 
organizacijos, kurios randasi 
šioje srityje. Amerikos Rau
donasis Kryžius daug priside7 
da prie ruošimo šios ligoninės.

Debsas vis nepaliuosuojamas. 
Washington, D. C. — Teisingu
mo departamentas buvo reko
mendavęs, kad prezidentas Wil
son dovanotų bausmę socialis
tui E. V. Debsui, buvusiam kan
didatu iš socialistų partijos ant 
prezidento; Debs nuteistas 10 
metų kalėjiman už karės įsta
tymų laužymą. Prezidentas jį 
atsisakė paliuosuoti iš kalėjimo, 
kuris jau sėdi pora metų. Vic
tor Berger, buvęs kongreso at
stovu iš socialistų partijos, irgi 
tuo pačiu apkaltintas, gavo pa
velijimą pernaują tardymus da
ryti. *

D-RO D. ALSEIKOS 
MARŠRUTAS

Dr. D. Alseika Vasario mėnesį 
vyksta į vakarines valstijas 

ir kalbės šiose vietose:
12
13
18

Vasario
Vasario
Vasario
Vasario 20
Apie 27 d. 

ir

Ryga, Latvija. — Latvijos 
ūkininkai ' visomis pusėmis ir 
pastangomis vartoja vienas per 
kitą karės palaikus. Medis ir 
lentos, kurie randasi abazuose, 
vartojama šilumai ar net ir bu
tų budavojimui. Dėžutės, ku
riose maistas buvo laikomas (k. 
t. žirniai, pupos, rūkyti lašiniai 
ar mėsa) išdaužoma, išlygina
ma ir vartojama stogų dengi
mui. Iškasos ir abazai vartoja
mi ledaunių vietoj. Kanuolių ir 
kitokių mašinerijų-palaikai pa
keičiami ir iš jų padirbama kaip 
galiAt ukininkystės mašinerijos.

d. — Pittsburg, Pa. 
d. — Cleveland, O. 
d. — Grand Rapids, 
d. — Detroit, Mich, 
vasario — Chicagoj

jos apielinkėse.
• Čionai paminėtų vietų Lietu
viai gerai įsitėmykite ir neuž
mirškite atsilankyti ant Dr. D. 
Alseikos prakalbų, nes Dr. Al
seika per visą karės laiką gyve
no Vilniuje ir dirbo Lietuvos 
Valstybės labui, ĮCuomet Len
kijos Žulikowskiš užėmė Vilnių, 
Dr. Alseika priverstas buvo ap
leisti tą miestą ir dabar atvyko 
Amerikon Vilniaus atvadavimo 
reikalais, kad tarpe Amerikie
čių surinkus kiek nors aukų ir 
pagelbėjus Lietuvos valstybei 
atgauti' Vilnių nuo Lenkijos 
junkerių. Taigi kiekvieno ge
ros valios piliečio būtinas rei
kalas atsilankyti ant viršminėtų 
prakalbų ir išgirsti sunkų 
vargingą Vilniečių gyvenimą, 
podraug ir paremti juos.

M. L. Vasiliauskas, 
Komiteto Vilniaus Atvadavimui 

Remti Sekretorius.

o

“MIlS GYVENAME 
ROJUJE”

šitaip gali pasigirti Clevelan- 
do ir visos Ohio valstijos gyven
tojai. Pažymus geologistas ir 
tyrintojas, Dr. Alien, iš Bosto
no, paskelbė, kad apie 19,000 
metų atgal toj vietoj kur dabar 
yra Ohio valstija, radosi rojus 
ir čionai gyveno Adomas ir Jie- 
va.- Jis sako: “žinovai mums 
tikrina, jog rojus, kuriame pir
moji moteriškė nuskynė obuolį, 
buvo ant 
yra, jis 
šiandien, 
jis buvo 
tas. Milžiniškuose ledų kalnuo
se surasta augalų, Jcurie tarpsta 
tik tropiškose srityse. Tas pa- 
galiaus paaiškėjo. Padarius iš- 
skaitliavimus likosi aišku, kad 
šiauriniu polium vadinama da
lis apsisuka aplinkui žemę sykį 
į 25,000 metų. Atidus matema
tiški išskaitliavimai priveda, jog 
originalis rojus turėjo būti kur 
dabar. vadinama Ohio valstija. 
Kitados M. Azijoj gyveno žmo
nės vadinami Cynthais. Jie bu
vo civilizacijos išauklėt'ojai. Iš 
jų pakilo visi 'žmonės. Jų kal
boje atrasi, kad jų originaliai 
tėvai, Adomas ir Jieva, paėjo 
iš Ohio. ‘Adam’ Cynthų kalboje 
reiškia ‘raudonas žmogus’, gi 
‘Ohio’ reiškia ‘gražiausias’. Nuo 
to kada Ohio buvo Rojaus dar
žų', pradėjo 19,000 metų’,’ —- sa
ko Dr. Allen. Viso pasaulio In- 
dijonai, tikrina jis, turi vardus 
“Adam” ir “Ohio”.

šiaurinio poliaus. Tai 
yra šiauriniu polium 
bet 6,000 metų atgal 
saulėtas, šiltas kraš-

Kurią nors dieną vyksime ant
- -..tnėanjin. ••

Worcester, Mass., profesorius 
Goddard rengiasi leisti rakietą 
|ant mėnulio ir pirmi bandymai 
bus daroma šią vasarą. Kada 
rakieta pasieks mėnulį, ji per- 
sprogs, tokiu budu bus galima 
nutėmyti, kad ištikro ji ten nu. 
vyko. — Ar butų dyvai, jei ka
da pyadėsime ant mėnulio lan
kytis ant sausu kalnų 
vos gydytis.

nuo džio-

Sajun- 
Val-

Lietuvių Piliečių 
gos Vyriausios 
dybos Pranešimas

Sausio 12 d. atsibuvusiame 
L. L- Paskolos veikėjų susirin
kime buvo nutarta sukelti ant
ra — Lietuvos Gynimo Paskola. 
Prie šitos Paskolos nutarta rū
pestingai prisirengti. Todėl Lie
tuvos Misija ir Lietuvos Atsto
vybė Amerikoj yra išreiškusios 
pageidavimą, kad visos Ameri
kos Lietuvių organizuotos jįe- 
gos susikoncentruotų ir pilnai 
susitartų prie šio didelio valsty
binio darbo.' Prie šios paskolos 
turės dirbti ne tik paskolos sto- 
tįs, bet ir visos kitos organiza
cijos, o ypatifigai Lietuvių Pi
liečių Sąjunga, kaipo pusiau 
valstybinė organizacija, turėtų 
rimtai prisidėti prie šio didelio 
darbo. Tam tikslui L. P. Są
jungos Vyriausia Valdyba turė
jo susirinkimą ir nutarė' sušau
kti Lietuvių Piliečių Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimą va
sario 24 d. New Yorke. Kur 
įvyks posėdžiai bus paskiau pa
skelbta. šiame suvažiavime bus 
svarstyta ir aptarta šie klausi
mai:

a) Lietuvos Gynimo Paskolos 
arba planas ir kokiu budu L. P. 
Sąjunga turi prisidėti prie šito 
didelio valstybinio darbo.

b) Pranešimas iš jau nuvei
ktų L. P. Sąjungos darbų, at
skaita apie ineigas- ir išlaidas, 
pranešimai Valdybos apie atlik
tus darbus, pranešimai atstovų 
iš vietos.

c) L. P. Sąjungos laikraščio 
klausimas.

d) Pririnkimas reikalingų na
rių į L. P. Sąjungos direktoria- 
tą.

Virš pažymėti yra principia- 
li klausimai svarstymui šiame 
suvažiavime. Gal būti, kad ra
sis ir kiti reikalai tinkami ap
kalbėjimui, bet tas bus- vėliaus 
pateikta dienotvarkėn.

Antrašą posėdžių svetainės 
vėliaus paskelbsime.

Atstovų išrinktų vardus teik
sitės prisiųsti Centrui.

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
Vyriausia Valdyba.
1 a4- NTnw "Vnvlr TSLir

DIRBTINA POLITIKA - LIETUVOS REIKA
LAMS KENKTI

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Francuzų agentų pastan
gomis buvo skleidžiama ga
na trukšmingos žinios apie 
tai, jog bolševikai tai Lie
tuvos, tai •Latvijos pafron
te yra surengę daug savo 
kariųmenės ir rengiasi už
pulti Pabaltijos Valstybes. 
Korespondento ’iJuranty ir 
McCpulagho straipsniai, ku- 
risai pastarasis neva rėmė
si musų Užsienio Reikalų 
Ministerio žodžiais, rūpino
si tą pavojų padidinti. Visų 
šių gandų tikslas buvo vie
nas — išgąsdinti Lietuvius, 
priversti juos nusileisti ir 
dėtis prie Lenkijos. Afneri- 
kos Lietuvių* spaudoje ran
dasi taipgi raštų, kurie gal 
visai nenoromis tarnauja 
tai pačiai politikai.

Taip “Drauge” tapo iš
spausdinta keletas Renė 
Vinci straipsnių. Šis ben
dradarbis gąsdina bolševiz
mu, Germanizmu ir izlamiz- 
mu ir perša mums vieną iš
gelbėtoją p. J. Gabrį. Tei
sybė, “Draugo” redakcija 
yra padėjusi daug tinkamų 
pastabų, bet juk yra straip
snių, kurių jokia redakcija 
neišdrįsta be pastabų tal
pinti. Kitame laikraštyje 
randame irgi tokią trukš- 
mingą žinią, kuri, kaipo ka- 
blegramas^ ekstra talpina
ma : “Buvo surengtas milži
niškas raudonųjų sukilimas. 
Lietuyos Valdžia pasmaugė I 
jį*^ačfbjė ’pradžioje.”- Tuo 
tarpų ir "Sovietų Respubli
kos ministeris čičerinas ir 
net Lenkų . atstovas Lubo- 
mirski tvirtino, jog jokio 
pavojaus nėra, jog taukš
imas delei rengiamojo bolše
vikų užpuolimo nėra pama
tuotas. Oficialių pranešimų 
iš musų Valdžios, kurie pa
tvirtintų tą trukšmą, lygiu 
budu nėra. Be to nuo. Mar
tyno Yčo-, kurio nieks juk 
negali intarti bolševikų ša
lininku, gauta’apie tą “mil
žiniški” raudonųjų sukili
mą šitokia žinia:

“Generolas Žukauskas 
suareštavo keletą Lenkų 
ir bolševikų maištininkų; 
(conspirators), kuriuos 
jam patįs kareiviai yra 
nurodę.”
(Iš to pranešimo yra aiš

ku, jog armijos vadas (vy
riausiuoju karės vadu pasi
lieka krašto apsaugos Mini
steris, kaip ir buvo) Gen. S. 
Žukauskas yra suareštavęs 
keletą ir Lenkų ir bolševikų 
agitarotių. Kuomet delei to
kio ir Lenkų ir bolševikų 
areštavimo išeina vien tik 
“milžiniškas raudonųjų su
kilimas”, nenoroms prisime
na C. Pilėno laiškas, tilpęs 
N-zL“ Vienybės”. Delei šios 
dirbtinos iš Francuzijos pa
einančios politikos, aliantai 
nerado galimu pripažinti 
Lietuvos ir tinka pripažin
ti tik Estoniją ir Latviją. 
Lietuvai norima primesti 
plebiscitas ir sakoma, jog 
Lietuvos nepripažins iki tas 
plebiscitas neužsibaigs, o 
Lietuviai turėtų aiškiai pa
sakyti, ir taip yra pasakę, 
jog ant plebiscito nesutiks 
iki Lenkai tebelaiko Lietu
vos Rytus ir iki Lietuva ne
bus pripažinta kaipo nepri
klausoma valstybė.

Tokio savo žodžio dabar I 
ir prisieina laikytis, ir nieko 
nesibijoti.

kaip jis buvo vakar, bet jau lei
džias, grąsindamas, žemyn, ant 
vakarinio horizonto. Tai yra 
sutrauka informacijų, kurios* 
pasiekė mane iš ištikimų šalti
nių Rygoje. Francuzų misijos 
tose valstybėse šaukiasi pagal
bos ir prašo prisiųsti kariškus 
laivynus.

Paskutinės žinios, .rašo Du- 
ranty, laikinai, rodo dalyko pa
gerėjimą ir “misijos, kurios iš 
Rygos buvo pabėgę, grįžta at
gal”.

Tai yra pritvirtinimai gan
dų, apie kuriuos Lietuvos Infor
macijų Biuras kalba.

NAUJAS ANTRAŠAS LIETU
VIŲ BIURO PRIE AMERI

KOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS.

Lietuvių Biuras prie Ameri
kos Raudonojo kryžiaus, pir
miau buvęs po antrašu 1107 
Broadway, New York City, per
sikėlė į savo nuolatinę vietą nuo 
sausio 1 d. — 15 W. 37th St.

Biuras ves savo darbą kaip 
pirmiaus, duos įvairius patari
mus ir patarnavimą veltui vi
siems ateiviams, kurie kreipsis 
prie jo, ypatiškai ar laiškais, 
ir kuriems pagalba reikalinga.

'Biuras jau parodė savo rei
kalingumą; pagelbėdamas šim
tams Lietuvių Amerikoj. Su
teikė informacijos ir pagalbą 
parsitra ukimui giminių iš Lietu
vos išgavimui pasportų, perve
dimui žemės Lietuvoje, išpildy
me legališkų dokumentų, kad 
nereikėtų pačiam važiuoti į Lie
tuvą jų išpildymui. Viskas su
teikiamą veltui. Biuras vėl ves 
tą darbą, savo naujuose namuo- 
šė. ’ '

Parašykit laišką Lietuvių kal
boje, o gausite greitą ir teisin
gą atsakymą.

Biuras kasdien susineša su 
Raudonojo Kryžiaus vyriausia 
kvarterija, Washingtone, kuri 
turi geriausius santikius ne tik 
su įvairiomis valdžios įstaigo
mis/ bet ir užlaiko atstovus vi
soje Europoje (Lietuvoje Rau
donojo Kryžiaus atstovai ran
dasi Kaune).

Ypatingai Biuras gali suteik
ti pagalbą War Risk Insurance 
klausimuose, karės nenuojiegu- 
mo pensijose kareiviams, ukėsy- 
stės ir naturalizavimo klausi- ' 
muose, valdžios tarnystės ir įs- 
tatymdavystės dalykuose ii* taip 
toliau.

Rašant Raudonojam Kryžiui 
nereikia siųsti nei pinigų nei 
■krasos ženklelių. Adresuokite 
taip: American Red Cross, Li
thuanian Section, 15 W. 37th St. 
New York City.

Klerikalai Perpyko
Pradėjus tautininkams klibin- 
jų fondą ir Misijai reikalau- 
atskaitų, kunigai supyko:

•nuro-

pavo-

Vėl gandai, kaip viršuje 
doma.

Paryžius, sausio 29 d. (Rašo 
Duranty); — Bolševikų
jaus debesis virš Baltiko valsty- 

'162 W. 31st*Št"New YorkCity'bių išrodo nemažiau pavojingas

ti 
ti 
kas, girdi, turįs tiesą prieš juos 
atsiliepti. Bet dabar, mat, ne 
ta gadynė, kad žmonės prieš 
dvasiškus tėvelius tylėtų.

Labiau dar įširdo klerikalai 
kada pasirodė laikraščiuose ir 
šikip lapeliuose Slaptos Lietu
vos gynėjų 'organizacijos raši
niai. Tą darbą vadina juoda
šimtišku. Kodėl mes tuos raši
nius talpinome — ar jie teisin
gi ar ne — yra ne dėlto, kad 
mes pritartume kokiems denun- 
ciatoriams, jeigu tokių kunigai 
išranda, bet kad mums iš pačių 
kunigų žodžių ir darbų paaiš
kėjo vienas dalykas: Tautos 
Fondan renkami pinigai perve

rdami vienoms rankoms ir ruo- 
Išiami sunaudojimui “kovai su 
I bedievybe Lietuvoje”, nes mu
sų kunigai niekados nesutiks, 
jei Lietuvą valdys kas kitas, 

[o ne jie.
Tą mintį jau perplačiai išgar

sino kun. Kemėšis, delei,to ki
tiems jb konfratrams nereikėtų 
stengtis ginčyti, kad jie ima
mus nuo žmonių pinigus Lietu
vos gynimui nuo išlaukinių ne
vidonų, visai ne tam tikslui su
naudoja ar benLnaudoti rengia
si. Jau perdaug aiškiai jie pa
rodė, jog jiems nesva-bu kas 
Lietuvą valdys, bile tik ne “lai
svamaniai”.



DIRVA

Iš Lietuviu Gyvenimo g
GRAND RAPIDS, MICH. Ijau “atsižymi”; nors vadinasi 

(Dailės mylėtojais, bet atbulai 
’daro. Jeigu esat Sailos mylėto-- 
jai, tai bukit tokiais kaip tas 

p ne “na-

PITTSBURG, PA.
Riaušės Lietuvių bažnyčioje. 

Čionai vėl atsibuvo riaušės Lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, kur nepakęsdami 
kunigo M. J. Kazėno, parapijo- 
nai norėjo išmesti iš bažnyčios. 
Einant jam per bažnyčią, pir
miausia iššoko iš sėdynių dvi 
moterįs ir sugriebę norėjo iš
stumti jį laukan per duris; ap
draskyta jo rubai. Tuojau ir 
keletas vyrų prišoko' prie mo
terų ir prasidėjo varžytinės. 
Kiti bėgo kunigui į pagalbą, o 
tas išsivystė į muštynes.

Tuojau duota žinia policijai 
apie riaušes ir atvyko vežimai 
su policistais iš penkių stočių. 
Pribuvus policijai sujudimas 
numalšinta. Suimta sekantie
ji: Jurgis Raškevičius, Pranas 
Genis, Jieva Gravieiię ir pora 
kitų.

čionai valdo du kunigai — 
Sutkaitis ir Kazėnas. Kun. Sut- 
kaitis dabar .ligonbutyje, yra iš
sisukęs koją, tai žmoneliai ma
nė apsidirbti su kun. Kazėnu— 
pasiryžo išmest jį iš bažnyčios 
kada jis ėjo šventindamas prieš 
mišias. Išmest nepasisekė, nes 
jis drūčiai įsikibo į duris ir ko
mitetui gelbstint pasilaikė vidu
je. Tik žmoneliai tarp savęs 
kumščiojosi, vieni užstodami 
kunigą, kiti prieš jį ir jo ko
mitetą. Vietinis.

BRADDOCK, PA.
Musų mažiausia kolonija, pri

gulinti prie Pittsburgo Lietu
vos Paskolos apskričio, nors y- 
ra maža, bet turi kuo pasigir
ti, kad išklausė Tėvynės Lie
tuvos prašymą: mums buvo 
paskirta nupirkti Ląisvės Pa
skolos bonų už $10,000. Tokią 
didelę mums kvotą sužinoję nu- 
sigandom, kad negalėsim pada
ryti, bet nenuleidom rankų — 
pradėjom darbą ir buvo puikios 
pasekmės. Musų kolonijos dar
bo žmonės pirko kiek katras ga
lėjo. Atsirado ir tokia geros 
širdies žmogus, ką nupirko už 
$1,250 — tai V. Alinskas, se
nas žmogus, bet didelis patrio
tas; jis dirba fabrike. Musų ko
lonijoj randasi vyrų apie 125; 
nepirkusių bonų yra apie 25, 
kurie galėjo pirkti, bet kaip 
visur atsiranda tokių, ką išsi
sukinėja ir išsikalbinėja kito
kiais budais, kaip užmetinėji- 
mais, buk negera esanti Misi
ja, kad esą bedieviai, kitiems 
kad Valdžia esanti buržujiška 
ir tt. Katrie nenori pirkti, tai 
ir priekabių viskam randa.

Dabar jau artinasi antra pa

skola ir nors dabar tie paklau
sykim Lietuvos balso, čia yra 
pirkusių bonus 105 vyrai ir 6 
moterįs, 6 vaikai ir 3 žydai. Vi
so bonų parduota už $10,350. 
Dar keli nevisai pabaigę užsi- 
mokėti, bet į trumpą laiką pri
sižadėjo visus pinigus priduoti.

Bet tai ne viskas, ką musų 
kolonija nuveikė.

Lapkričio 27 d. turėjom “Tag 
Day” ir Lietuvos reikalams su
rinkom $343.73 (buvo parduo
damos gėlės) ir prie to Jurgis 
Karvelis paaukavo $15, tai iš
viso pasiuntėm į Lietuvą 358 
dol. ir 73c. arba 27,000 auksi
nų.

Gruodžio 29 d. apsilankė pas 
mus Lietuvos Misijos pasiunti- 
nis J. V. Liutkauskas su pra
kalba pardavimui bonų ir ra
gino aukauti Lietuvos karei
viams, o aukotojams davė po 
knygutę Kun. J. žibaus; už 
knygutes surinkta $16.50.

Aukavo šauliams:
M. Vitartas $10.00
A. C. Balčius $10.00
S. Rakauskas $10.00
Viso tą vakarą surinkta 46 

dol. 50c. ir pasiųsta Lietuvos 
Misijai.

Tą vakarą taipgi buvo par
duota bonų už $450.

Sausio 9 d. turėjom koncertą, 
Birutės Choras, iš Pittsburgo, 
po vadovyste J. L. Senulio, su
lošė “Audra Giedroje”. Publi
kos buvo pusėtinai prisirinkę ir 
visi .buvo užganėdinti iš tokio 
puikaus vakarėlio. Lošėjai sa
vo dalis puikiai atliko, kaip tik
ri artistai, ir jų pasidarbavimas 
buvo dovanai, kadangi vakarą 
rengėm Lietuvos Raudonojo Kr. 
naudai; pelno liko, išmokėjus 
visas lėšas, $33.80. Pinigai li
kosi pasiųsti Liet. Raudonajam 
Kryžiui į Kauną. M. Vitartas 
kalbėjo apie Lietuvą ir jos pa
dėtį, vargus ir apie šaulių vei
kimą, paprašydamas jiems pa
aukauti, ir tam tikslui surinkta 
$49.45.. Aukavo:

Ap. Jurėnas ' $10.00
V. Zapalskis $10:00
A. špakauskas $10.00 
M. Vitartas $2; J. Pratašąs; 

E. Adomaitienė, K. Dukauskas, 
J. Venciunas, M. Andriunaitis, 
J. šubas, A. Bartašiuš, A. C. 
Balčius, K. Stulpinas. Smul
kių surinkta $8.45. Sykiu pa
sidaro $49.45. šie pinigai liko
si pasiųsti Lietuvos šauliams. 
Visiems aukotojams ir Birutie- 
čiams tariu širdingą ačiū.

M. Vitartas.

13 žuvo gaisre. Hoboken, N. 
J. — Užsidegus nakties laiku 

i viešbučiui, sudegė 13 svečių.

Nežinia delko iš musų mies
to labai mažai matosi laikraš- i 
čiuose žinelių, — rodos kad čia ] 
Lietuvių visai nebūtų. 1 
bulai — čia yra pusėtinai Lie
tuvių apsigyvenę, priskaitoma 
net į tris tūkstančius. Turi jie 
tris savo svetaines ir visos la-

Bet at- Pus^ užsivadinimas, 
tai Tie. minės” mylėtojais.

Dabar apie svetaines. Kaip 
minėjau, yra jii net trįs, bet 
mažai kas jose, veikiama. Nu-

LINKSMI VAIKAI TURI TURĖT
SVARIUS DANTIS

Kad taikas butų linksmas ir sveikas jis turi 
turėti švarius dantis. *
Pagedę dantįs užnuodija maistą, kurį vaikai 
.valgo, pagimdo vidurių užkietėjimą ir sulai
ko sveiką augimą.

Jei norit, kad jūsų vaikai butų linksmi ir 
ir sveiki mokinkit juos po du kartu į dieną 
nuvalyt dantis su “Colgate’s” ir nuveskit' 
juos du kartu Į metus pas dentistą.
Jiems patiks gaivinantis jo skonis.
“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”.

Vardas /‘Colgate’s” ant toiletinių dalykų gvarantuoja 
leisumą, Grynumą ir Rūšies Gerumą. Įsteigta 1806.

bai puikios. Tik viena kas gai-Įėjus į jas tik gaila ir gėda de- 
la, kad jos visos esti nuolat už- j ^°kio lietuvių apsileidimo, 
darytos — labai retai būna kas 
parengiama. Nežinia, 
musų Lietuviai taip apmirę vie
šame veikime, nors draugijų ir 
organizacijų kuopų yra daugy
bė, kurios galėtų nuolatos ką 
nors, ar tai prakalbas, ar per
statymą parengti, bet visos sal
džiai miega.

Nekurios, kartais prabudę, ką 
nors surengia, bet ir vėl greit 
užsnūsta.

Praeitais metais į musų mie
stą užsuko daugiau jaunimo; 
■buvo surengta keletas vakarų: 
SLA. 60 kuopa turėjo parengus 
teatrą ir koncertą, kas atlikta 
gana gerai; daugiausia tam pa
sidarbavo St. Vaitelis, kuris y- 
ra gabus pianistas; teatro ren
gime daug darbavosi T. Jurė
nas ir M. Aleksiunas. Bet šį
met jie kažin 'kur dingo. (__
ir prie priprato prie musų snau- 
dimo.... Geistina butų, kad 
sukrustų,' kad šiais metais pa
sirodytų su nauja energija ir 
naujais darbais. Dirbkite, bro
liai, del labo visuomenės įr Lie
tuvos, o ir mes, kiek galėdami, 
padėsime jums.

Apie TMD, kuopą nieko ne
sigirdi, 
no 
Ar 
M. 
čio 
pa 
jau? Jeigu dar kuopa gyvuo
ja, turėtų sukrusti, nes yra ga
na svarbių reikalų, šjomis die
nomis TMD. išleido nariams ge
rą knygą, kuri jau kitų kuopų 
nariams išdalinta, taipgi reikia 
leisti ir daugiau knygų, nes Tė
vynė Lietuva yra laisva ir ne- 
prigulminga, musų užduotis už- 
pildyt ją knygomis, žėdnki ba
kūžei patiekti literatūros. Tuo 
darbu kaip tik pridera rūpintis 
T. M. Dr-jai.'

A. L. T. Sandaros kuopa ir 
niekuo nesižym'i, ramiai sau 
snaudžia, nors daug yra svar
bių darbų. Kodėl nariai taip 
nieko neveikia? Miegant gali
ma viską pramiegoti’, o yra dar
bo daugybė. Pasijudinkit bis- 
kį, Sahdariečįai!

Apie Liet. Gelbėti Draugijai 
skyrių ir nieko nesigirdi; neži
nia, ar jis dar yra ar ne. Tuo 
tarpu musų Tėvynėje broliai 
vaitoja nuo žaizdų, o mes turė
dami L. G. D-ją nesistengiam 
jiems pagelbėti, 
šaukimus lengvai leidžiam pro 
ausis, 
reikale nesistengiam 
gelbėt! 
pritingi, reikia rinkt kitą ir ji 
turi stengtis, kad nebūtų nei 
vieno čia Lietuvio, kuris prie L. 
G. D. neprigulėtų.

Bonų stoties komitetas taip
gi mažai ką veikia. Teisybė, 
buvo surengęs kelias prakalbas, 
vienos, kaip girdėjau, buvo su
rengtos kun. Vaičiūnui iš Chi-1 
cagos, tuo laiku surinkta aukų 
Lietuvos šauliams virš keturių 
šimtų dolarių; aukas, sakė, pa
siųs Lietuvos TVIisijai, .bet pasi
rodė atbulai: aukos tapo pasių
stos Tautos Fondan. Nežinia, 
kodėl komitetas taip veidmai
ningai pasielgė: vienaip garsi
no, kitaip darė. O gal kad Tau
tos Fondas mažai turi atjautos 
visuomenėje, tai jie po kitu var
du fondan pinigus grūda.... 
Iš aukautojų pusės, girdėjau, 
buvo didelis trukšmas ir reika
lavimai atimti pinigus iš fondo 
ir persiųsti Lietuvos Misijai. Ar 
fondas pinigus sutiks grąžint ir 
perduot Misijai, nežinia. ' Jeigu 
kas žino apie tolimesnį pinigų 
likimą, malonės visuomenei pa
aiškint, kadangi žmonės aukavo 
šauliams, o ne kunigų fondui, 
įr tam tikslui reikią juos su
naudoti.

Taipgi buvo surengtos prakal
bos adv. F. J. Bagočiui, ir Šau
liams liko'virš 200 dolarių.

Kaip matyt, vietos Lietuviai 
yra dųosnųs ir atjaučia Lietu
vai. Reiktų tik darbuotis jų 
tarpe ir butų galima atlikt di- II 
delius darbus.

Taipgi gyvuoja čia D. M. cho- Į 
ras, bet ir tas mažai ką veikia: I 
jeigu kada'kokį vakarėlį suren- Į 
gia, tai nekurie dainininkai ypač I

Per du metu nei vie- 
su'sirinkimo nebuvo šaukta, 
dar ji gyva? Patėmijau T. 
D. Ohio ir Michigan apskri- 
atsišaukimą. Bet musų kuo- 
tyli. Ar miega, o gal mirus

Gražiausia svetainė yra tai L. 
del ko D-> prie kurios susispietę yra 

taip ■ vadinami progrešistai, bet 
jie ir progresuoja (žinoma ne 
visi) : didžiumą jų daugiau nie
kuo neužsiimą, kaip kazyruoja 
visu liuosu laiku, boles bado ir 
“baltakę” miaukia: kada tik nu
eini 
tų; 
ne 
bet 
sišvietusiais, daug žinančiais ir 
susipratusiais darbininkais, gė
da butų taip elgtis.

Atsilankai į kitą — šv.. Jur
gio Draugystės svetainę', ir čia 
tą patį matai. Kaip senus taip 
ir jaunus matai tą patį darant: 
užimti boįėmis ir kazyromis ir 
vis vos pasilaiko ant kojų.

a,_ Paskiau atsilankai į šv. Pet- 
Gal i i'o ir Ppvilo Draugystės svetai

nę. Na, čia jau ir dyvų pama
tai. Pasirodo kaip kada ir kė
dės šokinėja ir raudonomis gal
vomis besisukinėjančius. Kaip 
kada dar ir policijos vežimas pa
sisuka. O vis tai del tos “na
minės”. Lietuviai čia turi dau
gybę “bravarų” ir visi savotiš
ką išduoda.... Gėda jums, šio 
miesto Lietuviai, kurie tokiais 
dalykais užsiimat, mesk’it tuos' 
niekingus darbus, pradėkit dir
bti ką geresnio del Lietuvos ir 
savitarpinio labo.

Darbai kaip visur taip ir čia 
labai silpnai eina, daugybė dirb
tuvių uždaryta, kitos dirbą po 
kelias dienas; mokestįs visur 
sumažinamą.' Darbo jieškoto- 
jams nepatartina čia važiuoti. 
Pragyvenimas kaip ir visur, tik 
rendos pigesnės už didelių mie
stų rendas. Miestas yra švarus 
ir dailus; labiausia vasaros 'lai
ku čia smagu gyvent.

Kaip girdėjau, čia rengiama 
ant vasario 18 d. prakalbos Dr. 
D. Alseikai. . Nepamirškit, vie
tos “Dirvos” skaitytojai apie tai 
ir kitiems pasakyt.

Teko girdėti, jog čia rengia
ma ir didelis perstatymas, o to 
vakaro pelnas skiriamas Lietu- 
vųs Šauliams.

Tat darban, draugai, kurie 
turit kokių naudingų sumany
mų; dirbkit, o į jus pasižiūrėję 
ir kiti gal pradės krutėt.

Saulėtekio Vaikas.

ten, vis matai daugybę gir- 
Nieko nesakau ant tų, ku- 
yra tame “profesionalai”, 
tiems, kurie save stato ap-

BALTIMORE, MD.
čia yra vakarinė mokykla, j 

kurios vardas skamba šitaip: 
“Mokykla Lietuviškos rašybos”'. 
Nors pats vardas rodo, kad mo
kyklos vedėjas sintaksės neži
no, tečiau galima suprasti, kad 
joje mokinama Lietuviškos ra
šybos. Jeigu ištikro taip butų, i 
tai reiktų tuomi džiaugtis. Bet 
dėjai Amerika tai yra šalis, 
kurioje tarp, daugybės stebėti
nai puikių dalykų randa sau 
vietos ir visokios nesąmonės, 
čia, jeigu tik užsimanė koks 
šaldras, leidžia laikraštį, nors 
redaktorius rašyti nemoka. Taip 
yra, ar ne? Tas pats yra ir su 
šia mokykla. Daraktorius arba 
“profesorius” šios mokyklos 
pats nėra mokinęsis ir nežino 
net, kaip mokykloje suolai sto
vi! Jeigu jis į mokyklą patek
tų, tai pirmiausiai turėtų mo
kintis tinkamai raides parašyt. 
Gi čia jis “profesoriauja”! Tat 
įsivaizdinkite, kas per mokykla 
ir ką joje gali išmokti; Čia 
mokinama ne tik rašybos, bet ir 
aritmetikos. Ir ve kaip: Da
raktorius atsineša knygelę var
du “Ready 
skleidęs iš 
ant lentos, 
jo mokiniai 
už jį patį.
smuikos griežti, nors nežino į 
kurią ranką smičių paimti, jei
gu tik to reiktų.

Mokiniai turi mokėt dolarį į 
mėnesį. Tečiaus už tai jie jo
kio atlyginimo negauna. Mo
kytojui daugiau niekas ir neru
pi, kaip tik dolarių gaudymas. 
Prie to dar priedas — tai gar
bė būti “profesorium”.

Jeigu čia butų, rimta mokyk
la ir mokytojas but užbaigęs 
reikalingą mokytojo profesijai 
mokslą^ tai butų tikrai puikus 
dalykas. Gi čia nieko panašaus 
nėra, žmonės, nors but ir ne
išsilavinę, visuomet juos ap
gaudinėt negalima. Ir jie jau 
pradeda suprasti, kad pinigus

Tat jau mokipių
Prie to dar

Reckoner” ir atsi
jos rašo numeriu^ 
Mat,'jis mano, kad 
mažiau supranta ir 
Jis mokintų ir ant

Centro atsi-

Net tokiam svarbiame 
Lietuvai 

Jeigu viena valdyba

Detroit, Mich. — Fordo au
tomobilių įstaigoj apie 10,000 
darbininkų priimta dirbti. At
naujinta darbas ant 25 .nuošim
čių normalio veikimo.

Nelaimė ant gelžkelio. New
comerstown, O. — Nuvirtus nuo 
relių dviem pasažieriniam va
gonam sužeista 6 ypatos.
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu: .

moka veltui, 
nedaug ir teliko, 
čia yra apsidirbęs paprotis, kad 
gėdisi ir ant juoko1 laiko tuos, 
kurie toje mokykloje mokinasi. 
Susiginčiįus, tai M viekas kitam, 
ir ' primena: “Turbut rašybos 
mokykloje buvai, kad taip daug 
žinai.” Mat, perdaug aišku, 
kad kalvis negali išmokint pa
siūt drabužį, o kurpius neišmo
kins astronomijos.

Draugijų susirinkimuose bu
vo prašoma aukų. mokyklai, tai 
bosas, pas kurį “profesorius” 
dirba, šitaip pasakė: “Draugy
stės negali aukaut pinigų tai 
mokyklai, nes tas asilas ten nie
ko neišmokins.” Tas labai už
gavo gerbiamo “profesoriaus” 
garbę ir jis visiems guodėsi, 
kad esąs labai įžeistas. Sakė
si, kad būt galėjęs bosą nu- 
šveist, bet pabijojęs, kad nepa
varytų' iš dai'oo.

Tai tokios tokšelės.
šalpusnis.

u .linui

Baltic states banįt
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JLSt

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose. » \

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 ęeikalingds kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

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

KAMPAS 2S-TOS GATVES

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

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

L. P. P. Bankan, ten gausi 
1% 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, 747 Broad St., Newark, N.J.

(NEAPIE EVOLIUCIJAS 
REVOLIUCIJAS) ARBA 

GYVŪNŲ VYSTYMĄ
SI IŠ VIENOKIŲ Į 

KITOKIUS
Vieną sykį skaičiau “Dir

voj” gerb'. Erškėčiui užgin- 
čijįmą, kad buk sviete ne
pasitaiko, kad dvi galvos 
vieną protą turėtų ir kad iš 
jų viena mintis išsiristų.

O man atsimena daug to
kių dalykų: 
raštį, užeinu 
ar ką kitą, 
pats bučiau 
kitą — vėl užtinku ir vis 
rodos, kad aš galėjau pada
ryt. Bet vis nepadariau ir 
už tai ne man garbė ir aš 
vis sviete garbės neįgaunu.

Gavau pirmą šių metų nu
merį “Artojo”, kurio, kaip 
žinot, aš kurnu esu, ir skai
tau: “Kaip mes išsivystėm 
iš beždžionės”. Ir vėl topt 
į galvą mislis: juk ir aš ga
lėjau tą parašyt, o ten ve 
gerb. Kukutis visą mano 
garbės vainiką nusineša.

Kitas faktas — ir ’dabar, 
tegul gerb. “Dirvos” Juo
kų red.' bandys užginčyt, 
kad nepasitaiko dviem žmo
nėm tą, patį sugalvot, nors 
sykiu nesant. Man rodos, 
kad ir visi, kurie kokį tik 
straipsnelį laikraštyje pa
skaito, gauna mislį, kad ir 
jie butų galėję tą pat para
šyt.

Sėdžiu aną vakarą sau 
vienas ii’ misliu, ar neužeis 
nors1’“draugas” Martinas — 
beveik neturėjau ką veikt.

Užėjo man mislįs apie tą 
vadinamą gerb. Evoliuciją 
įr pradėjau mislyt apie vis
ką nuo svieto pradžios: už
ėmę mislis apie Adomą ir 
Jievą, kaip jie tada rojuje 
gyveno,, nereikėjo nei pan- 
čiakų, nei klumpių, nei kai
linių, o dabar matai į ką 
mes įsivystėm. Ir štai tik 
girdžiu: “džrrr!” durų var
pelis: Atidarau: vietoj Mar
tino ateina laiškanešis . su 
“špečel delivery” ir atiduo
da. Žiuriu uždresupta ‘Mr. 
Spragilas”. Plėšiu ir skai
tau. Na ir čia tas pats: ir 
čia inbrukta gromata apie 
Evoliuciją, kurią gerb. 'Dar
vinas įsteigė ir davė progos 
visam pasauliui nestovėti 
ant vieno laipsnio, jeigu ne
nori. Ir vėl mano pavėluo
ta, ba laiškas išleista visa 
diena pirm šio vakaro.

Va kur ji:
Gerb. Spragilui,

Kiaulando mieste, Ohcho.
Daug yra žemaičių, aug- 

štaičių, zanavykų, kapsų, 
dzūkų ir tt., kurie dar vis j 
netiki į gyvūnų evoliuciją. 
Bet užtai jie karštai tiki, 
jogei Ponsdievs sutvėrė iš
syk viską tobulą — Pons
dievs tarė, kad.... arkliai, 
karvės, avis, kiaulės, katės, 
pelės stotųsi ir vaikščiotų 
ant keturių kojų — ir taip 
■stojosi ir«taip buvo.... Vėl 
Ponsdievs tarė, kad.... žą- 
sįs, antįs, vištos, karveliai, 
varnos, žvirbliai stotųsi ir 
lekiotų ore ir turėtų dvi įjo
jąs — ir taip stojosi ir taip 
buvo. Vėl Ponsdievs tarė, 
kad.... katalikai, kalvinai, 
žydai, laisvamaniai, sociali
stai, tautininkai, bolševikai, 
klerikalai, aidoblistai, komu
nistai stotųsi ir viešpatau
tų vieni ant kitų — ir taip 
stojosi ir taip yra.

Kiti gi užsispyrėliai išvir

Skaitau laik- 
tokj straipsnį 

kokį rodos aš 
parašęs. Ką

LATVIU

Lietuvos šiai 
nės-Latvija į 
likosi augliai 

’ vės tarybos pi
Tas faktas ; 

sų indomumui 
Netndnis bus 
Lietuva, kaip- 
užbaigta Vilu 
mas vienaip ai

Kada [Lietui 
žinta sąjungie 
bus mums ahj 
smas įvykis - 
dą pasidžiaugi 
kad prie to ei 

į Sąjungiečių 
sprendimas ] 
tonijai ii L 
klausomybę_ i 
tiek, kaip visi 
Prhidento _ V 
syldy išreikšto 
dalinimo polit 
tais metais Col 
šįmet nesenai 
notoje per Vei 
retoriy Dayis, 
pirmininkui Hj 
nyty Valstijy 
pareiškė tvirti 
Rusijos teritor 
mybės. Lenkij 
dija buvo pažy 
vienatinės dalį: 
senos Rusijos 
tarnavusios ats 
sos ktos tautos 
laikomos nepali 
namjy likimo a 
po sovietizmo

Keistas dalyl 
ąavojimas: Wi 
niutinis paskell 
ty tautų liuosa 
dpy ir pats pir 
reiškė “Rusijos 
į”, palikdamas 
šiai imperijai i 

i jos smaugiamas 
da jas gedėjo p< 
šuoli ir pasiž] 

į pasaulinės taikė
Į tintojo; tuo tar

jymausiaijni 
šiitiko Latviją 
pripažinti nuo 
skirta, pirmiau 
ravo.

Wilsono nuo 
ta: neatskirti i 
Rusija pavergi 

t kad paskui ąfeij 
' ja ir sutvirtėjus 

ty jy “už atsisk 
Kiek tame tikryl 
pripažinimas s 
Finlandijai, Lenk 
menijai Kiek t 
žmoniškumo pan 
mas Lietuvos, Lai 
tonijos, Ukrainos 
senovei Rūsy glob 

Žinoma, šitas i 
myniy pripažinimi 
kia jolno laimėjn 
tams.

Dabar iš Paiya 
na gandai apie bol 
pavoją Baltiko va 
Ar tik Francuzij; 
nematydama gero 
jos, nesirengia, in 
issistorojus šimpa 
pažintose dviejose 
Petrogrado valsty 
įuosti kokį naujį." 
sijos" vyrį ir iš Bi 
sės vėl Rusijai ran 
duoti Lenkija ni 

'.įstengė. Kodėl Liet 
nepripažinta, tai kat 
sutiko vienytis su . 
ir parengti Francuz. 
sargy iš kitos Vol 
pusės ir sieny nuo Rt

tina priešingai. Jie sako', 
kad visi gyvūnai iš žemes
nės rūšies vystėsi į augštes- 
nę. Klausimas dabar: katę 
roj pusėj teisybė? Šių žo
džių tepliotojas stovi su an
traisiais ir,štai jums faktai: 

“‘Garso” korespondentas 
iš Detroito 'rašo to laikraš
čio N2: “.... Paskiausiai
pakviestas pagalbėti p-nąs 
AnAn, kuris, nors svetimos 
srovės žmogus; bet pasakė, 
kad jis katalikišką jaunimą 
labai mylįs, nes, girdi, so
cialistai ir laisvamaniai taip 
[toli nuo dailės ir doros sto
vi, kad jaunimas dorai ka
talikiškai išauklėtas nei ko
kiu budu kitose srovėse ne
gali tarpti, tai ir sako, kad 
ir jis linki katalikiškam jau
nimui geresnių pasekmių jų 
darbe, nes tik tame tautos 
išganymas. Gal ir kitiems 
tikybos priešams Dievas 
duos dvasią šventu, ir pa
matys kur teisybė....... 
Amen” (rašėjas).

Čia kalbamą apie.garsaus' 
Detroito vyčių atsibuvusį' 
vakarėlį,' kuriame tas AHa- 
ho sutvėrimas (kalbant šv. 
korano žodžiais) išreiškęs, 
kad vyčių pusėje teisybė. 
Tai paskutinis jo vystymosi 
laipsnis. Dabar parodysiu 
jums, švento rašto pildyto- 
jai, jo evoliucijos pradžią.

Tasai asmuo, kurį, kaip 
korespondentas rašo, dvasia 
šventa apsėdo, į šią palai
mintą šalį atvyko su viso
mis katalikiškomis brostvo- 
mis ir ypatybėmis: škaplie
riais, rąžančiais ir tt. Kiek 
pagyvenus prie naujo 'kli
mato, tuojau išsivystė į so
cialistą. Bet kaip greit vė
jas papūtė iš šiaurės, taip 
greit jis išsivystė į mocki- 
nį laisvamanį. Šitame laip
snyje ilgiausiai užtruko, nes 
Jis labai mėgo “laisvę”, čia 
[nereikėjo nešti nei kunigiš
kų prisakymų, nei tautinin- . 
kų disciplinos, nei bolševi
kiškos diktatūros.

•Laisvėje bet tamsumoje 
gyvendamas, mėgo dangs
tytis svetimomis plunksno
mis. Kartais jis važinėda
mas po plačią Ameriką už
sukdavo į tautiškų laikraš
čių redakcijas ir pasigirda- 
vo, kad jis esąs didelis tau
tininkų veikėjas. Gi sugrį
žęs namon vėl keikdavo vi
sus tautininkus. Girdi, jis 
esąs socialistas. Ir kažin 
kiek dar ilgai butų tame 
periode kankinusi, jeigu ne 
tūla vytė butų padariusi į 
jį intekmės. Dabar, mat, 
be vytės nėra galimas tau
tos “išganymas”, ir dabar 
jau pradėjo vystytis į tikrą 
vytį. Jam “Dievas davė 
dvasią šventą

Na, jus Darvino teorijos 
priešai! prirodykit, kad gy
vūnai nesivysto.... v 

(Pasirašo) Darvinietis.
Ačiū tai ačiū už šią gro- 

matą, ale iš kur tamista; 
gerb. Darvinieti, žinai; kad 
kad aš netikiu į Darvino e- 
voliuciją, kad man tiesiog 
atrašai, o ne kam kitam? 
Aš tikiu ne tik į Darvino 
evoliuciją, bet ir į klumpių, 
žiponų, tvartų, mašinų ir 
kitokių daiktų evoliuciją.

Štai, sakysim, žiuri į že
mės plotą, nieko ant jo nė
ra. Paskui atsiranda die
gas, paskui medis, paskui 
jj nukerti, paskui išdžiovi
ni, paskui supjaųstai į rei
kalingus šmotus, paskui nu
tašai, nudailini, ir štai prieš I 
savo akis turi klumpę: arba j 
žemaitišką arba kitokią, ko
kios tik nori. Ir'taip su ki- . 
tais daiktais ir žmonėmis ir j 
gyvūnais.

Kad aš esu gerb. $pragi- , 
las ir moku gerai kult,, tai 
gal dėlto man tuos faktus | 
prisiuntei. Taip ir reikia — j 
gerb. Spragilas visiems už- | 
važiuos per sprandą, kurie j 
pilnai neišeis kokio evoliu- | 
bijos kurso (anot gerb. Ku-^J 
kučio iš “Artojo” dirvos), i Į 
kaip ir musų'studentai Vai- j l 
paraiso universitete, kurie j (jmėti, nora Kėniai r» 
per tris mėnesius visas kle- j 
sas sako išėję!

4

inę Geographic i 

Lietuvius

lie National Geograph 
fey sausio mėn. savo ži 
kitoje patalpino Ralph: 

r feres straipsnį — “Ni 
Į feopos žemlapis”, prie J 
f Wėto ir labai didelis Eur 
Į teap, su visomis naujai 
r fetytomis valstybėmis — 

Kiltomis ir nepripažintom!
■ * Lietuva taipgi užima si 

fe? taip kitu.
i Vaidai miestą ant žemlaj 
’ fe®3 Ma priimta forma, t 
lR® prideda paaiikinim 
** kitaip nebūty patogu,’ ne 

seniau nsi yra papratę tai
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ingai. Jie sako, E 
yvunai iš žemes- t 
vystėsi Į augštes- | 
imas dabar: kat- f 
teisybė? šių žo- į . 
to jas stovi su an- i 
’ štai jums faktai: I 

korespondentas r 
j rašo to laikraš- Į

. .Paskiausiai į 
pagalbėti p-nas į 

ris, nors svetimos f 
ogus, bet pasakė, L 
talikišką jaunimą [ 
s, nes, girdi, so- 
laisvamaniai taip 

ailės ir doros sto- 
unimas dorai ka- | / 
išauklėtas nei ko- 
kitose srovėse ne- 

tai ir sako, kad 
katalikiškam jau- 
jsnių pasekmių ją 
> tik tame tautos 
. Gal ir kitiems į 
priešams Dievas 
ią šventu, ir pa- 
r teisybė. ...... I 
ašėjas). 
amą apie.garsaus į 
vyčių atsibuvusį i 
(tiriame tas Alia-1 
imas (kalbant šv. I 
įdžiais) išreiškęs, | 

pusėje teisybė. I 
tinis jo vystymosi I 
Dabar parodysiu Į 
įto rašto pildyto-1 
Liucijos pradžią. | 
smuo, kurį, kaip I 
entas rašo, dvasia į 
sėdo, į šią palai- į 
į atvyko su viso- r 
kiškomis brostvo- Į 
atybėmis: škaplie- Į, 
.nčiais ir tt. Kiek į 
i prie naujo kli- I 
jau išsivystė į so-1 
Bet kaip greit vė- Į 
ė iš šiaurės, taip Į 
išsivystė į močia- į 
ianį. šitame laip- Į 
usiai užtruko, nes į 
lėgo “laisvę”. Čia I 
nešti nei kunigiš- ’ 
rmų, nei tautini-, . 
inos, nei bolšen- | 
:taturos.
s bet tamsumoje | 
ąs, mėgo dangs- į 
imomis plunksno- | 
tais jis važinėda- į 
ačią Ameriką už- Į 
tautiškų laikraš- f - 

jijas ir pasigirda- į 
s esąs didelis tau- į 
ūkėjas. Gi sugrį- Į 
i vėl keikdavo vi- | 
linkus. Girdi, jis t 
įlįstas. Ir kažin I 
ilgai butų tame I 

inkinęsi, jeigu ne į. 
butų padariusi j | 

ės. Dabar, mat, I 
tėra galimas tau-1 
lymas”, ir dabar I 
jo vystytis į tikrą į 
n “Dievas davė | 
mtą....”
Darvino teorijos I 

rirodykit, kad gy- 
iivysto....
išo) Darvinietis. | 
. ačiū už šią gro- r 

iš kur tamistaĮ I 
vinieti, žinai, kad 
tikiu į Darvino e- 
kad man tiesiog 
ne kam kitam:

Nuo Redakcijos
“Vienybė Lietuvninkų” 

Išeina Tankiau
Senas musų laikraštis “Vie

nybė Lietuvninkų”, kuris buvo 
rengiamas leisti dienraščiu, pra
nešė, kad nuo vasario 1 d. iš- 
eidinės po du sykiu savaitėje.

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIOS.

ne tik į Darvino 
bet ir į klumpių, 
artų, mašinų ir i 
iktų evoliuciją, 
sysim, žiuri į že- ' 
nieko ant jo nė- i 

ui atsiranda die- 
li medis, paskui 
, paskui išdžiovi- 
supjaustai į rei- Į 

motus, paskui nu- 
lilini, ir štai prieš 
turi klumpę: arba i 
. arba kitokią, ko- į 
>ri. Ir'taip su ki
lis ir žmonėmis ir

esu gerb. Spragi
lu gerai kult,, tai 
man tuos faktus

Taip ir reikia — 
įgilas visiems už- 
>r sprandą, kurie 
leis kokio evoliu- Į 
) (anot gerb. Ku- į 
‘Artojo” dirvos), 
įsų studentai Vai- I 
liversitete, kurie > 
ėnesius visas kle- I 
įėję!

LATVIŲ IR ESTONŲ PRIPAŽINIMAS
Lietuvos šiaurinės kaimy

nės—Latvija ir Estonija— 
likosi augščiausios santar
vės tarybos pripažintos.

Tas faktas atverčia mu
sų indomumui naują lapą. 
Netrukus bus pripažinta ir 
Lietuva, kaip — sako — bus 
užbaigta Vilniaus klausi
mas vienaip ar kitaip.

Kada Lietuva bus pripa
žinta sąjungiečių valstybių, 
bus mums žingeidus ir link
smas įvykis — galėsime ta
da pasidžiaugti. Bet aišku, 
kad prie to einama.

Sąjungiečių tarybos nu
sprendimas pripažinti Es- 
tonijai ir Latvijai nepri
klausomybę reiškia lygiai 
tiek, kaip visišką atmetimą 
Prezidento Wilsono pora 
sykių išreikštos Rusijos ne- 
dalinimo politikos. Perei
tais metais Colby’s notoje ir 
šįmet nesenai pagamintoje 
notoje per Veikiantįjį Sek
retorių Davis, Tautų Lygos 
pirmininkui Hymans Suvie
nytų Valstijų prezidentas 
pareiškė tvirtą parėmimą 
Rusijos teritorijos neliečia
mybės. Lenkija ir Finlan- 
dija buvo pažymėtos kaipo 
vienatinės dalįs Europinės 
senos Rusijos žemės, užsi
tarnavusios atskyrimo. Vi
sos ktos tautos turėjo būti 

.laikomos nepaliestos galuti
nam jų likimo apsprendimui 
po sovietizmo užsibaigimo.

Keistas dalykų susikry- 
žiavojimas: Wilscnas pir
mutinis paskelbė “paverg
tų tautų liuosavimo” prin
cipą ir pats pirmutinis pa
reiškė “Rusijos neliečiamy
bę”, palikdamas senai suiru
siai imperijai spręsti apie 
jos smaugiamas tautas, ka
da jas galėjo padėti paliuo- 
suoti ir pasižymėti tikru 
pasaulinės taikos idėjos pla
tintoju; tuo tarpu santarvė, 
žymįausiąi Francuzija, kuri 
sutiko Latviją ir'‘Efstoniją 
pripažinti nuo Rusijos at
skirta, pirmiau tam priešta
ravo.

Wilsono nuomonė buvo 
ta: neatskirti mažasias po 
Rusija pavergtas tautas, 
kad paskui atsigavus Rusi
ja ir sutvirtėjus nenubaus
tų jų “už atsiskyrimą”. — 
Kiek tame tikrybės, parodo 
pripažinimas atsiskyrimo 
Kinlandijai, Lenkijai ir Ar
mėnijai. Kiek tame buvo 
žmoniškumo parodo verti
mas Lietuvos j Latvijos,, Es
tonijos, Ukrainos likti po 
senovei Rusų globoje.

Žinoma, šitas musų kai
mynių pripažinimas nereiš
kia jokio laimėjimo sovie
tams.

Dabar iš Paryžiaus atei
na gandai apie bolševikišką 
pavojų Baltiko valstybėms. 
Ar tik Francuzija, kitaip 
nematydama gero iš Rusi
jos, nesirengia, manydama 
išsistorojus simpatijų pri
pažintose dviejose arčiaus 
Petrogrado valstybėse, pa
ruošti kokį naują “visos Ru
sijos” vyrą ir iš Baltiko 
sės vėl Rusijai ramumo 
duoti. Lenkija1 nieko 
įstengė. Kodėl Lietuvą 
nepripažinta, tai kad ji
sutiko vienytis su Lenkija 
ir parengti Francuzijai at
sargą iš kitos Vokietijos 
pusės ir sieną nuo Rusijos.

nėra naujagimės,

respubliška valdžios forma—Es- 
tonija ir Lietuva vasario mėn. 
1918 m. ir Latvija lapkričio m. 
tais pačiais metais.

“Visos trįs likosi pripažintos 
daugumos Europos galybių, tik 
dar Suv. Valstijos nepripažino. 
Jų rubežiai kolei kas dar labai 
nenusistatę ir kožnos jų te- 
ritorialiai pageidavimai dauge
liu atvejų labai praplėsti.

“Rubežiuose, kaip abelnai nu
žymėta pridėtame žemlapyje, 
Estonijos plotas lyginasi prie

šo “Warszawa”, Lietuviai “Vil
nius”, čekoslavokai — “Praha”, 
Slavokai gi “Rieka” vietoj Fiu- 
me.

“Nekurios tautos, kurių var
dai dabar atspindi Europos 
žemlapyje,
bet savistovios valstybės, ku
rios tiktai atgimsta. Tarpe tų 
pažymiausia yra Lenkija. Ki
tos, kaip Jugoslavija, čekosla- 
vokija, Latvija, Estonija ir Lie
tuva, yra pirmu kartu priimtos j New Hampshire ir Massachu- 
į civilizuotų valstybių draugiją.” ““ “ "

Kitoj vietoj vėl sako:
“Trįs Baltiko Valstybės, Es

tonija, Latvija ir Lietuva, da
lelės suardytos Rusijos, pasi
skelbė savo nepriklausomybę, po

setts valstijų sudėjus į vieną, 
Latvijos puąė tiek daugiau, o 
Lietuva yra didžiausia iš tų 
trijų, su plotu daugiau ne New 
Hampshire, Vermont, Massa
chusetts ir Rhode Island.”

VASARIO MENE
SIO DANGUS

Venus kaip kada yra galima 
matyti ir dienos laiku, dar sau
lei tebesant ant horizontp. Ši
tuo tarpu tas ir yra geriausia 
tėmyti, tik reikia gerai padeng
ti akis nuo tos pusės, iš kur at
eina saulės šviesa, ir sekti tie
siai nuo saulės į rytus, apie 45 
laipsniai atstu nuo saulės, tai 
yra nevisai pusę tolumo kur pa
sidalina rytai Į vakarus arba 
vidurdienio linija.

Kuomet Venus buna savo to
limiausiame rytiniame ar vaka
riniame nusitolinime, jos švie
sa buna taip didelė, kad net me
ta daiktų šešėlius, kuriuos len

\ČASARIO mėnuo, kaip užper- 
eitais 1919 m. gruodis, va

karais atvaizdina musų erdvė
se net penkias planetas, ir prie 
jų pridėjus dar musų žemę, vie
noje saulės pusėje randasi net 
šešios planetos, kurių gruodžio 
17 d. 1919 metais tokis suėji
mas buvo apreikštas mums kai
po “baisi diena”, kurioje turėjo 
būti perkūnijų, žemės drebėji-i 
mų ir dar, jei kokios, turėjo bū
ti ir “svieto pabaiga”! Viskas gva yra patėmyti, gerai pašali- 
tas praėjo ramiai ir likosi už- nūs visokią žemišką ir dangišką 
miršta, o mes, pasimokinę to- (mėnulio) šviesą nakčia. Vie- 
kia neteisybe, kitą sykį nesi- nok ši planeta nebus dar visa-

pu- 
ne- 
ne- 
dar 
ne-

leisime tikėti apie “baisybes iš 
oro”, nors tokios ir tikrai ga
lėtų ateiti.

Vakarų krašte, dar -nevisai 
sutemus, pamatome skaisčią ir 
didelę baltą planetą — jos var
das Venus. Daug žemiau nuo 
jos spingso silpnas Marsas, ku
ris pereitą pavasarį buvo aiš- 
kus-rausvas ir mes galėjome ge
rai į jį prisižiūrėti.

Venus jau buvo matoma iš 
praėjusių keleto mėnesių vis 
kįlanti augštyn ir augštyn irTil- 
giau pasilaikanti horizonte . Ku
rie tėmijo į šią planetą ir Mar
są, .matė, kaip Marsas, būdamas 
arčiau į rytus, pasivijo ir susi
gretino su antra planeta, kaip 
ir senovės pasakose kad meilin- 
damiesi: Venus — grožės ir 
meilės dieve su karės dievu 
Marsu. Buvo suėję per apie 
sprindį greta vienas kito, bet 
kad dar karės žygiai ant žemės 
neužbaigti, Marsas nuvyko sau 
tdliau į vakarus po to trumpo 
susitikimo.

šis jų prasilenkimas mums 
lyg rodo, kad Venus keliauja į 
rytus, vietoj sykiu su visomis 
žvaigždėmis į vakarus. Ir tie
sa, visos planetos keliauja ap
link saulę į rytų pusę, tik kad 
Venus rhndasi daug arčiau prie 
saulės, negu Marsas, tai ji daug 
greičiau keliauja, ir Marsas, ne
suspėdamas, buvo pavytas ir 
dabar paliktas.

. Venus yra pirmutinė planeta 
nuo žemės saulės linkui, o Mar
sas pirmutinė už žemės kelio į 
tolumas, linkui saulės sistemos 
krašto. Kada žemė praeina pro 
apačią Marso, jis mums pasiro
do visame savo skaistume; da
bar žemė Marsą yra pralenkus, 
nes ji už jį greičiau keliauja, ir 
Marsą mes matome iš šono, kai
po dalį mėnulio ir su maža dali
mi jo šviesos, kuomet susibėgi
me Marsas ir žemė mums bu
na matomas pilnas, visa jo ap
šviesta pusė.

Venus, kaip atmename iš pir- 
miaus, niekados nepraeina že-

ine savo skaistume iki kovo 17 
d., bet pamažu nuolat didinasi ir 
didinasi šviesoje.

Trumpai prisiminsime, kad 
Venus yra apie 67,200,000 my
lių nuo saulės, o saulė — 93,- 
000,000 my!:ų nuo žemės, tai 
rasite kokiame atstume ta pla
neta buna nuo musų. Aplink 
saulę savo kelią Venus atlieka 
į apie 224 dienas; žemė yra ma
ža kiek už ją didesnė, nes jos 
diametras yra 7,700 mylių, o 
žemės diametras 7,900 mylių:

Kitos planėtos, kaip viršuje 
minėjome penkias, randasi ry- 
įų krašte ir vėliau pasirodo, ne
gu Venus ir Marsas. Pirmiau
sia, kaip tik sutemsta, jau be
veik pusiaukelyje tarp rytų ir 
meridiano randasi Neptūnas — 
tolimiausi saulės sistemos pla
neta ir nuoga akia nematoma. 
Neptūno vieta randasi tarpe 
Dvynų konsteliacijos — skais
čios žvaigždės Pollux, ir Levo 
konsteliacijos žvaigždės Regu- 
lus. Ta' linija einant tiesiai į 
vakarus, pirmiausia susitinka
me su Jupiteriu — didžiausia 
planeta visoje saulės šeimyno
je, balta, ramia, bet didele 
žvaigžde, kuri, teka apie 9 vai. 
vakare. Tuojau po Jupiterio 
patekėjimo pasirodo ir Satur
nas, daug silpnesnis savo švie
soje, bet gerai matomas.

. Viena kas šįmet aišku, kad 
tos visos planetos nėra suėju
sios taip lyginamon 
nijon, kaip buvo tą 
gruodžio 17 d.

Rytų krašte arti
sutemus pasirodo žvaigždė Sy- 
rius, atsiskyrus nuo kitų Ir 
aiškiai matoma labai krutanti, 
kuri yra šviesiausia iš visų 
mums matomų žvaigždžių (ne 
planetų), šiaurrytin nuo jos 
randasi kita skaisti žvaigždė 
Procyon. Vakarų pusėn nuo 
-tų dviejų yra Oriono konstelia
cija, dabai aiški grupė, kurios 
viena žvaigždė, Betelgeuze, yra 
net 27,000,000 sykių didesnė už 
musų saulę (“Artojo” vasario

vienon li- 
“baisiąją”

į pietus

The Geographic apie 
Lietuvius

The National Geographic So
ciety sausio mėn. savo žurnalo 
laidoje patalpino Ralpho A. 
Graves straipsnį — “Naujas 
Europos žemlapis”, prie kurio 
pridėta ir labai didelis Europos 
braižinys, su visomis naujai su
tvarkytomis valstybėmis — pri
pažintomis ir nepripažintomis— 
ir Lietuva taipgi užima savo 
vietą tarp kitų.

Vardai miestų ant žemlapio 
minima sena priimta forma, tik 
autorius prideda paaiškinimą,

- kad kitaip nebūtų patogu) nes 
’ nuo seniau visi yra papratę tais 

yąrdais žymėti, nors Lenkai ra-

mės išlaukine puse ir užtai va
sario 9 d., prieš pat vidurnaktį, 
ta musų artimiausia ir gražiau-
šia planeta pasieks toliausia ry
tų pusėn kiek tik ji gali, jos il
giausias ant dangaus išbuvimo 
laikas prasidės baigtis ir ji vėl 
ims grįžti atgal arba leistis že
myn, ir pranyks tarp žemės ir 
saulės ir tik vėliau pasiro
dys rytine, laiks nuo laiko vis 
anksčiau iš nakties, kaip dabar 
į naktį, pasirodydama prieš 
saulės tekėjimą. Ji bus rytuo
se, jau ne vakarų krašte.

Astronomai šitokią planetos 
poziciją, kaip ji bus pasiekus
vasario 9 d., vadina “tolimiau
siu prasisiekimu į rytus”.

Gan keista bus girdėti, kad

mėn. numeryje yra platus jos 
aprašymas).

Kitos konsteliacijos, kurios
pereitą mėnesį matėsi, šiuo tar
pu artinasi vakarų ir nusilei
džia pora valndų anksčiau, gi 
rytuose atsiranda naujos, pir
ma nebuvusios. Didisis Ketur
kampis, Pegaso konsteliacija, 
randasi tiesiog į šiaurę nuo Ve- 
naus.ir sykiu su ja nusileidžia, 
ir taipgi apie tą laiką leidžiasi 
žvaigždė Deneb, Gulbės arba 
šiaurinio Kryžiaus pirmojo di
dumo žvaigždė. Tiesiai viršu-> 
je buna matoma žvaigždė Ka- 
pella, į vakarų pietus nuo jos

AUKOS LIETUVAI 
1920 Metais

(Per Lietuvos Valst. Misiją 
Amerikoje)

Amerikos Lietuvių aukos Lietu
vos reikalams per 1920 metus buvo 
pilnai patiektos spaudai del pagarsi
nimo ir sutraukoje šitaip atrodo:
Lietuvos Kariumenėi $10,625.58 
($9,597.70 Liuosnorių org.) 
($1,027.88 Kareivių reik.)
Lieutvos šauliams $46,975.11
(Liet, bonais $11,400, Am.
bonais $350; mark. 7,400, 
Bendr. Šerais $110, W. S. 
Štampais $34.34.)
Liet. Gynimo~Komit. $53,653.84 
(L. B. $1,250; A. B. $350;
mark. 3,000; Bendr. Šerais 
$110; W.S.S. $5.)
Liet. Raud. Kryžiui $14,074.61 
(ir 400,000 auks. nuo L. R.
K. rėm. dr-jos) • 
Lietuvos Valstybės Reik.
(L. V. Iždui) i , $1,845.15 
(ir W. S. S. 10 dol.)
L. V. Reik, (ant vietos) $543,27
Našlaičių Prieglaudoms ‘$1,578.62
įvairios aukos $4,340.66
Bendra suma yisų aukų $133,636.84
($12,650 Liet. Bonais)
($700 Amer. Bondsais) 
($220 B-vių serais) 
($49.34 W. S. Štampais)

Skaitlinės pasiųstų aukų Lietuvon 
per visuomenės organizacijas (fon
dus, draugijas) ir atskirus asmenis, 
sutraukoje yra nežinomos, bet reikia 
spėti yra taipgi nemenkos.

Aukos LietuVos Gynimo reikalams 
yra barometras ūpo Liėtuvių-išeivių 
minios, sąryšyje su nuotikiais pačio
je Lietuvoje. Kad įsivaizdinti to ūpo 
atmainas, — paduodame aukų plau
kimą mėnesiais:
1920 metų

Sausis šauliams $1,047.29
Vasaris “ $425.57
Kovas ” $2,421.19
Balandis n " $717.16

“ Kariumenei $10,625.58
Gegužis šauliams $329.26
Birželis “ $78.50
Liepos ” $119.00
Rugpjūtis ” $100.00
Rugsėjis " $35.10
Spalis Gynimo Kom. $3,032.15

($200 Amer. b.)
” Šauliami $13,407.56

($2,700 L. bon.)
($300 A. bon.)

Lapkritis Gynimo Kom. $29,992.02 
($1,1QO*)L. <
($200 Am. bon.)

” šauliams $18,396.09
($8,150 Liet, b.) , 
($50 Amer; b.)

Gruodis Gynimo Komit. $20,629.67’ 
($150 Liet b.) 
($100 Amer. b.)

” Šauliams $9,898.39
($550 Liet, b.)

Tokiu budu, aukos vien tik spalio, 
lapkričio ir gruodžio — Gynimo Ko
mitetui ir šauliams Vi— bendroje su
moje arti $115,000, buvo griausmin
gas atsakymas Amerikiečių į Lenkų 
intrigas Vilniuje.

Tokiu budu pasiekė jau Lietuvą 
7,895,581.40 auksinų ir $5,986.28 do- 
lariais šukų. Aukos Lietuvos Bo
nais, Amerikos Bonais, Šerais, W. S. 
Štampais ir šiek tiek grynais pini
gais lieką dar pasiųsti jau šiais me
tais. Sąryšyje su aukų rinkimu Gy
nimo Komitetui ir Šauliams pasidarė 
išlaidų per visus metus $278.84 del 
apmokėjimo kabelių ir liudymų paga
minimo. šiaip gi už aukų persiun
timą jokio nuošimčio rabatui neati
traukiama.

Naujus 1921 metus pradedant, pla
čios Amerikos Lietuvių visuomenės 
tebėra, renkamos aukos sekantiems 
tikslams:

•1) Gynimo Komitetui (ypač ple
biscito laimėjimui).

2) Lietuvos šauliams.
3) Lietuvos Raudon. Kryžiui,
4) Sužeistųjų Kareivių reikalams 

(per Krašto Apsaugos Minist.)
5) Našlaičių Prieglaudoms (per V. 

R. M. Sociales Apsaugos Dept.)
6) Švietimo reikalams (Vilniaus 

Universitetui).
7) Bendriems Liet. Valstybės Rei

kalams (L. Valst. Iždui).
Lietuvos Valdžios vardu reikšda

mi širdingiausią padėką visiems ne- 
prigulmingos Lietuvos rėmėjams, už 
gausias (virš 10,000,000 auksinų) au
kas 1920 metais, linkime pasisekimo 
darbuose ir šiais Naujais Metais pra
lenkti senuosius.

Lietuvos Misija Amerikoje.

(Tąsa iš pereito num.)
Bet gi ką reiškia karališkos dovanos 

tavo gražiai paskelbai?
Ką reiškia viskas tam garsui, kurs 

paskandins visus vulgariškus triumfus; 
kurio šviesa aptamsins kiekvieną žemesnį 
vardą?

. Mėilininkas peršasi tau savo paties 
garbei. Pamėgdžiodamas tau, jis žada mei
lės malonią žaismę.

Kritikas išgiria, liaupsina tave; ir visi 
pakartoją tą patį....

Poetas vainikuoją tave savo dangiškos 
poezijos gėlėmis. O, skaidrioji dangaus 
dainininke! kokius žodžius man vartoti, 
kad išgarbint ir paaugštint tave mano pro
zoje?!. ..:

▼ v ▼

Aš dirbau per keletą valandų prie sa
vo straipsnio apie Mme. de Staėl. Bet koks 
sunkus trusas! koks skaudus besistengi- 
mas! Kada aš rašau laikraščiui del iš
spausdinimo, kiekvienas žodis yra tik skur
dumas; ir mano plunksna kpiupščioja žėd- 
noje eilutėje. Labai man rupi rasti idea
liai geriausią išraišką; ir labai didis yra 
skačius galimybių, kurios atsiveria prieš 
mane kiekviename žingsnyje.

Rašinys reikalauja koncentravimo, ap- 
sprendimo ir liaunumo, ko aš neturiu. 
Aš negaliu suvirinti-sujungti kartu mede- 
gą ir idėjas. Jeigu mes duosime bile kam 
formą, mes turėsime, šitaip sakant, būti jos 
tironais. Mes turime traktuoti musų už
sibrėžtą dalyką brutaliai; ir neturime vi
suomet drebėti, nebent kuomet darome sa
vo dalykui skriaudą, įžeidžiame jį. Mes 
turime stengtis perkeisti ir sugerti jį mu
sų pačių substancijoje. Šioji konfidenti- 
nės begėdystės rūšis yra anapus manęs: 
mano visa prigimtis smelkiasi prie to ne- 
personališkumo, kurs pats godoja ir pada
ro save pavaldingu objektui. Tai yra tei
sybės meilė, kuri šulaiko-trukdo mane nuo 
užbaigimo ir nutarimo. — Ir tuomet aš vi
sad grįžtu atgal tomis pačiomis pėdomis: 
vieton kad žengti pirmyn, aš dirbu rate: 
aš bijaus, kad neužmirščiau punkto; kad 
neperdėčiau išraišką; kad nepavartočiau 
žodį ne vietoje, — kadangi visą laiką aš, 
rodosi, mintijau a’piė esencialus ir siekiau- 
si prie traktavimo platumo. Aš nežinau 
kaip paaukoti.bile ką, kaip apreikšti bile 
ką. Blėdingas bailumas, nepelningas sąži
ningumas, neišvengiama vergija detaliams!

Realybėje aš niekad nemąsčiau per
daug apie rašymo dailę; nepašvenčiau min
ties geriausiam keliui: kaip geriausiai pa
rašyti straipsnį, rašinį, knygą; nei gi me
todiškai pasidaviau rašytojo besimokini- 
mui. Butų buvę naudinga man, ir aš visuo
met gėdijaus to, kas buvo naudinga. Aš 
jaučiau neišsitikėjimą pabandyti nustebin
ti literatūros mistrų slaptybę; abejodavau 
surankioti-užrašinėti geriausius gabalėlius. 
Prisiminus man, kad visuomet atidėliojau 
rimtą rašymo dailės studiją (del rašymo 
šventos baimės), ir slaptingą rašymo gro
žės meilę, aš širstu ant savo paties nelem- 
tumo ir savo pagodonės. Patyrimas ir pri
pratimas butų davęs man tą ramybę, sma
gumą, šviesybę ir pasitikėjimą, be ko pri
gimta dovana ir impulsas negali gyvuoti — 
ir turi mirti. Bet priešingai, aš išplėtojau 
du priešingu proto budu: būdą mokslinės 
analizės, kuris išsemia jai pasiūlytą mede- 
gą, ir būdą betarpinio pažymėjimo praei
nančių įspūdžių. Kompozicijoą-rašto dailė 
randasi tarp abiejų. Reikalinga abiem gy

vo daikto vienumo ir sustiprintos minties 
veikmės.

▼ v! ’T

O, knygos! kokia saugi draugystė! — 
Jos užlaiko tavo paslaptis slaptybėje. Jos 
niekad nesididžiųoja prieš tave. Jos nusi
lenkia prieš tave, jei yra reikalas. — Jos 
užžibina tavo akis, ar paraudina skruos
tus, ar sudrebina širdį. Eidamas į laukus 
ar į girią, gali pasiimti savo mylimiausį 
autorių ir įsidėti kišenėn, ir panorėjęs pa
sišnekėti su juomi, gali išsiimti iš kišenės 
ir šnekėtis. Gali mylėti jį kaip kad myli 
savo artimiausį draugą, nors jis bus toli, 
toli nuo tavęs: mylėti ūž jo saldžias svajo
nes ir spinduliuojančias mintis, kas neša, 
lyg paukščio sparnais, tavo apvienėjusias 
valandas į vilties visišką amžinybę.

▼ V ▼

Knygos tveria visuotiną pasaulio res
publiką, tautų vienybę, Buddos ar Kris
taus draugystę — prakilniausią iš žmohiš- 
kiausią draugystę ant žemės. Ir kokia nu
skurusi ir nelaiminga tauta be knygų! — 
Lietuvos respublikai reikalinga labai daug 
Įvairių knygų. Rašykime!....

Mes skaitome gana daug blogų knygų, 
bet nuo geresnių šalinamės. Blogos kny
gos yra intelektualiai nuodai, kurie nuodi
ja tyrą supratimą.

▼
Ką rašytojas mintijo,- skaitytojas gali 

mintyti sau. Bet kuomet rašytojo mintis 
yra pamatuota ant intuicijos, tuomet jis 
veda mus į nesapnuotą šalį. Ir tenai vis
kas šviežias, gaivinąs ir naujas!....

▼ ▼ ▼ \
Knygos yra veidrodžiai, per kuriuos 

matai savo dabartį) praeitį ir ateitį.
▼ ▼ ▼ ■ ‘

Literatūra yra kalbos nemirtinumas. 
Ji palaiko atmintyje visus mirusius inte
lekto karalius, ir sergsti jų ramybę amži
nose Garbės piramidose.

O, mano siela!' Tu mintiji ir gyveni 
su mirusiais. Tu randi juosė lekciją ir vil
tį. Ir tų prasiskini, jiems prigelbstint, sa
vo kelią i amžinybę.

(GALAS) 
W

LEDŲ VANDUO.
Amerikoje, daugiau negu kitose šaly

se, ypatingai dirbtuvėse, vartojama ledų 
vanduo gėrimui, ir nors paprastai ligų ge
malai nebujoja šaltyje, bet visgi negalima 
būti perdaug įsitikinę tų gemalų nužudy
mu net ir ledų vandenį vartojant. Nors 
tai stebėtinas dalykas, bet jau buvo atsiti
kimų kur ledas, ar geriaus pasakius, ledų 
vanduo, radosi šaltiniu ligų užkrėtimo.

Skaitlius gemalų, kurie tarpsta šalty
je net ir leduose, yra labai mažas, o pa
prasčiausia gemalams prisiėjus ilgiau pa
būti leduose net ir tie neišlieka. Tas pri
tvirtina, kad ledai yrą geras būdas ligų ge
malų naikinimui.

Žinoma, ledas turi būti atsargiai var
tojamas ir švariai užlaikomas, visada pir
miau negu dedant ledo dėžėn privalo bū
ti nuplautas, o dedant į vandenį būtinai tu
ri būti perplautas. Vanduo atšaldintas 
prie ledo daug geriau vartoti, negu tokis 
vanduo, guriame laikoma ledas atšaldymo 
delei. Ledų vandenį geriant, patartiną 
gert išvalios ir po truputį, negu, kad dide
liais gurkšniais antsyk.

(Nuo Amerikos Raudonojo Kryžiaus)

matosi Plejadų būrelis ir neto
li jų — Taurūs su rausva savo 
Žvaigžde Aldebaranu.

Skaitytojų Balseli
Gerbiamoji Redakcija: Aš, 

Jieva Martin, esu labai Jums 
dėkinga už prisiuntimą njan sa
vo laikraščio “Dirvos”; ištariu 
daug ačiū už Jūsų malonę, nes 
“Dirvos” pasirodymas nušvito 
man kaip saulė. Prisiunčiu čia 
užmokesnį už visus 1921 metus 
ir prie to dar meldžiu prisiųsti 
man knygą “Vienuolyno Slap
tybės”. Meldžiu šį mano laiš
ką patalpinfi “Dirvoje”. Pasi
lieku, su guodone,

Jieva Martin,
Tariffville, Conn.

________ L_L__________________________ZDi
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SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI '<■

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.)
Kerštas sukilo karaliaus širdyje pama

čius savo narsių kareivių būrio žmogų taip 
baisiai sukoneveiktą; nulipęs nuo sosto, jis 
garsiai suriko į Zopyrą, klausdamas, kas 
buvo tokis, kuris jį taip nežmoniškai sužei
dė, ir ką jis padarė, kad su juom taip pa
sielgta. Zopyras atsakė: “Nėra kito žmo
gaus pasaulyje, kaip tu, o Karaliau, kuris 
prie to mane privedei — jokis kitas žmo
gus to man nepadarė, kaip tik mano paties 
rankos. Aš sudarkiau save negalėdamas 
ilgiaus žiūrėti, kaip Assyriečiai juokiasi 
iš Persų.” “Pasiutęs žmogau,” tarė Da
rijus, “tu padengi gražiausiu vardu žiau
riausius darbus, sakydamas, kad tavo, susi- 
koneveikimas pagelbės musų kovai! Kaip 
tavo susižeidimas, paikas žmogau, privers 
priešą pasiduoti nors viena diena pirmiau? 
Ištikro tu iš proto išėjai, kad tokį sau pa
pildei žiaurų darbą!” ‘*Jeigu aš bučiau pa
sakęs,” didžiavosi Zopyras, “ką aš esu pa
siryžęs daryti, tu nebūtum taip blogai per- 
sistatęs; bet kaip nebūtų, aš pats vienas 
aptariau ir taip savo planų atsiekiau. Da
bar, taigi, jei iš tavo pusės neįvyks apsiri
kimo, mes Babiloną paimsime. Aš nuvyk
siu pas priešus tokiame padėjime kaip esu, 
ir kuomet įsigausiu į jų miestą, aš pasaky
siu, kad tu su m’animi taip pasielgei. Aš 
manau, kad jie patikės mano žodžiatns ir 
paves mano komandon kariumenę. Tu, 
iš savo pusės, turi palaukti dešimtos dienos 
po mano inėjimo į tą miestą, ir tuomet at
siųsk prie Semiramis vartų pulką savo ka

reivių, tokių, kurių žuvimas neturėtų reik
šmės, kokį tūkstantį vyrų. Palauk po to 
septynias dienas, ir pasiųsk prieš mane ki
tą pulką, du tūkstančiu vyrų, prie Ninevos 
vartų; po to tegul praeina 20 dienų, ir gale 
to laiko prie Chaldejos vartų pasiųsk ke
turis tūkstančius vyrų. Lai nei vieni iš 
tų kareivių nebus apsiginklavę kitaip kaip 
tik su kardais — tuos'jiems gali induoti. 
Praėjus dvidešimčiai dienų, suvesk visą sa
vo armiją ir įsakyk atakuoti miestą iš vi
sų pusių, ir pastatyk man du pulku Persų, 
vieną prie Beliano vartų, kitą prie Cissiaus 
vartų; aš tikiuosi, kad delei mano pasek
mių Babilonėnai paves man viską, net ati
duos man miesto vartų raktus. Tuomet 
teliks man ir mano Persams, atlikti kas 
reikės.”

Palikęs tokius įsakymus, Zopyras pa
sileido bėgti linkui' Babilono miesto vartų, 
tankiai žiūrėdamas atgal, nuduodamas pa
bėgėliu nuo Persų. Ant bokštų buvę karei
viai, kurie visą dalyką tėmijo, pamatę jį 
atbėgantį, nulipo žemyn ir, pravėrę biskelį 
vartus, klausinėjo, kas jis tokis ir kekių 
tikslu jis čia atvyko. Jis atsakė, jog.yra 
Zopyras ir kad jam pasisekė iš Persų iš
trukti. Vartų sargai, tą išklausę, nuvedė 
jį prieš magistratus. Įvestas į jų susirin
kimą, jis pradėjo pasakoti savo nelaimes, 
apreikšdamas, buk Darijus taip jį nukan
kino, kokį - jį dabar mato, vien tik už pa
tarimą, kad jie paliautų miesto apgulimą, 
nesą nėra vilties , jį niekados paimti. “O 
dabar”, kalbėjo toliau Zopyras, “mano at
vykimas čia pas jus, Babilonėnai, pasirodys 
jums didele nauda, kokią tik galima atsiek
ti, tuo gi tarpu Darijui ir Persams tas bus 
didžiausiu nuostoliu. Tas, kuris taip mane 
sukoneveik-ė, negali išlikti- nenubaustas. 
Visi jo žygiai ir pasiryžimai man yra ži
nomi.” Taip Zopyras kalbėjo.

Babilonėnai, hiatydami augštos kilmės 
Persą tokiame apgailėtiname padėjime, su 
nupjaustytom ausim ir nosia, iki kraujų 
suplaktu ir suraižytu kunu, nemanė kitaip, 
kaip kad jis teisybę kalba ir kad ištiesų at
ėjo jiems draugu ii’ pagelbėtoju. Jie taigi 
buvo gatavi'duoti jam viską, ko tik jis pra
šys: jam paprašius komandon kariumenę, 
jie pavedė jam buri vyrų, su kuriais jis pa
darė visa tai, kaip buvo su. Darijum susi
taręs. Dešimtą dieną po išbuvimo mieste 
jis išvedė savo kariumenę ir apsupęs tūks
tantį Persų, kuriuos Darijus pagal sutar
ties buvo atsiuntęs, išmušė visus iki vie
nam. .Tuomet Babilonėnai, matydami, kad 
jo darbai yra taip narsus kaip ir jo žo
džiai, buvo neapsakomai patenkinti ir juo- 
mi labai užsitikėjo. Jis luktelėjo, ir kuo
met suėjo kitas pagal sutarties periodas, 
Zopyras išėjo'prieš kitą Persų būrį ir iš
skerdė tuos du tukstančiu» Po šitokio at
sitikimo jo narsus vardas buvo ant visų 
Babilonėnų lupų. Ir vėl jis palūkėjo kolei 
praeis paskirtas laikotarpis, ir išvedė savo'

kariumenę prieš keturis tūkstančius užei- na daugelį istoriškų pasikėsini- 
nančių Persų, kuriuos taipgi sumaustė ant I atsiekti senų amžių pasako- 
savo kardu. Paskutinėji pergalė jį galuti-l®e ikersrtą. kalbą, kad žmogus LrnJo nnnwrmn”

PRASIDĖJIMAS ORU SKRAIDYMO
“Ypatinga kelionė trijų Suv. lio 5 ,d., T783 m., ir susirinko 

Valstijų laivyno lakūnų ir dide
lis visuomeniškas užsiinteresa- 
vimas tais jų žygiais bei lai
mingas iš tos užšalusios Kana
dos šiaurės sugrįžimas prime-

nai padarė didvyriu Babilonėnų akyse ir 
jie pavedė jo vadovystėn visą savo armiją 
ir atidavė į jo rankas miesto vartų raktus.

Darijus dabar, vis prisilaikydamas su
tartų planų, užpuolė miesto sienas iš visų 
pusių, ir čionai. Zopyras išpildė visą savo 
viliugystę. Kuomet Babilonėnai, sulipę ant 
sienų, narsiai mušė Persų užpuolimą, jis 
atrakino Cissiaus ir Beliano vartus ir Įlei
do Į miestą priešus.

Kurie Babilonėnai tą prigavystę pamatė, 
subėgo Į Jupiterio Belus dievnamį; kurie 
gi to nepatėmijo, laikėsi savo vietose ir ko
vėsi, iki pagavaus pajuto esą veidmainio 
prigauti. .

Taip tai Babilonas tapo paimtas antru 
kartu. Darijus, patapęs valdovu to mies
to, išgriovė sienas ir nuplėšė visus vartus ; 
Kyras, pirmu sykiu paėmęs Babiloną, nei 
■vieno nei' kito nebuvo padaręs. Toliaus 
I Darijus išrinko apie tris tūkstančius įžy
miausių miesto piliečių ir Įsakė juos visus 
nukankinti, kitiems gi buvo leista tenai gy
venti po senovei. Norėdamas sulaikyti nuo 
išnykimo Babilonėnų veislę, jis davė vy
rams pačias į vietą tų, kurias jie (apie tai 
buvo pirmiau aiškinta- išsmaugė sutaupy- 
mui maisto ilgesniam laikui. Tas moteris 
jis surinko nuo tautų, kurių rubežiai sie
kėsi su Babilonija: pareikalavo jų prista
tyti Babilonan toki didelį skaičių moterų, 
kad išviso butų nemažiau kaip penkiasde
šimts tūkstančių. Iš tų moterų ir pakilo 
musų laikais esanti Babilonėnų veislė.

Kaslink Zopyro, Darijus jį laikė per-' 
viršijusiu savo didžiu darbu visus Persus, 
iš senesnių ir iš tų laikų, išskyrus vieną tik 
Kyrą — su kuriuomi jokis žmogus dar ne
pamanė esąs vertas susilyginti. Darijus, 
kaip pasaka eina, tankiai sakydamo: “Ver
čiau kad Zopyras butų sveikas, negu aš 
valdyčiau dar dvidešimts Babilonu.”, Zo- 
pyrą jis didžiai išaugštino; metai iš metų 
jis apdovanodavo jį dovanomis, kokios tarp 
Persų buvo labiausia apvertinamos; visam 
jo gyvenimui pavedė valdžią Babilono ir 
suteikė daugybę Jcitokių malonių.

kada nors turės sparnus” — ra
šo mums prisiųstas National 
Geographic Society iš Washing
ton, D. C., buletinas.

“Šie Amerikos lakūnai, ku
riems nosis ir ausis apžnaibė 
šaltis, neatliko tokio žygio kaip 
buvo padaręs Daedalas, kuris, 
keletas tūkstančių \ metų atgal, 
pasakų gadynėje, daskrido gan 
arti prie saulės, 'kad ji galėjo 
ištarpint vašką, su kurio pa
galba jis buvp prisidirbdinęs 
ir sulipinęs sau sparnus. Dae- 
dalo bandymai ir tūlo vienuo- 
mas skristi sparnais tūlo vie
nuolio, vadinamo Elmiru, pasi
kėsinimas skristi sparnais, kurs, 
kaip sako John Wilkins, vienas 
iš įsteigėjų Royalės Draugijos 
Anglijoje, praskrido keletą šim
tų pėdų nuo tūlo miesto Ispani
joje, yra tai tikri liudymai, jo
ge! dabartinė orlaivininkystė y- 
ra jau senai bandyta 
mo dailė.

“■Balionais plaukimas 
yra mažiau indomesnis 
vai'zda ir daug daugiau papras
tas ir ramus judėjime, gali 
būti laikomas Jonu Krikštytoju 
abiejų oru lekiojimo šakų, ko
kias šiandien vartoja, kadangi 
jo progresas nuolatos 'kilo pir
myn nuo Rogerio Bacon, net 
tryliktame šimtmetyje, kuris 
praplatino teoriją, jog tuščiu 
viduriu skritulis iš visai plono 
metalo, pripildytas ‘eterišku o- 
ru ar laksčia ugnimi’, galėtų 
keltis augštyn atmosferoje.
Ryto rasa buvo manoma tam 

tinkama.
“Nuo tos dienos kunigai, fi

losofai ir mokslininkai pripaži
no ir priėmė tą idėją, jog leng
vas skritulis yra galima padaly
ti, kuris galėtų keltis augštyn 
į orą. Beveik visokie persista-

Kiek šiame žingeidžiame Herodoto ap
sakyme yra teisybės mes gal niekados ne- 
ištirsime, tečiaus galime būti tikri, kad 
Darijus Babiloną paėmė tik per gudrumus. 
Jo sienos buvo nepereinamos ir neišverčia
mos. Kyras paliko jas čielybėje, ir tolei, 
kolei Babilonas buvo jo sostine, miestas 
buvo tvirtai apsaugotas. Darijus, kuris 
tą sukilėlių miestą buvo apgulęs porą sy
kių, apsilpnino jį sugriaudamas tūlas sie
nas.' Laike viešpatavimo Kserkso miestas 
vėl sukilo prieš persus, taigi 484 metais 
prieš Kristų jis, nugalėjęs ir paėmęs mies
tą, visiškai jo tvirtoves sunaikino. Tečiau 
Babilonas tęsė savo gyvenimą, nes istorija 
mini vardus jo tolimesnių dviejų valdovų. 
Nebuchadnezzaro palocius buvo apgyvenęs 
Aleksandras Didysis ir juose birželio 13 d., 
323 m. jis sutiko savo mirtį. (Apie tai yra 
plačiau suminėta šioje knygoje Septintame 
Stebukle — Aleksandrijos Žibintuvas.)

Po to miestas pateko vienam iš Alek
sandro generolų, Seleukui, kuris tūlą laiką 
tenai buvo apsigyvenęs, tečiaus jis buvo 
Grekas ir mažai'tepaisė apie viską, kas bu
vo Babilonėnų. Kad sunaikinti to seno 
miesto galybę, jis sumanė pabudavoti mie
stą Seleukiją ant Tigro upės, apie penkias
dešimts mylių į rytus.

(Bus dąugiau)
1313

1316

1319

skraidy-

ore nors
savo iš-

daugybė žiūrėtojų pamatyti, 
kaip skritulis 105 pėdų aplin
kui, kurį išradėjai pripildė de
gančių šiaudų karštu oru, kilo 
augštyn ir lėkė apie pusantros 
mylios. Broliai per tūlą laiką 
buvo įsivaizdinę, jog jie patai
kė ant ko nors ypatingo tuose 
šiauduose, kurie turėjo savyje 
kėlimo ypatybę, ir ilgai nesupra
to, kad jų stebėtino skritulio 
pakilimas buvo tiktai delei len
gvumo įkaitinto oro. Vienok jie 
įkūnijo balioną į tikrenybę.

“Nuo to laiko Francuzijos ir 
kitų kraštų fizikai rimtai ėmė
si ūži to tik ką išvystyto išradi
mo, kuris urnai pradėjo apsirei
kšti visuose. Pradėta rinkti pi
nigai to projekto tolimesniam 
vystymui,- broliai Roberts pa- 
budavojo balioną, pasižymėjęs 
mokslininkas, Charles, priėjo 
prie^išvediifio, kad reikia jį pri
pildyti hydrogenu, ir tapo pa
skirta diena jo pakilimui.
ris, kokis susirinko ''žiūrėti, bu
vo labai didelis ir užsidomėjęs 
taip labai, kad net periškadino 
prirengimui, ir prisiėjo balioną 
pergabenti į kitą vietą, tečiaus 
žingeidi minia, nesusiraminda
ma, sužinojus kur jis randasi, 
ir ten nusidavė pažiūrėti. Skri
tulis pakilo 3,000 pėdų į orą 
nors tuo tarpu ir lijo ir buvo 
manyta nesiseks, o žiūrėtojams 
tas buvo dideliu stebuklu.

Bu-

Bandymai pakartota Versalyje.
“1783 metais Juozas Montgol

fier pakartojo savo- bandymus 
akivaizdoje karaliaus, karalie
nes ir viso dvaro Versalyje. Tą 
dieną su balionu pakilo pirmi iš 
kada nors bandžiusių balionu 
lėkti sutvėrimų. Avis, antis ir 
■gaidys kilo išdidžiai į orą gra- 
Įžiame balione ir nusileido už 
astuonių minutų pora mylių 
atstu. Vienas iš tų lakūnų nu
kentėjo ir tai tik nuo avies spi- 
rimo — ji gaidžiui įspyrė į 
sparną. Vėliaus tais pačiais 
metais drąsus Pilatre de Rozies 
ir Markizas d’Arlandes buvo 
pirmutiniais žmonėmis, kurie 
pasikėlė liuosos ugnies balione.
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Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

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 negales apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika if jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų’ kalbos mokinimus!.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais _— $8.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas------- 10.00

TAKSAI NUO INEIGŲ
Taksai nuo uždarbio pareitais 

.dviem metais nemaža nesmagu
mo ir visokių kliūčių pridavė 
svetimtaučiams. Priežastis tų 
kliūčių yra keleriopos, bet svar
biausia tai kad uždarbio taksai 
yra toks naujas įstatymas, dar 
nevisai užbaigtas ir galutinai 
nenusistatęs, žinoma, ir kito
se valstijose uždarbio tdksai y- 
ra naudojama, bet tos valstijos 
kur kas mažesnės, todėl ir tvar
kymas kur kas lengvesnis, negu 
Amerikoje, kur pramoninis pa
dėjimas taip plačiai išbujojęs. 
Galutinai kaip bus su Ineigų 
Taksais dar nežinome, bet kad 
laikinai gan maža mokestis ir 
labai lengvai nuo jos pasiliuo- 
suojapia, kas kitose šalyse ne
galima.

Didžiausias vargas svetimtau
čiams suprasti ir prisilaikyti to 
naujo 'įstatymo yra todėl, kad 
jie ar tai suvisai nenori, ar ne
nori ar nesupranta paprastų 
valdiškų teisių ir teisių nuro
dymų nenori laikytis..- Jie nu
sistatę savają tvarką ir spiria
si jos laikytis,, nepaisant visai 
kokie įstatymai yra valdžios už
vedami. Idant daug' palengvin
ti ir svetimtaučiams ir valdžiai, 
prie Amerikos Raudonojo: Kry
žiaus randasi Svetimtaučiams

Informacijos Patarnavimo Biu
ras, kurs atidžiai seka visus 
.valdžios išdavimus ir su valdiš
komis įstaigomis kuogeriatisius 
ir artimiausius ryšius turint vi
sada pasirengęs /suteikti šiuose 
klausimuose informacijų ar pa
galbos, kurie atsikreips.

Randasi ir tokių atsitikimų, 
kur šis Biuras per pasidarbavi
mą svetimtaučiams yra suradęs 
ir nurodęs įvairioms valdiškoms 
įstaigoms ar asmenims jų ne
teisingą pasielgimą su neku- 
riais, kurie čionai kreipėsi už
tarimo. <■ Keliems tūkstančiams 
jau net ir sugrąžino įmokėtus 
taksų pinigus. Besitariant šio
kiais klausimais šis Biuras nei 
išstorojo tiek, kad Liętuviai. 
kaipo pavergtos tautos žmonės, 
butų paliuosuoti nuo mokėjimo 
šių taksų.

Žinoma, atsitikimų randasi 
kur Lietuvai priversti .yra už
simokėti Uždarbio taksus, nes 
vietiniai taksų vedėjai tikrai ar 
tai nežino ar ncinformuoti, kad 
Lietuviai yra paliuosuoti, ir už
simokėję tegul kreipiasi į šį 
Biurą, o jiems su laiku bus pi
nigai . sugrąžinti.. Kad ir klai
dą padaro; bet atitaisant val
džia parodo, kad' teisybe ir prie
lankumas visiems suteikiama.

IST SKAITYTOJAMS “33. 
Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
te prisiųsti' prenumera
tos pinigus. Adm.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CttluuRGAS 

982. E. 79 St., Cleveland, Ohio

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- 
ton 431

Valandos:: tik: vakarais- nuo 7 
iki; 9‘ vali

Nedeldieniais nuo 3 iki 4* v.ai

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus- daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje' pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasijlg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje" ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
tik $3. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

tonu' dalykai buvo sumanyti j j^no į0 jafjjQ ‘siekimas’ dangaus 
tų balionų pripildymui. Vie-, 
nas iš indomiąusių buvo rytine 
rasa, kadaiigiytgs dalykas, su
lyti ju persistatymo, esąs nu
barstytas žvaigždžių laike nak
ties ir saulės bus vėl traukia
mas dangaus ■ linkui dienos lai
ku

“Pasekmė dviejų brolių, tė- 
mijusiu į debesų plaukiojimą, 
Juozo ir Jokūbo Montgolfier, iš 
Annonay, Francuzijoj, 1782 me
tais, buvo išradimas pirmo tik
ro baliono.' Jie priėjo išvedi
mo, kad jeigu debesų garai ^ga
li 'kaboti augštutiniame ore, tai 
didelis maišas, pripildytas to
kio garo, galėtų pakilti ir plau
kioti kaip ir debesįs.

“Kita žingeidi pasaka yra 
apie Montgolfier brolių idėjos 
atsiradimą. Jie žiurėjo kaip iš 
jų kamino veržėsi durnai ir ku
liais versdamiesi kilo į augštį, 
ir tuo tarpu vienas iš jų pradė
jo galvoti, ar tie durnai negalė
tų ką nors su savimi į orą iš
kelti. To momento entuziazmu 
sujudę, jie sukurė nedidelę ug
nį ant blekinės torielkos ir ap
dengė tą ugnį su dideliu popie
riniu maišu. Su džiaugsmu jie 
tėmijo kaip maišas pildėsi ir 
bandė pakilti. Jų kaimynė, naš
lė moteris, matydama iš jų lan
go einančius durnus ir manyda
ma, jog namas užsidegė, teki
na nubėgo į jų kambarį. Pa
mačius ką jie daro, ji. patarė 
prijungti lėkštę, kurioje ugnis 
buvo, prie maišo, ir tuojau pa
sirodė;
lubų.

Kilo,
“Po 

dymų, 
liono pakilimo parodymą, birže-

pastojo mokslo dalyku. Lunar- 
di nustebino Did. Britaniją sa
vo. drąsiais pasikėlimais. Sa
koma yra, jog kudrnet jis' išsi
kėlė kaip vos buvo galima ma
tyt, karalius pertraukė su savo 
ministeriais konferenciją, o tei
smas paleido kriminalistą, kad 
visi tenai buvę žmonės galėtų 
lakūną matyti.

“Anglijos orlaivis R-34, kuo
met perkeliavo 3,130 mylių į 
suvirs 108 valandas, ištikro su
traukė pasaulinius rekordus iš 
dešimties praėjusių metų, kaip 
tada buvo pasakyta, ‘Jokio ba
liono kelionė dar nebuvo pada
ryta ilgumo sulyginus su At- 
lantiko platumu’. ‘Tuomet dar 
buvo ant rekordų tik dvi kelio
nės po tūkstantį mylių — Jono 
Wise iš St. ’Louis į Henderson, 
New Yorke, ir grovo Henry de 

Ila Vaulx iš Paryžiaus į Koros- 
tičevą, Rusijoje.

“Tarp pažymių balionistų da
rytų lėkimų ii- kėšinimųsi turė
tų užimti garbingą vietą drą
sus Salomono Andree ir dviejų 
kompanijų bandymas 1897 m. 
pasiekti Šiaurinį Polių. Jie ap- 

I leido Spitzbergeną punkte 600 
mylių nuo Poliaus liepos 11 d. 
Vienatinės žinios apie tuos ty
rinėtojus vėliaus po tos dienos 
surasta tiktai vandenyje plau- 
kiojantieji du pluduriaį.” '

O
Tiesiogine Kelione i 

Hamburgą, Liepoją ir Rygą 
Laivai išplauks — Vasario 1 ir 15, 

Kovo 4, 16 ir 30.
Laivakortės išduadama visam keliui 
nuo Liepojaus ir Hamburgo- ant lai
vų Lituania ir Estonia. Speciale kai

na į Eitkūnus.
Siunčiame pinigus Lietuvon'. Pri
ėmėjų kvitos ateina į mėnesį laiko.

Garfield

kad maišas pakilo iki

bet jie nežinojo kodėl, 
keleto privatiškų išban- 
jie viešai paskelbė ba-

Prospect Z02.

Dr. T. A. Hanlen
1st DANTISTAS tįy

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

“DRAUGIŠKAS BANKAS’”
Main Office Gordon Office

322 EUCLID Ave. ST. CLAIR ir E. 79th St J®

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 

»lj( Kasjmasi* pasidaro papro- 
čiu, ir tuomet žmogtfs ka- 

rį.- sosi neju eroms. Bet jis 
h\\> žino, kad jam niežti, ir 
JJo visi kili tą žino. 1 t

kenčia • bereikalingai.

pi «i»«iiinu. .xcuiis . 
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

1 {vykstančių nou pleiskanų
R U F F L, B «

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką-

|. nų atsinaujinimo. | .
RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.

I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be
i RUFFLES, jei turite pleiskanų. ( .
I > Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę? Mes taipgi 
! galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
i markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

AD. PICHTER Ci CO., 326-3?0 1 rot^v/a". New York

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

ranSUmUTOHin

AR JUS
norite padėti pinigus savo šalyje 
banke? Mes tą galime JUMS pa
daryti — arba pasiųsti jūsų pini
gus į užrubežį. Ateikit ir mes iš
aiškinsime jums kaip mes galime 
sutaupyt jums laikour pinigų to
kiu pasitarnavimu.

OTIS & CO.
216 Superior Ave.

Apačion Trepais Cuyahoga Building 
Priešais Pačto Stotį

AMERICAN LINE I
Tiesiogine Kelionė tarp

HAMBURGO - NEW YORKO
PATOGIAUSIAS . KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS |

S. S. MANCHURIA — Išplauks Vasario 24
S. S. MONGOLIA — Išplauks KOVO 10

S.S. MINNEKAHDO (naujas) — Kovo 24(tik3kl
Trečia Klesa iš New. Yorko į Liepojų ........ $132.00
Trečia Klesa iš New Yorko į Eitkūnus ............ $130.00
Trečios klesos keleiviams valgis duodamas dideliam val
gomam kambaryj su patarnautojais, 
yra rezervuoti moterims ir vaikams. „
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New |

York, arba prie Vietinio Agento. į
BatggTiiffwl

K

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

(Tąsa iš pereito num.)
Jie išėjo. Parent atsikėlė ir sekė juos.

Išsykio jie čia ir ten vaikščiojo po terasą

— Laikyk savo liežuvį! Laikyk savo? 
liežuvi! Ar tu supranti, ką darai?

— Aš labai gerai žinau ką darau, —j 
•tęsė Parent, — ir tai dar ne viskas. Yra 
j vienas dalykas,. Ką aš noriu žinoti, kas var- 
Įgino mane per dvidešimtį metų.

Paskui atsigrįžęs į Jurgį, kuris nuo
staboje stovėjo prie medžio, jis tarė:

— Klausyk manęs. Kuomet ji paliko 
mano namus, ji manė, kad dar nepakanka 
manęs prigaudinėti, bet jinai dar troško 
intraukti mane į beviltę. Tu buvai vienin- 

! telis mano ramintojas ir jinai pasiėmė ta- 
Ive su savimi, prisiekdama, jog ne aš esu 
tavo tėvas, bet kad jis yra tavo tėvas. Ar 
ji melavo — aš nežinau. Aš pats savęs to

ir maldžiai garbino plynią, o paskui nuėjo klausimo klausiau per dvidešimtį metų.
į mišką. Parent sekė juos iš atoko, slėp- Jis priėjo arti prie jos, tragiškas ir 
damos, kad pergreitai nesukėlus juose nuo- baisuš, ir nutraukdamas jos rankas, ku-

IAS SZCZYTKOWSKI '
IB ChIhuRGAS

St., Cleveland, Ohio
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tik: vakarais- nuo 7
Ki' 9' vaE
is nuo 3 iki 4' vai

laug svarbes
nei perdaug 

Lietuvoje’ pa
id — pasijig- 
intyje ją už- 
važiuojat — 

otri, kaip dau- 
ma savęs ra- 
aina metams 
i su pinigais.

kasosi galvą, 
print n’ežėjimą. 
pasidaro papro- 
net žmogtis ka
noms. Bet jis 
jam niežti, ir 

I žino. ' f , 
moteris kenčia 
nuo pleiskanų, 

• bereikalingai, 
įėjima galima 
įšali n ti. Nebus 
itų nesmagumų, 

sas pleiskanas, 
ją nuo pleiska-

li ir plaukams, 
ite apsieiti be

__ I . • ę? Aies taipgi 
5 centus pacto 
Ircsu: *’ I
New York

INE
IR RUSAMS 
sario 24 
VO 10 
» 24(tik3kl 
.... $132.00 
.... $130.00 
dideliam vaL 
ri kambariai

dway, New 
ato.

ifiaflffgiBRitžii'javiiį!

DIRVA

, ======1 
JUOKIS

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

a-. . —----- įsi
ORAS SEKANČIAI 

SAVAITEI
(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo — 
Jeigu lis, sniegas bus nu- 
tarpintas. Jei nešals bus 
šilta.

žiuros.
Laipsniškai Parent priejų ėjo, sunkiai 

kvėpuodamas, susijudinęs ir nuoalsus, nes 
dabar jis jau buvo atpratęs vaikščioti. 
Greitai jis priėjo prie jų, bet buvo apimtas 
baiihės, neapsakomos baimės, ir jis pra
lenkė juos, kad atsisukus atgal ir susitikus 
veidas veidan. Ėjo jis tolyn, jo širdis pla
kė jausdama, kad jie randasi visai jo už
pakalyje; Jis tarė -pats sau: “Eik, dabar 
yra laikas. Drąsos! Drąsos! Dabartės 
yra laikas!”

Jis atsigrįžo. Jie visi trįs sėdėjo ant 
žolės, prie kelmo milžiniško medžio, ir bu
vo dar tebekalbą. Nusprendė jis ir spar
čiai ėjo atgal; sustodamas ties jais vidury
je kelio, jis rūsčiai tarė į juos, sujudimo 
sutraukytu balsu:

—- Tai aš! Čionai aš esu! Aš (manau 
jųš nesitikėjote manęs!

Visi trįs jie veizėjo ant to žmogaus, 
kuris jiems nudavė bepročiu. Jis* tęsė:

— Galima pamanyti, kad jus jau ne- 
bepažįstate manęs. Tik 'pažiūrėkite ant 
manęs! Aš Parent, Henri Parent. Jus 
manėte, kad tai po viskam, ir kad jus jau 
daugiau nebepamatysite manęs! A! bet 
aš vėl esu čionai, jus matote, ir dabar mes 
turėsime pasiaiškinimų.

— Henriette persiganduš paslėpė savo 
veidą rankpse murmėdama'} “O! geras 
dangau!” .

. > Matydamas tą nepažįstamą, kuris at
rodė grąsinąs jo motinai, Jurgis pašoko 
gatavas stverti jį už kalnieriaus. Limousin 
perkūniškai nutrenktas baimingai žiurėjo 
į tą prisivaidinimą, kurs, po atsipeikėjimo, 
tarė:'

— Taip; dabai* mes turėsime išaiškini
mą ; tinkama valanda atėjo! A! jus priga- 
vote mane, jus prakeikėte'mane į prasikal
tėlio gyvenimą, ir jus manėte, kad aš nebe
pagausiu jūsų!

. Jaunasis žmogus paėmė jį už pečių ir 
pastūmė atgal.

— Ar tu beprotis? — sakė jis? — Ko 
tu nori? Tuojau kėliau, savo keliu, nes aš. 
apdaužysiu tave!

— Ko tu nori — atsakė Parent. — 
Aš noriu tau pasakyti, kas tie žmonės yra.

Vienok Jurgis, įsiutęs, sukratė jį ir 
dar gi buvo užsimojęs jam duoti.

— Leisk! — sakė Parent. — Aš tavo 
tėvas'. Štai žiūrėk, ar jie pripažins mane, 
nenaudėliai!

Jaunas žmogus perkūniškai atgniaužė 
savo kumštis ir atsisuko į motiną. Kaip 
tik likosi paleistas, Parent tuojau prisiar
tino prie jos.

— Na, sakė jis, — pasakyk tu jam pa
ti kas aš esu! Pasakyk jam, ka mano var
das yra Henri Parent, kad aš esu jo tėvas, 
nes jo vardas yra Jurgis Parent; nes tu esi 
mano moteris; nes jus visi trįs gyvenate iš 
mano pinigų — iš mokesties dešimties tūk
stančių frankų, kuriuos aš jums prižadė
jau, kada išmečiau jus iš savo namų. Ar 
tu taip gi pasakysi jam, del ko aš'jus iš-, 
mečiau? Del to, kad aš tave užtikau su 
tuo elgeta, tuo nenaudėlių, tavo mylimuo
ju! Pasakyk jam kas aš buvau: garbin
gas žmogus, .kurį tu apsivedei del pinigų, 
ir kurį, tu prigaudinėjai tuojau iš pirmos 
dienos. Pasakyk jam kas tu esi ir kas 
aš....

Jis mikčiojo ir gaudė atsikvėpti nuo to 
savo išėjimo. Moteris prabilo širdį paro
dančiu balsu:

— Povil, Povil, sulaikyk jį, nutilink jį! 
Neduok jam tai sakyti prieš mano sūnų!-

Limousin, taipgi, buvo atsistojęs ant 
kojų. Jis tarė labai žemu balsu:

riom ji laikė uždengus veidą, tęsė:
—Na, dabar! Aš kreipiuos prie ta

vęs, kad pasakytum, kuris iš mudviejų yra 
tėvas to jauno žmogaus: jis ar aš — tavo 
vyras ar tavo mylimasai? Na, pasakyk 
mums.

Limousin pripuolė prie jo. Parent pa
stūmė jį atgal ir su paniekos šypsą, visame 
'įsiutime tarė:

— A! dabar jus' esate narsus! Jus 
esate naršesni, negu buvote tą dieną, kada 
jus bėgote žemyn trepais, nes jus mislino- 
te, kad aš jus užmušiu. Labai gerai! Jei
gu ji neatsakys, pasakyk man tu pats. Tu 
turi žinoti taip pat gerai, kaip ir ji. Pa
sakyk ipan, ar tu esi to jauno vaikino tė
vas? Na gi, pasakyk man!

Jis vėl atsikreipė į savo moterį.
— Jei tų nepasakysi man, tai būtinai 

pasakyk savo sunui. Jis yra vyras dabar 
ir turi tiesą žinoti kas yra jo tėvas. Aš 
nežinau ir niekados nežinosiu, niekados, 
niekados! Aš negaliu tau pasakyti, mano 
vaike.

Išrodė, lyg jis butų ėjęs iš proto: jo 
balsas paliko aštrus ir 'jis veikė savo ran
kom tarytum butų turėjęs epileptišką prie
puolį. . , • - , ■

— Nagi!.... Duok man atsakymą.... 
Ji nežino.... Aš einu į laižybas, kad ji 
nežino.... Ne.... ji nežino, vardan Ju
piterio!.... Ha! ha! ha!1 Niekas neži
no.... ni ekas.... Kaip gali žinoti tokius 
dalykus? Tu, taipgi, nežinosi, mano vai
ke, — tu nežinosi nei kiek daugiau už ma
ne..,.. niekados.... Žiūrėk..-.. Klausk 
jos.... tu pamatysi, kad ji nežino.... Aš 
taipgi nežinau.... neigi jis, neigi tu, nie
kas nežino.... Tu gali pasiskirti.... Tu 
įgali pasiskirti.... jį arba mane.... Pa
siskirk.... Labo vakaro.... Jau po vis
kam. ... Jei ji nuspręs tau pasakyti, tai tu 
ateik ir duok man žinoti, ai’ padaryti tą? 
Aš gyvenu des Continents viešbutyje.... 
Mari bus linksma žinoti.... Labo vaka
ro.... Aš linkiu jums daug linksmybių....

Ir jis nuėjo sau, gestikuliuodamas, kal
bėdamas pats, saįį, po. augštais medžiais, 
ramiam, vėsiairi orė, kuris buvo pilnas au
gančių augmenų kvapo. Neatsisuko jis 
atgal pažiūrėti ant jų, vien ėjo tiesiai to
lyn, ėjo paakstintas savo intužimo, po pra
eities audra* su ta viena minčia galvoj. 

I Vienu sykiu jis pamatė besąs prie stoties. 
Traukinis buvo jau pradedąs eiti ir jis į jį 
įsėdo. Kelionės laike jo pyktis nusimaldė, 
jis atgavo savo sąmonę ir sugrįžo į Pary
žių, užsiganėdindamas savo šaunumu, pil
nas skausmų ir dieglių, tarytum jis butų 
susilaužęs sau kaulus. Vienok jis nuėjo 
Į savo karčiamą išsigerti.

Kada pamatė jį ineinant, Mademoiselle 
Zoe Ku nuostaba jo klausė:

— Ką! jau pargrįžai? ar nuvargęs?
— Taip, taip, aš ’esu nuvargęs.... la

bai nuvargęs.... Žinai, kad nesu pratęs 
išvažiuoti.... Man to užteko. Daugiau 
aš nebevažiuosiu -į laukus. Butų buvę ge
riau būti čionai. Ateityje aš nepasijudin
siu laukan. .

Negalėjo ji priversti jo papasakoti jai 
apie jo ekskursiją taip daug, kaip ji no
rėjo.

Pirmą sykį savo gyvenime tą naktį jis 
taip tikrai pasigėrė, kad net reikėjo jį par
nešti namon.

(GALAS)

ŽIEMOS LAIKAS. ‘ 
Šaltis krato, vėjai staugia, 
Sniegas Įaugus aplipino, 
Pusnįs daužo viską ore — 
Žiema viską surakino! 
Dantįs barška, nei išeiti, 
Šaulė šildyt neįstengia, 
Debesuotas dangus juodas 
Ir sniegus naujus tik rengia. 
O! žiema, žiema, kaip ilgu 
Tau beesant mums gyventi, 
Nei išeiti tyran oran — 
Reik stuboj dantis kalenti.

Sušalęs.
Nuo Juokų Red.: Skatyda- 

mas šias eiles, žmogus ’many
tum, kad jos yra atsiųstos kur 
nuo šautinio poliaus, ar iš toli
mos Siberijos ar kad ir iš Lie
tuvos, nes atsiduoda tokiu šal
čiu,- kokį galima jausti tose že
mės dalyse. Bet ištiesų jas mu
sų gerb. Sušalęs poetas atsiun
tė iš paties Clėvelando — taip 
liudija pačto žymė, nors jis ne
pridėjo nei savo tikro adreso. 
Nežinia, nuo ko jis sušalęs ir 
kas jį nuo to šalčio išgelbėtų: 
ar gal tik sapnuodamas rašė, ži
nodamas, jog dabar yra žiemos 
laikas, o kitokių žodžių nerado. 
Mes atsimename, senai, senai, 
“Dirvoj” tilpo eilės vieno poeto, 
parašytos viduržiemyje, prie to
kio šalčio, 'koki viršuje telpamos 
eilės nori perstatyt; o jis rašė: 
“Gėlelės/ gėlelės, kodėl jus ne- 
žydit!” O pats prie pečiaus su
šalęs sėdi!...,. ,.

Bet ši žiema yra priešingai 
skirtinga nuo anos, ir ji sukė
lė kitam musų bendradarbiui 
naujų mintį, kurią pamatysit 
apačioj.

V .
• Justinas V; (nuo Oregon av.) 
prašo išreikšt per laikraštį jo 
pasitikėjimą barsukams ir var
lėms ir ant tolimus, nes kaip iš 
rudens buvo jų pranašaujama 
šilta žiema, ji tokia ir yra. Sa
ko: maniau kad reiks pirkti kai
linius, bet apsieinu ir be jų.'

Sniego visa žiema nėra, tai 
vis įšrųdo lyg spalio mėnuo, ir 
tik netrukus pasijusim, kad jau 
balandis — ir žiemai progos 
nėr!

V/
Kaip prakilnu Ir puiku, kad 

Dievas žmogų sutverdamas pa
tvarkė taip, kad kitas nejaus
tų, kuomet vienam skauda.!

Kaip gi butų galėję musų ku-» 
nigai Tautos fondo pinigus eik
voti kitokiems dalykams, kada 
žmonės juos aukavo tik šelpi
mui, nuo karės nukentėjusių.

4/
Gavome šitokią gromatą: 

Gerb. Juokų Red.: Aš jau bai
giu dasivystyt iki narių į sen
bernių kuopą, bet dar nežinau 
ką turėjau žinoti; Meldžiu iš

rišti šiuos tris mano klausimus: 
1—
2—

(Juokų, Red. cenzūros 
išbraukta)

3— Kodėl mergina, kuomet 
pamyli vaikiną, tas pamylėji
mas atsibuna su juokais, o kai 
ženijasi, visuomet buna su ara- 
romis ?

Binghamtonas iš New Yorko.
Prierašas: Gaila, kad nesa

me patįs mergina, kuri jau bu
tų buvus apsivedus, kad klau
simą atsakyti galėtume. Jis 
palieka atviras ir lai pasistengs 
atsakyti antroji musų pusė, t. 
y. ta pusė, kuri paeina iš musų 
šonkaulių.

‘Lengva įsirašyt į škaplieriaus 
ar rąžančių brostvas, bet kada 
reik be paliovos diena į dieną 
poterius kalbėt, tada visos bė
dos pasirodo.

4/
Cleveland© ‘komunistų’ (a. a. 

Mirtos) choras aną sykį užpro
testavo prieš “Dirvą”, kam ji 
chorą pavadino “komunistišku” 
ir užreiš'kė, kad choras nieko 
bendro su komunistais neturi.

O paskui surengė koncertą ir 
vėl uždainavo “Komunizmas jau 
gyvuoja!” ir rėkė visomis ger
klėmis, net paraudonavę.

O paskui v.ėl per savo matro- 
sėl-io organą niisiskundė jam, 
kad “Dirva” juos komunistais 
pavadino ir kad juos kas nors 
miestui apskundęs už jų ‘raudo- 
navimą’. Bet jie patįs niekaip 
to raudonumo negali paslėpt, 
nors ir kelias sermėgas ant jo 
užnert bando.

Iš jų darbų vaisių, sako, pa
žinsite juos, — tai ir tą chorą 
valdžia pažįsta iš jo dainų.

s

skyrusios nuvargintai Europai 
150 milijonų dolarių, bet tie pi- 

| nigai buvo pavesti į vienas ran
kas ir užtai, bėdavoja gerb. 
prof., daugiausia tų pinigų pa
teko-Lenkijai remti jos karėse.
-.Jau senai mes bėdavojame, 

kad Tautos fondo pinigai, pa
vesti į vienas rankas, gali taip
gi Lenkijai ant naudos nueiti, 
o musų žmonės vis dar jam 
duoda (kunigai nesako, kur pi
nigai eina, kaip ir šiame atsiti
kime su Amerikos pinigais).

4/
Ant kiek pirmiau nekurie mu

sų vyreliai Rusiją nekentė, ant' 
tiek dabar ją myli.

“Keičiasi laikai — ir žmo
nės'su jais”.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

“Naujienose” kilo suirutė del 
vyriausiųjų jos vedėjų užsigeį- 
dimo gauti daugiau atlyginimo

už laikraščio išauklėjimą. Už
metama net, kad “nekapitalis- 
tiški” bosai užsimanė visą biz
nį sau paimti.

Nesuprantama, kodėl pas Lie
tuvius nedirbama- nieko rimto 
ir kodėl taip auklėjama godu
mas ant pinigų. Užsidėjo ko
kia kooperativė 'krautuvė, tuoj 
parinkti vedėjai braukia viską 
sau į kišenių. Susiorganizavo 
kokia bendrovė, tuoj vedėjai rū
pinasi sau visą naudą- turėti; 
susidarė laikraščio leidimui bū
relis — ir čia tas pats. Del to
kių priežasčių likosi palaidota 
Chicagos “Lietuva”, kaip vėliau 
buvo rašyta, del tokių priežas
čių, kaip dabar ima aiškėti, ir 
“Naujienose” dezorganizacija 
kilo. Visokių B-vių ščrininkas.

4/
Nėdy vai, kad musų kunigai 

nori Lietuvai karaliaus. Chi
cagos klidštoriaus organas vis 
dar teberašo “viešpatystė” vie
toj “valstybė”.

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

TKe 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, Seredosir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

Mokytas “Draugo” prof, pa
duoda žinią, kad S. V. buvo pa-

DR. J. ŠĖMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos: 
10'ryte' iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vąk.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvi. 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatve 

12000 Superior Ave.

INIMWIliHIliH i1! iMPIM

Saugumas Pirmiaus
\ Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat
rosais, 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 kgj 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

PINIGAI į LIETUVA

Kun. Denibskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais
ir dailiai atspausdinta knyga, 165. puslapiai_ 1.00

KNYGA. APIE LIETUVOS KARIUMENĘ 1
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
bė paveikslųųLietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kuriu ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo mūsų Karriumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

Pilna Verte už Jūsų Pinigus
T|ABAR, kada jūsų Amerikoniški 
" dolariai perka įvairų skaičių fran
kų, markių, kronų, lei ar kitų svetimų 
pinigų veik kasdien, bukit atsargus su 
kuo turit tokius reikalus.

The Cleveland Trust Company* ofi- 
sd jūsų kaimynystėj tikrai gausit jūsų 
pinigų vertes mainus, kadangi musų 
ekspertai temija užrubežinių pinigų 
rinkas kasdien.

■>ie taipgi vartoja jūsų kalbas, dėlto 
bus lengva su jais reikalus turėti.

ZTbe Glevelanb 
Urust Company

2,000 Korespondinių Bankų

{steigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

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 kvrtos 
parodo, kad pinigai nueiną be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yra žemos ir patar
navimas labai geras.

American Express Company 
įsteigta 1841 m., turi pilnai su
mokėtą $18,000,000.0.0 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augštę 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorkę, 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

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.



o DIRVA
Kur paskolos stočių I užrašų rašykite į Centrą, o bus kalaujančias Suvienytų Valsti- tik iš vien dirbdami savo gim

tiniam kraštui galime tinkamai 
padėti.

Lietuvių Piliečių Sąjungos. 
Vyriausia Valdyba.

162 W. 31st St., New York City.

susinervavęs, nedrąsiai sakyti: Liet. Piliečių Sąjungos veikimo.
—-J-‘ t :_z.----- _ _ . 'nėra, ten paskolos kėlimo dar

bu turės L. P; Sąjungos Skyriai 
užsiimti. Kur Paskolos Sto'tįs 
suiro arba neveiklios, ten irgi 
turės L. P. Sąjungos skyriai 
darbą atlikti. O kitur, kur pa
skolos stotįs yra čielybėje ir 
veiklios, tai šiuomi L. P. Sąjun
gos Vyriausia Valdyba pataria 
L. P. Sąjungos skyriams susi
vienyti ir kuoarčiausia bendra
darbiauti paskolos kėlime, nes 
paskolos kėlimas yra ne parti
jos, o Lietuvos Valstybės dar
bas.

Dirbkite, veikite, o ypatingai 
dabar, darykite registraciją, 
nes registracija turi būti kuo- 
greičiausia atlikta. Sunkus dar
bas, mes tą suprantame, bet jis 
yra labai svarbus ir turi būti 
kartą atliktas. Norint aplikaci
jų bei registracijos kortelių ir

TAUPYKIT SAU ŠIM
TINES, AUKAUKIT 
LIETUVAI DEŠIM

TINES
Lengvai galite sutaupyti sau 

šimtus dolarių siųsdami Lietu
von pinigus per Lietuvos Atsto
vybės ofisą. Tiesiog stebėtis 
reikia, kad šiame dvidešimtame 
amžiuje yra dar taip aklų mu
sų žmonelių Ištikrųjų jų daug 
yra. Kada Lietuvos Misija at
važiavo į Ameriką (dabar Lie
tuvos Atstovybė) ir patarnavi
mui savo žmoneliams, apsaugo
jimui jų nuo plėšikų žydiškų ir 
kitokių agentų atidarė skyrių 
pinigų siuntimui, tai mums rei
kėtų su džiaugsmu per savo 
Valdžios ofisą siųsti Lietuvon 
visus tenai reikalaujamus pini
gus, nes Atstovybė patarnauja 
tame visiškai veltui.

Bet ar visi ta proga naudoja
si ?• Kur tau! Randasi dar to
kių avelių, kurie neša savo sun
kiai uždirbtus centus pas sve
timtaučius arba kitur, palikda
mi jiems daugiau kaip pusę sa
vo pinigų! Per Lietuvos Atsto
vus siųsdami butų sutaupę dau
giau pusės ir butų galėję tą li
kusią dalį paaukaut Lietuvos 
reikalams, kuri liko agentui.

Turiu keletą graudingų pa
vyzdžių, bet delei stokos laiko 
ir vietos laikraštyje paminėsiu 
tik vieną. Man dar dirbant tū
lam žydiškam banke, ateina te
nai žmogelis Lietuvis ir klausia, 
kokis dabar pas 'jus pinigų kur
sas? Sakau: $5.50 už 100 auk
sinų (taip čia buvo laikyta), 
žmogelis pasikrapštė pakaušį, 
nusibraukė prakaitą nuo plikos 
galvos, pradėjo mikčiodamas,

jums pasiųsta. Organizuokite jų Lietuvos Respublikos pripa- 
L. P. Sąjungos skyrius kaimy- žinimo.
niškose jums Lietuvių koloni- “
jose, o jeigu negalėtumėte šito I darbą, kelkite viengenčių tarpe 
padaryti, tai pasirūpinkite bent: susipratimą prie vienybės, nes 
antrašą vieno ar kito tokių ko-1 
lonijų veikėjo mums prisiųsti. 
Jeigu bus reikalas ir patogu, 
surengkite prakalbų maršrutus 
savo apielinkėse, o mes kalbė
tojus pasižadam parūpinti.

Taipgi neužmirškite tinka
mai Lietuvos Neprigulmybės 
trimetines sukaktuves apvaikč- 
čioti, išnešant rezoliucijas, rei-

girdi, Lietuvos Misijos ofise jie Nariu8 Laukia Darbai 
teprase $2 uz 100 auksinų; ale | 
bijau kad per juos nenueis, čia 
per šį ofisą aš siunčiu jau per 
20 metų, tai.'vis daeina gerai, 
ir dabar per čia siųsiu.

Tą patį daro Lietuviai ir per 
laiškus: siunčia čekiais, money 
orderiais ir pinigais, nežinodami 
kurso, ir tas bankas paima kas 
jam patinka — kursą duoda pa
gal savo norą.

Bet tai tiesiog yra svetimtau
čių apiplėšimas musų biednų 
žmonelių. Apkalbamasai žmo
gelis tiesiog paėmė ir atidavė 
pluoštą pinigų pačiam žydeliui. 
Apskaitliuojant abelnai per dvi
dešimts metų jo siuntinėjimo 
tas vargšas sukišo žydelio ki
šenėn keletą šimtų dolarių pel
no. Bet ką darysi: pirmiau be
veik ir nebuvo kitų kelių pini
gų pasiuntimui.

Bet dabar, kada mes turime 
savo Valdžios patarnavimą, o 
einame pas kitataučius apgavi
kus, tai jau gėda mums! Vie
ton kad tą dalį galėtume paau
kauti Lietuvos kariumenei, mes 
nešam kitų naudai, iš kurių nie
ko daugiau negauname, kaip 
tik pašaipą.

Visi turime aiškinti dar ne- 
susipratusiems tamsiems musų 
žmoneliams, kad- jie kreiptųsi, 
ypač pinigų siuntime, tik prie 
Lietuvos Atstovybės, tokiu bu- 
du sutaupys sau daug šimtinių, 
ir kožnas lengvai galės aukau
ti dešimtines, o gal ir 
savo Tėvynės labui.

Nemanykite, broliai, 
tą-kitą aukavus jau ir 
Ne! Ar jus galite būti visada 
sotus kartą pavalgę? Taip ir 
Lietuva, sykį gavus nuo jūsų 
auką. Mes gerai žinome, kad 
musų šauliai, kartą atmušę ar 
išginę Lenkus, dar jų visiškai 
nesumušė ir vėl reiks nuo jų 
gintis. Jeigu dar daugiau pa
ramos gauna, jie su didesne 
energija spiria priešui į nugarą 
ir gena toliau.

Musų priederme yra duoti ir 
duoti kas kartą daugiau, pakol 
nei vieno palioko neliks mėsų 
šventoj žemelėj. Nėra abejo
nės, kad musų tikras pasišven
timas, duosnumas mus nenu
vargins. Mes tada kartu susi
vienysime su savo šalies karžy
giais ir padėsime jiems grumti 
lauk priešus iš musų sostinės 
Vilniaus! Rimkus Pranas.

Žinios isPiliečiai! Šiuomi norime pa
informuoti Jus, jogei L. P. Są
jungos pradinis—organizativis 
darbas jau pilnai sutvarkytas. 
Vidujinės tvarkos sistema už
vesta, tik dar, kolei kas, ne vi
si skyriai yra prisiuntę aplika
cijas (pareiškimus), o ,ir tū
liems prisiuntusiems Centro-raš- 
tinė nesuspėjo narybės liudymų 
ir narių kortelių pagaminti ir 
pasiųsti, nes tuom laiku Centro 
raštinė užversta darbais taip, 
kad negali visko greit atlikti.. 
Vienok umu laiku viskas bus 
tinkamai išpildyta.

Smagu pranešti, kad tuomi 
trumpu laiku jau susitvėrė 37 
L. P. Sąjungos skyriai, kurių 
narių skaitlius siekia virš ketu
rių tūkstančių. Tai gražus bu
ris piliečių — Lietuvos Valsty
bės darbuotojų ir rėmėjų. Bet 
tai dar tik maža dalelė Ameri
kos Lietuvių, o juk musų užda
viniu yra išauginti L. P. Sąjun
gą į milžiną bent iš poros šim
tų tūkstančių narių. Bet, idant 
šito tikslo pilnai pasiekti, L. P. 
Sąjungos Vyriausia Valdyba 
prašo, ragina ir net reikalauja 
visų skyrių dirbti, organizuoti 
ir auginti šią organizaciją. Iš 
šitos organizacijos musų Tėvy
nė Lietuva daug tikisi gauti pa
ramos. O mes pasirūpinkime 
šio pasitikėjimo neužvilti, savo 
susipratimu ir triusu parodyki
me, jogei suprantame ir moka
me prakilnių piliečių pareigas 
gražiai ir vaisingai atlikti.

L. P. Sąjungos Vyriausia Val
dyba tariasi leidinėti bent mažą 
mėnesinį žurnalą, arba buleti- 
ną ir šiuomi pareiškiame, jogei 
tokis mėnesinis buletinas urnai 
pradės išeidinėti. Butų labai 
naudinga išleisti laikraštis, vie
nok valdyba, nors ir labai pra- 
matydama šį reikalingumą, pa
ti viena nenori imtis už šito 
darbo. Todėl šiuomi meldžiame 
skyrių šį klausimą susirinki
muose aptarti ir pasekmes ta
rime Vyriausiai valdybai sutei
kti, idant iš to butų galima ži
noti piliečių nuomo.nė.

Jau žinome iš Lietuvos Misi
jos pranešimų, jogei yra nutar
ta kėlimas antros Lietuvai Pa
skolos. Tai bus Lietuvos Gyni
mo Paskolą. Prie šito didelio 
darbo reik tinkamai prisiruoš
ti, idant geros pasekmės gauti, 
šiame darbe L. P. Sąjunga ga
lės svarbią rolę sulošti, prisi
dedant rimtai ir energingai prie

Piliečiai, dirbkite valstybinį

įyj!|

t

šimtines

Laivakorte j Liepoją $145. Eidkunus $106.70©

©

Giminės iš Lietuvos
©

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPK1TES:

kad kar- 
užtenka.

©

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior A v. ir Addison Rd.

1309
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5157 

1125 

36J0 
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3232

3545

1511
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1153 
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81 

88 

82 
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925 
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KITŲ LAIDŲ !
Andermo PmkM..........

Aisopo Paikos.................

Ameriki. Rinkinis įnirią 

Aukso Obuolio Istorija (1 

Akysi Apsiriškimii Švieti

\ 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 PACĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

EKSTRA NAUJYBE!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!

AR JVS 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? 
Na tai indėkite du dolarių 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit

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

Dr. Richterio Galin:
Pain-Expelleris 

yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, SSwRy 
beveik visose pašau- SSŠtt/ 
lio valstybėse.

Nuo rcumatišktT 
skausmų, neuralgi-

1 jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, . raumenų 
nuvarginimo ir grei- 
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas sepas, ištikimas 
šeimynos draugas H 
suteikia neapkainuo- 9 
jamą pagalbą. Kj

jas Še

' Kaina 
35c. ir 70 
už bonk

.8
 

.

nyninis Linimentas!
......Kiekvienas . aptic- 

korius parduoda 
Pain-Expelleri. Ta- 
čiaus, visviena persi- 
tikrinkite, ar gau- 

Y3 Į nate tikrąjį su Inka
is B ro vaizbaženkliu.

g Jokių kitų nepriim- 
/jSB netikrų ir

neteisėtai ' sufabri-
1 kuotų.

I V

M? M F* AD* R1CHTER & co ’ 
/vV jHR 3rd Avė. &35tliSL,

Brooklyn, New York

I
 Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksini) j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negai lenktyniuoti; 
yisiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.

i
 Laivakorčių agentūra j Liepo

ją, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei i Lietuvą.Įįįį Padarymas Lietuviškų doku

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

P. MIKOLAINIS
ra 53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

©©@©@@©©@( g)©©©©@©@©®  @@©©©@@©©©©  ©© © @@@©@©©
© ©

AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? I©
©

©
© 
©

©
©
© 
©
©
©
©

© 
©

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas 

Atidarė
' LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 

8811 SUPERIOR AVE.
Teisingai patarnaujame visiems!

Lengvas Budas Užlaikymui Automo- 
Biliaus nuo Sušalimo

Jeigu turit elektros šviesą savo garažiu- 
je, lengvai galit apsaugoti savo automobi
lių nuo sušalimo šaltomis žiemos naktimis.

Yra mažas elektriškas šildytojas pada
rytas tam tikslui. Tiktai reikia prijungti 
jį prie elektros vielos ir pastatyti po apa-r 
čia automobiliaus — jo nuoatinė šiluma 

■ palaikys inžiną ir radiatorių įšiltu net šal- 
čiausiame ore.

Tie Elektriški Šildytojai parsiduoda vi
sose Elektriškose Krautuvėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

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

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolans.
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

2001 HAMILTON A V. , 3246 SUPERIOR AV.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.)
(Biznio: Central 3620-L Central 8792-W)

Visose krautuvėse be paliovos . . .
stengiuosi palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse, Kovpkit su brangumu;

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

daiktų kainos kįla, bet as

Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

© 
©

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

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

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

Gabowitz-Castle and Co
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©
©

© 
©
i

©
©
©

©

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokejimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

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

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

kejima ant Perkamų Namų.
$17,000. Namas dviejų šeimynų, p 5 kambarius, su maudynėmis, fųrna- 

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

$6,500 Dviejų šeimynų namas, po 4 kambarius, elektros šviesa. Ant Gory 
avė., tarpe E. 80 ir 82'gatvių. Paršiduos su mažu įmokejimu, likusi 
dalis mėnesinėmis mokestimis iš rendų.

Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., nėoli E. 
70 gatvės, persiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29 
į 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 kaipio dalį in- 
mokėjimo su keletu dolarių, nes musų kompanija yra pasirengusi ir turi 
mofeeriola 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 viršminėta 
Lotų kvota prisipildys, o iš to turėsite naudos įsigydami namus už lota.

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

ant Lietuvos L«k- 
rašau

Spaudos Skyriaus, W-) 
“žvdu Balse" iš P“0^0 

j ur 4J4 paskelbtas vedamasai 

ir žydą", kuriame sakoma.
‘■Klausimas dd Lietuvos šie 

nu ir dd josios sostinę . Vii į bU vis tebėra kovo 
stovyje. .Nekantrumu ir, u 
gausiu susidomėjinii mes lai 
tome kasdien Šimu apie w 
Idos tųjų derybų, kurios ved 
mos kažin kur šiuo reMu ■; 
Nuo žaliojo stalo, kur n® 
ginčijosi visomis savo kalbų I 
iiegomis patentuotieji abie 
pusių diplomatai, kova penes 
ma į uanterėsuotų ©vratj 
sluogsmus. ir.,!<S 
darnume ir gatvėj tores IV 
sunki kova dd keblių ir op 
reikalų karštoj atamferoj s 
judinti tautinio, autogenini 
vieni trauksis prie Lietuvos v 
ties, gi kiti - Pne Lenkų erdi

Kas gi darosi ten, okupuoto 
srityse, kur turi įvykti tau 
totą dd prigulmybės tai ar J 
tai valstybei? Lyg stora šie 
mes esame atkirsti nuo jų 
iki pastarųjų dienų veik nei v 
na žinutė iš ten neatėjo į m 
Ir jei toji byla vis tik topw 
laužyto ir iš sunkaus kalėji 
puikinio mums atviras bals 
kalį apie ištikimybę ir a' 

' davimą Lietuvai, tai šalim, 
riai atplėšta josios prigimt 
sostinė nuo jos istorinės pn 
ties lopšelio. Tai yra gyyei 
ju-žyą atstovu balsas, kurie 
virai ir drąsiai pareiškė s 
politinį norą ir užuojautų.

Trįs įžymus politiniu as 
nįs, kurie su teise gali būti s

1269 

14 

1145

1116 Apsireiškimai Atmosferoj

Ta pati apdaryta ....

1147 Apie Žemę ir Kitas Srie 

Ta pati to apdarais

3W2 Aritaetifa ........ .
W Tpie-Hierj, VehifDH) 

Amerikos Pilietis — pai 

Apeigos Rymo Kataliką 

Ben-Hur, Apysaka ii ]e 

Badai — Dailus vaizde! 
Baltoji Vergija S........

Biologija arba Mokslu 

Barbora Ubrih, arba 

Darbas — romanu ... 

Dainos Vasaros Groiyb 

Dainoros šalies Žmoni) 

Dramos ...........................

Dėdė, arba ainig kanėio 

Dangus — astronomijos 

Rrynai Vagią (Kun. Del 

Daktaru Kišeniuje ... 

Eilėmis ir Proza .........

Ethnologija, Istorija apii

Su apdarais ta pati 

Edgaru, Nuo ateizmo pi 

Elementorius 

Elementorius (kitos laid, 

Fabiolė, Kataliką Baily 

Farmazonai (3 aktą kol 

Prancūzijos Revoliucija 

Francuzą Kalbos Rankn 

Gyvenimu Genovaitės . 

Granatą Pavėsyje — pa 

Gulirero Kelionė po nei 

Geležiniai Nagai ...........

Gludi-Liudi — Lyrikos 

Gamtos Istorija............

Ta pati knyga su ap

1187, Gamtos Pajiegos ir Kai| 

Ta pati su apdarais! 
" 1188 Geografija ....................

Su apdarais ta pati 
5 1310 Gabija — Rinktinė kzv 

3508 Geografijos Vadovėlis 

1308 Gadynė šlėktos Viešpat

Ta patį su apdarai 

1 Gyvenimo .Mokykla ...

Su apdarais ..............

Gyvenimu šr. Tėvo B 

Gyvenimu Išganytojo 

Hygiene arba užlaikyma 

Humoru ir Satyra (Jut 

Iš Gyvenimo Lietuvišką 

Ta pati su apdarais 

Istorija Septynią .Mokyt 

Išvakarės Gret Lemano 

Iždą Sala .................

1335 

5126 

.24 

35 

1444 

1155 
3212

49 

895

52 

593 

903 

1172 

1448 
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913 

1295

124 

.128 

129

Ataros ir Džiaugsmas. Rinki

dalintą j keturis skyrius: 

Knygos; Gamta ir Žmogų 

ra. Parašė Jul. Baniulis.

Istorija Abelna — svarbus i 

knygą kiekvienas privalėtą 

su abelnaja istorija. Pusli 

Su tvirtais apdarais __

Valgią Gaminimas — mažai t 

. labai reikalingos kiekviena 

liskubinkite sau nusipirkti.

■ Gražiai apdaryta __________

Lenką Apaštalavimas Lietuvoje 

, nuo pradžios 14tojo šimtine 

tinimo su Lenkais ir visos 

je. Didelė knyga, gražios i 

Tvirtais apdarais ______

Pulkim Ant Kelią — Nauja mal 

praktiškai atspausdinta, tini 

niems, vyrams ir moterimi 

tvirtai apdarytos, kiaulės ods 

ti, kaina su prisiuntimu ... 

3381 Istorija Antano Kandroto 

3336 Apie Kūno Išlavinimą ...

“DIRVA”
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Žinios iš Lietuvos
Žydų Nusiskundimai 

ant Lietuvos Laik
raščių

IN.uo žydų Reikalų Ministerijos 
Spaudos Skyriaus; Kaune.)
“žydų Balse” iš gruodžio 28 

d. Nr. 404 paskelbtas vedamasai 
straipsnis “Vilniaus klausimas 
ir žydai”, kuriame sakoma.:

“Klausimas del Lietuvos sie
nų ir del josios sostinės % Vil
niaus likimo vis tebėra kovos 
stovyje. . Nekantrumu ir; di
džiausiu susidomėjimu męs lau
kiame kasdien žinių apie įvy
kius tųjų derybų, kurios veda
mos kažin kur šiub reikalu . ... 
Nuo žaliojo stalo, kur ramiai 
ginčijusi visomis savo kalbų pa- 
jiegomis patentuotieji abiejų 
pūsiu diplomatai, kova perneša
ma į užintėresuotų gyventojų 
sluogsnius. Mieste ir sodžiuj, 
namuose ir gatvėj turės įvykti 
sunki kova del keblių ir opių 
reikalų karštoj atmosferoj su
judinti tautinio antagonizmo, 
vieni trauksis prie Lietuvos vy
ties, gi kiti — prie Lenkų erelio.

Kas gi darosi ten, okupuotose 
srityse, kur turi įvykti tantų 
kova del prigulmybės tai ar ki
tai valstybei? Lyg stora siena 

■mes esame atkirsti nuo jų ir 
iki pastarųjų dienų veik nei vie
na žinutė iš ten neatėjo į mus. 
Ir jei toji byla vis tik tapo.su- 
laužyta ir iš sunkaus kalėjimo 
pasigirdo mums atviras balsas, 
kalbąs apie ištikimybę ir atsi
davimą Lietuvai, tai šaliai, ku
riai atplėšta josios prigimtoji 
sostinė nuo jos istorinės praei
ties' lopšelio. Tai yra gyvento- 
ju-žyų atstovų balsas, kurie at
virai ir drąsiai pareiškė savo 
politinį norą ir užuojautą.

Trjs įžymus politiniai asme
nis, kurie su teise gali būti skai-

tomi Vilniaus gyventoj ų-žy du 
vadais: D-ras Vigodskis — Vil
niaus žydų Bendruomenės Ta
rybos Pirmininkas, D-ras Re- 
gensburgas —? Sionistų Orga
nizacijos ' Pirmininkas ir D-ras 
šabadas — Demokratų lyderis, 
griežčiausiu budu įrodė, kaip 
yra nusistatę Lietuvos-Lenkų 
konflikto atžvilgiu Vilniaus gy- 
ventojai-žydai, o kartu su jais, 
be abejonės, ir viso okupuotą 
krašto žydai. “Kaunas ir Vil
nius turi sudaryti vieną didžią 
nedalinarhą Lietuvą . . . To
ji šalis yra musų tėvynė, mes 
norime jai tarnauti ir pas ją 
likti . . pareiškė D-ras šaba
das pasikalbėjime su “East Eks- 
press’ korespondentu, ir toj 
prasmėj išsitarė ir kiti du 
du atstovai.

Nei valandėlei negalima 
miršti, kuriomis sąlygomis 
vena dabįr Vilniaus gyventojai- 
žydai, ir kuromis aplinkybėmis 
minėtieji pareiškimai buvo pa
dalyti. Visas kraštas yra Len
kų rankose, kurie yra pasiren
gę visokiems kruviniems dar
bams, kad prijungti tą kraštą 
prie Varšavos. Nelaimingo Vil
niaus istorija irgi gana ryškiai 
rodo nuims, kaip Lenkai grie
biasi kruvino teroro prieš tuos, 
kuriuos jie skaito savo prieši
ninkais, ir prieš tuos, kurie turi 
drąsos pasisakyti ar veikti prieš 
juos. Tečiau vis tik, turėdami 
prieš savo akis priešininko šau
tuvą bei kardą, Vilniaus gyven- 
tojai-žydai nepabijojo nusista
tyti prieš Lenkus, prieš tuos, 
kurie dabar pavartoja ten tak
tingą okupantų galę. Liūdnas 
tūkstančių metų patyrimas jau 
ganėtinai išmokino žydų tautą 
atminti, jog dviem tautom ko
vojant, jiems tenka atsidurti 
tarp kūjo ir priekalo ir jie bu
na persekiojami ne tiktai laimė?

pat 
žy-

pa
gy

tojų', bet ir pralaimėtojų. Todėl 
istoriniu atžvilgiu visai supran
tama, jog jų psichologijoj jau 
išsidirbo siekimas prie ‘nėutra- 
lumo’, prie pašalingumo, ir tąją 
priverstino ‘neutralumo’ tradi
ciją okupuotos srities žydai da
bar sulaužė ir jos vieton nusi
statė atvirai 'kovai už Lietuvos 
sogtinę ir neliečiamybę.

Trijų žydų atstovų pareiški
mai sudarys vieną iš svarbiau
sių momentų žydų-Lietuvių 
santikiuose. Nepirmą kartą 
jie pabrėžia organinį gyventojų- 
žydų susirišimą su nepriklau
somos Lietuvos reikalais.

Didžiausio tautinio pasiryži
mo kupini okupuotos srities gy
ventojai-žydai drąsiai ir narsiai 
stoja avangardan kovoj su kru
viniausiais Lietuvos gyvavimo 
priešininkais.

Iš tolimo ir artimo Vilniaus į 
mus prasiskverbia balsas tųjų,, 
kurie yisa širdimi yra surišti su 
Lietuva ir neapleidžia ją sun
kiausiais laikais. Kokį atsaky
mą jie gaus iš Kauno? Ar tai 
bus broliškas draugingas atsa
kymas, kuris pakels gyventojų 
žydų ūpą jų kovoj už Lietuvos 
ateitį? Mes iki šiol jo neran
dam Lietuvių spaudoj, mes ne
matom jo per tamsią antisemi
tinių išsišokimų ūkaną, kurie 
pastaruoju laiku tiek padaugė
jo, lyg prityrusi ranka juos 
vestų. Vieton to mes turime 
prieš save tik reakcinės ‘Lais
vės’ darbus, kurioj tebeįieško- 
ma užmesti okupuotų 'kraštų 
gyventojams-žydams šmeižtų ir 
melų, kad jie prie plebiscito 
eis..... su Lenkais. Sistema- 
tingai pas muš pastaruoju lai
ku varomas darbas, turįs tiks
lo iššaukti tik tautinę neapikan- 
tą. Ar tikrieji Lietuvių visuo
menės demokratiniai ir radika
lus sluogsniai nesupranta, kokį 
smūgį toksai tamsus ir parda- 
vikiškas darbas ’gali užkirsti 
Lietuvos reikalams? Sunkioj ir 
atsakomingoj valandoj Vilniaus 
gyventoj ai-žydai parodė savo 
augštą, tikrą patriotizmą. Jie

D I R V A

iš nelaisvės ištiesė savo ranką 
pagalbai Lietuvos nepriklauso
mybei, kad kartu apsisaugoti 
nuo bendro priešo. Ar toji 
ranka tebeliks kyboti ore ir tu
rės trauktis atgal ? Jei taip, tai 
tesupranta tie, kurie gali su
prasti, jog tai rankai teks ra
šyti busimoms 'kartoms liūdnos 
istorijos liūdni lapai.”

Nuo Red.: Amerikos Lietuvių 
jau senai vienatinis įsitikini
mas yra, kad žydai, kaip visa
me pasaulyje, sykiu ir Ameri
koje, užjaučia Lietuvai delei 
jos valdžios plataus demokra- 
tingumo, ir kad Lietuvos žydai 
visados .eis su Lietuviais.

Kaip šis “žydų Balso” raši
nys rodo, musų klerikalai at
randa ką kitą: buk žydai ple
biscito plote balsuosią už Len
kiją.. .. žydai perdaug žino 
Lenkų žiaurumus, kad su jais 
norėtų po vienu stogu gyventi;

Musų kunigų tikslas (Kauno 
“Laisvė” yra jų organas) yra 
sukelti tikybinę nepakenčiamy- 
bę žydų, o ne tautinę neapikan- 
tą, kaip “žydų Balsas” kalba. 
Juk tai vis atbalsiai nekuriu čia 
Amerikoje paskelbtų' išsitarimų, 
kad Lietuvai su Lenkija ge
riausia tiktų, nesą tada tikėji
mas butų išgelbėtas.'...

Pasirinkit kur norit. Zion ko: "Eikite ir skelbkite jiems, 
City, III. — Pranašas Voliva su-1 jog geriau yra nedėlios dieną 
tinka įvesti “mėlyną nedėldie-Į prasėdėti bažnyčioje, negu am- 
nį” — viską nedėlioj uždrausti„t ____ ______  ______ i, i žinai spirgėti pragare.” — Da-
net važinėti ar vandens parsi- bar proga pasirinkti: kurie ne
nešti, jei pritrūksta, ir jis ren- rit spirgėti pragare, arba plau
na agitatorius sumanymo pra- kioti ežeruose degtinės, priešta- 
vedimui. Siųsdamas į New Yor-Įraukit sumanymui uždrausti vi- 
ką misijonierius, jis jiems įsa-i sus pasilinksminimus nedėldie-

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynes Gynėjų Laikr.

“TRIMITĄ”
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie, musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie inusų priešo nedorus dar
bus ir klastas.
“Trimitas” duos įvairiausių 
nimų ir patarimų, reikalingų 
nam Tėvynės ginėjui žinoti. 
"Trimitas” deda gražių eilių 
dainų, apysakų, atsitikimų 
tonų iš kovų lauko ir pačių 
gyvenimo.
“Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, 
papuoštas gražiu viršeliu, žada pra
dėti eiti paveiksluotas.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

pamoki- 
kiekvie-

ir karės 
ir felje- 
kovotojų

mais, o vietoj to apsimesti mal
dingumu.

PAJIEŠKAU Andriaus Žebrau
sko, pusbrolio. Pirma gyve

no Naugatuck, Cohn. Jei kas 
apie jį žino arba jis pats maty
tų šį skelbimą, meldžiu atsišau
kti. Juozas Šimanskas, 2659 E. 
32 St., Cleveland, Ohio.

Atviras Laiškas Miesto
Majorui W

Sausio 29, 1921.
Hon. W. S. FitzGerald, Majorui, 

Clevelando Miesto, 
City Hall, Cleveland, Ohio.

Gerbiamas Tamista: —
The East Ohio Gas Company, at

rasdama negalimu priimti nustaty
mą del naturalio gazo, išleistą musų 
Miesto Tarybos, Gruodžio 20, 1920, 
dabar patikrina įsavo nuosprendį tą 
taisyklę atmesti.

Tinkamas kreipimas domos į tei
ses Clevelando žmonių ir šios kom
panijos, už kurią aš kalbu, reikalau
ja, kad butų išstatyta tinkamos prie- 
žastįs, kurios priverčia tokį mums 
žygį daryti. \

Kompanija vėl pareiškia savo no
rą ir sutikimą po senovei teikti ga
zo Clevelande iki jos visos galės lei
džia už teisingas ir priimtinas išly
gas. Yra visiškai negalima prista
tyti tokiau gazą pagal patiektų nau
jų naturalio gazo taiskylių išlygų.

Pati pirmučiausia iš tų išlygų, ku
ri nepalieka mums nieko geresnio, 
kaip tik visas taisykles atmesti, yra:

S. FitzGerald
gazo pristatytojai turėtų jj pardavi
nėti po 35c. už 'tūkstantį kubiškų 
pėdų.

Trečia: Nepriimtinos, Išlygos.
Neatsižvelgiant į svarbų kainų 

‘klausimą, miesto taisyklės pastato 
dar keletą išlygų, kurios yra visiš
kai negalimos kompanijai priimti. 
Nėra reikalo perkartoti tas išlygas 
čionai, tečiaus gana yra pasakius, 
kad jos turbut pakilo nuo sumaišy
mo ir visiškai nesupratimo dalykų, 
kaip iš pusės pačios medegos' regu
liavimo ir patarnavimo vienu žvilg
sniu, taip ir operavimu ir išdirbimo 
klausimu prie to prijungtu, kitu at
žvilgiu.

k
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1 

1269 
14 

1145 
1146

1147

Knygos Visiems
KITŲ LAIDŲ KNYGOS

Andersono Pasakos ............................ pusi. 82
Aisopo Pasakos .................. pusi. 346 
Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istoriją (su pav.) .... p.84 
Akyvi Apsiriškimai Sviete................... p. 79
Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238

Ta pati apdaryta .........
Apie Žemę ir Kitus Svietus

? Ta pati su apdarais
Aritmetika ........      ;.. J..

p. 255

p. 1043002
3201 - Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 

Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų . t p. 472 
Badas — Dailus vaizdelis ........... p. 260 
Baltoji Vergija S............. '... p. 118
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Oarbas — romanas ................ 
Dainos Vasaros Grožybių .......... 
Dainavos šalies Žmonių Padavimai 
Dramos ........ ......
Dėdė, arba ainių kančios ......... 
Dangus — astronomijos knygelė .. 
Rvynai Vagių (Kun. Dembskio) .... 
Daktaras Kišeniuje ............... ...
Eilėmis ir Proza ................ j
Ethnologija, Istorija apie Tautas .... p. 66.7 

Su apdarais ta pati knyga ....
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. 
Elementorius \...l11"!.. .*)S'.......
Elementorius (kitos laidos) ...............
Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. . 
Farmazonai (3 aktų komedija) .... 
Francuzijos Revoliucija ....................
Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... 
Gyvenimas Genovaitės ............ 
Granatų Pavėsyje — pasakos ....... 
Gulivero Kelionė po nežinomas šalis

3335 
5126 
..24

35 
1444 
1155 
3212

49 
895

52 
593 
903 

1172 
1448 
1901
913 

1295

p. 219
p. 33

p. 122 
p. 136 
p. 193 

. p. 88 
p. 167 

p. 85

ir Visokiame Reikale

3232 
3500 
3540

76
620 

1463 
3055

81
88
92

. p. 214 
. p. 46 
.. p. 85
: p. 353

p. 131 
. p. 75 

. p. 110
p. 225 

. p. 1Š9

30 
1.25

75 
50 
35 

1.00 
1.75 
1.00
1.75

40 
25 
25 
60 

1.25 
1.00

50 
60 
50 
75 
25 
75
75 

1.00
50 
21h 
75 
35 

2.75 
3.75

75
25 
30 

1.00
50 
40 
50 
75 
50 
50

“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. 1.00

■ Drūtais' audimo apdarais ....................- 1.50
Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny

ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

.75

Mohamedo Kelione į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turį Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus ' Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetą 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. 0. Sirvy
das. 35 pusi.............. x........... .*>. .

.50

.10
Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” 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

Laimės Bej ieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 

(su autoriaus paveikslu). 107 pusi................
Tautos Vainikas — Knyga antrą. Eilės įvairių au

torių. Gražiu pieštų viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai ...................................

.35

97 Geležiniai Nagai ............................... p. 72 35
925- Gludi-Liudi — Lyrikos 'Eilės ......... 50

1186 Gamtos Istorija .................. p. 209 75
Ta nati kuvira ru andarais _____' 1.50

1187, Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų .naudotis .... 1.00
Ta pati 'su apdaraist ............ 1.75

1188 Geografija ...................................... p. 469 2.25
Su apdarais ta pati knyga ....... 3.00

1310 Gabija — Rinktinė knyga ............. p. 78 75
3508 Geografijos Vadovėlis ........................ p. 77 1.00
1308 Gadynė Šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552 2.00

Ta patį su apdarais ............. 3.00
1309 Gyvenimo Mokykla .......................... p. 235 1.25

Su apdarais ..................................... 2.00
3242 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX . 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ......... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75
Ta pati su apdarais ..................... 2.75

124 Istorija Septynių Mokytojų ........ p. 158 75
.128 Išvakarės Gret Lemano Ežero ......... p. 127 75
1'29 Iždų Sala ............. ............ p. 213 75

• Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su

taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.
Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama

cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eiles tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ...........

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva, 80 puslapių ..............

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ............ ..:.

REIKALAUJAM 
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.

.50

.25

50c

“Dirvoj” randasi Nauji 
Teatrališki Veikalai

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai, i 
Veikia 17 vyrų ir 4 molerįs. 
Pusi. 35; Kaina ...... 30c.

Graži Mageliona — melodrama | 
4 aktų,' 6 atidengimu. Lošia i 
10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi 
63. Kaina .......... 50c
Tremtinis — drama iš krik- i 

ščioriybės platinimosi. Vieno ak- h 
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. B
/T s a ar zvoli VMulzri I

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi...........

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

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
, labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa

siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 — 1.25
/ Gražiai apdaryta------------------------------------ 1-50

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios lėtojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos,' 264 pusi. 
Tvirtais apdarais _—i---------------------

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai

, tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntim'u _____________1_;—

3381 • Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu)
3336 Apie Kūno Išlavinimą ................. pusi. 74

“DIRVA”

.50

1.00
1.50

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai:
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai ................................................

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų’’komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowiez. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .....................

(Lošėjai jas gali gauti pirkti I 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauti-1 ib 
te tuojaūs.)

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

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia' 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos.' Kaina 40c,

33.00
25
25

Pirma: Kontrakto Laiko 
Ilgumas.

ši taisyklė turėtų būti galėję per < 
dešimts metų periodą, nors prie da
bar esančių aplinkybių apribotas iš
teklius, kokį kompanija turi, parodo 
galimu sutikti pristatyti natūrali ga
zą neilgiau kaip iki birželio mėnesio, 
1923 metų.

Tamista suprasi kaip keblus tas 
padėjimas yra, kuomet aš pasakysiu, 
jog naturalio gazo šaltiniai, kuriais 
Clevelandas gali naudotis, sumažėjo 
abelnai imant nuo 1916 metų po pen
kis bilijonus kubiškų pėdų, ir 1923 
metais bus sumažėjęs, pagal dabar- I 
tinio naudojimo saiko, iki devynio- 1 
įika bilijonų kubiškų pėdų. Perei
tais metais Clevelandas vienas su
naudojo trisdešimts vieną bilijoną 
kubiškų pėdų naturalio gazo.

Tai yra nesąžininga Clevelando 
miestui prašyti kompanijos sutikti 
pristatinėti- gazą,- kurį kompanija 
no negalės gauti.

Kompanija negali po teisybei 
tikti pristatyti natūrali gazą per
sėtką metų, žinodama jog ji būs pri
versta peržengti savo padarytą kon
traktą.

Teiksitės suprasti, jog greitas ma
žėjimas išgalima ištekliaus, kaip pa
minėta viršuje, nėra išimtinai tik
tai šaltiniuose, apimtuose per The 
East Ohio Gas Company. Smarkus 
iššibaigimas yra abelnai visoje West 
Virginijos ir Ohio valstijų dalyse, 
kaip parodo vėliausias prisiektas pa
liudymas nuo Valstijos Geologisto iš 
Ohio ir West Virginijoj, raportai iš 
Suvienytų Valstijų Kasyklų Biuro ir 
padaryti ištyrinėjimai West Virgini
jos gazo laukų.

ži-

su- 
de-

PERTVARKYTOS KAINOS IR 
IŠĖJIMAS SIŪLOMAS 

PAČIOS KOMPANIJOS.
Jei atsakantis patarnavimas pri

statyti, didžiausias dieninis reikala
vimas naturalio gazo neturi pervir
šyti didžiausį dieninį šaltinių išdavi
mą. 1920 metais, dieninis šaltinių 
išdavimas, iš kurių gazas buvo gau
namas, negalėjo sulygti su dieniniu 
reikalavimu. Tas buvo pasekme ne- 
datekliaus gazo ir mažo spaudimo.

Atitaisymo to, pridavimas natura
lio gazo industrialiams naudotojams 
buvo sulaikytas pastarais metais iki 
jiems dabar beveik visai neduodamas 
bėgyje žiemos mėnesių.

Tolesnis mažėjimas laukų išdavi
mo dabar parodė, kad didžiausias 
kasdieninis sureikalavimas turi būti 
ir toliau sumažinamas nepavelijimu 
naudoti naturalio gazo kurui pečiuo
se šildymui įstaigų. Mažas nuošim
tis naudotojų, kurie apšilto didelius 
namus su gazu, išnaudoja didelę da
lį viso gaunamo gazo šaltesnėse die
nose. Mes norima, kad .tas gazas 
butų išplatinamas daugesniui mažų 
namų, tokiu budu pagelbėjus Gazo 
Kompanijai pristatyti visą galimą 
gazą, kad jis, kiek daugiausia gali
ma, suteiktų atsakantį patarnavimą 
visais laikais prie virimo pečių, šil
dymo vandens, skalbimo ir mažų 
šildymo prietaisų, kad taip butų ga
lima sulaikyti daugumai žmonių ne
patogumus naudojant anglį tokiems 
tikslams

Panaudojimas kaip yra vadinama 
kilnojamų kainų daugiau negu šim
te sričių Ohio valstijoj parodė ’jų at- 
sakantumą sulaikymui nereikalingo 
naudojimo ir pridavimui gero dieni
nio ištekliaus iš šaltinių, kad visi ga
lėtų turėti užtektinai reikalingam 
panaudojimui kitam, negu namų šil
dymui.

Kad atsiekus tokių pasekmių Cle
velande su pagerinimu patarnavimo, 
lygiai ir pristatymu gazo į daugiau 
šešiolika tūkstančių namų, kurie jo 
dabar negauna, kompanija pasiūlė 
įvesti Clevelande kainas, 
ant kilnojimosi principo.

Tokios kainos pasirodė 
čiausiu planu prailginimui 
gazo ištekliaus ir bus, jei
imta Clevelande, sutaupytojoms gazo 
naudotojapis apie $8,000,000.00 kas 
metai lygipant su reikalu naudoti 
dirbtini gazą tokiems .pat tikslams.

Kadangi tas viskas nėra jokiu .bu
du galima priimti, kaip miesto išdir
btos taisyklas rodo, todėl' šiūomi 
yra atmetamos.

paremtas

atsakan- 
naturalio 
liks pri-

jos
Kokiu išskait- 

priėina prie išvedi- 
butų produktas, ku- 
parduodamas kaina 
metais, akivaizdoje

iš-
se-

.35

.35

.25

mitwM

.50

PURE, CLEAN, FRESH 
EVERY DAY

THE CLEVELAND GRAIN 
& MILLING CO.

FINE qPALlTY 4

1.00

NONE BETTER
IN ALL THE WORLD

Rytų Py lis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Sknpkauskiutė. Pusi. 67................. 35

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V- J- Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
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Antra: Siūlomoji Kaina:
Naturalio gazo pristatymo atisy- 

klės nustato kainą po 35c. už tūks
tantį kubiškų pėdų periodui 19212— 
1930, inimant abu, kuri tai kaina 
yra imama dabartiniu laiku sulyg 
Kontrakto, padaryto dešimts metų 
tam atgal.

šitame atsitikime, kaip ir dauge
lyje kitų, Miesto Taryba neparodė 
teisingumo svarstydama ateitiies na
turalio gazo išteklių.
liavimu taryba 
mo, jog .gazas 
ris galėtų būti 
nustatyta 1911
fakto, kad darbininkai ir kiti daly
kai ir išlaidos ineinančios į musų vei
kimą, pabrango daugiau negu 100 
nuošimčių ?

Kaina nuspręsta ir įvęsta 1911 
metais nėra nuolatinė, kuri turėtų 
nustatyti vertę to paties patarnavi- 

. mo šiandien.
Gatvekarių važinėjimo kaina Cle

velande pabrango 100 nuošimčių, ir 
vandens kaina ant 50 nuošimčių. 
Išdirbimo ir išplatinimo naturalio 
gazo Clevelandui kaina pakilo nuo 
21c. 1916 metuose iki 36c. už tūk
stanti kubiškų pėdų 1920 metais.

Pabrangėjus kaina gręžimo, 
mažėjimas šaltinių išdavimo — 
delei pasidarė reikalingu gręžti 
turis šaltjnius gavimui tiek pat
zo kaip pirma buvo gaunama išgrę- 
žus vieną — pakėlimas kainų, kurias 
reikia mokėti už gazą pirktą lau
kuose, ir brangios kainos jo išplati
nimo naudotojams, bus pasekme kai
nos pačiai kompanijai pervirš 50c. 
už tūkstanti kubiškų pėdų 1923 me
tais.

Turėkite mintyje, kad kaina už 
tūkstantį kubiškų pėdų, kaip viršu
je minima, neapima jokio atlygini
mo ar pelno ant induty kompanijon 
pinigų Clevelando mieste. Aiškus 
dalykas, jog nėra galima svarstyti 
apie priėmimą kontrakto, kuriuomi

su
ko 

ke- 
ga-

klausimus. Parašė V. J. Budrikas. 
susipažinti su filosofijos raštais šia 
geriausią progą ..................
Labai akyvas tuo vardu vaizdelis,

Norin- 
knyga

taipgiŠešėliai.
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis......'. .................................................
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Prie Užbaigos.
Miestas reikalauja, kad naujos 

lygos ineitų galėn kai pasibaigs 
nos, Vasario 6; 1921. Kadangi kom
panija nesutinka priimti naujo pa
tvarkymo, ji negali toliau tęsėti pa
tarnavimą miestui po tos dienos, ir 
tas padėjimas, ji ištiesų a'pgailauja, 
palieka jai nieko daugiau pasirinki
mui, kaip tik pasitraukti nuo savo 
patarnavimo ir užbaigti savo sutartį.

Todėl tai, The East Ohio Gas Com
pany šiuomi paduoda Clevelandui 
pranešimą, kad ji pertrauks savo 
patarnavimą ir pristatymą naturalio 
gazo vidurnaktyje, Vasario 6, 1921, 
ir atsiims savo įstaigą ir prietaisus 
tinkamu laiku po to. Vienoki pilnai 
suprasdama tą faktą, kokį didelį 
nepatogumą ji užtrauks naudotojams 
tokiu pertraukimu, jeigu jie nebus 
prisirengę ir neturės užtektinai lai
ko prisirengti kitokį kurą, kompani
ja pasiūlo, kad, jeigu miestas pagei
dauja, jog kompanija toliau tęstų 
laikinai pristatyti gazą per likusią 
žiemos dalį, be sutarties ir be ap
kaltinimo jos legalėse teisėse visiš
ko užbaigimo žvilgsnyje, kompanija 
sutiks susitarti tokiam laikinam pa
tarnavimui, neilgesniam kaip Ge
gužio 1, 1921, ir, tuo pačiu laiku, 
bus abiejų pusių daroma žygiai rei
kalingi nusprendimui jiems prigu
linčių legalių teisių.

Su pagarba, jūsų,
OHIO GAS COMPANY, 
M. B, Daily, President.

THE EAST
Per

Skelbimas iš The East Ohio Gas Company.



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai /Princeton 2727 Rosedale 1157

turi padaręs, butų galėjęs su
naikinti visą Vokietijos armiją, 
žmogelis likosi suimtas patyri
nėjimui jo proto stovio..

D-ro D. Alseikos maršrutas 
Clevelando apielinkei paskirta 
vasario mėnesyje ir, kaip maty
sit žiniose ant 1-mo pusl.į jis 
čia kalbės vasario 13 d., nedė
lioj. Prakalbos rengiamos pą- 
ininėjimui Lietuvos Nepriklau
somybės trijų metų sukaktuvių. 
Atsibus Lietuvių salėj, 6835 Su
perior avė., nuo 5 vai. vakare. 
Kadangi Dr. Alseika buvo Vil
niuje laike Lenki?1 užgrobimo to 
miesto, bus žingeidu visiems iš
girsti apie Lenkų žiaurumus vi
soje musų okupuotoje dalyje.

Susirinkimas bus Goodrich na-1 Kasant naują vietą miesto li
me, 1420 E. 31 gat. jj ———-'

Lietuvos Piliečių Sąjungos 
Clevelando skyriaus susirinki
mas bus laikomas nedėlioj, va
sario 20 d., nuo 1 vai. po pietų 
lygiai, Goodrich name, 1420 E. 
31 gat. Visi nariai ir norintie
ji būti nariais Lietuviai pilie
čiai meldžiami atsilankyti. Bus 
daroma naujų tarimų Lietuvos 
labui.

goninei atrasta žemėje 25 ske
letai. Vieni sako, jog tai dar 
senųjų laikų Indi jonų kaulai, 
kiti spėlioja, buk 25 metai at
gal šioj srityj siautė raupai ir 
palaidota mirusieji; dar kiti sa-

, E. 46 gat., įsiveržęs per langą 
J I plėšikas nužudė jo pačios sese-

| rį, kuri viena kambaryje gulė
jo, nuplėšė nuo jos rankų žie- 
Idus ir išvogė kitus brangius 
i daiktus. Plėšikas apsiėjo labai 
žiauriai, ką parodė kambarys šus ant w 25 gat. tilto, sužei- 
visai suverstas: plyta jis mer- sta šeši žmonės, 
ginai sudaužė galvą, paskui dar 
peiliu supjaustė. Turbut ji bu- Į 
vo pajutus, kad kas kambaryje 
randasi, šoko ginti.

Dviem automobiliam susimu-

Tūlas Lenkas vaikinas, dirbęs1 
banke ir pereitą vasarą pabėgęs 

įsu $8,400 banko pinigu, dabar 
Pereitais metais miesto krau- nugrįžo ir pats pasidavė areš- _ «tui, sakydamas, kad jo sąžine

ko,Tad tai bus liekanos pirmų- “tiek vS da Pavelija ilgiau slapstytis? Ki-
lju Ohio valstijos baltųjų gyven- $šeniuje turėjo tik 30. centų - 
toju. .■ įsvoęta UI O > fai bnvn nilvas kuris nennva-

Petras Navalenskas, eidamas 
iš darbo, krito negyvas gatvėje• - J, . uaiuu, iicValdyba. nuo §ircjjes jjgos.

Pereitą nedėldiėnį Lietuvių 
salėje atsibuvo Dr. V. Kudir
kos Draugystės balius. Publi
kos buvo suėjęs pusėtinas bū
relis ir visi gražiai linksminosi. 
Oras buvo labai prastas, dėlto 
negalėjo dar daugiau kas ateiti.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks 
nuo 2 
name, 
eiti.

nedėlioj, vasario 20 d., 
vai. po pietų, Goodrich 
Nariai nepamirškite at-

lynų isvogt_
Iniui einant.

15 minutų kelionei į dangų — 
tą išrado čia tūlas žmogus ir 
kreipėsi prie advokatų jo išra
dimą užpatentuoti. Vienas jo 
išradimas, sakė jis, į penkioli
ka minutų nugabentų jį į dan- 
gų, o kitas išradimas, kurį irgi

ir tai buvo pilvas, kuris nepave
lijo ilgiau be maisto būti, o ka
lėjime juk vis gaus pavalgyt.

Federalis teismas patraukė 
atsakomybėn penkias anglies 
firmas šiame mieste už konspi
raciją laikytis augštos anglies 
kainos.

Musų kaimyninėj valstijoje 
Kentucky, kaip pirmiau buvo 
jau rašyta, naktiniai xraiteliai 
terorizuoja tabako augintojus. 
Seniau, ankstyvais Amerikos 
laikais, jie buvo labai madoje

Bulvės visai atpinga. Mies-|>r wikė visokiais tikslais: že- 
to rinkose pasirodė bulvių kai- mių atėmimui, išdeginimui na- 
nos beveik kaip buvo prieš ka- mų ir išvijimu nepatinkamų

PRANEŠIMAS!

AŠ PARDAVIAU SAVO 
DANTŲ TAISYMO 

OFISĄ

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

’Lietuvos Paskolos Clevelando 
Stotis šaukia visuotiną Cleve- 
landiečių susirinkimą pėtnyčios 
vakare, vasario 11 d., Lietuvių 

t salėje, nuo 7:30 vakare. Bus 
renkama nauja stoties valdyba

• antrai paskolai ir t 
rinkti Clevelando delegatą į su
važiavimą New Yorke.

rę. Vietomis krautuvninkai dar 
laiko brangiau, bet žmonės gali 
rast kur atpiginta.

Išpildė savo sapną. Ant Pub- 
lįk skvero tramvajų stotyj šuo-

iries yaiayoa gnaudg tūlas žmogus ir sap- 
taipgr renks nflvo (turbut) anie atradima

Užgavėnių vakare, vasario 8 
d., Teatrališkas Choras rengia 
balių Lietuvių salėje.

navo (turbut) apie atradimą 
turtų. Stoties- bilietų pardavė
jui laikinai pasitraukus nuo šė
pos, jisai urnai pribėgęs atsida
rė stalčių ir sugriebęs $171 pa
bėgo.

i nepatinkamu 
sau žmonų. Dabar, po trylikos 
■metų, vėl tokie raiteliai apsireiš
kė: jie jodinėja apdengę ark
lius ir save nuo visokio pažini- 
mo- ~ ■ 
kymą gaudyti ir areštuoti to
kius niekadėjus, 
net dovanas.

Gubernatorius išleido įsa- to vaisto.

del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki- 

' o. šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 

> alie-paskirdamas pavaduotojas kastorinie

Panedčlio naktį (iš nedėldie- 
nio), D-ro Siemon namuose, an t

jaus.
25c.' Reikalaukite Hiss Drug 

I Store, 7102 St. Clair Ave.

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. 7 9 th Street

kur mano pacientai ir draugai gaus taip 
pat gerą ir atsakanti danCų taisymo darbą . 
ir mandagų patarnavimą* koki aš visados 
suteikiau pirmiau senoje mano vietoje.

Visas darbas pilnai gvarantuojamas. 
u »

DR. RAY R. SMITH — Dentistas 
6701 St. Clair Avenue'

Atdara vakarais išskyrus Seredą ir Nedėlią

Bet štai naujiena. Miesto ta
ryboj paduota sumanymas įves
ti gatvių saugumui įstatymą — 
kad visi arkliai turėtų prieša
kyje ir iš užpakalio žiburius va
karo laiku: priešakyje du bal- 

~tus žiburius, užpakalyje baltą 
ir raudoną. Atsitikimai sužei
dimų automobjjiais arklių ir 
žmonių patamse privedė prie ši-, 
to sumanymo.

šuo išgelbėjo iš ugnies; Šu
niui šiame atsitikime priklauso 
garbė Už išgelbėjimą keturių 
žmonių gyvasčių. jPereitą sa
vaitę apie 4 vai. ryte užsidegė 
namas. Suuodęs durnus, šuo 
pradėjo loti ir krapštyti miega-

BEPROTYSTĖ DABAR PAGYDO
MA IŠTRAUKIMU SUGEDU
SIŲ DANTŲ IR IŠĖMIMU 

IŠ VIDURIŲ KIRMINŲ.
Moderniški psichologistai tvirtina, 

kad daug beprotystės atsitikimų pa
eina nuo sugedusių dantų—todėl tai 
reikalas yra saugoti dantis. Taipgi 
patirta, kad paprasti kirminai, va
dinami spilkiniai, jautienos, kiaulie-

mojo kambario duris išį išhudi- I nos> apvali ir kaspininiai taipgi gali 
-- -—'.J- padaryt bepročiu. Daugiau negu tai.no žmones. Sukilę jie rhdo 
są skiepą degantį Paspėta 

'šaukti ugnagesiai ir namas 
sai nesudegė.

VI-I
pa_ Daug yra mirę nuo tų parazitų ap- 

Todel jeigu turit suprati-

Pereitą nedeldienj užėjus nu- Pereit savait sudį - yisai 
drai su lietum, sniegų irĮlėdais, clevelan^0 miiitlrės organiza- 
gatvese automobiliais užmušta cijos kazarmė; Padegimo prie- 
dvi ir sužeista keturios ypatos. žastig pi.imetama* radikalams, 
Apvalymui gatvių pastatyta - .je darė taj atkerši1imui 
600 žmonių. Apylinkėse įmes- Jpilk^ Kareivi veiki 
to nukentejo nuo audros telefo- prieš ju^^ir neleidiiną laikyt] 
no vielos. Ikazarmės salėje jų didžiųjų su-

| sirinkimų.
Vasario 6 d. pasi-1 = ~ — ------ —-

įleidimo. ■■ —r_ -
mą, kad pas jus randasi paminėtų 
kirminų, tuoj darykit viską jų pra- 
šalinimui.

Central 1690 Main 2063
JOHN L. MIHELICH

Advokatas
Praktikuoju visuose Teismuose. 

Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
šalę North American Banko 

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

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUK0NIS 
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.

I
 PARSIDUODA FARMA — Pa. Valstijoje

68 akrų, 8 akrai užsėta kviečiais, 12' akrų išartos žejnės, 12 akrų ■ 
miško vertes $1,500. Likusi žemė gera arimui. 90 vištų, 2 geri 
arkliai, 5 melžiamos karvės, 2 veržiai, 2 kiaules ir visokių padar
gų ir javų. %, mailės nuo tramvajaus ir Slavokų Bažnyčios. 5 
mailės nuo Corry, Pa. Išgrįstas kelias ir ūkė visai atskira nuo 
kitų. Kaina $6,000; inmokėt reikia $3,000, paskui po $200 ant 
metų su 6% palukų.

Mes turime visokių farmų ir visokių kainų 
randavimo. Tolimesnių informacijų norėdami

Lloyd Ewanoff
8320 Pulaski Ave. — Real Estate Office —(Naujas musų ofisas atsidarys Vasario 20 d, 6523 St. Clslir Avė.) J»

WWWWVWVWWVWWVVWWWWMMAVSAMVWWSMfWVVV

ant pardavimo ir 
kreipkitės:

Cleveland, Ohio.

De] gazo.
baigia miesto kontraktas su ga
zo kompanija. Kompanija no
ri pakelti mokestį, miesto tary
ba nesutinka, užtai kompanija 
pagrasino visai gazą sulaiky
sianti. Bet miesto majoras ir-, 
gi pareiškė, jog to kompanija

NAUJI Metai
Nauji LAPAI

Puikus Sieninis Kalendorius 
1921 metų DYKAI! Prisiųsk 
2c. štampą apmokėjimui per-

negali padaryti ir gazas turės siuntimo lėšų, prisiųsim ka
buti Į namus pristatomas po se- lendorių. Reikalaukit tuojau, 
novei, kadangi žiemos laiku su- laikymas gazo reikštų ne tik | Jį 
nepatogumą, Joet net sveikatai 
pavojų tūkstančiams miesto gy
vento jų.

6617 WADE PARK AVE. 
CLEVELAND, O.

Newark, O. — Susimušė du 
traukiniai —. prekinis su taisy
mų — ir užsidegus vagonams 
keturi darbininkai sudegė.

tramvajų 
taip yra 
tramvajų 

dabar vi-

Numažins miesto 
darbininkų algas — 
pasiryžus padaryti 
kompanija, kadangi 
sur darbininkams algos kapo
jamos. Tikima, kad bus gali
ma numažint *ir važinėjimo kai
ną.

Kituose šios valstijos mies
tuose važinėjimas jau atpigo," o 
Buffaloj, N. Y., konduktoriai 
ir motormanai sustreikavo del 
algų nukirtimo.

Dr. V. Kudirkos Drraugystės 
susirinkimas atsibus nedėlioję, 
vasario 6 d., nuo 2 avi. po pie
tų, Flynn salėj, 5309-11 Supe
rior avė. Meldžiame narius at
silankyti kuoskaitlingiausia, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos tu
rėsime, apsvarstyti. Kviečia

J. Ruškis, Užrašų sekr.

KOPECINY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

Baigęs mokslą aptieko-j 
rius Pragos Universitete.} 
Čionai yra visokių Euro-j 
piškų vaistų ir chemikalų, | 
taipgi daug visokių Ko-| 
da'ks paveikslams imti, ly- > 
giai ir kitokių fotografi-l 
joms reikmenų. Yra bu-| 
minių dalygų, perfumų, | 
sadlainių. Receptai musui 
speciališkumas. Mes moki-1 
nam dykai imt paveikslus | 
kas perka kamerą. Filmas | 
irgi puikiai išdirbam. | 
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St. ' | 
Resedale 945 Prin. 13611

-Tikriausi ženklai turėjimo jų yra 
tų parazitų dalių išėjimas. Vienok 
tas ne visada apsireiškia. Kiti nu
rodanti ženklai yra sekantieji: nu- 
stojimas apetito su laikinu godumu, 
apvilktas liežuvis, ' riemuo, skilvio 
skaudėjimas, gurguliavimas viduriuo
se ir žarnose, pakilimas valgio atgal 
gerklėn, nuolatinis spjaudymas, no
sies krapštymas. nevirškinimas, strė
nų ir klubų skaudėjimas, tamsus lan
kai apie akis, nustojimaš kraujo, 
galvos skaudėjimas ir ir vertigo li
ga yra tankesni atsilikimai. Nera
mumas ir nemigė nakties laiku. Kon
vulsijos ir epileptiškos formos apė
mimas beprotyste, mania, strabis
mus ir kitos tolinkmės negerovės ži
noma yra apsireiškiančios iš prieža
sties kirminų esumo viduriuose, ir 
tik tada tie apsireiškimai pranyksta 
kada kirminas prašalinama. Dau
gybė vyrų, moterų ir vaikų bepa- 
sekmingai buna gydomi nuo kitokių 
ligų, kuomet jų tikras negerumas pa
eina tiktai nuo tų parazitų. Jeigu 
manai kenti nuo tų kirminų geriau
sia užsisakyti pilnam pasigydymui 
Laxotidu, pagarsėjusių prašalintojų 
ij:nvnų; kas kainuoja dešimts dola- 
rių ir keturiasdešimts astuoni centai. 
Pusė gydymo kainuoja šeši dolariai 
ir septyniasdešimts penki centai. Pa
siųsim gavę pinigus, money orderį ar 
ba banko draftą. " 
Marvel Med. Co., 
žymių Bulgariškos 
nuo Užkietėjimo.
B-963, Pittsburgh,

B. G. VALIUSIS 
OFOTOGRAFASO 

1197 East 79th Street 
Atliekam visokius Paveikslų 
darbus kuogeriausia ir pi
giausia. Traukiam Vestu
vių, Laidotuvių ir šiaip Pa
veikslus viduje ir ant lauko. 
Padidinam ir iš mažų pavei

kslų padarom didelius.
Darome paveikslus del pas- 

portų išvažiuojantiems.
Atdara nuo 7 ryto iki 8 va
kare kasdien ir nedėliomis.

lt

Parduodama per 
išplatintojus pa- 
Arbatos Plytelių 
"Dept. W-14”, 

Pa.

IŠRADĖJAI

ALT. Sandaros 18 kuopos su
sirinkimas įvyks nedėlioj, va-1 
sario 13 d., nuo 2 vai. po pietų. I 
Ateikit anksčiau, kad butų ga
lima užbaigti prieš prakalbas. I

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

I Princeton 1337-K

X Prisiųskite man savo braiži- 
į nius išradimo išegzaminavimui. 
t Reikalaukite išradimų knygu- 
3* tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 
T ri duodama dykai.
X Rašykite Lietuviškai savo ad- 
❖ vokatui.
? Martin Labiner
? 15 PARK ROW, NEW YORK 
X Registr. Patentų Adv. (Dr.)

i
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Mediciną
paveikslas. Atėję pamatysit.
praktikavau per 40 metų. ©
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VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų 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 tinkamų gydymų. 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 __ r___ _ _____ __
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 tra
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 imto iki 8 vai. vakare.

Seredomis1 ir Nedėldieniais nuo 1 drenų iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.
ir gydau pats ir kada tik at-

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą.

DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDER
/KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios

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

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

Nedėldieniais, nuo 11 iki 12 dienų.

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musy 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

Prospect 2420 Central 1766

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

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

KAITYK!
4 <►O Apie Musų Didžiausi Išpardavimą

Ploščių ir Siutų
Atėjo Kitas Užsakymas 1575 Michaels and Stern Co,

Rochester, N. Y, Puikių Drapanų

TIKRI $50, 
$55, 60 IR X Zn 
$75 VERTES

Žmogui nereikia būti teisėju daik
tų kainų supratimui vertes Siutų ir 
Ploščiu šiame dideliame išpardavime. 
TAS PATS PASITIKRINA. Nerei
kalinga būti ekspertu ant Drapanų 
pažinimui jų nepaprasto gerumo. —
TAS AIŠKU. Faktas, kad sykiu ir atsakantumas ir vertė sudėta' šiame išpardavime 
iki augščiausio laipsnio, padaro šį išpąrdavma didžiausiu musų istorijoje. Tai yra vi
sai nauji Siutai ir Ploščiai, padirbti šio Sezono pardavimui. Didžiausias yra išpardavi
mas, koks Clevelande kada buvo. Kas pirks gaus tikras drapanas ir pigias.

Ekonomija nėra vienas tik dalykas. Vertybė yra svarbus daiktas. Kuomet perkat 
Michaels Stem & Co. Siutus, ir Ploščius, perkat aprėdalus pagal mados, vertybės ir ge
ro darbo. Kiekvienas yrą -garantuotas davimui visiško užganėdinimo.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau
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Prip
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VI

Iš DARBINI
JUDĖJIM

Amsterdam, N. Y 
darbininkų susirinki, 

! , wo apie 600 vynj 
daugiausia tik iš kai 

~mo įstaigų. Susirink 
’ jo Lietuvių, Italy ir 

t bėtojai šalip Angly, 
laš buvo iššaukti aut 
vininkus į debatus 
ar turėtų būti algos 
mos?

Pradeda dirbti. C 
trįs įstrigęs atnaujii 
darbus, priimdamos 
1,000 darbininkų. S 
■trylikos vietos piient 
atsidarė. Kitų komi

' - Do irbturės taipgi'a 
duris bedarbiams. 1 
ba pušy laiko, kitos 
daugiau.

Chkagoj, Pittsbui 
se srityse taipgi pfi 
plieno dirbyklo®, iki 
varios apstojusios, 
liy darby prasidėjim 
ir geležies industriji

Angliakasiu baisa 
dianapolis, Ind. — 
United Mine Works 
rica viršininkų, Join 
ant prezidento gavo 
su daugiau už savi 
Jis yra išrenkamas

Australijoj nerami 
u socialistai daug pay

1 iš Australijos, kur 
sutvarkyta viskas ii 
jo lygias teises. Su; 
nai iš to “darbiniu] 
Western Reserve u 
Clevelande profesorii 
F. Twing tečiaus pai 
kitokiu žirny: tai es 
ninku rojus su daugy 
Tenai nuolatinis nep 
nimas, neramumas, n 
ir neapikanta, nors v 
mukai tenai yra polifj; 
vai.

Pietinėj Amerikoj, či 
blikoj, darbininku sus 
su kareiviais žuvo 23 k

New Yorke nuo 15 aug 
davonės nukrito darbini, 
užsimušė; jis pataikė d 

'rito apačioje stovėjusio, 
sužeidė. To -budinko si 
jau buvo daugiau tuzino 
4iy.

Jieškojo darbo, rado į 
Steubenville, O., ant geli 

likosi užmuštas vi 
darbininkas, kuris su savo 
b ėjo darbo jieškoti. B: 
Vėjo nuo relių nušokti; n 
domis trūkiui užbėgus. Ji 
*io ii loto miestelio, tenai di 
tarei užsidarius.

Bostonų apleisdami 200 Rt 
Wanty, kurie grįžta savo i

^‘PBeno per visus n 
J™,000 pinigais ir apie pui 
f* jrairiy ypatiškų brangini 
P Kažin ar juos sovietų kr 
rarai įsileis.... o gal priim 

kapitalistus ir paliks vi
E “palengvintus”. ,


