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Gįnčai Del Vilniaus
Eis į Londoną

LENKAI YRA VISA PRIEŽASTIMI LIETU
VOS NEPRIPAŽINIMO IR TĄ TRUKDO 

NEUŽLEISDAMI VILNIAUS.

Lietuva Sutinka ant Plebiscito tik tada, kada bus 
Pripažinta Nepriklausoma.

DIDĖSĖS VALSTYBĖS PLAČIAU IMA KAL 
BĖTI APIE NUSIGINKLAVIMĄ IR 

VISUOTINĄ TAIKĄ.

Kiek Karė Kainavo 
Pasauliui

Anglijos premjeras Lloyd 
George savo kalboje pasakė, 
jog pasaulinė karė visoms ša
lims abelnai kainavo 250 bi
lijonų dolarių; 10,000,000 vy
rų likosi užmušta ir apie to- 
kis skaičius visiškai sugadin
ti sveikatoje.

su
Iš DARBININKŲ 

JUDĖJIMO

Amsterdam, N. Y., atsibuvo 
darbininkų susirinkimas; daly
vavo apie 600 vyrų ir moterų 
daugiausia tik iš karpetų audi- 

mo įstaigų. Susirinkime kalbė
jo Lietuvių, Italų ir L>enkų kal
bėtojai šalip Anglų, kurių tiks
las buvo iššaukti audinyčių sa
vininkus į debatus klausime: 
ar turėtų būti algos numažina
mos?

Pradeda dirbti. Canton, O., 
trįs įstaigos atnaujino galimai 
darbus, priimdamos atgal apie 
1,000 darbininkų. Septynios iš 
trylikos vietos plieno dirbtuvių 
atsidarė. Kitų kompanijų plie- 

, no. dirbtuves taiygi#atvėrė savo 
duris bedarbiams. Vienos dir
ba pusę laiko, kitos mažiau ar 
daugiau.

Chicagoj, Pittsburge ir kito
se srityse taipgi pradeda veikti 
plieno dirbyklos, iki šiolei bu
vusios apstojusios. Automobi
lių darbų prasidėjimas pagerino 
ir geležies industriją.

Angliakasių balsavimas. In
dianapolis, Ind. — Rinkimuose 
United Mine Workers of Ame
rica viršininkų, John L. Lewis 
ant prezidento gavo 66,730 bal
sų daugiau už savo oponentą- 
Jis yra išrenkamas pemaują.

Australijoj neramu. Pasaulio 
socialistai daug pavyzdžių ėmė 
iš Australijos, kur buvę gerai 
sutvarkyta viskas ir visi turė
jo lygias teises. Sugrįžęs nese
nai iš to “darbininkų rojaus” 
Western Reserve universiteto 
Clevelande profesorius Dr. JJ. 
F. Twing tečiaus parvežė visai 
kitokių žinių: tai esąs “darbi
ninkų rojus su daugybe žalčių”. 
Tenai nuolatinis nepasiganėdi- 
nimas, neramumas, nuožvalgos, 
ir neapikanta, nors visi darbi
ninkai tenai yra politįški valdo
vai.

SAKO, LIETUVA SU
TINKANTI ANT

PLEBISCITO
Washington, vas. 8. — 

Varžytinės tarp Lietuvos 
ir Lenkijos del Vilniaus 
plebiscito bus perkelta j 
Londoną būsinčioj prem
jerų konferencijoj, skel
bia pranešimas iš Kauno, 
gautas Lietuvos atstovy
bėje. '

Pranešimas sako, jogei 
Lenkų valdžia pareiškė 
Tautų Lygai, kad ji nega
li priversti gen. 2elgows- 
kio, dabar laikančio Vil
nių, demobilizuoti jo ka
riumenę plebiscito pri- 
rėngimui.

. ^ParyjgMįs.jcr  ̂.Lietuvos. LI1- 
rubežioReikalų Ministers, 
sulyg pranešimų Francuzi- 
jos užrubežinių reikalų raš- 
tinėn, sutiko ant laikymo 
plebiscito Vilniaus srityje 
nusprendimui jos) likimo. 
Jis taipgi prašė Tautų Ly
gos įsimaišyti ir išgauti 
tam sutikimą iš Lenkų.

Tuo tarpu, Lygos armija, 
skirta prižiūrėjimui plebis
cito, vis dar sulaikyta kely
je į Vilnių, dalis jos randa
si Klaipėdoj, o likusi Dan- 
zige.

Lietuvos Valdžia užklau
sė Lygos, ar Lenkija prisi
dės prie reikalavimo, kad 
RusijoSs sovietų valdžia at
sitrauktų savo išlygą, prieš
taraujančią užėjimui sveti
mų kariumenių ir pavelytų 
Lygos kariumenėi i neiti į 
tą distriktą prižiūrėjimui 
tvarkos laike plebiscito.

7 --------------

LENKAI TARIASI 
J FRANCUZIJA

Paryžius. — Lenkijos prezi- 
Idento Pilsudskio atsilankymas 

’’ čionai, daugelio tikima, bus pa
sekme užvėrimo militarių, eko
nominių ir komercialių sutar
čių tarp Francuzijos ir Lenki
jos. Ekonominė sutartis sku
binai bus užbaigta. Kiti susi
tarimai gal ims keletą mėnesių 
nustatymui.

Lenkija ir Rumanija tariasi 
apie apsigynimo sąjungą prieš 
bolševikus; taipgi norima suda
ryti ekonominius ir komercijos- 
ryšius. Lenkija, kaip gyrėsi 
Sapieha, supranta, kad jos rei
kalai ir visos Europos guli ar
timuose ryšiuose tarp valstybių 
esančių prie Rusijos rubežių. 
Tam, sako jis, mes rengiame 
eilę visokių susitarimų su kai- 
mynemįs.. valstybėmis. Paleis-, 
ti kariumenę Lenkai visai nesi
rengia, bijodami bolševikų ata
kų. Kaslink užvėrimo taikos 
tarp Lenkų ir Rusų Paryžiuje 
mažai kas turi vilties. Pran
cūzai tiki, kad bolševikai dar 
rengia vieną didelį ofensivą pa
vasarį ne tik prieš Lenkiją, bet 
prieš Rumanija ir kitas kaimy
nes valstybes.

DUBLINAS KARES 
BAIMĖJE

Belfast. — Vasario 6 d. pra
nešimai iš Dublino sakė, kad 
subatos naktį i buvo girdima to
limos eksplozijos ir nuolatinis 
šaudymas, panašus į nedidelę 
karę. - Vėliaus pasirodė, kad bu
vo padaryta trįs užpuolimai ir 
šaudymai, viename žuvo 4 m. 
kūdikis. Eksplozijos, kurios su
kratė namus, atsibuvo po šau
dymų iš revolverių ir šautuvų. 
Gyventojai susislėpė skiepuose, 
gi esančius gatvėje šautuvų ug
nis išstatė pavoųin. Trįs bom
bos buvo numestos prie vežimo 
su kareiviais; "nuo to sužeista 
du civiliai. > Kitoj .-vietoj užtik
ta buris Civilių pasirengusių už
pulti kariumenę.

Visur atsibuvo kratų ir areš
tų. Perkirsta telefonu susine- 
šimas tarp Dublino ir Belfasto, 
kad Airiai nesusižinotų apie 
savus reikalus. -

Queenstown, Airija. — Pasi
baigus katedroj ir bažnyčiose 
pamaldoms, visi" vyrai tarpe 16 
ir 40 metų buvo kareivių išrink
ti ir nuvaryti į barakus. Pirm 
paleidimo suįmtą jų vardai ir 
adresai. Jie padalinta į būre
lius po šešis su įsakymu, kad jei 
toje srityje bus Užpuolimų ant 
Anglijos policijos ar kareivių, 
tų sričių vyrai bus atsakomy
bėje ir turės pristatyti valdžiai 
visas žinias. .

šitas būdas yra žiauriausias, 
kokį valdžia pavartoja prieš 
kaltus žmones. .

Pereitą savaitę įvairiose 
rijos dalyse susirėmimuose
mušta keliolikkrpolicistų ir nu
šauta keletas Airių.

Eina kalbos apie naujas val
džios pastangas susitaikinti su 
pietine Airija. Bet vis siūloma 
jai autonomiją, į ką Airiai ne
atkreipia domos.

ne-

Ai- 
už-

Pietinėj Amerikoj, čili .respu
blikoj, darbininkų susirėmime 
su kareiviais žuvo 23 kareivis?.

New Yorke nuo 15 augšto bu- 
davonės nukrito darbininkas ir 
užsimušė; jis pataikė dar ant 
kito apačioje stovėjusio, ir jį 
sužeidė. To • budinko statyme 
jau buvo daugiau tuzino nelai- 
mių.

Jieškojo darbo, rado mirtį. 
Steubenville, O., ant gelžkelio 
relių likosi užmuštas vienas 
darbininkas, kuris su savo bro
liu ėjo darbo jieškoti. Brolis 
spėjo nuo relių nušokti, neju
čiomis trūkiui užbėgus. Jiedu 
ėjo iš kito miestelio, tenai dirb
tuvei užsidarius.

* Bet Skaitykit Kas Čia
Ryga. — Latvių genera- 

lio štabo pulk, pasakė Ame
rikos laikraščių korespon
dentui: “Nėra vilties išriš
ti nesutikimus Vilniaus rei
kale. Lietuviai nori, kad 
Lenkai pasitrauktų iš Vil
niaus, bet Lenkai tik stip- 
rįnasi tenai. Nei Lietuviai 
nei Lenkai nesitiki plebisci
tui. Lenkai neina gilyn j 
Lietuvą todėl, kad bijo So
vietų Rusijos galimų tame 
paimti žygių. Tautų Lyga 
greičiausia nei nesiųs jokių 
kariumenių j. Vilnių. Jeigu 
ji tą darytų, tai įvyktų su
sirėmimas tarp jų ir Rusų. 
Rusijos Sovietų valdžia tu
ri sutraukus savb kariume- 
nės Smolenske, Vitebske, 
Polocke ir' Minske ir bile 
valandą gali pradėti militS- 
rius žyg.iaus linkui Vilniaus, 
Gardino ir Liet. Brastos.”

. Bostoną apleisdami 200 Rusų 
emigrantų, kurie grįžta savo tė
vynėn, išsigabeno per visus net 
$500,000 pinigais ir apie pusę 

.tiek įvairių ypatiškų brangme-
■ nų. Kažin ar juos sovietų ko- 
'įmisarai įsileis.... o gal priims
■ kaipo kapitalistus ir paliks vi
liai “palengvintus”.

Vokietija siunčia ginklų į ple
biscito plotą. Lenkai skelbia, 
kad į Sileziją, kame atsibus bal
savimas kur tos teritorijos gy
ventojai nori likti: po Lenkais 
ar Vokiečiais, iš Vokietijos bu
vo ] 
naitinė internacionale policija 
sugrobė.

NEGALI SUSITARTI
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je gavo sekamą kablegramą iš 
Kauno nuo Balučio:

Musų delegacija, kuri buvo 
pasiųsta Lenkijon sulyg Tautų 
Lygos prašymo, betarpiai tartis 
su Lenkais plebiscito klausimu 
Vilniaus apielinkėje, tapo atšau
kta, nes Lenkai visiškai atsisa
kė svarstyti pasiūlymus kaimy
niškam išrišimui teritorialių 
ginčų. Išrišimą teritorialių klau
simų Lenkai reikalauja palikti 
Tautų Lygai, o betarpiam svar
stymui pasiūlė daryti su Lietu
va militares, ekonomines ir ki
tas panašias sutartis. Sausio 31 
d. mes davėm Tautų Lygos Ta
rybai prižadą musų paramos 
plebiscito rezoliucijai, išdėstyda- 
mi išlygas, kurios būtinai reika
lingos teisingam įvykdfnimui 
plebiscito, kaip: de jure pripa
žinimas Lietuvos nepriklauso
mybės; pilną ir lygią laisvę ve
dimui propagandos; kad siun
čiama kariumenė susidėtų tiktai 
iš neužinteresuotų valstijų ka
reivių ir tt.

Musų memorandumas užsi
baigia prašymu, kad Lenkų ival- 
džia butų intikinta apsiimti iš 
savo dalies prašalinti sovietų 
valdžios pasipriešinimą prieš 
siuntimą tarptautinės kariume- 
nėš,! plebiscito teritorijas, pa
darant tinkamus žygius Mask
voje ir Rygoje.

Delei nepripažinimo Lietuvos 
nepriklausomybės sekančios yra 
paduodamos priežastįs: oficia
liai nenustatyti rubežiai ir ne
išrištas -Vilniaus klausimas;' ne
oficialiai — musų nenorėjimas 
sueiti į artimus ryšius su Len
kija.

Yra kalbama įvairiuose šalti
niuose, jog Pilsudskis prašysiąs 
Paryžiuje liuosos rankos (elgi
mosi) Lietuvoje.

Nepripažinimas Lietuvos Ne
priklausomybės tiktai sustipri
no pasiryžimą musų žmonių prie 
naujų ir didesnių pastangų.

Musų repatriacijos ir sugrą
žinimo iš Rusijos turtų komisi-

Corko lordas majoras O’Cal- 
laghan greituoju bus priverstas 
šią šalį apleisti. Jis slapta čia 
įvažiavo ir pertai turi būti de
portuojamas.

Ši Žiema Visur Šilta
Geneva, Šveicarija. — Alpuo- 

se nėra buvus tokia šilta žiema 
kaip šįmet per 87 metus. Sau
sio mėn. temperatūra abėlnai 
buvo po 42 laipsnių F, arba 13 
suvirš laipsnių augščiau, negu 
paprastai. Oro žinovai tą pri
skaito šiltai užeinančiai srovei 
nuo Atlantiko. ’ Delei stokos 
sniego kalnynai beveik nuogi ir 
neturi patogumo tie, kurie su
važiavo Šveicarijon žiemavoti.

Chinijoje Badas
Badavimas Chinijoje pasiekė 

tokio laipsnio, kad 15 milijonų 
gyventojų sutiks mirti, jeigu 
nebus greitai jiems priduota 
pagalbos. Kitas panašus badas 
užeis sekantj rudenį, jeigu ne
bus galima aprūpint Chinų ūki
ninkų maistu, kitaip jie negalės 
pavasarį laukų apdirbti.

Eksplozijoj Žuvo 8.
Lawrenceville, Ill. — čia prie 

mokyklos vail&s rado dėžę di
namito; nežinodamas kas joje 
yra, zaizdamas metė ją kitam 
vaikui, nuo susitrenkime dėžė 
sprogo ir ant vietos užmušė mo
kytoją ir penkis vaikus ; 
sunkiai Sužeisti, pora jų 
mirė. Tas atsibuvo laike 
traukos.

kiti 
tuoj 
per-

seis-Pereitą savaitę daugelyj 
mografinių stočių likosi užre- 
korduota didelis žemės drebėji
mas. Spėjimai daryta, kad tai 
įvyko pietinėje Amerikoje.

Kalifornijoj pereitą nedėldie- 
nį pradėjo veikti vulkanas Las
sen.

pasiųsta ginklų, kuriuos te- 1* išvažiavo Maskvon po pirmi- 
,. .. mnkyste p. Kalniečio.

Tarybos su Latviais 1 sekasi 
gerai.

Netoli St. Louis, Mo., bandi
tai pagrobė pačtinį maišą su 
9100,000 pinigais.

APIE VISUOTINĄ NU
SIGINKLAVIMĄ

Washington. — Čia tikima, 
kad visos kitos pasaulinės vals
tybės pasektų nusiginklavimo 
sumanymą, jeigu Suv. Valsti
jos pradėtų, šiai šaliai ir Did. 
Britanijai, sako, reikalinga pa
daryti ' pamatinis numažinimo 
fnilitariškų spėkų sutarimas ir 
tuomet galėtų būti taika per 
ilgus amžius. Generolas Per
shing, kuris vadovavo Ameri
kos armiją Francuzijoje, sako, 
kad ir mažpsios valstybės pa
sektų tuo keliu, jei didėsės pa
siliautų stiprinusios savo' spė
kas arba jas mažintų.

Nekurie senato atstovai tik
rina, jog yra būtinas reikalas 
imtis už tarptautinio ginklų ga
lybės apmažihimo, nes turės 
prieiti tūlos svarbios pasaulinės 
valstybės prie bankruto. Jeigu 
tokio sutarimo nusiginkluoti ne
pasieks greitai, tam'bus prieža
stis tik Amerika, — sako at
stovas ' Mondell, iš Wyoming, 
kaip pirmiau buvo kalta Vokie
tija.
Įima imti vykiiit tik persimai
nius sekantį mėnesį Suv.’Vals
tijų administracijai. “Kaltė bus 
musų”, tikrina Mandell, “kadan
gi mes esame vienatinė tauta 
galinti palaikyti milžiniškas įs
taigas ant jūrių ir vandens be 
subankrutinimo ir be padidini
mo dabartinių baisių šalies sko
lų. Tečiaus musų pareiga yra 
būti vadovu prie taikos.”

Prezidentas Wilson buvo at
metęs senato ir kongreso nuta
rimą sumažini S. V. kariume- 
nę iki 175,000 vyrų,, tečiaus abu 
afsto.vų skyriai vėltą savo-jm.- 
tarimą paantrino ir perleido.

Karės Sekretorius Baker įsa
kė nuo vasario 8 d. paliauti vi
soje šalyje rekrutavimą naujų 
kareivių. Dabar yra 213,000 
vyrų — juos palengva atleidinė
ti, laikui pasibaigus, iki pasieks 
175,000, tada tik, skaičiui ma
žėjant, vėl pradėti naujų rinkti.

Kongresas deda pastangas su
laikyti Amerikos valdžios sko
linimą pinigų Europos valsty
bėms. Dar yra 419 milijonų do
larių, kurie butų galima išduo
ti paskolomis, jeigu nebus tam 
užkirsta kelias.

Bet tas, sako jis, bus ga-

Ateina Geresni Laikai
Washington. — Suv. Valsti

jų pinigų kontrolierius kongre
sui išduodamas savo raportą pa
sakė, kad ši šalis dabar dauge
liu atvejų yra ant tvirtesnių 
ekonominių pamatų, negu ji bu
vo per eilę metų pirmiaus. Su
irutė, beveik neišvengtina, atė
jo metas laiko atgal, sako kon
trolierius, kuomet daugelio da
lykų kainos ir pamatinės reik- 
menjs sugrįžo prie pirm-kari- 
nės 
bar 
kad 
jai,

VILNIUS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBE

Rašo Dr. D. Alseika. galės taipgi vystytis musų pra- 
į monė ir prekyba, nes joms pa- 
1 čioj Kauno Lietuvoj ir vietos 

nebus' ir nebus kur išdirbinių 
i išvežti, jeigu mums tą išvežimą 

vdržys Lenkai, o Rusai, ku
riems šiandien visko trūksta, be 
abejo su laiku turės daug daik
tų pirkti. Neturėdami Vilniaus 
mes niekuomet nebusime tikri 
savo nepriklausomybe ir laisve, * 
mes vis bijosime, kad mus ne
prarytų Lenkai ar Rusai. Tas 
ypač varžys grįžimą Amerikos 
Lietuvių, o jie begalo daug ga
lėtų prisidėti prie pramonės ir 
prekybos Lietuvoj- įšvystymo.

Ar Lietuva gali daryti dabar 
sutartį su Lenkija? Kol Lenkai 
negrąžins užimtų Lietuvos že- - 
mių apie jokią sutartį su Len
kija negali būti ir kalbos, 
galime sutikti ant tų 
kokias šiandien Lenkai 
siūlo. Tos sąlygos (ir 
kairiųjų ‘ir pažangiųjų 
nes dešinieji nori, jei nepavyks 
visos Lietuvos, tai bent Vilniaus 
kraštą visai sujungti su Lenki
ja) yra maž-daug tokios: turi 
būti didelė Lietuva su Minsku 
(jei tik galės jį gauti), Vilniaus 
krašte viešpataujanti tauta tu
ri būti Lenkai, Lenkams turi 
būti duotos visokios privilegi
jos; Lietuva turi padaryti su 
Lenkija finansinę, ekonominę ir 
karės konvencijas — vadinasi 
Lietuviai turėtų dalyvauti Len
kijos vedamose karėse, prisidė
ti prie jų skolų apmokėjimo ir 
tt. (Pabaiga bus.)

Vasario 16 dieną 1918 metų 
Vilniuje Lietuvos Taryba pa
skelbė Lietuvos Nepriklausomy
bę. Patiems skelbėjams tuo
met dar :nepriklausomybės idėja 
buvo graži svajonė, rimtai ma
žai kas tikėjo, kad Lietuva jau 
tikrai už metų-antrų bus nepri
klausoma valstybe. Bet tuomet 
nieks neabejojo del Vilniaus. 
Niekam nei j galvą neatėjo min
tis, kad Lietuva nors ir laiki
nai gali būti be Vilniaus, šian
dien, ačiū musų tautos kovai ir 
pasišventimui, ačiū susidėju- 
sioms politinėms aplinkybėms 
delei pasaulinės karės ir Rusi
jos revoliucijos ir musų inte
ligentų mokėjimui tas aplinky
bes išnaudoti, turime laisvą, ne
priklausomą Lietuvą, bet turi
me ją be Vilniaus, šiandien ga
lingos pasaulinės valstybės tu
rėjo jau atkreipti atidą į Lie
tuvą ir net jau turėjo ąjripažip- 
ti de jure nepriklausomomis su- 
verenėmis valstybėmis Latviją 
ir Estoniją. Musų valstybės 
pripažinimas tūlam laikui ati
dėtas, kol nebus išrištas Vil
niaus klausimas. Vilnius tapo 
kliūtimi musų pripažinimui.

Vilnių turi užgrtfbę'Lenkai ir 
nori jį prijungti prie Lenkijos, 
o jei ir sutiktų palikti Vilnių , 
Lietuvai, tai tik su ta sąlyga, 
kad visą Lietuvą taip surišti su i 
Lenkija, kad iš Lietuvos nepri- i 
klausomybės beliktų tik viena ' 
svajonė. Iš pirmo atžvilgio ro
dos ir vilties nėra, kad Vilnius • 
butų musų. Lenkų beveik de
šimtį-"kartų daugiau ~už mus. 
Lenkiją remia Francuzija ir 
Amerika, kurios davė begalo 
daug dovarių ir paskolos. Mes 
draugų beveik neturime. Tei
sybė, Anglija yra bent kiek už- 
interesuota Lietuva, bet nei do
vanų, nei paskolos neduoda. Vil
niuje ir buvusioj Vilniaus gub. 
yra labai daug Lenkų ir sulen
kintų žmonių, kurie mums prie
šingi ir traukia kraštą prie Len
kijos.

Kas prie tokių aplinkybių da
ryti? Ar išsižadėti Vilniaus ir 
palikti jį Lenkams, ar gal dary
ti sutartį su Lenkija, palaidojus 
kardu ir trusu iškovotą nepri
klausomybę, ar daryti visas pa
stangas ir kovoti delei Vilniaus 
atvadavimo ?

Didžiausia dauguma Lietuvių, 
kaip Lietuvoj -taip ir Amerikoj, 
pasakys, kad eiti tik kovos ke
liu. Tečiaus prisieina kalbėti 
ir apie pirmu du klausimu, nes 
kad ir mažai, bet yra tokių Lie
tuvių, kurie pareiškia, kad gali
ma ir be Vilniaus apsieiti, arba, 
kad nieko kito nebelieka, kaip 
tik dėtis su‘Lenkais.

Išsižadėti Vilniaus mes nega
lime ne tik jau del to, kad Vil
nius yra mlims brangus kaipo 
istorinė musų sostapilis ir kad 
Vilniuje prasidėjo ^autinis at
gimimas, bet labiausia dėlto, 
kad Vilnius ir Vilniaus kraštas 
yra apgyventas jei daugumoj 
nesusipratusiais ir ištautintais 
Lietuviais, bet vis Lietuviais. 
Vilniaus krašto gyventojų dau
guma, kaip rodo visos, statisti
kos dar tik prieš 70 metų, va
dino save Lietuviais. Jei mu-1 trišką dalyką, su kurio pagalba 
sų dvarponiams ir Lenkams ar submarines buvęs nuskandintas, 
sulenkėjusiems kunigams su ca-1 
ro valdžios pagalba pasisekė to 
krašto liaudį sulenkinti ir laiky- j® užmušta 25 žmonės.

lygumos ar net žemiau. Da- 
visa bėda yra dar tame, 
tarpininkai arba pardavė- 

j—, kurie iš fabrikų ar iš kur 
kitur perka, ndapmažina savo 
pelno-uždarbio: kuęmet jie nu
statys žmoniškesnį pelną, visų 
daiktų brangumas - tikrai apma- 
žės. Darbo žmonėms, sako jis, 
liekasi apsispręsti, ar jie sutin
ka ant uždarymo dirbtuvių ar 
ant apmažintų algų. Dirbtu
vės neišgali -dirbti, jeigu joms 
nėra galima išleisti prekių to- 
kioirus kainomis, kiek publika 
gali mokėti, ir visuomet išdirbė- 
jams geriau yra išduoti daiktus 
už jų vertę ar su mažyčiu pel
nu, negp vięai sustoti veikus. 
Kuomet aplinkybės užrubežiuo- 
se pagerės ir nusistovės ir kuo
met čia pat reikalingi pertvar
kymai įsives, ši šalis užstos 
ilgo kelio j sveiką ir gerą 
venimą. Dabartiniu laiku 
geležies ir plieno reikmenįs 
komos du sykiu augštesne kai
na, kaip buvo prieš karę, sako 
jisai, taipgi dar kiti tūli daly
kai tyčia laikomi augšta kaina 
delei jų sumonopolizavimo, bet 
ir tie turės sugrįžti prie senes-1 tranzito, iš kurio gali būti di

enių savo laipsnių. įdėlis valstybei uždarbis. Ne-I

ti ją tamsumoj, tai mes delei to
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SMULKIOS ŽINIOS
Vokietijos bolševikai veikia. 

Bolševikų organas Muniche, Ba
varijoj, ragina studentus 
ganizuoti sovietų valdžią, 
kinių tarpe einąs karštas 
jimas už komunizmą.

Kropotkin esąs gyvas,
sas rašytojas ir revoliucijonie- 
rius Kropotkin, kuris nesenai 
per klaidą buvo paskelbtas mi
ręs Maskvoje, esąs gyvas, tik 
sunkiai serga. Mažai tėra vil
ties jo pasveikimui. •

Danijos audimo industrija vi
sai nusilpo, tik 25 nuoš. visų 
įstaigų veikia ir kasdien dau
giau- jų užsidaro. Tikima, kad 
tuoj i turės visos sustoti iš tos 
priežasties, kad Vokietija pri
stato Danijon ir į kitas kamy- 
nines valstybes savo pigius iš
dirbinius.

žudo priešus. Vėl prasidėjo 
Rusijoje smarkus žudymas vi
sų sovietų disciplinai priešingų 
politiškų partijų elementų. —• 
Paskutinėse dienose gruodžio, 
Maskvoje oficialiai sušaudyta 
“tik” 118, gi nuo pirmos sausio 
šiais metais jau nužudyta 347. 
Taipgi plačiai prasidėjo naiki
nimas visų “baltųjų” kituose 
Rusijos įplėštuose.

Sako Airiai tą padarę. New 
Yorke platinamas Airių laikraš
tis išrodinėja, -buk aną savaitę 
paskendęs Anglijos submari- 
nas šu suyirš 50 jūreivių esąs 
Airių pasidarbavimu. Kokis tai 
Airis inžinierius išradęs elek-

negalime šiandien nuo to kraš- Pre*°nlu-
to atsisakyti, ir pateisinti tų 
ponų darbus. ' Vilniaus negali
me išsižadėti taip gi dėlto, kad 
be Vilniaus Lietuva visai nega
li tapti bent Įdek stipri nepri
klausoma valstybė, tuo labiau, 
kad yra dar nevisai aiškus klau
simas su Klaipėda. Jei Vilnių 
valdys Lenkai, tai mes neturė
sime tiesioginio susisiekimo su 
Rusija, o tai reiškia neturėsime

Austrijoje gelžkelio nelaimė- 
. Pasa- 

žierkiis traukinis susikūlė su 
’ ’ ’ . Sužeista virš 40 žm. 

Susikulimo priežastis buvo di- 
I erelis sniegas.

D-RO D. ALSEIKOS 
MARŠRUTAS

Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario
Apie 27

d. — Pittsburg, Pa. 
d. — Cleveland, O. 
d.'— Dayton, Ohio. 
d> — Grand Rapids, 

20’ d. — Detroit, Mich,
d. vasario —. Chicago j 

ir jos apielinkėse.
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DIRVA

MILLERTON, MICH.

ir jos veikė-

R.

tada tikėti ar netikėti ką
siūboje ir taip šilta, nors — Tu su savo pasakom

laiškuose.

Aš to labiausia bi-

kad vietinis 
(nevertėtų jį

■'DIRVĄ” visam me- 
— ji aplankys juos 
sykiu per metus —

pereitų va- 
daržovės ir

vietos apistovas,
2c. štampą.

J. G., Shruga.
2,' Branch, Mich.

Is Lietuvių Gyvenimo f

ką jį vietos Lietuviai 
želgowskininku ir lenk- 
ir kad už tai visi laisva- 
laikraščiai jį aprašys, 
(suprask kunigų) fede-
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

gu kiek truktų, apskritin prigu
linčios kuopos prisidės arba sa
vo narine mokestimi arba pa» 
skola.

Geistina butų, kad Clevlando 
TMD. kuopos išrinktų komisiją 
tikram peržiūrėjimui apskričio, 
iždo stovio. Rodos kad yra apie 
$46. Nedaug kas trūksta prie, 
reikalingos sumos paskaitos iš
leidimui.

Apskričio kuopoms bus iš
siuntinėta formaliam nubalsa- 
vimui, tik kuopų sekretoriai 
priduokit savo antrašus. Be to 
juk gana sunku kuopas pasiek
ti.

Pirmininkas J. M. Andriušis, 
9805 Russell St. Detroit, Mich.

T; M. D. Ohio ir Michi- 1 
gan Valstijų Apskri

čio Reikale
Per kokį laiką nieko nebuvo 

veikiama Apskričio reikale — 1 
gal kad nebuvo ką vėiktį5T5?xgal 
ta pati snuduriavimtfHiga buvo 
ir pas mus, kaip ir TMD; Cen- 
tralinėj Valdyboj:

Bet šiandien, kilus naujam ir 
gana svarbiam klausimui, ap
skričio valdyba su dideliu noru 
rengiasi prie darbo, kuris i iš 
musų reikalauja gana daug pa- 
sitrusimo. Apskričio valdyba 
tame darbe pati viena mažai ką 
galėtų atlikti be apskričio kuo- 
ir kitų TMD. kuopų pagalbos.

Taigi matau didelį reikalą ir 
kreipiuosi prie jus, brangus T. 
M. D. nariai — ne vien tik į 
Ohio ir Michigan valstijų - aps
kritį priklausančių kuopų, bet 
ir prie kitų, ir turiu viltį, kad 
į tai atkreips domos ir visos 
kitos TMD. kuopos^

Supraskite iš sykio, kad šis 
atsišaukimas nėra su tikslu jau 
įprašyti pagalbos — piniginės, 
kaip visuomet, — ne, tik šiaip, 
ką toliau paaiškinsiu.

TMD. Ohio ir Michigan vals
tijų apskritis pora metų atgal 
nupirko nuo P.' Norkaus paskai
tą, užmokėjo už ją $20, bet ne
norėdamas palikti neišleista, su
manė atspausdinti į knygeles — 
kad visos kuopos galėtų ja pasi
naudoti ir turėti pavieniai na
riai ant visados'. Paskaita yra 
moksliškos svarbos-, “Emocijos 
ir jų Kultūra”.

Taigi musų atsišaukimas yra, 
kad jus, gerbiami TMD. nariai, 
atliktumėt savo pareigą ir gel- 
bėtumėt skleisti tarp savo bro
lių ir sesučių apšvietą — ir tas 
bus viskas, ko iš jūsų reikalau- 
jama.

šioji paskaita -buvo skaityta 
tik Detroite, 68 kuopai, bet ne
galėdami jos užmirštį, suma
nėm, kaip butų geriausia tą 
mokslo trupinėlį ir su kitaip 
pasidalinti.

Tam pritarė Clęvelando 20-ta 
kuopa, ir taip dalykas turi in- 
ėiti gyveniman. Nėra jokios 
abejonės, kad ta -knygelė atneš 
daug naudos visiems, kurie ją 
skaitys.

Nė: del savo pelno šis apskri
tis ją leidžia, bet naudai visų 
Lietuvių; kita, apskričio pini
gai ir taip jau sumanyta paau
kauti Lietuvai — tai iš knyge
lės, kuri parsiduos pigiai, inėję 
pinigai bus Lietuvai ir paskiria
mi. Geriausia butų Vilniaus 
Unviersitetui.

Spauda, kiek žinoma, bus ap
mokėta iš apskričio iždo. Jei-; Į. tas, kuriam tie patįs katalikai’ 4 T' l‘ . ’i*-

PROVIDENCE, R. I.
. Aukos Našlaičiams Lietuvo

je. Vietos Liet. Pilięčių Sąjun
gos 5 skyrius parengė prakal
bas ir balių sausio 21 ir 22 d. 
paeiliui ir visą pelną tų dviejų 
vakarų paskyrė Lietuvos našlai- 
Ičiams. Nors tai buvo labai sun- 
kus surengimas šitame' bedar
bės laike, bet gi vis galima sa
kyt buvo pasekmingas, kadangi 
geros valios tėvynainiai darba
vosi visomis savo galėmis, kad 
kuodaugįausia pasitarnavus sa
vo Tėvynei, neatsižiurėdami ant 
priešų'kenkimo ir šmeižimų L. 
Piliečių Sąjungos 
jų.

Turiu pabriežt, 
Lietuvių klebonas
ir Lietuviu vadint, kadangi jis 
yra Lietuvių priešu) šmeižė tų 
vakarų rengėjus,, išvardinda
mas kaip jtik jam ant mislies 
užėjo: tai akli katalikai, tai 
bolševikai,. tai šiaudiniai kata
likai, tai laisvamaniai, bedieviai 
— jie norį už tai gaut garbės, 
ir draudė yisus, kad neitų, kąž 
kokiais baubais gąsdindamas, ir 
gyrėsi, 
vadina 
berniu 
manių 
bet jų
rkcija yra tam priešinga ir Jis 
užtai pasiryžęs ardyt viską, kas 
veikiama ne del federacijos la
bo. Tai čia reikia užklausti ku
nigų, kam gi jie suorganizavo 

, tokią federaciją, kuri yra prie-
■ šingai Lietuvai, jos Valdžiai ir 
i jos Atstovybei . Amerikoje, ir 
• kodėl jie taipgi yra priešingi
■ laisvės trokštančiai Lietuvių
■ visuomenei čia Amerikoje, o 
s gal ir Lietuvoje, išskyrus vien 
- tik kelis klerikalų vadus. Ir 
> dar tą viską skelbia ir žmones

aklais ir šiaudiniais katalikais, 
vadina stovėdamas pas altorių

Vardas1 “Colgate’s” ant/to:letinių dalyku gvarantuoja 
Teisingumą, Grynumą ir Geruma rūšies. įsteigta 1806.

“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”

DAKTARAI JUMS NURODO, KAD 
GERAI SVEIKATAI REIKALINGA 

ŠVARUS DANTYS
Visi daktarai ir dentistai pataria savo pa
cientams sukramtyt valgį gerai, kad išven
gus užkietėjimo ir pilvo skaudėjimo.
Kad sukramtyt valgį gerai, jus turite tu
rėt gerus dantis.
Turėjimui gerų dantų jus turite užlaikyti 
juos švariai.
Turėk sau pareiga valyt dąntis su ,“ČOL-( 
GATE’S”, gaivinančiu dantų valytojų.

(parapijonai) iš savo sunkaus APIE L. A. B. SEIMĄ 
rankų darbo duoda užlaikymą | 
ir namą su gražiais rakandais, j 
Jis: tą visai pamiršta.

Kaslink aklų katalikų, tai ku-1 
Įnigas- turi tiesą: tie, kurie jau 
turi atviras akis ir mato švie
są pirma savęs, tie dirba del I 
labo “Lietuvos Tėvynės musų”, I 
bet ne-del sąumylio kunigo, ir Į 
neateis maldaut jo, kad duotų i; 
leidimą prakalbas ar ką kitą 
rengtu, kaip to kųnįgas drįsta 
reikalauti. Mes žinojom kur 
reikia leidimas gauti dar kada 
čia tokio kunigo nebuvo, ir to
liau pataiky.sim ii- niekas mus 
nesuturės, kaip puolančio nuo 
kalno' vandens, jei tik matysim 
kas gali atnešt naudą Lietuvai. 
Tik tokiems dalykams mes esa
me pasišventę ir tokių kunigų 
trukdymas mums nieko neken
kia, tik tiems gali trukdyti, ku
rie keršina ir pasiryžę sukelt 
brdlį Lietuvį prieš Lietuvį.

Nors jau ir pasirodo tie ne
geistini prietikiai, tokiam kuni
gui čia pasimaišius, bet dar vis 
yra viltis, kad šio miesto Lietu
vių visuomenė i 
juodą -nuo balto, -nes tas pas i 
mus jau ne pirmiena. I, .

„ , ... , . įbulk sesių direktorių toli pirmiMusų kunigo toks melagingas j,a.Vn Viipi(l nnHą sftvį i4airin.l 
prirodinėjimas, kaip kad tų au- L 
kų, kurios siunčiama per Lie- , 
tuvos Misiją, į Lietuvą nenu- [ 
siunčiama, o kad. ir siunčiama, ( 
tai, anot jo, visai mažai, nesą 
Misija žinanti, jog Lietuvos ne
bus, tai jos nariai sau pinigų Į 
prisirinkę sugrįš į Lietuvą ir | 
ponaus, — ir dar visokias nesą
mones jis bažnyčioje skelbia, I 
sykiu šmeiždamas ir vietinius 
veikėjus, ir dykai daliną “Dar
bininką” ir “Draugą” bažnyčio
je kas nedėldienis, ragindamas 
visus juos skaityti, tai žinosią, 
ką Misija daranti su jų auko
mis.; kitus gi bepartiviškus lai
kraščius išpravardžiųoja ir lie
pia neskaityt jų, kaipo bedievi
škų ir laisvamaniškų; bet ant I 
tų Lietuvių, kurie 'skaito Lenkų 
laikraščius, musų kunigas nie
ko nesako, tik agitaciją bažny
čioje varo prieš Lietuviškus 
laikraščius. Įteikia užklausti, 
ar bažnyčia yrą tik purvinos 
agitacijos vieta? ’ Ne, bažnyčia 
turėtų būti namas Dievo ir 
maldos^ kur susirinkę žmonės 
galėtų dėkavot savo Dievui už 
praeitį ir susistiprint savo sie
las ateičiai, bet ne klausyt tokių 
žodžių, kaip ve: “Kurie prie Są
jungos priklauso, lai pasika
ria!” Tokiai daugybei L. P. S. 
narių pasikart,' anot kunigo pa
geidavimo, tai negalimas daik
tas, kas jų šeimynas maitins, I 
jeigu jie pasikartų? Tas niekad 
neįvyks, bet jei koks pavienis 
neapkenčia Sąjungos, lai jis tiki1 
vienas tą padaro.

Nejau kunigas nepaliaus juo- j 
dinęs vietinių veikėjų, kurie . 
darbuojasi vien tik del labo Lie- ' 
tuvos ir už tai jokio atlyginimo 
nereikalauja ir jokios garbės 
sau nejieško, kaip kunigas už
meta, ir užtai retai kada gali
ma matyti kokiame, laikraštyje 
aprašymai iš musų kolonijos, 
o juk mes čia nemažiau darba
vomės už kitas kolonijas, ir štai 
yra faktai, kad tik vienų metų 
bėgyje,'suorganizavus Paskolos 
stotį, išpirkom Lietuvos bonų už i 
$12,150, sudėjom aukų su kau
pu $2,000, Misijos priėmimui 

j surengėm-demonstraciją, du sy
kiu išnešėm protestus su rezo
liucijomis prieš Lenkus, suor- 
ganizavom Liet. Piliečių Sąjun
gos skryių su 110 narių. Beje, 
juk ir parapija apie metas laiko 
kaip gyvuoja ir jau baigiama 
bažnyčia taisyt, kas, kaip rodos, i 
kainuos apie $15,000, o jau vie
tos žmonės sudėjo virš $10,000. 
Tai vis vieno meto darbas; ir 
dar daug kitų mažų vietinių or
ganizacijų susitvėrė — jų del 
stokos vietos neminėsiu, — ir 
už tą viską niekas garbės nesi- 
savina, kadangi garbė priklauso 
visuomenei, bet ne vienam ko
kiam saumyliui žmogeliui.

Kiek šituo bėgančiu metu 
nūveiksim del labo mūšų Tėvy
nės, sunku įspėti, bet visgi yra 
viltis ir nereikia nusimint; jau 
mes, Providence Lietuviai, arba 
tiesiog sakant Lietuvos pilie
čiai, galim sakyt pradžią gerą 
padarėm sausio 21—22 dd. su

■ prakalbomis ir balium, nuo ko I 
gryno pelno liko $160 ir jau pa- Į 
siuntėm Lietuvos našlaičiams ; 
per Lietuvos Atstovybę.

Jei ne tas trukdymas, kaip 
viršuj įvardintas asmuo sten-1 
gėsi daryti, butume du kart tiek 
pelno turėję. > Pilietis. |

i Lietuvos Atstatymo Bendro- 
1 vės seimas neįvykęs delei nega- 
jnčtino skaftliaus šėrininkų (per 
I proxy), kur turėjo būti riors 
i vienu arba dviem balsais didės-.
nė pusė. Bet imant atidon vi- 
įsą seimo vedimą ir tvarką, tai 
.tyčia taip buvo daroma pagal 
Jau iš kalno padarytą planą. 
Tik apmislykitė laiką ir vietą 
seimui. Pusė dienos paskirta 
seimui, kam reikėjo 2—3 die
nų, kas, pagal "Vienybę Liet.”, 
Bendrovės reikalų svarstymui 
liko vos 30 minutų, nes jau ra- 
kas-galas salės samdymo. Mc
Alpin viešbutis tai ne Lietuvių

I didžios Bendrovės seimui laiky
ti.

Šėrininkai turėtų suprasti, 
kad jau Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė užbaigė savo dienas, 
nes svarbiausi savo darbą, pi
nigų siuntimą Lietuvon, perve
dė Baltic States Bankui, kuriam 
ir namą (Banką) nupirko ir iš-1 
taisė, kas kaštavo apie $75,0001 
ar daugiau.

mokės atskirtil šėrininkai bene nepatėmijo 
, .„<■« taa na.« atsisakymo Bendroves preziden-l 

to Karužos, ir rezignavimo in

no abelną skaitlių balsų nuo I ...................................■iiiuiilllllliuiuamilllllillliimilliiiiiiiiiimiiiiimiiiitiig
44,242 ant 38,242, o kiėk Ben- = -
drovės valdyba proxiu sukišo į i 
kišenių, kas prirodys? Kito 
sęimo- nereikia, nes atstovai tik
tai kelionių išlaidų pasidarys ir 

’tuomi viskas užsibaigs. Norint 
reikalus sutvarkyti ir bent su
žinoti kiek kur dar yra pinigų, 
kiek kur pradingotą, gal butų 
gera išrinkti tam tikrą komisi
ją ar valdybą, sudėti pinigų iš
laidoms, gal dar ir advokato rei
kės, taip, kad abejojama ar be
bus kas nors ir suradus beat- 
gauti. Apart riebių algų val
dybai, Bendrovė juk nemokėjo 
jokių dividendų šėrininkams, o 
kuriems pirmiaus gal'ir mokė
jo, tai naujų šėrininkų pinigais. 
Kur nemokama dividendų, ten 
šėrai neturi vertės. Ar gal kas 
nors pasakyti, kiek šiandien yra 
verti Lietuvos Atstatymo Ben
drovės šėrai, • kuriuos Lietuviai 
pirko iš tautiško atžvilgio, at
statymo Lietuvos?

Demokratas.

GERB. g*
J^OPRAGILO KAMPELIO^

I laiko, kurie patįs save išsirin-,' 
ko direktoriais su mažuma pro-L 
xy ir mokėjosi sau algas po 100 
dolarių savaitėje nieko gero ne
darydami, o už direktorių susi- ! 
rinkimus- ėmė po $20.

Direktoriai — J. S. Lopatto, 
JA. B. Strimaitis, V. K. Račkau

skas, M. W. Bush (Bučinskas), 
(R. Karuža ir Jonas Strimaitis I 
įmokėjo po $1,000 ant 100 šė-| 
rų, ir tada kaip užstatą paliko! 
tą 100 šėrų Bendrovėje, davė' 
notas su 6% ant 900 šėrų dau-ls 
giau, taip 'kad jie savo balsų J 
įgijo čielą 1000, ir dar savo iš- • 
tikimųjų proxes gavo, tai kad * 
jų niekas negalėjo pakeisti su- 1 

,lyg daugumos balsų, ką Keistu
tis šliupas iškėlė aikštėn per- 1 
nykščiame seime, ko šėrininkai 1 
nesuprato, kaip nesuprato nei 
Jono Liutkausko nurodymų-, kad 
Bendrovės direktoriai elgiasi ne 
demokratiškai, bet autokratiš
kai, kad šėrininkų pinigai tai 
yra jau jų pinigai. Minėti di
rektoriai atsiekė s'avo tikslą, 
panaikina savb-notas (kancelia- 
vo) duotas Bendrovei ir tuomi 
jau atsisakė hub visų balsavimų 
ir privilegijų, iš kurių Lopatto, 
Bush ir A. B. Strimaitis perėjo 
j Baltic States Banko valdinin
kus, o Jonas Strimaitis, Bendro
vės sekretorius, po šio metinio 
seimo į Lietuvą iškeliavo bene 
per Genuą.

Brooklyno Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės šėrininkai, nujau- 
.sdami netikusį gaspadoriavimą, 
sušaukė susirinkimą bene kovo 
mėnesyje pereitais metais, kur 
laukė ateinant buvusių direkto
rių kųp, Petkaus ir J. O. Sir
vydo bei Jono Liutkausko. Ka
da tas buvo nedėlioj po pietų, 
tai nei vienas iš minėtų negalė
jų pribūti, kas labai tiko; Bukš- 
naičiui, Bajorui ir -Vasiliauskui, 
kurie įkandę tvirtino, kad Ben
drovėje viskas yra gerai, ir taip 
dar nuzalatojo, kad Liutkaus- 
kui papeikimą nutarė už apskel
bimą geros Bendrovės.

; Dabar šėrininkai suskato mi
tinguoti daugiur k vietose reika
laudami šio ir to. Aš abejoju 
ar jie peš ką nors. Buvusi Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė de
lei viso ko pasiliko dar sau pri
vilegiją naudotis Baltic States 
Banko patarimais-patarnavi- 
mais, kaip tiktai susidarys tin
kamos sąlygos-eksportui ir im
portui, ir atvejų-atvejais savo 
šėrininkus apįinkraščiais ragi
no kreiptis į Baltic States Ban
ką, kad jo biznis 
se kuogeriausiai 
suprato šėrininkai 
čių reikšmę?

Dar apie daugumą balsų. Tų 
, šešių direktorių balsai numaži-

čionai rodos kad ir nėra Lie
tuvių, kad taip apie juos tyli- 
!ma, bet gi šioje srityje randasi 
lapie 400 Lietuvių ūkininkų šei- 
įmynų, tik jie mažai ką veikia. 
Ūkininkai Lietuviai turi1 savo 
draugiją, taipgi Moterų Pro- 
gresivio susivienijimo kuopa ir 
dar, kaip girdėt, organizuoja
ma Darb. Literatūros D-ja. Bet 
kolei kas tik vienas ką Lietuvių 
Ūkininkų Jaunimo ratelis vei-

Buvo surengęs pasilinks- 
monologais

kia.
minimo vakarą su 
ir deklamacijomis.

šioje apielinkėje 
sąrą gerai užaugo 
javai; žemės šioje apielinkėje 
yra geros ir viskas gali augti. 
Javai ir bulvės labai buvo pi
gus, bulvių visai iš augintojų 
niekas nenori pirkt, laukia kai
nų numažinant. Kaip žinoma, 
geriausia norinčiam čia tarp 
ūkininkų apsigyventi yra pirkti 
ūkę tiesiog nuo savininkų, tokiu 
budu galima sutaupyt agentė
lių pelnus.

Kas nori, gali susirašyti su 
manim apie 
tik prisiųskit

Providence, R. I. Per vestu
ves sausio 17 d. pas Ant. čer- 
necką, tautietis Al. Deltuva ne
užmiršo ir Tėvynės Lietuvos: 
jam užsiminus, tuoj atsirado 
ir pritarėjų Lietuvos laisvei — 
tapo sumesta aukų $18. Au
kavo : A. Deltuva — $10; B. 
Valaitis $2; Valaitienė $1; jau- 
navedis $2; kun. A. Tamuliu- 
nas $2; A. Gumauskas $1. Pi
nigai likosi pasiųsti Lietuvos 
Misijai. Tėvynainis.

visose šako- 
bųjotų. Ar 
tų aplinkraš-

SKAITYTOJAMS
NEPAMIRŠKIT, kad 

■" laikraštis yra malo
niausiu draugu ir sura
minto j u žmogaus, kada 
niekas kitas jo nelanko 
ir kada apimtas rūpes
čių. Lietuvos žmonės gy
vena neramume — jiems 
rupi Lietuvos likimas ir 
viso pasaulio dalykų bė
gis — tą jie pasako sa
vo

UŽRAšYKIT jiems
A vioom ma_ 

tui 
52 __ r__ ,
ir bus malonesnė, negu' 
koks tankūs svečias, ku
ris neatneša malonumo, 
■bet nuobodulį.
“DIRVOS” metams Lie
tuvon kaina tik $3.50 — 
tai yra nepilnai 7 centai 
iš jūsų savaitinio uždar
bio. Ar pagailėsite jų? 
(J TĄ patį reikia pasa

kyt ir tiems, kurie 
jau nuo seniaus siuntėt 
saviškiams “Dirvą”: rfe- 
pamirškit atnaujinti.

Lietuvos Pramonės 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 j

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

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

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark, N.J. ,

šiluma Dievas apdovanojo." 
O čia mes del jūsų turim 
šaltį kęst.

— Klysti, tetule, tenai gy
veną juodi žmones arba ne
grai.

— Jau tu vėl nubliuznijai, 
ba nigeriai dūšios neturi ir 
jų Dievas nemylės taip kaip 
musų.

— Turbut, anot tetulės, 
geriau juos Dievas myli, 
kad palaiko jų krašte šilu
mą per visus metus, o mums 
tik .vasarą ją atsiunčia. Tie 
.žmonės yra laukiniai, pus- 
Įąukiniai, ir, kaip tetulė sa
kai, neturi nei dūšios nei į 
dangų niekados nepateks, ir 
jie džiaugiasi vasaros šilu
ma kasdien. Jie nėra nei 
katalikai, tik stabmeldžiai.

— Aš tau, vaikeli, netikiu, 
ir kitą sykį nunešus kuni
gėliui ant mišių tyčia pasi
klausiu, ar tuose šiltuose 
kraštuose tik paganai gyve
na.

— Tetulė esi apgailėtinai 
tamsi ir neapsipažinus nuo 
ko paeina pas mus vasaros 
ii’ žiemos ir tik džiaugiesi, 
kad Dievulis žiemas, užlei
džia "bedievių sušaldymui, 
anot kunigėlio pasakos.

— O kaip kitaip gali but?
— Vasaros ir žiemos pa

einą nuo saulės šilumos.
— Ale keno ta saulė: ar 

ne Dievo sutverta?
— Tegul bus Dievo-, tavo 

supratimu: bet jeigu atsi
meni kaip aš andai kalbė
jau apie didelę: žvaigždę, di
desnę už musų saulę, tai ir 
saulė yra didelis skrituKs 
ugnies-, apie kurią žemė ke- 

I liauja diena iš dienos, bėg-

KODĖL ŽIEMĄ ŠALTA
— SPRAGILO TETOS 

IŠAIŠKINIMAS.
— Labą vakarą, tetule, aš 

turiu mažą reikalą pas jus,. 
Lodei atsiskubau.

— Ne labą savo vakarą, 
ale tegul bus pagarbintas 
sakyk, ba per jus bedievius 
mes ir dievobaimingi žmo
nės čia turim vargt.

— O ką gi mes, tie tavo 
[“bedieviai”, jums dievobai
mingiems padarėm?

— Ką padarėt: dar klau
sinėj! I Ar nematai, kad 
žiema ir šalta ir net pats 
atėjęs su nušalusiais nagais.

— Tai juk ne męs, tetu
le, kalti, kad žiemą šalta.

— Kaip ne jus: jeigu vi
si geri žmonės būtų, tai Die
vas neužleistų ant jų žie
mos.

— Iš kur tetulei ta mis- 
lįs užėjo-, kad del bedievių 
žiemą Dievas užleido? '
.“T--A®’. va-ik-^’ nedėlioji dama pa aštuoniolika mylių 

girdėjau.kunigėlįsakant la- • šefamda. 
bai gražų pamokslą ir jis — -
pasakė visą teisybę: sako, 
pirmiau buvo šiltą ir gražu 
ir niekas nežinojo žiemos, 
ale kai atsirado bedievių ir 
šliuptarnių, tai Dievas už
leido- šalčius.

*— Tai Dievas negerai pa
darė, tetule, jeigu jis žierąą 
užleido ten, kur gyvena sy
kiu ir dievobaimingi žmo
nės ir juos kankina šalčiu 
lygiai su šliuptamiais.

— Kaip gi, vaikeli, gali 
•išskirt, kad tų bedievių vi- 
|sur maišosi, ale užtai, sakė 
[kunigėlis, mes- juos turir

— ,Vat ir sugavau aš ta- 
Įve bedieviškai meluojant: 
ne žemė apie saulę sukasi, 
ale saulė Kasdien eina iš ry
tų j vakarus.

— Iki šiolei žmongs tikš-, 
jo, kurie laikėsi senos pasa
kos, kad saulė rytuose teka, 
vakaruose nusileidžia, ir pa
baigta. Bet mokslas ištyrė, 
kad žemė sukasi apie savo 
ašį ir niro to atsibuna rytas, 
diena, vakaras ir naktis, o 
žemės keliavimas aplinkui 

; saulę padaro vasaras, rude- 
’ nius, žiemas ir vėl pavasa

rius. Tai ir visa, paslaptis,
naikint ir nelaikyt namu o-1^^.ją peikia suprasti ir tik 
se- _ . , „ _ tada tikėti ar netikėti ką

—- Tas nieko nepagelbes: kunigėlis aiškina.
stūboje ir taip šilta, nors __ •„.....
j'oje ir kelis bedievius Įaiky- -apie žemės sukimąsi man ir 
turn, o jeigu- juos išvysi lauk - ■
ir Dievas norės juos sušalp 

Įdyt, tai bus šalta ir dievo
baimingai davatkėlei lau
kan išėjus.

— Tu ir vėl pradedi prieš 
i Dievą bliuznyt. Jau mane 
I net šiurpulys krato.

— Ne nuo to, kad aš taip 
kalbu, bet turbut pečiuj ap- 

Igeso. Bet aš noriu pažakyt 
I tetulei, kad jūsų kunigėlis 
jums labai pamelavo:

— Tylele tu, bezbažhyke, 
ba lauk išmesiu. Kaip gali 
šventa asaba meluot!

— Kunigėlis šakė, kad 
Dievas žiemą užleido- sušal
dymui bedievių, o jie vis iš
lieka, gi tankiausia nuken
čia dievobaimingi, kurie pri
sigėrę nugrįuva grebėn ir 
galą gauna. Tas nieko, bet 
juk ne visada buna ir. žie
ma: ateina vasara, vėl pasi
daro šilta.

— Negali Dievas visada 
žiemos laikyt, ba žmonės 
turėtų badu išmirt — nie-

; kas neužaugtų. Jis tik už- 
į leidžia žiemą nugąsdinimui 
I bedievių, kad atsiverstų at- 
I gal prie tikėjimo.
I — Tai tik juokai, tetule, 
j Štai kame visa tavo kuni- 
| gelio melagystė. Jis visai 
j nepasakė jums, kad yra to- 
1 kie kraštai, kur visada buna 
I vasara ir šilta be' paliovos, 
I kur visus metus aplinkui 
į žaliuoja ir viskas auga ir 
I kur žmonės visai drapanų 
| nenešioja.

—- Tai matai, vaikeli, kad 
h Dievas į musų kraštą užlei- 
I džia žiemą del bedievių: tų 
I šiltų kraštų žmonės visi yra 
| dievobaimingi, tai juos ir

protą susukai.
— Taigi, lengva tokiems 

žmonėms protus susukti ir 
užtai kunigėliai taip daro. 
Jus nenorit pasimokint tik
ro mokslo, bet pasiklausę a- 
pie Dievo ir šėtono darbus 
mislinat jau visą mokslą su
pratę.

—- Kad, vaikeli, baisu iš 
j bedieviškų knygų mokintis, 
ba gali pavirst j šbuptarnį, 
kaip tu: ėjai, ėjai visokius 
mokslus, o ant galo kaip nu
mirsi velniui dūšia ir pa
teks.
jau.

— Bet tetulė sakai ir šal- 
čio bijai, o bedieviams turi 
paskyrus vietą kur amžinai 
dega ugnis: pastojus moky
ta ir tu galėsi patekt kur 
niekad žiemos nėra....

—Laukan, bedievi, iš ma
no stubos, matau jau apsė
do tave šėtonas ir tu nori 
mano dūšią i peklą prišne- 

1 kėt!
— Aš tik norėjau pajuo- 

' kaut. Mokyti žmonės dabar 
1 elektra apsišviečia ir apsi- 
' šildo namus ir net valgyt iš

siverda. Taigi, vietoj bijot 
mokslo, reikėtų stengtis jo 

; daugiau turėt, tada nebus 
1 nei šalta kada žiema ateis.

NAUJI Metai
Nauji LAPAI

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

The Sen-Rayto Co.-’
6617 WADE PARK AVEJ

• .CLEVELAND, O.

APS1RE1ŠK1M
Rusijos bolševiki 

.rengiamas naujas 
pavasarį ant Lenk 
kiį daromos sutarę 
klerusia Fjancuzi 
suko Smolenske 
vimas raudonųjų 
no — yra trįs viei 
tam svarbus mum 
škunai. Francuzi 
mas, kad sovietų i 
Ii pulti ant Baltik 
dilo, o .vietoj to 
jog sovietų armij 
mos prieš Lenkus

Lenkija apimta 
tuoj kreipėsi į Pa 
koti pagalbos. Ši 
se Lenkai Franc 
gyoltu jieško budi 
Francuzija duotų 
nors nuraminimu 
to grgsiamo Rusų 
^Lenkiją sutinka 

pavojus: grąsinin 
tiesioginu užpuoli 
užtrauktų šaliai n 
neatgaivintą skun 
dateklių, ir antra 
tūkstančių nuplyši 
davalgiusių kareivi 
novei negalės grjži 
ir imtis už augini 
ir dirbimo laukų, k 
bėjus milijonus šal 
nių nuo bado. Sku 
kis iki šiolei Lenki, 

'ne tik privertė žm 
du mirti, bet ir ūžt 
gas, nuo kurių tau 
setais tūkstančių 
vaite žūsta.

Jeigu dabar sovie 
ja ant Lenkų puls 
jau skaityt paskuti 
kijos dienas: “Po 
morza do morza” 
baigta.

Priežastjs gali b 
Idos. Francuzija 1 
lės negalės pagalb 
lais duoti, atvirai 
tokios galybės, kuri 
tų’Rusų bangą; ari 
laikymąsi užsitęsti 
Lenkija, kaip ir 
mes esame minėję, 
vidaus, nes žmoni 
kys ant tob'aus kęs 
ir badą del keleto 
listų militarės verg

Ant kiek tas pa 
tuvą — tai nedaugi 
palies Suomiją, Esi 
Latviją. Toms a 
sioms nuo Rusijos 
reiks bendrai rupin 
likimu. Bolševizmą 
daus yra pavėjinį 
Bet to negali būti I 
kraštuose, kur žmc 
valgę.

Kaslink Kapsuko 
tai jis nesieks nei ti 
siekė Sulikowskis. Į 
sų armija ant Lieti 
puls. 0 kad tas ne 
lis fanatikas užside 
stot Lietuvos caru, 
sapnai išsipildys t 
kiek Lenkų “od m 
morza”.

Yra pranešimai,' 
tome žiniose, kad i 
sutinka ant plebis 

■ nori Lygos armijai 
Vilniaus teritoriją, 
ryta su musų Valdi 
sutartis rodo, kad 
armijų Lietuva neg 
savo žemių užsileis 
delei iki šiol dar Ly 
mija tenai nenuvyke 
kai iš Paryžiaus 
kad Lietuvos Valdži, 
per Tautų Lygą, ar 
ja neprisidėtų prie i 

' vimo, kad Rusai tą s 
lygą nuo Lietuvos ai 

Bet kiek mes supra 
Lietuvos reikalavim: 
kad Lenkija atsiimtų 
tavos savo 2elgowsk 
išalkusius plėšikus, 
Jaučius ramumo mus 
nėms jau ilgas laikai 

Vilniaus klausimas 
negalės būti išrištas 

. tik galutinu Lenkų ] 
lininiu nuo Lietuvos 
ir palikimu ramybėj I 
Javos krašto, prie kur 
rišlrii keliu niekas 

okių pretenzijų negi 
iti, kaip Lietuviai.



^MPELI

ma Dievas apdovanot 
šia mes del jūsų turį 
į kęst.
- Klysti, tetule, tenai g.1 
a juodi žmonės arba & 
i.
- Jau tu vėl nubliuzniįįr 
nigeriai dūšios neturi i? 
Dievas nemylės taip w 
$
- Turbut, anot tetute, 
iau -juos Dievas mylį

palaiko jų' krašte što 
per visus metus, o muml 
vasarą ją atsiunčia, lį 
mes yra laukiniai, pis 
dniai, ir, kaip tetulė oi 
neturi nei dusios na j 

gų niekados nepateks, iri' 
džiaugiasi vasaros što
ką sdieri. Jie nėra nd 

ilikai, tik stabmeldžiai j 
-Aš tau, vaikeli, netikiu 
uitą sykį nunešus kuili
ui ant mišių tyčia pasi
lsiu, ar tuose šiltuose f 
štuose tik pagonai gyve-

- Tetulė esi apgailėtinai 
si ir neapsipa žinus nuo į 
paeina pas mus vasaros 
iemos ir tik daaugiesį Į

Dievulis žiemas užlei-1 
•bedievių sušaldymui, 

! kunigėlio pasakos.
- O kaip kitaip gali but?
- Vasaros ir žiemos pa- \ 

nuo saulės šilumos.
- Ale keno ta saulė: ar 
Dievo sutverta?
■ Tegul bus Dievo, tavo Į 
-atimu: bet jeigu atsi- į 
i kaip aš andai kalbė- 
apie didelę žvaigždę, di- I 
;ę už musą saulę, tai ir Į 
ė yra didelis skutulis I 
es, apie kurią žemė ke- I 
ia diena iš dienos, bėg- i 
a po aštuoniolika mjloą I 
kundą.
,Vat ir sugavau aš ta-1 

bedieviškai -meluojant: I 
ėmė apie saulę sukasi, Į 
aule Kasdien eina iš ry-1 
vakaras.
Iki šiolei^žmonės tikį 

urie laikėsi senos* pas i 
kad saulė rytuose teh, 
ruošė nusileidžia, ir pi 
ta. Bet mokslas ištyrė, 
žemė sukasi apie saro į 
r nuo tu atsibuna rytas, į 
i, vakaras ir naktis,! 
■s keliavimas aplinkai Į 
i padaro vasaras, rude- f 
žiemas ir vėl paras- 
Tai ir visa paslaptis, 

į reikia suprasti ir tik į 
tikėti ar netikėti M 

gelis aiškina.
Tu su savo pasak® 

žemės sukimąsi man ir 
į susukai 
Taigi, lengva toki® 

įėms protus susukti iri 
kunigėliai taip daro 

lenorit pasimokini tik- 
okslo, bet pasiklausę a-■ 
)ievo ir šėtono darini 
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.APSIREIŠKIMAI LIETUVOS PAKRAŠČIAIS
Rusijos bolševikų valdžios 

rengiamas naujas puolimas 
pavasarį ant Lenkijos, Len
kų daromos sutartįs su su
klerusia Fyancuzija, Kap- 

. suko Smolenske organiza
vimas raudonųjų batalijo-* 
no — yra trįs vienas po ki
tam svarbus mums apsirei
škimai. Francuzų gąsdini
mas, kad sovietų armija ga
li pulti ant Baltiko šalių iš
dilo, o .vietoj to pasirodė, 
jog sovietų armijos ruošia
mos prieš Lenkus.

Lenkija apimta baimės, ir 
tuoj kreipėsi į Paryžių jieš- 
koti pagalbos. Šiose dieno
se Lenkai Francuzijoje su 
gvoltu jieško būdų, kad tik

• Francuzija duotų jiems ko 
nors nuraminimui . baimės 
to gręsiamo Rusų puolimo.

Lenkiją sutinka dvejopas 
pavojus: grąsinimas Rusų 
tiesioginu užpuolimu, kas 
užtrauktų šaliai naują dar 
neatgaivintą skurdą ir ne- 
dateklių, ir antra, šimtai 
tūkstančių nuplyšusių, ne- 
davalgiusių kareivių po se
novei negalės grįžti namon 
ir imtis už auginimo javų 
ir dirbimo laukų, kad išgel
bėjus milijonus šalies žmo
nių nuo bado. Skurdas, ko
kis iki šiolei Lenkijoj buvo, 
ne tik privertė žmones ba
du mirti, bet ir užtraukė li
gas, nuo kurių taip pat de- 
setkais tūkstančių kas sa
vaitė žūsta.

Jeigu dabar sovietų-armi
ja ant Lenkų puls,, galima 
jau skaityt paskutines Len
kijos dienas: “Polska od 
morza do morza” liks Už
baigta.

Priežastįs gali būti šito
kios. Francuzija kiek, ga
lės negalės pagalbos gink
lais duoti, atvirai nepasiųs 
tokios galybės, kuri atlaiky
tų Rusų bangą; arba jei ir 
laikymąsi užsitęstų ilgiau, 
Lenkija, kaip ir pirmiaus 
mes esame minėję, žlugs iš 
vidaus, nes žmonės atsisa
kys ant toliaus kęsti skurdą 
ir badą del keleto imperia
listų militarės vergijos.

Ant kiek tas palies Lie
tuvą — tai nedaugiau, kaip 
palies Suomiją, Estoniją ir 
Latviją. Toms atsimetu- 
sioms nuo Rusijos tautoms 
reiks bendrai rūpintis savo 
likimu. Bolševizmas iš vi
daus yra pavojingiausias.' 
Bet to negali būti tokiuose 
kraštuose, kur žmonės pa
valgę.

Kaslink Kapsuko žygių— 
tai jis nesieks nei tiek, kiek 
siekė Sulikowskis. Visa Ru
sų armija ant Lietuvos ne
puls. O kad tas nedakepė- 
lis fanatikas užsidegęs pa
stot Lietuvos caru, tai jo 
sapnai išsipildys tik tiek, 
kiek Lenkų “od morza do 
morza”.

Yra pranešimai, kaip ma
tome žiniose, kad Lietuviai 
sutinka ant plebiscito, tik 
nori Lygos armijai pavesti 
Vilniaus teritoriją. Pada
ryta su musų Valdžia Rusų 
sutartis rodo, kad svetimų 
armijų Lietuva negali ant 
savo, žemių užsileisti. To 
delei iki šiol dar Lygos ar
mija tenai nenuvyko. Len
kai iš Paryžiaus skelbia, 
kad Lietuvos Valdžia prašo 
per Tautų Lygą, ar Lenki
ja neprisidėtų prie reikala
vimo, kad Rusai tą savo iš
lygą nuo Lietuvos atsiimtų.

Bet kiek mes suprantame, 
Lietuvos reikalavimas yra, 
kad Lenkija atsiimtų iš Lie- 
tuvos savo Želgowskį ir jo 
išalkusius plėšikus, neduo
dančius ramumo musų žmo
nėms jau ilgas laikas.

Vilniaus klausimas kitaip : 
negalės būti išrištas, kaip 
tik galutinu Lenkų pasiša- : 
linimu nuo Lietuvos žemių ;

įbar daro bandymus ir tikisi ga
lėsią iškalno pasakyti lytį ir 
žmonių veisimesi.Apie Lietuvius

“The National Republican”, 
išeinantis Washingtone laikraš
tis, sausio 29 d. patalpino Ri
chardo. Hatton straipsnį, užvar- vynės” redaktorius, žinomas vi- 
dintą “Lithuania and the Lea- suomenei Lietuvių literatas, pa- 
gue of ’Nations” (Lietuva ir sižadėjo būti nuolatiniu' “Dir- 
Tautų Lyga). Autorius nušvie
čia sekantį dalyką: Kaip Lyga 
neįstengė pirmose savo pastan
gose sut&ikint .rubežių klausi
mą, išdygusį nuo pastarojo Eu
ropos sukilimo.

"The National Republican” 
yra respublikonų partijos orga
nas Washingtone, apie kurį su
sispietę kongrėsmanai, senato
riai ir kitokie politikos vadai.

Naujas Bendradarbis
V. K. Račkauskas, buvęs “Tė-

vos” bendradarbiu, šiame nu
meryje telpa pirmas jo rašinė
lis (vertimas iš D-ro Frank 
Crane).
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tinkamai apiprekiuoti, išguli 
desėtkais metų ant lentynų ne
parduotas, darydamas skriau
dą ne tik leidėjams, bet ir au
toriui. Lengva vienam-kitam 
padejuoti, kad to ir to nėra, bet 
kalbant apie prirengimą jau ki
ta ką reikia pasakyti.

Rašo BUDRIKAS.
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s Sieninis Kalendori® t, . .... __ , .. , T . -
metu DYKAI! Prisif»h palikimu ramybėj to Lie- 

. riįvos krašto, prie kurio kul-
uriškti keliu niekas kitas 
okių pretenzijų negali tu
šti, kaip Lietuviai.

am pa apmokėjimui pf. 
mo lėšų, prisiusiu! ka- 
-ių. Reikalaukit tuojau.

ie Sen-Rayto Co.
WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, 0.

Vėl Atidengs Paslaptį
Frankfurto, Vokietijos, dak

tarai Adler ir Herwig — 
po ilgų bandymų paskleidė min
tį, kuria dabar eidami Francu- 
zijos daktarai Paryžiuje skel
bia, jog ateityje busią galima 
nuspėti pirm užriihimo kokios 
lyties bus kūdikis: .ųiefgaitė ar 
vaikas?,' Tas, tikrina, bus gali
ma sužinoti su pagalba chemiš
kų eksperimentų. Minėtieji du 
Vokiečiai daktarai jau ikšiolei 
pasekmingai nuspėjo lytis pirm 
atsiradimo varlių. Jie ištyrė, 
kad Varlės laike veisimpši, jei
gu buna po 28 ąr 30 laipsnių 
temperatūros Centigrado, veda 
tik vyriškos lyties vaikus. Pa
gal to, Prancūzai daktarai da-

Del Muzikos Žodynėlio 
“Laisvėje” tūlas Orpeus ra

šo, kad “Dirvoje” gulįs M. Pet
rausko veikalas “Muzikos žody
nas” jau apie trįs metai. Tie
sa, jis pirmiaus gulėjo, bet jau 
apie du metai kaip yra sugrą
žintas autoriui. Tokių veikalų 
išleidimas yra labai sunkus, 
reikalauja dikčiai darbo ir pi
nigų indėti iškalno, o kada su
sidaro jam didelė pardavimo 
kaina, Lietuviams nemokant

i NAUJOS KNYGOS
Su Lietuva ar prie Lenkijos? 

Ekonominis-Politinis piešinys 
.Lietuvos klausimo ir sulygi
nimų su Lenkijos padėtimi. 
Parašė Maj. P. žadeikis, Lie
tuvos Misijos Narys Ameri
koje. Knygelė didelio for
mato, 24 puslapių. Viršelis 
papuoštas gražia P. Rimšos 
vignete: Lietuvos' Vytis ker
ta Lenkijos imperiališkąjį e- 
relį.
Visi, kas aukaus Lietuvos su

žeistų kareivių Kauno Karo Li
goninės reikalams, ją gaus dy
kai. Jų randašj ir “Dirvos” 
Redakcijoje.
Klebonas Kaltas — 

komedija, parašė 
Janusas, Akrone, 
45c. Pusi. 35.
rašytas perstatymui Akrono 
klebono nesutikimų su tenai 
buvusiu įsteigtu Baltimorės 
bendrovės skyriaus vedėjais.

4 veiksmų 
Telesporas 
O. Kaina 
Veikalukas

ISLANDIJOJ STOKA 
LEDO

Pasitarimai Delei Teiki
mo Pašalpos L. R. Kr.

Vasario 23 d. yra šaukiamas 
Lietuvos paskolos stočių atsto
vų suvažiavimas. Be to, kaip 
girdėti, Vyriausioji Lietuvių Pi,- 
liečiu Sąjungos Valdyba' kviečia 
savo atstovų suvažiavimą Va
sario 24 d., o -kai kurie laikraš
tininkai yra sumanę suvažiuoti 
Vasario 25 d., kad aptarus sa
vo profesionalius reikalus ir sa
vo darbą linkui antros paskolos 
pravedimo.

Kuomet jau tiek įvairių or
ganizacijų daro- savo pasitari
mus, butų didžiai pravartu pa
sitarti ir įvairioms organizaci
joms, kurios užsiima Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus sušelpimu.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra jau kelis kartus 
spirtinai prašiusi Amerikos 
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
mėjų„Draugijos Valdybos 
duoti apiskaitą, kiek ji yra su
teikusi tam Lietuvos Raudona
jam Kryžiui pašalpos, bet nei 
nuo jos pirmininko, nei nuo 
Tautos Fondo sekretoriato (nes 
ši draugija skaitosi jo dalimi) 
jokios žinios nėra gavusi; Tuo 
tarpu kai kurie šios L. R. Kr. 
Rėmėjų Draugijos nariai skel
biasi laikraščiuose, jog visi su
rinktieji pinigai bus šiam Liet. 
Raudonajam Kryžiui pilnai ati
duoti. Negaudamas jokio atsa
kymo iš šios Draugijos valdy
bos, šiuomi aš apeliuoju prie vi
sų jos skyrių, o lygiai ir prie 
visų kitų įstaigų (Lietuvai Gel
bėti Draugija ir kitos, kurios 
užsiima Lietuvos Raud. Kry
žiaus šelpimu), atsiųsti savo at
stovus Vasario 22 d. pasitari
mui drauge su Lietuvos Atsto
vybe Amerikoje, kaip tinka
miausia organizavus pačių aukų 
rinkimą ir jų parsiuntimą Lie
tuvos R. Kryžiui. Susirinkimo 
vieta, New Yorke bus paskelb
ta paskiau.

Iš ‘ kalno pasisakau, jog visai 
nėra manoma kuomi nors ardy
ti ar trukdyti jau visas įvairių 
įstaigų darbas, bet tik pasitar
ti kaip jis sėkmingiau nusta
čius, kad pdčių aukų butų dau
giau Liet. R. Kryžiui gaunama. 
Suprantama, jog į tą pasitari
mą kviečiami atvykti atstovai 
arba Valdybų nariai savo noru 
ir pritarimu, ir jog jisai visai 
nėra priverstinas, kaipo organi
zacijos. Visi nutarimai tokio 
atstovų pasitarimo gali būti tik
tai paskaitomi kaipo visuome
nės balsas, su knriuomi pačios 
įstaigos, kurios užsiima Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus šelpi
mu, galės 
skaityti.

Lietuvos

pri-
Lie- 
Rė- 
pri-

skaitytis arba nesi-

J. VILEIŠIS, 
Atstovas Amerikoje.

( ISLANDIJA Anglų kalboj rei
škia "ledų žemė”. Gabeni

mas ledų Islandijon daugumui 
j žmonių išrodytų lygiai taip, 
. kaip gabenimas javų į Dako

tas, vatos į Texas valstijas ar
ba pupų (binzų) į Bostoną. Te- 

i čiaus, sulyg. vėliausių spaudos 
pranešimų, Islandiečiai atsišau- 

’ kė į Norvegiją, artimiausį prie 
jų Europišką kraštą, kad pri
siųstų jiems ledo, nes kitaip 
gali susigadinti jų silkių pjutė 
iš priežasties šiltos dabartinės 
žiemos. Nekurie dalykai apie 
šitą manomą ledų kraštą yra 
suminėti sekančiame mums pri
siųstame iš Washington, D. C., 
National Geographic Society bu- 
letine:

“Ta sala, kuri istorijoje pa
stojo kaipb' Islandija arba ledų 
žemų, gavo taipgi diametriškai 
priešingą vardą ir yra vadina
ma ‘Ugnies žemė’. Jokios ki
tos šalies paviršis, gal but, nė
ra taip giliai sužymėtas per
džiūvusios žemės susprogimais, 
kokie laiks nuo'laiko atsibuna; 
ir taipgi jokioje kitoje šalyje 
tokio didumo plote nebūtų gali
ma rasti tiek daug vulkaniškų 
skiauterių ir skylių. Beveik 
5,000_ ketvirtainių mylių iš 40,- 
000 mylių tos šalies ploto yra 
padęngta .sukrekėjusia vulka- 
niška lava.

' “Islandija yra lyginamai to
kio didumo kaip Ohio valsti
ja ir apie 8,000 ketvirtainių my
lių didesnė negu Airija. Ji ran
dasi visai netoli nuo Europos 
pusėn žiūrinčio Greenlandijos 
krašto, ir jos pats šiaurinis že
mės kraštas prisiekia šiaurinį 
Ruoštą. Iš tenai buna matyti 
saulė viduryje nakties. Nežiū
rint savo pozicijos taip arti 
Šiaurinio Poliaus, Islandija, ačiū 
šiltai Meksikos Užlajos srovei, 
visados turi sulyginamai mink
štą žieminį klimatą. Reykja
vik, tos salos sostamiestis, ran
dasi tame pačiame skerslaips- 
nyje kaip Nome, Alaskoj, te- 
čiaus sausio mėnesio tempera
tūra yra švelnesnė negu Mu- 
niche, Vokietijoj, arba Milane, 
Italijoj.

“Islandijos vasaros, vienok, 
yra vėsios, iš priežasties dide
lių ledynų laukų, atplaukiančių 
iš šiaurės. Javų tenai negali
ma pasekmingai išauginti, taip 
kad duonai miltai reikia iippor- 
tuoti. šienas, bulvės ir kruč- 
kai yra vienatiniai svarbiausi 
agrikultūriški produktai. Gal
vijai, arkliai ir avįs auginama 
dideliais skaičiais, taipgi iš kai
myniškųjų vandenų išgriebia
ma daugybė žuvies — silkių ir 
kitokios.

“Nors Islandija turi diktoką 
plotą, bet del praktiškos naudos 
ji galėtų būti tik septinta da
lis .viso savo didumo. Nors Eu
ropiečiai emigravo Islandijon 
apie septyqi šimtai metų pirma, 
negu Senojo Pasaulio kolonijos 
buvo įsteigtos dabartinėje pri
jaukintoje šiaurinėje Ameriko
je, bet tiktai kloniai ir žemo
sios jos sritįs salos pakraštyje

tėra ką išdirbtos. Taip dėjosi 
, ne delei stokos energijos tamp
rių Skandinavų, kurie tą salą 
apgyveno, bet dėlto, kad visas 
tos salos vidurinis plotas, ap- 
imahtis apie šešias septintas 
dalis visos žemės, yra lavos dy
kumos, grūzdai ir žvyras, hur 
jokis augmuo nesilaiko.*

"Islandija yra apie 200 mylių 
pločio ir 300 mylių ilgio, vie
nok vargu rasis koks gyvas 
žmogus už toliau kaip 40 mylių 
nuo suraus vandenio. ’____ .
nėra jokių gelžke]ių ir tik keli 
vežimams keliai. Gyventojai 
beveik visiškai remiasi ant van
denimis transportacijos pakraš
čiais ir daugelyje fjordų.

“Islandija galima skaityti pu- 
siaukelio stotis tarp Europos ir 
Arųerikos. Netoli 700 metų pir
ma negu Kolumbus pasileido į 
Vakarų Indijas per šiltą pietinį 
Atlantiką savo lyginamai dide
liuose,. . ištaisytuose laivuose, 
drąsus Skandinavų jūreiviai sa
vo atviromis valtimis praplau
kė nuo Norvegijos į Islandiją 
ir nuo tenai prie pakraščių da
bartinių valstijų Maine ir Rho
de Island.

__ “Nors Islandiečiai, susidūrę 
su nepermaldaujamomis gamtos 
galybėmis ir aplinkybėmis, ne-' 
galėjo atsiekti jokio didesnio fi
ziško išvystymo tos lava pa
dengtos, trumpomis vasaromis 
salos, jie padarė pažymias pir- 
mynžangas mažiau materialėse 
srityse. Tikrai pažymus litera- 
tinis išsivystymas pakilo ant 
šios tolimos šiaurinės salos net 
dvyliktame ir tryliktame šimt
mečiuose, pilnai šimtas metų 
pirma negu Renaissances pra
sidėjo būti pajaučiamas šiltoje 
Italijoje.

“šiais vėlesniais laikais Is- 
landiečiai pasirodė pažangėję 
daugiau už kitas pasaulio dalis 
savo socialėse ir politiškose idė
jose. Moterįs turėjo pilnas po
litiškas privilegijas Islandijoje 
anksčiau gal but negu kokioje 
kitoje civilizuotoje šalyje. Da
bartiniu laiku dalis Althingo, 
taip vadinamo Islandiško par
liament, yra renkama propor- 
cionale atstovybe. Balsavimas 
moterims nėra vienatinė žymė, 
kurią jos padarė .Islandijos gy
venime. Tenai moterų pasilai- 
kymas savo mergiškų pavardžių 
po apsivedimo yra labiausiai 
paprotyje, negu, gal but, ko
kioje kitoje moderniškoje šaly
je. ,

“Politiška tvarka ..Islandijoje 
tūlais atžvilgiais yra keista. Ji 
galima vadinta autonomine val
stybe, surišta su Danija. Ji 
neturi nei armijos nei laivyno 
ir nelaiko sau prideryste prisi
dėti vyrais nei pinigais prie pa
laikymo Danijos militarės ga
lybės. Toliaus dar, dabartinis 
sutvarkymas yra tiktai laikinas, ' 
ir po gruodžio 31 d., 1940 m., 
bile kuri iš tų subendrintų ša
lių galės pareikalauti peržiūrė
jimo to ‘Unijos Akto’, kuris 
dabar jas turi sujungęs.”

Knygos yra pasaulis!....
Knygos užinteresuoja ir linksmina 

mus. Jos kalba protui ir širdžiai. Jos at
stumia mus nuo rūpesčio ir nuliudimo. Jos 
sužadina mintį ir'užžiebia vaidintuvę. Jos 
nešioja mus^aplink žemės skritulį; jos ke
liauja su mumis per visus žemės kraštus. 
Jos esti visuomet prisirengusios — kuomet 
mes tiktai paprašome — papasakoti mums 
apie tautų kilimą ir puolimą. Jos linguo
jas! su mumis tykiame klonyje, — pasiren
gusios pasakoti laimingu mylimųjų pasa
kas arba be pertraukio giedo-ti poetų gies
mes. Agaroje ar forume, jos prašo mus 
tylėti, kuomet Demostenas smarkiai skrai
do savo žiauria oracija, arba Ciceronas 
tvarko savo augštos pašnekos puikias fra
zes.

Knygos perkeičia viską — padaro se
nus daiktus naujais. Jos atnaujina-atgai- 
vina nykstančiais liekanas ir padaro vėl ži
bančiomis prieš musų akis, kaip jos kitados 
spindėjo, savo ankstyvesnėje pilnoje skais
tybėje. , ’’v

Kovos laukuose, kur banguoja nunokę 
javai, jos iššaukia priešginiaųjancias ka- 
riumenes visa jų kariška daba ir apistova.-

Jos atneša, kuomet mes sėdime savo 
svyruojančioje kedėje, prieš musų pačių 
liepsną vyrus ir moteris, kurie pritarnavo 
ir pagerino žmoniją; kurie padarė istori
ją, atrado religijas, sutaisė įstatymus, ap- 
ribavo viešpatijas, sutvėrė dailės ir mok- ,

meili širdis yra augščiausi, koks likimas 
nebūtų, arba bejausminė prigimtis įžei
džia jų.

Jie civilizavo .visus paprastus daiktus 
— sudužusius žaislus ir tuščias kėdės ir 
nykstančių plaukų kuokštus; ir jie ap
dengė juos savo brangiomis ir puikiomis 
mintimis.

Kibiras, kurs kabojo nusviręs šuliny
je ; nuošali stuba praviromis durimis; ta
kas apžėlęs ir dusinamas žolėmis — tas 
viskas kalbėjo jiems patylomis apie džiaug
smų ir nubudimų, apie pasistengimų ir ne- 
pasekmę, apie gyvenimų ir mirtį.

Kokia tai nebūtų viltis ar beviltė, ti
kėjimas ar abejojimas, meilė ar neapikan- 
ta, ekstaza ar agonija, ir .visa tai, kas bu
tų palietęs mirtinų — guli knygose nemir
tinas.

' Viskas, kų tiktai žmonės projektavo 
ir padarė; viskas, kų jie išdrįso ir nuken
tėjo: jų svajonės ir klaidos, jų čiupinėji- 
mai ir klaidžiojimai, jų jieškojimas to, ką 
kiti jau buvo radę ir kas subirėjo į dulkes; 
nelaiminga tvirtų prižadėjimų pasekmė; 
milžiniški nežymių prasidėjimų rezultatai; 
tamsių gęnčių kėlimasi į pasaulio galybę; 
didelių tautų skendimas į niektikybę — tas 
viskas guli knygose.

Jos yra žėdnam amžiui, žėdnam tipui; 
žėdnam budui.

Šiame žiemos vakare aš mačiau mili
jonus žerėjančių židinio ugnių. Aplink ži-

sius, mokino filosofijas, apgalėjo tironus dinį kiltos motinos rinkosi brangiais ne-
ir kentėjo be galo.'

Knygos yra daugelis pasaulių.
Jos gabena mus atgal į rojišką tėviš

kę ; jos veda mus į pažadėtąją žemę.
myn ! Jų užkvietime, aklas Homeras stvėrė- 
Tenai sav0 Lyr0Si žvaigždyno ir Grekiškos 

kariumenės tuoj susirinko ant Trojos vė
juotos lygumos.

Paliuosuoti nuo jungo žirgai kramtė 
auksinius grudus po žvaigždėtomis padan
gėmis. Hektoras puolė prieš Ačilių, ir 
Prizmas bučiavo ranką, kuri užmušė jo 
sūnų. O kokia tai meilės galybė!

Jos priverčia mus jausti, kad tūkstan
čiai metų atgal meilė buvo šventesnė, ne
gu spėka, pasigailėjimas dieviškesnis, ne
gu galybė.

Koks tiktai nebūtų mažiausias kampe
lis paminamas ant žemės, knygos mus ten 
gabena. Visiems, kas tiktai supranta žmo
gišką gyvenimą, jos atneša atsigaivinimą 
ir džiaugsmą.

Begalinės gentkartes ir individuumus, 
bandymus ir įvairybės 'opinijas jos vis- 
kuom visus užganėdina.

Ar randasi kur pasaulis, kuriame po
etai nebūtų atsidavę save už vadovus?

Jie dažė savo plunksnas aušros ir 
saulėleidžio spalvose ir rašė nemirtinas 
poemas. Jauni girdėjo juos giedančius ne
mirtinos 'meilės giesmes; tvirti — apgalin- 
čio noro spėką; seni— saldžios-ramios 
mirties ramybę.

Jie apipiešė žėdno vieno būdą; jie šyp
sojosi, jie verkė, jie pamėgdžiojo; ir jie 
staigu ir nebaiminga puolė į ugnį didvyrių 
drąsa, arba prisidengė ekstazoje šventai
siais ir kankiniais.

Jie yra patriotų trįmituotojai-karinin- 
kai, kurie kovojo už savo tėvynės laisvę; 
ir auklėjančioms motinoms jie gieda malo- 
nius-saldžius liūliavimus. v

Tragedijų akivaizdoje, kuriose daly
vavo didžios sielos, jie paima mus už ran
kos ir veda parodyti, kad nekaltas negali 
kęsti blogo, ir kad tvirta, ištverminga ir

(Apie vulkanus ir kitokius 
gamtiškus apsireiškimus Islan
dijoje rasite plačiai knygoje 
“Kas Šiepiasi už žmonių Pasa
kų.) BC

kaltų kūdikių veideliais, ir guldė galvų ša
lip galvos. Ir aš žiūrėdamas j tai laikiau 
knygas atviras, kuomet skaidrios ir ištiki
mos sielos žvelgė j jas per žilas ir mėlynas 
ir rudas akis.

Knygos tai magikai, kurie parodo ne
tikėtus dalykus.

Jose yrą tūkstančiai stebuklingų pa- . 
davimų-pasakojimų: Alladin ir jo lempa> 
Fortūnatus su jo viltinga kepure, Karalie4- 
nė Mag ir jos gražusis pasaulis, ir Moti
na Goose.

Jose yra apysakos apie besibastymus-. 
klaidžiojimus tolumoje, apie prietikius ant 
jūrių ir žemės, apie naujų pasaulių atra-, 
dimą, apie laivakrušių atsidūrimus ant 
nežinomų salų.

Jose yra dainos ir melodijos, kurias 
motinos dainavo savo kūdikiams tūkstan
čiai metų atgal; legendos, kurios jaunoms 
ir guvioms širdims niekad nepasęsta: apie 
Karalių Artūrų ir jo raitelius, apie Robinų 
Hood ir jo gerus žmones, apie Brutų ir 
Vilių Tell.

Mųstyti apie tų viskų — tai tapti vėl 
kūdikiu.

Ilga metų procesija prabėgo^ trusąs ir 
neramumas, nuodėmė ir gailestis, prižadas 
ir kreiva prisieka pranyko.

Šiandien pasaulis yra toks, nekaltas 
kaip jis buvo pirmutinėje sutvėrimo die
noje.

Viskas, kų tik metlaikiai atneša mums, 
yra šviežiai pagamintas, lyg butų nukritęs 
iš Dievo rankos.

Mirtis yra tiktai sapnas; gyvenimas — 
viskas.

(Bus daugiau)
1590. Socializmo minties blaivumas. Paiašė 

John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų rašytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais ............................................................. ąi.oo

1592. Socialistai. Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no
ri? Parašė d-ras A. Civinskas. Shenandoah, 
Pa., 1908, pusi. 124 ......................................... 25c

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. ....■.....................'...v...;.:.... ioc

2-RAS numeris 1921 metų “ARTOJO” išeis 
Vasario 1 d. ir bus išsiuntinėjamas prenume
ratoriams, arba kurie užsisakys prisiųsdami 
10c. už pavienį egzempliorių. Šis numeris 

bus šeštas išeilės nuo pradėjimo leisti ir kurie ne
turėsit jo, gailsitės. Skubėkit su užsakymais. Jis 
irgi bus žingeidus, su daug naujų raštų.

Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelhysit. Užsakymus siųs
kit tuoj, nes po išleidimui negalėsit gauti. •

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 79th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio. 
C'Atojas” yra mėnesinis žurnalas, kaina metams $1)
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(Tąsa iš pereito num.)
. Bel dievnamio kunigai, kaip pasakos 

sako, jo tikslą sužinojo ir, kuomet ateita 
pas juos pasitarimui apie tai, kada butų 
geriausia pradėti naująjį miestą statyti, 
jie tyčiomis paminėjo vieną iš prasčiausių 
valandų. Kunigų blogi norai neturėjo reik
šmės, ir 275 m. prieš Kristų Babilono gy
ventojai tapo pervaryti į Seleukiją. Nuo 
tada pasaulinis garsus miestas, netekęs di
džiumos savo gyventojų, paliko tiktai kai- 
melirf. Aplinkinių plotų biednuomenė su
sirinkus apsigyveno tuščiuose palociuose. 
Žydų ainiai, kurių tėvus Nebuchadnezza- 
ras atvarė iš Jeruzalio į nelaisvę, apsigy
veno tenai, o pagaliaus ta vieta visiškai 
tapo užleista tyrų Arabams. Palengva ke
letas likusiųjų sienų sugriuvo, užsikasda- 
mos savo pačių griuvėsiuose. Šimtmečiams 
slenkant, griuvėsių krūvos didėjo ir didė
jo, toliaus ant jų pradėta statyti butai gy
venimui, kolei pagaliaus 'pamatai dievna- 
mių ir paldcių likosi visiškai užversti de- 
sėtkais pėdų nuo paviršio.

Nėt piemenįs paliovė tenai ganę savo 
avis, ir Arabai, bijodami laukinių žvėrių 
ir piktų dvasių, kurios, manė jie, ant senų 
griuvėsių galėjo rastis, nenorėjo tiesti sa
vo pastogių. Žydų pranašo Izajošiaus žo
džiai išsipildė:

“Laukiniai tyrų žvėrįs slankios tenai; 
jų namai bus pilni skurdžių sutvėrimų, ir 
pelėdos tenai rasis, ir klaunai šokinės te
nai, ir žvėrįs staugs jų tuščiuose mūruose, 
ir jų vietas užims siaubūnai.”

Taip Babilonas likosi palaidotas ir už
mirštas. Su juo stojosi, kaip Dion Kassius 
sako: “Kupstai, legendos ir griuvėsiai.” 

• Tečiaus to senojo miesto sienos dar buvo 
neatitarnavusios pilnai savo tikslui. Persų 
karaliai mėgo medžioklę, taigi Babilonas, 
priaugęs medžiais, buvo jų medžioklės vie
ta. Senosios sienos buvo atstatytos tokio 
augščio, kad iš jų negalėtų gyvuliai išbėg
tu taigi tarp griuvėsių tie karaliai daryda
vo medžioklę. Šv. Jeronimas sako:*

“Man pasakojo tūlas Elamitas brolis, 
kuris paėjo iš tos srities, o dabar gyvena 
Jeruzalyje vienuoliu, kad Babilonas yra 
karališka medžioklės vieta ir kad visokių 
laukinių gyvūnų randasi apribėse miesto 
sienų.”,

Šv. Jeronimo apsakymas .patvirtina
mas sekančia ištrauka iš Grekų rašytojo 
Zosimo, gyvenusio-500 m. po Kristaus:

“Kuomet Imperatorius Julianas vyko 
per Babiloniją, jisai priėjo kitas nesvar
bias tvirtoves, ir pagaliaus priėjo prie sie
nomis apgaubto ploto, kurį vietos gyven
tojai sakė esant-karališka medžioklės vie
ta. Tai buvo žema aptvara apimanti dide
lį plotą, prisodintą įvairiais medžiais, ku
riuose buvo visokių žvėrių; prižiūrėtojai 
pristatydavo jiems maisto, ir čionai kara
liui buvo proga medžioti kada tik jis pa
norėjo. Tą pamatęs Julianas liepė dalį 
sienos išgriauti, o kada iš tenai bėgo žvė
rįs laukan, jo kareiviai į jnos šaudė.”

Babilono sienoms buvo- dar lemta pa-, 
tarnauti vienam tikslui. Besiplatinimas 
Mohamedanizmo davė priežastį pakilti 'ki
tiems naujiems miestams, taigi Babilonas 
buvo plytnyčia, iš kurio imta visa medega 
tų miestų budinkų statymui. Babilono sie
nos perdirbtos į šventus Kerbelo ir Nejefo 
miestus, yienuoliktame šimtmetyje, pie
tinės Babilono dalies plote tapo pastatytas 
miestas , Hillah. Hillah galima butų va
dinti Babilono kūdikiu, nes jis pastatytas 
beveik iš vienų Nebuchadnezzaro plytų. 
Visos namų sienos budavotos iš jų, jomis 
išgrįsta kiemai ir gatvės,, ir vaikščiojant 
po tą miestą visur akįs susiduria su Ne
buchadnezzaro vardu. , Daugelis iš desėt- 
ko tūkstančių Hillah gyventojų dar ir da
bar daro sau pragyvenimą kasdami iš griu
vėsių plytas ir parduodami jas dabartinių 
laikų mūrininkams. Didieji laukų laisty
mo prūdai ant Eufrato upės pabudavoti 
vien iš Babilono sienų plytų. Hillah mies
to žmonės, taipgi, yra liekanos iš Babilono 
laikų. Nekurie yra Arabai iš tų pačių gen
čių, ką bastėsi po tyrus Nebuchadnezzaro 
dienose. Nekurie yra vaikai senovės Žydų 
tremtinių. Kiti, vadinusi krikščionimis, 
yra ainiai Babilonėnų, ar net paties Nebu
chadnezzaro. Tenai, ant tų griuvėsių, žmo
nės gyvena dar tokiuose pačiuose naihuose, 
taip pat rėdosi ir valgo tokį pat maistą, 
kaip ir jų prabočiai, kuomet Nebuchadnez- 
zaras statė Babilono murus. .

Tarp pirmutinių jų moderniškų laikų 
žmonių, aprašiusių Babįlcno griuvėsius, 
buvo Anthony Shirley, Anglas, kuris aplan
kė Mesopotamiją 1599 metaisZ Trumpais 
žodžiais imant, jis sako:

Visa žemė, ant kurios Babilonas buvo 
išsiplėtęs, dabar stovi tuščia; nieko nėra 
ant to pusiausalio tarpe Tigro ir Eufrato 
upių, išskyrus dalies, ir tai* ma’žos dalies, 
to didžio bokšto, .kuriam Dievas leido pa
silikti kaipo amžinam liudytojui Jo didelio 
darbo, kuomi Jis sumaišė Žmogaus kalbą, 
ir Nebuchadnezzaro drkai, kaipo visatinai 
atminčiai jo didelio štabmeldingumo ir už
tarnautos pabaudos.

Apie tą patį laiką. Babiloną aplankė 
Pietro della Valle, Italas, kuris išsikasė iš 
griuvėsių keturkampę plytą su Nebuchad
nezzaro vardu ir pervežėją į Romą — te
nai ją ir dabar galima yra matyti. Ta ply
ta buvo pirmutinis dalykas pergabentas iš 
Babilono Europon; tuomet tai buvo pra
džia didžiojo rankiojimo Babilorio liekanų 
Vakarų pasaulio muzejams.

Tarp vėlesniųjų Babilono lankytojų 
buvo garsusis Niebuhr. 1821 metais James 
Claudius Rich, Anglas, Bagdado gyvento
jas, padarė pirmutinį pilną griuvėsių išty
rinėjimą. Jį pasekė Porter, Layard ir 
Rawlinson, tečiaus tikras tyrinėjimas Ba
bilono ir jo sienų pradėta per Deutsche 
Orientgesellschaft, 1889 metais ir užbaig
ta 1915 m. Per penkiolika metų, Dr. Kol- 
dewey ir jo pagelbininkai, su pulku dviejų 
šimtų tenaitinių darbininkų, dirbo po griu
vėsius per žiemas ir vasaras. Nukasta di
delė daugybė žemių, vietomis iki 100 pėdų 
storio, užgriuvusių palocius, sienas ir diev- 
namius Nebuchadnezzaro miesto, ir atjieš- 
kota sienų pamatai.

Atkasimai prirodė, jog Babilonas, kaip 
senovės žmonės mums sakė, buvo beveik' 
keturkampis. Per jį plaukė Eufratas, te
čiaus didesnė miesto dalis stovėjo rytinė
je tos upės pusėje. Miesto sienos, kurio
mis senieji žmonės taip didžiavosi, išrodo 
kaip žeidi kalneliai, nueiną tolyn į laukus; 
kitos sienų dalįs tarpais yra visai pradin
gusios. Šiaurinėje dalyje sienų apribės, į 
rytus ųuo upės, augštas piliakalnis, kuris 
ištolo nurodo į kalną, dar ir dabar turi tą 
senivišką Babelio vardą. Arabai, bejieš- 
kodami plytų, įsikasė giliai į jį, pasiekda
mi dideles sienas ir išgaubas. Vokiečiai tą 
skaito esant griuvėsiais Babelio Bokšto. 
Čionai, kaip nekurie tikrina, buvo garsie
ji kabantieji sodnai, kuriuos tūli senovės 
rašytojai įskaito prie Septynių Senojo Pa
saulio Stebuklų. Vienok gal būti, kad tie 
kabantieji sodnai buvo tik Grekų* rašyto
jų išsvajoti, nes daugybės Nebuchadnezza
ro budinkų užrašų .niekur apip juos neuž
simena. Gal but, kad ant sodnų tvorų, ant 
puikių dievnamių estradų ir bokštų buvo 
prisodinta medžių ir vynmedžių, kurie ka-' 
bojo nusidriekę žemyn — ir tas buvo kelei
vių pasakose apipiešta kaipo kabantieji 
sodnai.

Apie pora Angliškų mylių atstume į 
pietus nuo Babelio Bokšto randasi dides
nis, bet žemesnis, piliakalnis, vadinamas 
Kars, arba tvirtovė. Giliai dasikasę į tą 
pilimą Vokiečiai atrado Nebuchadnezzaro 
palocius su šimtais kambarių ir tvirta ap
supančia tvora-siena. , »

• (Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškas , ir Angliskai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, -kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai it Vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00

i 
1313 Istorija Abelna ................. p. 498 2.00

Su apdarais ........................ £75
1316 Istorija Suvienytų Valstijų ........ p. 364 1.50

Su apdarais ........................ 2.25
Kun. Dembskis, 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 

1465 Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos .... p. 171 "75 
1324 Istorija Įžymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00 
Gyvenimas Šventųjų — ta knyga turėtų rastis kož-

noj krikščioniškoj šeimynoj. Kaina ________ 4.50
Su paauksuotais kraštais ir kryžium ______ 5.50

1 (Iš Dr. Frank Crane)

Taupus žmogus atideda pini
gus savo senatvei. Ūkininkas, 
irgi atideda pašaro žiemai. Me
dicinos studentas atideda savo 
mokslo prityrimus vartojimui 

i praktikoje. Protingas žmogus, 
įtinkamu užsilaikymu, taupo sa
vo sveikatą, o kvailys, "savo ne- 
prisilaikymu, krauna sau var
gus ir ligas.

Visi mes, noroms-nenoroms, 
tai šb tai tą atidedant, krau
nam.'

Geras butų tai inprotis, jei, 
svarstydamas kokį nors užma
nytą- savo žygį, pasi'klaustum 
savęs nė tik kokis bus tuojau
tinis iš to smagumas, bet taip 
pat kokios rūšies produktas ga
li būti iš to mums patiems.

Iš praeities savo pasielgimų 
mes visados turime paveldėti 
pasekmes.

Maeterlinkas pasakė: “Tiktai 
vienas yra dalykas, delei .kurio 
neturėsime ateityje, nukentėti, 
ir tai yra 
darbas.”

Šiandien 
likti žygi,

geras musų atliktas

tai paveikslas to, ką užreiškia 
mokslo vyrai, sakydami, kad 
kiekvienas žygis palieka žymę 
smegenyse, ir pertai mes jį pa
kartojame; ką jaučiame šian
dien, aiškiau atjausime rytoj; 
kiekviena kūno arba minties 
.veikmė, faktinai, pagamina, 
taip sakant, atmintį. Visas pro
cesas žiuri pirmyn į /ateities 
žmogų.

Tveryba yra kumuliativė. Tai 
yra' evoliucijos esmė.

Žmonių rasė yra kumuliati- , 
vė. Šitai mes sužinome skai
tydami istoriją. , i

Individualia gyvenimas yra 
kumuliativis. Kiekviena diena 
išaušta ateities dienoms. Kiek- ] 

1 vienas pajautimas, kiekvienas 
valios aktas, visa ką aš tik da- ■ 
rau, reiškia į mane tai, kas bus j 
už dešimts metų nuo dabar"— 1 
už tūkstančio, už milijonų me- , 
tų -— kas žino?

Taigi, jei kas nori tikėti, kad, 1 
ipo taip ilgo prisirengimo, Gam- 1 
fa svies mane, kūną ir sielą, . 
atgal į krūvą, — lai sau tiki 1 
sveikas.

Gamta privalėtų . turėti tiek 1 
išmanymo, kiek ir aš turiu.' O ; 
aš tikrai nejieškočiau išnaujo tų 1 
kančių, kokias Gamta pakėlė 1 
tverdama žmogaus dvasią vien 
tam, kad, ant'galo, numesti ma
no produktą šalin.

V. Kl R.

I Kaip ant Visados Išvyti praktiką keliu metų karėje, įsi-
I K T -mankštinę gerai ir perųešę ne-Lenkus iš Lietuvos

Į Tankiai atsitinka skaitytį lai
kraščiuose, jog vienoj ar kitoj 
Lietuvos gelžkelio stotyj girdi
si- Lenkų kalba, tarp gelžkelio 
tarnautojų.

Baltųjų Lenkų puolimas, "pri
dengtas želigowskio avantura, 
yra išrokuotas ant 'pagalbos 
Lenkiškųjų elementų, įsiskver
busių į Lietuviškas įstaigas. 
Nei kiek nestebėtina, kad Lie
tuvos Respublikos Vyriausybei 
stoka Lietuvių inteligentų, yra 
priversta laikyti visokiose iš
taigose netinkamus elementus, 
nes didelė dalis Lietuvos inteli
gentų išvyti į Rusiją karės lai
ku, atsidūrė visuose Rusijos ir 
tolimojo Sibiro tyruose ir iki 
šiam laikui, nors ir labai norėtų 
prisidėti prie bendro statymo 
Tėvynės, tečiaus materiališkai 
nusilpninti "Rusijos ekonominiu 
krizių, jie nefuri ..spėkų sugrįž
ti Lietuvon. Tarp jų yra daug 
geležinkelio tarnautojui, pradė
jus nuo viršininkų depo, . inži-. 
nierių, baigiant mašinistais.

Tarp demobilizuotos 'demokra
tiškos Kapelio armijos, daug 
yra Lietuvių karininkų,1-prade
dant nuo pulkininkų ir baigiant 
leitenantais; visi jie gavo gerą

žmonišką naštą, traukdamiesi 
"per 'viso Sibiro laukus. Tikslu 
jų buvo pėrsimušti per Rusiją 
į Lietuvą ir stoti į Lietuvos vei
kiamąją ąr'miją. Dabar tie ka
rininkai sėdi beveikliai ir be 
maisto bei apdaro, nuo visų ap-> 
leistu

Broliai Amerikiečiai: žino
damas Jūsų nenuilstantį auka- 
vimą apgynimui Tėvynės, krei
piuosi- aš į Jus, prašydamas, jei 
Jus norite greičiau išvyti Len
kus iš Lietuvos ir kad jie nega
lėtų daugiau padaryti Lietuvoj 
naujos avanturos, padėkite su
grąžinti iš Sibiro nors Lietuvius 
inteligentus ir specialistus, ku
rie Lietuvoje užims tinkamas 
vietas ir tuomi sumažins jos 
priešų, skaičių. _ Rinkite aukas 
ir ' siųskite mano vardu, per 
Charbiną, pranešdami man pa
lei antrašą: Vladivostok, Koįria- 
rovskaja 23. Kas negali auko
ti — te paskolina. Visi.tie spe
cialistai, sugrįžę Tėvynėn, tar
naus Lietuvos įstaigose ir pa
skolintus pinigus su padėka su
grąžins per Valstybės Iždą.? ) '•

J. Vaitiekaitis 
Lietuvos Respublikos 

Įgaliotinis Sibire, 
Sausio 6; 1921.

R.M.S.P
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amži- 
daly-

OTIS & CO, 
216 Superior Ave.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Apačion Trepais Cuyahoga Building 
Priešais Pačto 'Stotį

Main Office 
322 EUCLID Ave.

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

AMERICAN LINE
Tiesioginė 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(tik 3 kl
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. Uždari kambariai 
yra rezervuoti moterims ir vaikams. e
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New

York, arba prie Vietinio Agento.______

gali nusverti ar at
kurs, atneš tau tūk

stantį dolarių pelno, arba tokį, 
kurs kainuos .tau dešimtį-. Pirm 
nusispręsiant gera yra apsi- 
svarstyti, kokį laimės dividen
dą atneš tau tavo žygis už de
šimties metų nuo šiandien.

Pasaulis, kuriame, tu gyveni, 
yra sutvertas ant taupumo prin
cipų. Gamta atsiekia savo tik
slą, kaip kūdikis, kurs išmoks
ta vaikščioti ir kalbėti, -tiktai 
per nepabaigtą eilę kartojimų. 
Gamta vis pakartoja ir pakar
toja tą patį dalyką. 1 Ji 
nai mokinasi kaip reikia 
kas atlikti.

Tik pasvarstyk, per
šimtmečių ji praktikavos iki 
sudarė žuvų lukštus, arba pauk
ščių sparnus, arba užpakalines 
žvėrių kojas,'kol pagaliaus tiek 
išsitobulino, kad pAdarė žmo
gaus rankas.

Paklausyk, ką mokslo žmonės 
sako apie begalinę eilę bandy
mų, iki pasidarė akis, arba au
sis, arba žmogaus smegenįs.

Kiekvieno amžiaus išnašu- 
mas priklauso nuo to, ką tam 
amžiui sutaupė' prabėgusieji 
'amžiai. •' Dabartinis anglies ir 
kerosino amžius rymo ant il
gos eilės angliadarių gadynių, 
kuomet vasarų eilėmis griuvo ir 
griuvo medžiai-milžinai ir, gu
lėdami giliai po žeme, palengva 
keitėsi į anglį ir aliejų!
- Gamta j niekados neužmiršta. 
Ji' niekados nepaklysta. Tas, 
ką ji šiandien atlieka,‘yra tai 
dalis to, ką jį turėjo omenyje 
dešimts tūkstančių metų tam 
atgal. Viso aržuolo planas yra 
mažutėje gilėje.

“Knygos yra atdaros’,’ sako 
Apokalypsis, aprašant Teismo 
Dieną, “ir mirusieji yra teisia
mi pagal dalykus, užrašytus 
knygose.” Ta parabola yra tik-'

Kas rašoma iš1 Vilniaus
Atvykęs iš Lietuvos, Vilniaus 

gyventojas D-ras D. Alseika, 
kuris, kaip žinoma, važinėja po 
Amerikos Lietuvių kolonijos su 
prakalbomis ir renka aukas 
Vilniaus atvadavimo reikalams, 
gavo žinią iš Lietuvos, kad su
rinktos aukos yra suvartojamos 
jau naudingam darbui. Vilniu
je leidžiamas Lenkų kalba, bet 
Lietuvių dvasibj, laikraštis liau
džiai, “Glos Ludu”, platinamas 
susipratimas sulenkėjusių vals
tiečių "tarpe, organizuojami su- 
sipratusieji yalstiečiai. Tas dar
bas ypač šiuo, momentu yra be
galo svarbus "ir reikalingas.
- Lenkai nori, pravesti rinki
mus į savo seimą Vilniuje, ku
ris, sulyg jų norų, turėjo susi
rinkti sausio 30 dieną. Lietu
viai;" Gudai ir Žydai "tuose rin
kimuose nedalyvavo. Yra -viltis, 
kad ačiū Lietuvių agitacijai, 
mažai tedalyvaus tuose rinki
muose ir sulenkinti- valstiečiai. 
Jei Lenkams ir pasiseks tas sei
mas sušaukti, tai jis svarbumo 
neturės ir Lenkai negalės daro- 
dyti pasauliui, kad Vilniaus kra
štas daugumoj Lenkų apgyven-' 
tas.

SI Society neturi kito jo
kio pelno mintyje, kaip 

tik savo depozitorių. Jos 
uždarbiai atidedami vien tik 
jų naudai ir apsaugai. Tai 
yra jų bankas visais atžvil
giais.

Incorporated I&4Q

^oriety &r§ūDitic|5
in the ffiilij of QTleoelanb

PUBLIC SQUARE

Europą

NEW YORK — HAMBURG
SUSTOJA TAIPGI

Cherbourge ir Southamptone 
ORBITA --- GEGUŽIO ’ 
OROPESA ’ - - - BIRŽELIO 
ORDUNA' - - - BIRŽELIO 
1-mos, 2-ros ir 3-čios klesos keleiviams.

Viskas pukiai prirengta trečios klesbs pasažieriams.
THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.

.26 Broadway New York
Arba bile kurioj Laivakorčių Agentūroj

AR JUS
norite •padėti pinigus savo šalyje JSR 
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 laiko ir pinigų to
kiu pasitarnavimu.

MES 
SIUNČIAME 
PINIGUS 

, BILE 
KUR

KALĖDŲ I
Rašo Laisvas 

(Vaizdelis - prisius 
DVarponis K.iš vai 

lįs tarnams joti j medi 
Ryte gruodžio 24 d 

rai klojosi, nes naktyje i 
vo išpuolęs. Dvarponis 
pat išjojo į medžioklę.

Girioje jau buvo s 
ir laukė tolimesnių poi 
rinkusiems tarnams poi

— Žiūrėkit negrįžto 
komis, būtinai-po kiškį 

Kalėdoms, mat, poni 
•žilį; net buvo prižadėjęs 
vykti.

. Tarnai išsiskirstė, o 
šuniu nusigilino į girią.

Štai jam pasirodė, 
ryją vaikščioja ir kai 
rankioja. Jis prisiartini 
rūsį žmogų, kuris iš po 
Iriojo ir į bearkles rogul

— Tu,-vagie, chame 
girioje valkiotis ir be in 
rankioji! — staiga suriki 

Žmogelis, pamatęs p 
.to bėgti, nes žindjo dvai 
mą, bet kad j jo krutinę 

i šautuvas, jis it suaknįi 
siutą

- Sakyk, chame, ka 
Žmogus suėmė kepu!

iš požemės: y
- Atsiprašau, ponu 

šakų taip daug bręsta, 1 
krosnyje neturiu ko kur

- Vagis! - dar te 
nąs. —■ Eikš su manim!

Nebuvo ką jam,dar 
švilptelėjo.... Viens iš 

-Vesk tą vagį į dy 
siska^iū^iijuo.

Nusibandusį žmogelį 
link dvaro.

Tiesiogine Kelione į 
Hamburgą, Liepojų ir Rygą 
Laivai išplauks — Vasario 1 ir 15, 

Kovo 4, 16 ir 30.
Laivakortes 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.

GarfieldSavings Bank
“DRAUGIŠKAS BANKAS”

Gordon Office 
ST. CLAIR ir E. 79th St.

Gale -kaimo N stove 
grjčia: sena, pakrypusi, 
me kitų trobesių nebuvo, 
ti iš gyvulių vargšas kai

Grįčioje-šeima iš ašti 
gotos moteriškės. Viduje 
kimšti senais skarmalais 
stiklų užšalusių buvo mat

- Mama, kazin.-kode 
su malkomis? — verksni 
kuris septynių metų ami

- Tuoj, sunuti, tuoj 
liepė silpnu balsu nuo kro

- Mama, lyt Kalėdo 
sime? — klausė toliau va

-Ryt, ryt.... - ai
- bet kleckų nekepsime

- Miltų nėla! — ir 
«į

■ — Salta...-. — veri 
mergikė,

' — Cit, cit!—raminu 
šis tuoj atveš šakų; kui 
uta, ta! uta ta!

i Gerokai jau sutemo, 
tušio kai nebūta; pagaliai 
| Tėvelio kai nėr, tai n

Motina sušaukė vaiki 
siglaudusi juos sykiu ūži
- Jai per galvą ėjo įv; 
tą gali būti? Ryte išėj 
iki šiam laikui negrįžta, 
netoli. Galėjo jau sugrj 
kai? Apie vilkus nebuvo 
kų legioninkai visur miš 
vilkai nedrį^... ' Eiti 
persilpna, nes nuo priep 
apsirgusi, dar vos prade 
katoje. Kalėdos..., jai 
Vaikai prašo kleckų kepti 
Buvo Įdek tai miltų, bet 
gioninkai paskutinius ate

. knyga 
/Puikiausias iš dailiųjį 
be paveikslų Lietuvos 
kovotojų, kurių ne vie 
“LIETUVOS KARIU. 

dos viršais; plačiai aįį 
Reikalaukit “Dirvos”
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ką keliu metų karėje, įsi- 
itinę gerai ir pemešę ne- 
šką naštą, traukdamiesi 
so Sibiro laukus. Tikslu 
vo persimušti per Rusiją 
ivą ir stoti į Lietuvos vei- 
ją ąrmiją. Dabar tie ks- 
ai sėdi beveikliai ir be 
> bei apdaro, nuo visų ap-

liai Amerikiečiai: Žino
jus ų nenuilstanti auk*- 

apgynimui Tėvynės, krei-
aš j Jus, prašydamas, jei 

orite greičiau išvyti Len-
Lietuvos ir kad jie neb

augiau padaryti Lietuvoj 
s avanturos, padėkite so
ti iš Sibiro nors Lietuvius 
entus ir specialistus, ko- 
ietuvoje užims tinkamas 

ir tuomi sumažins jos 
skaičių. _ Rinkite aukas 

įskite mano vardu per 
iną, pranešdami man pa- 
:rašą: Vladivostok, Koma- 
įja 23. Kas negali atiko- 
;e paskolina. Visi.tie spe- 
ai, sugrįžę Tėvynėn, tar: 
Lietuvos įstaigose ir pa
tus pinigus su padėka su- 
s per Valstybės Iždą. •

J. Vaitiekaitis
Lietuvos Respublikos k 

Įgaliotinis Sibire, .
i 6, 1921.

KALĖDŲ NAKTIE
Rašo Laisvas Lietuvis.

(Vaizdelis — prisiųstas iš Lietuvos)

1 i . / .. . r.i gyvą paliko, taip buvo prikulę: ji pati nuo f 
jpersigandimo vos gyva liko. (Ką daryti? Į 
; Galų gale ir ji užsnūdo....

Linksmai dvare, namuose, ūžė lyg bi- 
I čių avilyje. Svečių privažiavo galybė į po- 
Įną dvarininką K....... Iš visų langų švie-
isu,... Svečiai pribuvo jau pilname skai- 
Iciuje; visi sėdėjo už stalų linksmai šneku
čiuodami.... O svečių galybė! Visi ka- 

[rininkai ir karininkai Lenkų kariumenės.
šeimininkas, kai tikras katalikas, da

binosi plotkomis su svečiais; upas pakeltas, 
j visi linksmi. Linkėjimų be galo, kad ki-

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
Ml, ---------- ■

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)— 
Bus saulėta, jeigu neapsi
niauks. Jeigu šals bus ledo.

TEISYBIŲ TEISYBĖ 
Rašo Prometėjus.

L S-P.
i

iropą
aitės “O” Laivais

AMBURG
GI 
thamptone -z 
GEGUŽIO 21 
IIRŽELIO 4 
1IRŽELI0 18 
s keleiviams.
ilesos pasažieriams.

M PACKET CO.
New York

DVarponis K. iš vakaro jau buvo įsa- 
~kęs tarnams joti į medžioklę..

Ryte gruodžio 24 d. dalykai labai ge
rai klojosi, nes naktyje šviežias sniegas bu
vo išpuolęs. Dvarponis papusryčiavęs taip 
pat išjojo į medžioklę.

Girioje jau buvo susirinkę jo tarnai 
ir laukė tolimesnių pono įsakymų. Susi
rinkusiems tarnams ponas pareiškė:

— Žiūrėkit negrįžkit su tuščiomis ran
komis, būtinai po kiškį atneškite!

Ęalėdpms, mat, ponas laukė daug sve
čių; net buvo prižadėjęs pulko N vadas at
vykti. ' ■> . * 1

Tarnai išsiskirstė, o ponas su mylimu 
šuniu nusigilino į girią.

Štai jam pasirodė, kad kas ten pagi
ryje vaikščioja ir kažin ką iš žemės 
rankioja. Jis prisiartino ir pamatė apsku
rusį žmogų, kuris iš po sniegų šakas ran
kiojo ir į bearkles rogutes dėjo....

— Tu, -vagie, chame, kaip drįsti mano 
girioje valkiotis ir be mano leidimo šakas 
rankioji! — staiga suriko ponas.

Žmogelis, pamatęs poną, norėjo iškar* 
to bėgti, nes žinčjo dvarininko K. žiauru
mą, bet kad į jo krutinę jau. buvo atkištas 
šautuvas, jis it suakmenėjo.... Ponas 
siuto.

— Sakyk, chame, kas pavėlino?!....
Žmogus suėmė kepurę ir prabilo, lyg 

iš požemės: y
—. Atsiprašau,, ponuli, niekas. .x.. > tų 

šakų taip daug bręsta, o aš su šeimyna 
krosnyje peturiu ko kūrenti... <.

Vagis! — dar baisiau suriko pe

rtiems metams sulaukti laimingesnių laikų, 
chamow apgalėti; Kaune būti ir chamow 
įvaryti į ragą ir kad Lietuva jau butų 
“Rzeczpospolita od morza do morza” ir 
viešpatautų “Lenkų kultūra” ir tt.

Svečiai už bendro stalo dalinosi “įs
pūdžiais”, kiek kas ir kur “chamow” suka
pojo.

— Panowie, klausykite: apie chamow 
kalba, tai ir aš šiandien pagavau “chamą”, 
gyvą chamą, jak Boga kocham! kuris šian
dien mano girioje buvo! — pasigyrė šeimi
ninkas. Visi'šoko iš vietų.

— Kas toks? Gal koks “chamski ofi- 
cer? Dawac go tu, sukaposim pagana!

— Ne, prastas cham, — tęsė šeiminin
kas, — mat, mano girioje vogė malkas ir 
suėmiau. Ką, panai, darysime su juo? 
Atiduodu Jūsų Malonybėms nusprendimui.

— Sukapoti chamą! —> ūžė svečiai, it 
bičių spietis.'

— Ne, panowie, — atsiliepė viens iš 
svečių, — aš žinau ką daryti, jau ne su 
vienu chamu padariau.... — Ir jis šėto
niškai nusišypsojo. Ir ėmėsi su kaimynais 
kuštėtis.v <

Puota baigta. Visi išėjo iš stalo girti. 
Svečiai užsimanė būtinai pamatyti chamą.

Šeimininkas liepė jį atvesti. Chamas 
tuojau buvo atvestas.

Drebėjo atvestas žmogelis iš baimės, 
mat, prasčiokas žmogelis dar nebuvo ma
tęs tiek ponų savo gyvenime....

Viens iš svečių, uniformoje Lenkų lei
tenanto, it šuo pasiutęs puolėsi įmušti varg
šą, bet draugai sulaikė jį.

Prologas 
Ir saulė išryto 
Skaisčiai danguj šviečia, 
Lyg visą .žmoniją 
Glėbin apimt geidžia;, 
Bet audrą, perkūnus 
Ir lietų užkviečia 
Ik’ vakaro metą 
Žemyn nusileidžia.

Įžanga 
Klausykit, o žmonės. 
Ką čia pasakysiu, 
Ką žodžiais šiais savo 
Žadu jums atskleisti; 
Bandykit suprasti 
Šią didžią teisybę, 
Pavelykit minčiai 
Giliai įsileisti. Į
Kiekvienas daiktelis 
Pasaulyj užgimęs 
Patraukia mus savin 
Džiaugsmingai žiūrėti, 
Mus akįs šypsojas, 
Žodžius gražius teikiam, 
Ir norim, rods visad, 
Tuo daiktu gėrėtis.
Bet štai, juo daugiau jį 
Mes sykių pamatom, 
Atbunka godumas, 
Šypsą apsiniaukia; 
Vėl naują ką gavus 
Kitur pamatyti, 
Ir tas musų domą 
Šalin atitraukia.

(Dar bus) •
Nuo Juokų Red.: Nežinome, 

kas dar bus, bet mums rodos, 
kad jau gana: paskutinės ke-j 
turios eilutės viską pasako: ga
li po jų kažin kiek dar prira-

U Agentūroj

’■ OTIS & CO.

nas. —> Eikš su manim!
Nebuvo ką jam,daryti: ėjo. Ponas 

švilptelėjo.... Viens iŠ tarnų atbėgo.
— Vesk tą vagį į dvarą; sugrįžęs pa- 

siskaitysiu -su. juo.
Nusibandusį žmogelį tarnas nusivedė 

link dvaro.

— Fe, Vicek, kam tau rankas teršti į 
suodžius! Gi žiūrėk, kas tai per baidyk
lė.... -

(Bus daugiau)

LIUDESIS

šyt, bet kitokio išvedimo nebus.
Mes pilnai sutinkame su gerb. 

Prometejaus išvedimu ir ypač 
jo “filosofišku” prologu. Daug 
sykių mes apsivilėm, kada išry
to. atsikėlę (kalbant apie vasa
rą), pamatę skaisčiai prasidėju
sią dieną, išsirengiam toli į lau
kus, o po pietų kaip ims lyt, ir

laiku, kada gerb. Sušalęs tas 
savo eiles rašė, sniego nebuvo, 
o dabar, šiuos žodžius mums ra
šant, vėl lyja ir sniegas nutar- 
pinamas — kaip pereitą sykį 
musų oro spėjimai rodė.

Dar mes norime įvesti vieną 
sumodernizuotą Lietuvišką žo
dį į musų rašybą: vietoj antklo
dės, paklodės, užklodės — tegul 
bus vartojama “klodės” ir tiks 
už, ant ir po.

Vienas musų ištikimas skai
tytojas atsiuntė Administraci
jai $2.50 ir rašo: “Gerb. Admi
nistracija, čia prisiunčiu pini
gus ir meldžiu atnaujinti man 
‘Dirvą’. Mano vardą ir adresą 
jus turite nuo pirmiau,”

4/
J. Stočkus (iš Detroito) rašo: 

Jeigu bebajsio šautuvo išradė
jas Maksim ištikro trokšta ge
ro nualintai žmonijai, tegul jis 
išranda nutildytoją homo ge
nus kūdikiams.

Tik jis neparašo kiek jis tų 
kūdikių turi.

Meš norime išreikšti skvo di- 
džiausį pasitenkinimą išradimu 
spaudos: kokį patogumą ir ge
rą žmonija atsiekė galėdama ką 
mislina patalpint ant popieros, 
o nuo jos paškui visi skaito ir 
žino. Tą gražiausia apipiešia 
šiame n. pradedantis eiti gerb. 
Budriko raštas “Knygos”.

Štai, sakysim, susipyko kas 
su kuo ir užsidedi laikraštį — 
gali išsikoliot kiek tik nori, ka
da akis į akį susiėję nedrįsta ir 
tik lyg šunės. uodegas vingiuoja.

Tokių dyvų daugiausia atsi
tiko Clevelande ir jo apielinkėj:

Susipyko kun. Alaburda su 
Baltrukoniu — paukšt parašė 
teatrališką perstatymą. Misti
no sau, va kaip ims visi lošt, 
tai ir bus atkeršyta. Bet nie
kur dar nepasirodė.

Supyko gerb. Akrono kunigas 
ant gerb. Detroito klebono — 
paukšt ir išleidžia ' “Vanagą”. 
Išsikoliojo kiek tik patiko — ir 
vėl nutilo. Ant sąžinės pasida
rė lengviau.

Supyko gerb. Fabijonas ant 
gerb. Jono šaičio — pykšt ir

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS,

uždėjo “Perkūną”. Pabarškė- tos nori jį perorganizuot ir už- 
jęs kiek tas nutilo. jvardint: “Mažiau Tylėk, Dau-

Supyko vienas vytis ant Cle- giau Kalbėk”.
velando “laisvamanių” ir užsi-1 Nėra abejonės, kad turės- pa
dėjo laikraštį. Išleido visus pi- sėkmės — narių skaičiumi.
nigus, kiek turėjo, pasikoliojo 
kiek mokėjo, ir sustojo. Dabar 
jaučiasi lengviau — ir sąžinėj 
ir kišeniuje.

Supyko tas pats Akrono kle
bonas ant savo gizelių — ir jis 
parašė komediją. Tik reikia
lošt ir bus atkeršyta jo prie
šams.

Supyko kitas vietos vytis ant 
vietos “laisvamanių”- ir nutarė 
mokytis “drukorystės” ir pas
kui “dės" gazietą ir koliosis ko
lei ir jo sąžinė ir kišenius, kaip 
pirmojo, palengvės.'

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Clevelando moterųi “Mažiau 
Kalbėk, Daugiau Klausyk” klu
bas liko tik su viena nare. Ki-

Nuo Marso atsilankęs pas 
mus žmogus lengvai galėtų iš

brinkti kurios tautos yra civili
zuotos. Tai yra tos, kurios mo
ka daryti nuodijančius gazus.

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksini) į Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų' nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų. '
Laivakorčių agentūra į Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Order). Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit 

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

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

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

kiame laike. .

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

216 Superior Are.

•ga Building 
totj

irio 1 ir 15, 
30.
visam keliui 
urgo ant lai- 
Speciale kai- 
IS.
tuvon. Pri-

I LINE
i tarp
V YORKO 
VIAMS IR RUSAMS 
ūks Vasario 24 
ūks KOVO 10
— Kovo 24(tik3kl
•jų ........ $132.00 
mus ................$130.00
lodamas dideliam vai- 
j. Uždari kambariai 
is.
9 Broadway, New
10 Agento.

Gale kaimo N stovėjo Jono Meilučio 
grįčia: sena, pakrypusi, su dūmais. Kie
me kitų trobesių nebuvo, neš ką gali turė
ti iš gyvulių vargšas kampininkas.

Grįčioje' šeima iš aštuonių vaikų ir li
gotos moteriškės. Viduje šąlta, langai už
kimšti senais skarmalais — ves keletas 
stiklų užšalusių buvo matyti.

f— Mama, kažin.-kodel-tetusi^ neglįzta 
su malkomis? — verksmingai prabilo vai
kutis septynių metų amžiaus.

— Tuoj, sunuti, tuoj sugrįš! — atsi
liepė silpnu balsu nuo krosnio motina,

— Mama, lyt Kalėdos? Kleckus kep
sime? — klausė toliau vaikutis.

— Ryt, ryt.... — atsakė vėl motina, 
— bet kleckų nekepsime, miltų nėra....

— Miltų nėla! ‘— ir vaikutis, užsimąs
tė,

— Salta.... — verkia keturių metų 
mergikė, »

| — Cit, cit! — ramino motina: — tėtu
šis tuoj atveš šakų; kursime ugnelę, bus 
uta, ta! uta ta! ’ , .' .

Gerokai jau sutėmo, bet grįžtančio tė
tušio kai nebūta; pagaliau Visai naktis....

Tėvelio kai nėr, tai nėra!....
Motina sušaukė vaikučius į save ir pri

siglaudusi juos sykiu užsnūdo....
’ Jai per galvą ėjo/įvairios mislįs; kas 

ten gali būti? Ryte išėjo šakas rinkti ir 
iki šiam laikui negrįžta.... Giria rodos 
netoli. Galėjo jau sugrįžti.... Gal vil
kai? Apie vilkus nebuvo dar girdėti; Len
kų ’ legioninkai visur miškuose valkiojasi, 
vilkai nedrį^... ' Eiti jiešketi neišgali; 
persilpna, nes nuo priepuolio buvo labai 
apsirgusi, dar vos pradeda taisytis svei
katoje. Kalėdos.... jai į atmintį atėjo. 
Vai k a išprašo kleckų kepti, bet is ko kepsi? 
Buvo kiek tai miltų, bet andai Lenkų le
gioninkai paskutinius atėmė; vyrą pusiau

Ji tylėjo nusiminus,
Į žvaigždyną vien žiurėjo, 
Smarkiai buvo nus’kankinus, 

,Nes vos tiktai pastovėjo....
“Kode! aš esu nuliuduš?
“Kodėl sunkiai taip dejuoju? 
“Kodėl rodos aš pabludus?
“Ko linksmai'sau nedainuoju?....
“Aš foTįj^jU--Vienu vieną, 
“Kurj taip šventai mylėjau, 
“Buvo linksma man ta dieną? 
“Kada būti jo žadėjau.... „ 
“Jis mylėjo mane taipgi, 
“Kiek tik žmogus gal mylėti, 
“Bet Tėvynė musų brangi 
“Šaukė priešą nugalėti.
“Ryts atėjo. Diena aušo, 
“Žiauri kova vis didėjo, 
“Kraujas liejos. Jauni krito, 
“Patrankos ore dundėjo.
“‘Ura!’ šimtai tat suriko, 
“Priešas likos pastūmėtas;
“Didis džiaugsmas ten ištiko, 
“Nes darbas gerai pradėtas. 
“Retkarčiais šūviai girdėjos; 
“Kur ne kur matės orlaivis, 
“Kraujai dar upeliais liejos.... 
“Bet štai gul’ peršaut’s kareivis — 
“Tai jaunuolis, ką mylėjau: 
“Pabaigė dienas jis savo — 
“Turtas mano, ką turėjau....
“Bet už šalį jis kariavo,
“Tai dėlto, kai tik pamąstau 
“Apie jį, kurs taip mylėjo 
“Mane vieną, tai jį matau — 
“Tą, kurs laimės neregėjo.... 
“To aš verkiu, to aš liūdžiu, 
“Todėl negaliu dainuoti, 
“Esu nusiminus,x kenčiu — 
“Todėl turiu vien klajoti.... ”

Pranas Pakuršietis.

po visko. Toliau jo eiles imant, 
galima padaryt kitokių prilygi
nimų, bet šį sykį mes duosime 
savo skaitytojams paprotauti, 
ką gerb. Prometėjus nori išvest.

4. v
Philadelphijoj vienas moky

tojas paskelbė, kad plaukų pe- 
šimas yra ženklu meilės.

Lai visi pliki vedę vyrai di
džiuojasi tuomiį — rašo Zigmas 
Velionis.

4/
Grįžtant prie pereitame num. 

čia tilpusių gerb. Sušalusio ei
lių, norime pasiteisinti del ne
pavykusio prie musų pridėto 
komentaro: sakėme, jog oras 
gražus ir šilta, nors žiemos lai
kas, gi po patalpinimo tų rnu- 
s ųžodžių lyg tyčia prisnigo. Tik 
mus pateisina vienas, kad tuo

kada pinigai padedami
taupinimui

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

y 4%
St. Clair ir East 55-ta gatri. 

Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Ave.

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 kaj 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 LIETUVĄ

| Pinigų Siuntimas
•I ™ Jv

UOMET jus norite pasiųsti pini- 
gus i

CENTRALINĘ EUROPĄ

pasitarkit apie tai ,su mumis. Mes 
persiunčiame pinigus greitai ir už že
miausias kainas.

Musų skyriuje jūsų kaimynystėje 
atrasite žmones, su kuriais galima su
sikalbėti sava kalba.

{steigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00 Puikus pinigų siuntimo 

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

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

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

Vyriausias Ofisas Naudokite musų dolarinius 
American Express Co., money orderius mokėjimui bilų 

65 Broadway, i New Yorke ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun

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

ZTbe Glevclanb 
Urust Company

Šaltiniai Virš $120,000,000

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.



DIRVA

AMSTERDAM, N. Y.
Dr. Alseikos prakalbos. Sau

sio 30 d. čia įvyko Dr. D. Alsei
kos prakalbos, žmonių prisi
rinko pilnutėlė svetainė. Kal
bėtoji -labai dažnai pertraukia
mas rankų plojimu, gražiai nu- 
pasokojo apie Vilnių, kaip jį 
atvaduoti iš Lenkų, apie visą 
Lietuvos kovą už savo nepri
klausomybę, apie visą dabarti
nį Lietuvos padėjimą ir tt. Au
kų Vilniaus vadavimo reikalui 
surinkta $174.70. Daugiausiai 
žmonės aukavo po $5 ir $10. 
Taipgi parduota apie 20 Varpo 
Bendrovės akcijų.

Ten

Iš PARYŽIAUS
Kas yra Lietuviai — su lai

ku gal visai nebus galima beis- j 
i skirti, kuomet ištautėjimas au-1
ga ir auga.... Ir jau, abelnai > _• , .-
imant, tūkstančių tūkstančiai Pempių. Nuo seniausių lai- 
šeimynų randasi, kurios nebe-!k« didžiausi kaima užvaldyti ir 
turi savo t .
išmokomi keletą prigimtų kal
bų ir pavardes užsirašo trimis- 
penkiomis raidėmis, kurios pa
silieka be jokios reikšmės jokio
je kalboje ir tautoje.

Musų mažutėlis skaičius Lie
tuvių tą ydą greitai savinasi — 
mat, su Lietuvių šneka toli ne
važiuosi, o iš pavardės visi su
žino, kad esi mužikas., Ir dau
gumai kailis virpa, kad kas ne
pavadintų mužiku.

Bet reikia geriau pasimokyti 
apie kitas tautas, bus galima 
surasti, kad daugybė tautų var
toja net suvisai panašias pavar-

Ides į Lietuvių ir tų pavardžių 
i visai nesibaido., O kiek yra su
visai Lietuviškų, jeigu jas su- 

pravesti rinkti: butų galima surast mi-

Buvęs.

pasilikę nežinomi. Ką tie jų ko, o Vilnius — tai antrą Po- 
į šokiai ir tas jų poniškumas rei-|liakų sostapilis. Tokiame sti- 
iškia.... Įliuje ponas Wasilewski dienraš-

Kelias į • Lietuvą trumpiau- j tyj e “Temps”, 29 d. balandžio, 
sfias, ir į čia jie lenda iš visų 1919 m.,-aprašė tą tolimą šalį,

ir kad Velykų dienoje Varšavo- 
je buvo didžiausi šventė, kuo
met tapo sužinota, kad Poliš
kų vaiskas užėmė Vilnių..

Veik tą patį sakė ir Prancū
zas Ch. Rivet savo ilgame raši-

tautos’, kuriu vaikaikur net suvisai Lietuviai 
įištautinti ar priversti sunykti.

Jau kvailesnio fanatizmo ir 
jieškoti nereikia, kaip Varša- 
viakų, kurie nori sau kelio prieinyje aPie Polską (Pologne), o 
jūrių per Lietuvą. Už tai jie Lietuvius apkalbėjo tik keleto- 
ir bubnija visa pagieža visoje Į j® 'eilučių, suminėdamas, buk

PHILADELPHIA,
Iš Draugijų Sąryšio 

Lietuvos Laisvės Paskolos rei
kale. Sausio 23 d. tapo sušau
kta Draugijų Sąryšio susirinki
mas Lietuvių, Muzikalėj Salėj, | 
apkalbėjimui ir pasitarimui I 
kaip pasekmingiau ]------- f*1
naujai paskelbtą paskolą. Ilijonai.... Tame ir bus tik-

Pirmiausia tapo išduota at- iriausias išvedimas: kad Lietu- 
skaita ir raportai iš veikimo 
praeito meto. Pasirodė, kad Phi- 
ladelphijoj už pilnai sumokėtus 
Lietuvos Bonus atskaita yra 
$36,200 ir apie už $12,000 po 
truputį įmokėta arba visai nie
ko nemokėta — tik pasižadėji
mai. Nutarta tokiems visiems 
parašyti laiškus paraginančius Į viii kalboje, kuris yra nariu ko- 
dabaigti mokėti, o pasižadėju- kios nors Lietuvių visuomeniš- 
siems — kad savo prižadus tei- kos draugijos. Kiti visi yra 
ktųsi Lietuvos labui ištesėti. svetimi, nors jų katrie it auk-

Varde specialio komiteto, ku- ainiais žodžiais apie Lietuvą 
ris tapo išrinktas iš septynių kalbėtų.
ypatų tartis su žydais, išdavė Tautystės klausimas turi bu- 
raportą Julius A. Chimes. Ra- ti tokis: Lietuviai niekuomet 
portas buvo gan ilgas, smulk- neturi pamiršti, nežiūrint ko- 
meniškas ir žingeidus. Turėta kių pakraipų ir partijų nebūtų 
su Žydais apie 12 susirinkimų, ir į kokią bažnyčią Dievą gar- 
tartasi su augštesniais žydais bint neitų, kad tik tai butų da- 
politikieriais reikale ne tik par 
skolos, bet ir politiškos akcijos, 
delei pripažinimo Lietuvos ' ne- 
prigulmybės Suvienytose Vals
tijose ; taipgi lankymąsi Lietu
vių delegacijos dideliame Žydų 
susirinkime, kuomet pribuvo iš 
Lietuvos žydų pasiuntinis Ra
binas šapiro. Pagalios užbaig- ti iš Lietuvių; kurie su pasidi- 
damas savo raportą iš minėto džiavimu tūli leidžiasi apšaukti 
veikimo, Julius A. Chimes per- kitokiais ir prakaituodami dir- 
skaitė korespondenciją, tilpusią ba svetimam dievaičiui.... nu- 
“Garso” No. 3, kur tai, pasira- sistebėti tik reikia.... Jeigu 
šęs kokis ten Dzūkas, labai ne- Lietuviai nebūtų buvę suvilti, 
teisingai apšmeižia porą ypatų Poliakai ir po šiai dienai butų 
komiteto su žydais tartis. To
ji korespondencija sukėlė susi
rinkime nepaprastus ginčus, nes 
mas klerikalai irgi, du ar trįs 
susitarę, niekeno neįgalioti, ban
dė lankyti po žydų laikraščių 
redakcijas. Bet kad Draugijų 
Sąryšio legaliai nuskirtas komi
tetas net iš 7 ypatų jau nuo kul
kas seniau tuos tarimus su žy
dais vedė, tat klerikalų sankal- 
bininkai nękaip buvo pas žy
dus vaišinami, už tą viską gi, 
nepamatuotais dalykais, metė ' 
bėdą ant Dr. Klimo ir J. Gri
niaus, buk tiedu klerikalams 
visus kelius užkirtę.

•Susirinkimas išklausė tuos 
ginčus delei minėtos korespon
dencijos, permatė, kad klerika
lų karščiavimasi ir “Garso” ko
respondencija tilpus No. 3 vie
naip skamba, nutarė išrink
ti speciali komitetą, idant pa
rašytų aiškų ir teisingą nušvie
timą dalykų “Garsui”, kad tie 
šmeižtai butų atšaukti, nes toji 
korespondencija yra vien’ tiktai 
šlykšti melagystė ir neteisingas 
plėšimas garbės darbštiems Phi- 
ladelphijos Lietuviams. Labai, 
susirinkimo norėta pridėti ką 
nors tan komitetan iš klerikalų 
pusės, bet jie jau iškalno žino
dami, kad toji korespondencija 
yra klerikalų padaras, jokiu bu- 
du nesidavė tan 'komitetan iš
rinkt.

Nutarta rerfgtis prie antros 
paskolos, būtent Lietuvos Gyni
mo Paskolos . Išrinkta du pa
siuntiniu Lietuvos Laisvės Pa
skolos atstovų suvažiaviman, 
kuris atsibus vasario 23 d. New 
Yorke. Tais pasiuntiniai yra 
J. Grinius ir Dr. Ig. Stankus. 
Jei bent katras iš tų negalėtų 
važiuoti, tai yra dar du kandi
datai : Julius A. Chimes ir Dr. 
Dambrauskas.

Šiame susirinkime dalyvavo 
pasiuntiniai nuo suvirš 30 drau
gysčių, kuopų ir klubų.

Kitas susirinkimas bus su
šauktas specialiai laiškais tuoj 
po seimui, idant pagal minėto 
seimo nutarimų butų galima 
pradėti naujas darbas prie nau
jos Paskolos.

Philadelphijos Dr-jų Sąryšio 
Spaudos Komitetas.

PA.
veikimo

Lietuva ir 
žmonės esą 
tik mažutė- 
kuriems jie

vis bėga nuo savo senelių pa
vardės, o kiti — svetimtaučiai 
— juos pasisavina. Bet reikia 
žinoti, kad Lietuvis yra tik tas, 
kuris vartoja Lietuvių kalbą, 
kuris paeina iš Lietuvių šeimy
nos, kurio pavardė Lietuvių tar
mės, kuris skaito ir rašo Lietu-

svetimoje spaudoje ir jieško 
priekabių prie visų kaimynių 
tautų, kad jas suskaitytų su 
Poliakais. Savo Polską nori pa
daryti didesne ir už “saku pa
sakų” -kraštą.... 
joje gyvenantieji 
Poliakais; Lietuvių 
lis skaičius tesąs,
duosią mielaširdystę supaliokė- 
ti. Ir pagal jų išrodymus, pa
tįs tie Lietuviai irgi pageidauja 
vienybės su Pojska.

Talkininkai jiems pripažino 
savistovybę, ir visoje spaudoje 
galima rakti spęciališki skyriai 
iš Polskos, gi Lietuva irgi pri- 
skaitoma tame bendrame sky
riuje. , Net juokai ir pikta: Lie
tuvius lyginti su Pąliakais, ku
rie jokių bendrų ryšių su Lie-, 
tuviais neturi!

Išsyk jie perdaug baisiais ne
mano rodytis. Lietuvai atbu- 
davosią senovinį- vergystės sto
vį : Polska ir didžioji kunigaik
štystė Lietuva. Taipgi businti 
tėvynė Mickevičiaus ir Kosciuš-

Lietuva esanti intimiškai su
jungta su Polska istorijoj, ir tų 
šalių dalykai dar reikėsią nu
spręsti. Bet niekas nenori pri
siminti, kad Polska iki 1386 m. 
visai nebuvo žinoma, gal ir bu
tų pasilikusi nežinioje, jeigu ne 
Lietuvių užsileidimas.... Pa
tįs gi Lietuviai gyvuoja nuo 
nežinomų amžių ir jiems'pri
klauso didžiausi plotai savo ša
lies didinimui.

Tautiečiai, kurie supranta po
litiką, lengvai gali nuspėti, 
kokiems tikslams Poliakai ver
žiasi į Vilnių: Vilniui atsiradus 
jų naguose, su Kaunu ir visais 
mažesniais miestais bus lengva

apsidirbti. Kaip jau minėjau, I gtis turėti laisvę gyvuoti, plė- 
jų didžiausias tikslas yra pa- 1 
siekti jūres, ir visais galimais , 
budais apkolonizuoti Lietuvą ; 
Varšaviakais, kaip jau nuo 15 ] 
amžiaus jie yra kemšami į Lie- j 
tuvą ir dar dabar jie kimba už ' 
geresnių vietų. Tokiomis min
timis ir ponas E. Przedecki gar
bina Poliakų vaiską savo “Let- 
tre de Varsovie”, kad “atėmi
mas Vilniaus yrą didžiausia 
garbė Poliakų kariumenei, nes 
taipgi reikėjo grumtis su skait
lingais pulkais.”

Kiek įvairių kitokių garsini
mų, "kame jų visi “Pilsudski” 
iškilmingai pasitinkami Lietu
voje. Su kokiu gailesčiu jie 
rūpinasi Lietuvos reikalais ir 
tame visame išrodo, kad Lietu
va nėra kita kas, kaip ta pati 
Polska.

Dėlto tai mes Lietuviai tari
me spirtis ir nepasiduoti sunai
kinti muSų tautos ir taipgi sten

totis ir turėti savo ribas, kur 
per amžius viešpatautų gražio
ji Lietuvių kalba — tai yra to
kioje Lietuvoje, kokia ji buvo 
istoriškoje praeityje. O Polia- 
kai greit bus priversti paliauti

lindę į Lietuvą ir pamesti savo- 
fanatišką kvaitulį, kad Lietu
va ir Polska tai ta pati šalis. 
Jeigu dar perstotų girtis Lietu
vių nuopelnais, tuomet ir pa
saulis nušluotų juos iš garbės 
knygų. A. Erškėtis.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

į Darbininkas naudoja . palengvinimui
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus y7 * 
kasdieninio darbo. //

rarf'tK'X Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti
ijĮ Lt be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin- / 
gB goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, įfĮįSįtyilf
fin ,3a. kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
H užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
» ' daugybė kitų nelaimių ištikti.' , '

Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo, 
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu, 
galimybės uždirbti kasdieninę duonų.

—_ Angliakasys naudoja Pain-Expellerj
nuo reumatiškų skausmų; strėnų diegimo, 
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin- 
gam užsiėmime, kad,užlaikius savo svėi- MEft 

Ų katą'ir energiją.
^įĮį Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel- 

lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimušę— 
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili— >) (J

K. *1 pVw I mo ir ten, kur geras linimentas reikaliii- W
gas- " 4 H n?

Viši, naudoja Pain-Expellerj. '.'U.

©@©©©@©©@l§)©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©®©@©@©©©© ©
~ AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? I

romą Lietuvių liežuviu ir Jų 
visi nariai Lietuviai.

Užtenka susipažinti 
su kaimynais Poliakais. 
priemones jie vartoja 
kinimui viso pasaulio,
žydas neturi ramybės — ir tą 
savu priskaito. Tai ką benorė-

su mu- 
Kokias 

supolia- 
Net ir

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos” 
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi- / 
daryt pinigo užra- 
šinėdami 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.

\ I LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

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

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

- laivakortės 
VISOM LINIJOM

Siunčiam Pinigus į visas Šalis Užrubežiuose.

COLL VER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

ir 1 98 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.

Lengvas Budas Užlaikymui Automo- 
Biliaus nuo Sušalimo

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

Yra mažas elektriškas šildyto jas pada
rytas tam tikslui. Tiktai reikia prijungti 
jį prie elektros vielos ir pastatyti po apa
čia automobiliaus — jo nuoatinė šiluma 
palaikys inžiną ir radiatorių šiltu net šai
piausiame ore.

Tie Elektriški Šildytojai parsiduoda vi
sose. Elektriškose Krautuvėse.

THE ILLUMINATING COMPANY 
niuminating Building 

Public Square

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki
3 iki 5 po pieta”''
7 iki

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue
luutumiiiinniniinuuaaiiiiiiininaaa 

DR. ADOMAS SZCZMIS 
GYDYTOJAS IK CtiluuKGAS | 
962 Ė. 79 St, Cleveland, Ohio. S

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- n 
ton 431 B

Valandos: tik vakarais nuo 7 S 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al ~

. Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tZt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Laivakorte Į Liepojų $145. Eidkunus $106.70
Tai yra musų kaina tik per vandenį.

Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

Gimines iš Lietuvos© © © © © . .- © Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
i tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
di © © © © © © © © ©

d am ir prirengiau! visas reikalingas kelionei popieras.

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

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

Gabowitz-Castle and Go.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

©

©
©
©
©
©
©
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokėjimu 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 {mokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

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

nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. \Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $ 1 650, 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 Cory 
avė., tarpe E. 80 ir 82 gatvių. Parsiduos su mažų įmokėjimu, likusi 
dalis mėnesinėmis mokestimis iš rendų.

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

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

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPK1TES:

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

JIOVE KLAIPĖDOS 'Parjri 
1 KRAŠTE: i

fljipėdos taJto ateitis du 
jp-irta, mis ir negali būti 

^šapie tai, ji bus. 
įiį Veiulio taikos sutarti 

tai Uetufes kraštas ir 
dffitiulietuvos prieiga prie 
priu. Si? ^pasirašyda^
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są uro tautos ir valstybės gar- na 
u išstatę ui tai; kad šita su- nt 
hrtis,ir tt fe tap išpūdyta, it 
Taigi apie to krašto ateitį visai tu 
nebegali būti abejonė, lukirlii 
paėiij gyventoju vis fidšna ir fi 
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sietuvą ir pamesti savo 
ą kvaitulį, kad Lietu- 
olska tai ta pati šalia, 
ur perstotų girtis Lietu- 
ipelnais, tuomet ir pa- 
mšluotų juos iš garbės 

A. Erškėtis.
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lėtų apseiti 
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įtikimas ir
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ŪKIO STOVIS KLAIPĖDOS- 
KRAŠTE.

Klaipėdos krašto ateitis 
neatsverta, nors ir negali 
abejonės apie tai, kokia ji
Pagal Versalio taikos sutartį 
yra tai Lietuviškas kraštas ir 
vienatina Lietuvos prieiga prie 
jūrių, šitą sutartį, pasirašyda-' 
ma, Vokietija to krašto yra iš
sižadėjusi, o Prancūzai jį pasi
rašydami yra tuomi pirmieji vi
są savo tautos ir valstybės gar
bę išstatę už tai; kad šita su
tartis <ir iš tikro taps išpildyta. 
Taigi apie to krašto ateitį visai 
nebegali būti abejonės. Juk ir 
pačių gyventojų vis didesnės ir 
didesnės dalįs reikalauja Klai
pėdos krašto sujungimo su jo 
tikrąją užžeme (hinterland), 
būtent Lietuva, pasilaikant pla
čią savivaldybą. Kas del kraš
to ūkio stovio, tai jis yra nors 
ne blogesnis už Dansko stovį.

* Nesą Klaipėdos kraštas jau il- 
*Vą laiką patsai varo savo ūkio 
politiką, patsai ima ir muitus, ir 
tt. Nuo sausio 1 pradėjo veik
ti naujasis muitų tarifas. Su- 
lyg šitų nebeveikia Vokietijos 

- įstatymai kaslink apivartos ir 
vynų mokesnių. Tabako mo- 
kesniai yra naujai sutvarkyti. 
Išvežti uždrausta maisto ir pa
šaro dalykai.
tik nuo sėklų, 
maisto dalykų, 
valnai įvežti.

Muito neimama 
javų, miltų ir 

Tuos galima 
Iš visų muitų

intimas 0

ą ir per kab
lias, o jei kas

1 Co
ANGE
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air Avenue

Paryžių išvažiavo pp. Petisnė, 
Krašto Direktorijos pirminin
kas ir pirklybos susivienijimo 
pirmininkas. Tečiau. visa tai 
tik mažai tegelbės, jei ne veik 
įvyks susijungimas su Didžiąją 
Lietuva. Juo ilgiau tai prasi
tęs, juo giliau kraštas grims į 
skolas. (Tilžės “Rytojus”)

LAIKYKIMĖS TEISYBĖS.
“Memler Dampsboot" pirma

me šių metų numeryje, duoda
mas pereitų metų peržvalgą, ra
šo, buk “Prūsų Lietuvių Tary
ba” siekianti prie visiško “Su- 
lietuviniko Mažosios Lietuvos". 
Čia rašoma neteisybė ir negali
ma pasilikti neatsiliepus. Mes 
stebiamės, iš kur jo žinojimas, 
kad norima visiškai sulietuvin
ti kraštą. Kas taip į visuome
nę rašo, turi galėti savo tvirti
nimus išrodyti? Kur taigi yra 
rašyta arba kalbėta, kad musų 
kraštas turįs but visiškai su
lietuvintas? 
tiktai tokių 
rašoma apie 
teises abiem
rašant, iš Lietuvių pusės buvo 
reikalaujama “Die Gleichbe- 
jechtigung”. Visi musų drau
gai žino, kad niekur daugiau 
nebuvo reikalaujama, tiktai ly
gių teisių abiem tautom. Iš 
kur tai Vokiečiai žino, kad mes 
reikalaujame daugiau?

Juk aišku, kad jjs tuomi žmo-
inplauks šaunus inėmimai. Antines sukiršina. O nereikėtų kir- 
kiek kraštas valios nuo šmuge- šint. Mes norime sutikt, ramy- 
lio- apsisaugoti, tatai parodys 1 bėję ir geroje santaikoje abi 
ateitis. Del ūkiškų derėjimų į tautos sugyvent. Visiškas su-

Aš teesu užėjęs 
žodžių, kur buvo 

lygybę, apie lygias 
tautom. Vokiškai

lietuvinimas — tai reiškia, kad 
visi Vokiečiai turės pavirsti Lie
tuviais, kalbėti tiktai Lietuviš
kai. Mokyklose bus mokinama 
tik Lietuvių kalba. Visose val
džios įstaigose Vokiečių kalba 
turės būti uždrausta. Bet ar 
mes to norime ? O kur jau 
mes to reikalavome? Ar to no
rėdami ir reikalaudami mes ne
sektumėme Vokiečių pavyzdį?

Taip, žinoma, kad tai yra pra
simanymas ir neteisybė. Bet 
visi skaitytojai dar yra taip 

i prieš visus Lietuvius kuobai- 
' šiaušia sukiršinami. Na, o tai 
Įima baisiai musų nebekęst. To 
I anie politikai kaip tik ir nori 
pasiekt. Sukiršint žmones, nu
vest prie to, kad Lietuviai tau
tininkai kitų butų nekenčiami, 
— tai jų troškimas. Musų ide
alai, musų šventi siekimai geri. 
Mes norim lygių teisių visiems, 
ir tiems paniekintiems Lietu
viams. Dievas musų nepanieki-* 
no, tiktai Vokiečiai. Kad ne Vo
kiečiai, tai Lietuviai visai nei 
nežinotų, kad reikia gėdytis sa
vo Lietuvystės, gėdytis savo 
Lietuviško atsigimimo. žmonės 
butų Lietuviai," kalbėtų Lietu
viškai, butų su kunu ir krauju 
ir su kalba Lietuviai, mylėtų 
Lietuvystę. Tai butų labai svei
kas ir natūralūs padėjimas.

“Prūsų Liet. Balsas”)

ATSISAKO.
Vilniaus laikraštis “Wilenski 

Kurjer” praneša, kad Vilniaus 
gyventojai Vokiečiai esą nu
sprendę nedalyvauti rinkimuose 
į Vilniaus seimą.

Iš Kauno žinios skelbia, kad 
Gudų spaudos raštinės praneša
ma, jog į želgowskio paskelbtą 
mobilizaciją Vilniaus krašte Gu-
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KITŲ LAIDŲ KNYGOS
Andersono Pasakos ............................. pusi. 82
Aisopo Pasakos ....................................pusi. 346
Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 
Akyvi Apsiriškimai Sviete p. 79
Apsireiškimai Atmosferoje p. 238

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

Ta pati drūtais apdarais 
Aritmetika ................ r.........
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p? 188 
Ben-Hur, Apysaka, iš Jėzaus laikų .. p.' 472 
Badas — Dailus vaizdelis .................. p. 260
Baltoji' Vergija .......'........................,p. 118
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas .............. p. 219
Dainos Vasaros Grožybių .................. p. 33
Dainavos šalies žmonių Padavimai 
Dramos .............. .................. ..
Dėdė, arba ainių kančios .......... 
Dangus — astronomijos knygelė .. 
Dvynai Vagių (Kun. D'embskio) .. ., 
Daktaras Kišeniuje ................ .......
Eilėmis ir Proza .........>............. p. 85
Ethnologija, Istorija apie Tautas .: p. 667 

Su apdarais ta pati knyga ..........
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 
Elementorius ....... ji, p. 46
Elementorius (kitos laidos) ......p. 85 
Fabioiė, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 
Farmazonai (3 aktų komedija) ... 
Frančjizijos Revoliucija ......................
Francu?,ų Kalbos Rankvedėlis 
Gyvenimas Genovaitės .
Granatų Pavėsyje — pasakos ... 
Gulivero Kelionė po nežinomas šalis 
Geležiniai Nagai ...............................
Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės ........
Gamtos Istorija.....................................

Ta pati knyga su apdarais ........
Gamtos Pajiegoš\ir Kaip iš jų naudotis ....

Ta pati su apdaraist 1.............
1188* Geografija ......................... ..........

Su apdarais at pati knyga .' 
Gabija — Rinktine knyga .............. p. 78
Geografijos Vadovėlis ......................... p. 77
Gadynė Šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552

Ta* ’pati. su apdarais ..: 
Gyvenimo Mokykla ..............

Ta pati knyga apdaryta 
Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX ..............
Gyvenimas Išganytojo Svieto ........ 
Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 
Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470

Ta pati su apdarais *........ .
Istorija Septynių Mokytojų .. 
Išvakarės Gret Lemano Ežero 
Iždų Sala ........ ..........
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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. 
Drūtais audimo apdarais ..... ..................... .. .

1.00
1.50

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

.75
.1.25

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

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

i50

.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 Bejieškant. Kinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi. ...’........

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 .. ........ ..

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 eilės tinka de

klamavimui. Puslapių 172. Kaina . ..... ... .-

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

su paveikslais ........... .....................

.35

.50

.25

50c

.35

.35

124
.128 
129

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų j 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_ 1__  $2.00
Su tvirtais apdarais __________ -_____ ____ 2.75

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei.1 Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 '_
Gražiai apdaryta ___________ 1__ ‘____ __ _

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 
Tvirtais apdarais _ ____ ________ -___

Pulkim Ant Kėlių — 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 prisiuntimu ____________
3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu)
3336 Apie Kūno Išlavinimą .................. pusi. 74

'‘DIRVA”

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

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 ............................

1.00

.25

.50

1.25
1.50

1.00
1.50

33.00
25
25

7907 Superior

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Šknpkauskiutė. Pusi. 67 ...........35

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La- 1 
bai lengva lošti; dalyvauja penki vyrai ir po- ' 
ra moterų. 35 puslapiai ....................25

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė, lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ............ .50

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J, Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą ........................ 1.00

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš girsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis.

Avė. Cleveland, Ohio

dai ūkininkai neatsižvelgia. — 
žandarus, kurie stengiasi- pri
versti ūkininkus rinktis į mobi
lizacijos punktus, užmuša. Į 
kiemus siunčiami ištisi raitelių 
būriai taipojau neįstengia juos 
priversti stoti kariumenėn. Dau
giausiai už tai nukenčia kiemų 
šaltyšiai (seniūnai), kuriuos 
sodina į kalėjimus. Mobilizuo
tus j r esančius jau želgowskio 
vaiske priverčia duoti parašus, 
kad jie yra savanoriai.

Toliąus Gudų spaudos raštinė 
praneša, kad Ašmenos mieste 
yra atidarytas Gudų knygynas. 
Vietos komandanturos Lenkas 
oficerius, praeidamas, atkreipęs 
akį į iškabą “Gudų Knygynas”, 
ir tuoj pareiškęs: “Jeigu iškaba 
nebus nuimta, knygyno vedėjas 
bus ant jos pakartas.”

(“Prūsų Liet. Balsas”)
▼ ▼ w

Lietuvoj Amerikiečiai 
Nekokie Ponai

Iš KUPIŠKIO.
(Jonas Alekna, Clevelandietis, 
gavo sekantį -laišką nuo savo 

draugo iš Plundakių, Ku
piškio vai.)

.... Lietuvos moterjs labai 
apsunkintos darbais; randasi 
šeimynų po šešias ir po septy
nias ypatas, o viena moteris 
del tiek ypatų turi suspėt pa
gamini viską: išvirt valgyt, ap- 
liuobt kiaules, suverpt, suaust 
ir pasiūt, baltinius išskalbt ir 
karves pamelžt. Ką ir berei- 
kalaut iš jos švarumo — .vien 
tik reikia pasigailėjimo, taip 
jos suvargintos, kad paeiti ne
bemoka.

Užsiminsiu dabar apie par
grįžusius iš Amerikos Lietuvius 
ir kaip jie į Lietuvą žiuri. Par
važiavę iš Amerikos labai dy- 
vijasi ir net pajuokia Lietuvoj 
gyvenančius žmonelius, kad la
bai' esą prastai apsirėdę ir pras
tai atrodą; net ir trobas nupei
kia. Amerikietis Lietuvis gra
žiais ir švariais drabužiais ir 
gluotniu sprandu dailiai išrodo; 
dantyse turi įsikandęs brangų 
cigarą ir smagiai išsitraukęs 
pilkosios, visur jis pribūva sve- 
čiuosna, vestuvėsna ir kumuos- 
na. Praslinkus kelioms savai
tėms ar keliems ‘mėnesiams, 
pradeda- peštis su broliais del 
dalitj. . Atplėšęs įtiek nuo brolio 
išeina ant kokios mergos ar ant 
našlės užkuriuos ir atlieka dar 
labiau apskretęs už prastuo
sius, .nešioja dar labiau atspu- 
rusiom vyžom, kaip kad tų, iš 
kurių jis juokėsi.

Meldžiu draugo pranešti žo
džiu ar raštu tiems Lietuviams, 
katrie rengiasi važiuot į Tėvy
nę, tegul perdaug nesipuošia, 
daug bereikalingų drabužių ne
siveža: tie parėdalai nėra taip 
Svarbu. Tegul vežas kuodau- 
giau mašinų, -kad pakelt Lietu
voj kuribą ir pramonę, kad pa
sitaisyt sau kelius -del gyveni-; 
mo ir palengvint kitų gyveni
mą. Jei kokių mašinų nepajie- 
gia vienas, tegul susideda bent 
keli — “vienybėje galybė”. To
kių mes su džiaugsmu lauksi
me ir daug maloniau ant jų žiū
rėsime, jei bus susitepę aliejum 
apvalkalus, ne kaip kad gražiai 
išsipuošę — tas mums nieko 
naudos neatneš....

Kai bus pas mus mašinų, ta
da Lietuvoj pasigaminsim šva
rių ir pigesnių drapanų. Lietu
viai, stengkitės suteikt kūrybą 
ir pramonę gimtinei savo šaliai. 
Dabar yra tam, laikas;'neleis
kit ant niekų vieno cento ir ne
leiskit laiko vienos minutos ■— 
vis galvokit; Jeigu mes negal
vosimu, jeigu mes nesiimsim, at
siras tokie gudročiai, atvažiuos, 
intaisys tą viską, kas mums pa
tiems priguli turėti. Užtai tu
rime nemiegoti.

Kupiškyje mes turim įsteigę 
“Bitės” Bendrovę, prie kurios 
kviečiam ir jus, Amerikiečius, 
prisidėti. Vienas pajus kainuo-

ja 1,050 auksinų ir leistina pa- 
sigalinčiam imti iki dvidešimts 
pajų. Kas iš šios apielinkės 
Amerikiečių Lietuvių prisius 
savo įmokestį ir penkis auksi
nus už knygutę ir įstatus, bus 
jam nusiųsta narystės knygelė 
ir bus intrauktas į narius nuo 
dienos priėmimo pinigų. Pini
gai be žinios nei vienas skati
kas nežus.

ATSKAITA 
Komiteto Vilniaus Atvadavimui 

Remti, už Sausio mėn. 
Inplaukos:

Manchester, N. H. §66.55
Hartford, Conn. $132.09
New Britain, Conn. $104.25
Union City, Conn. $72.55
Waterbury, Conn. $100.00
New Haven, Conn. • $100.40
Bridgeport, Conn. $67.15
Ansonia, Conn. $36.15
Elizabeth, N. J. $72.90
Amsterdam, N. Y. $174.57

Musų Bendrovės tikslas: ma
lūnas, lentpjovė, obliavimo, pu- 
gavojimo, vilnų karsimo, verpi
mo ir audimo; plytų dirbimo ir 
išdeginimo; ūkės mašinų dirbi- nainiai aukavo: A. Kakup- 
mo ir taisymo. Paraviką ir len
tų pjovimui mašinas ir šiaip
mažesnių įrankių turime. Rei
kalingiausia verpiama mašina 
vilnoms.' Ar negalėtum suteik
ti žinią, kiek kainuotų verpiama 
mašina šešių dešimtų ir šešių 
siūlų ?

“Bitės” steigėjai: Juozais Ju
rėnas — knygvedis; Kristupas 
Kamauskas -— inžinierius ant 
liejimo čuguno ir mechanikas; 
Lionginas Jonušis — mechani
kas mašinų budavotojas; Tra
nas Jonušis — mašinų budavo
tojas; Kazys Urbanas —- 'šalt
kalvis. Bendrovė užtvirtinta ir 
užregistruota spalio 8' d. 1920, 
Kaune, Ministerijoj, registraci
jos skyriuje.

Jeigu Amerikiečiai padėsite 
mums įsteigt tokį fabriką, la
bai dėkavos jums Lietuvos mo
teris — tada moterjs ir mer
gaitės turės daugiau laiko, gal 
bus daug švaresnės,- mokytes- 
nės ir malonesnės ir tada Lie
tuva bus garsesnė.

Juozas Jurėnas.

“Dirvoj” randasi Nauji 
Teatrališki Veikalai

Kunigas. Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina .....'. 30c.

Graži Mageliona — melodrama 
. 4 aktų, 6 atidengimu. Lošia

10 vyrų ir 3 moterįs. Pusi
63. Kaina ........... 50c
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaūs.)

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

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

.50

We recommend our 
FAIRCHILD’S “BEST” 

FLOUR for EVERY purpose 
Išdirbami per Cleveland Grain 

& Milling Co. Cleveland, O.

Von Lear, Ky., geri tėvy-

čionis $5; J. Žilinskas $5; 
P. Aržuolaitis $2; K. Mone-
tis $1; O. Rutkienė $2: 
viso $15.00
Per N. B. prisiųsta $130.00

Sausio m. inplaukė $1,071.61 
Gruodžio m. inplaukė 1,041.66 
Viso per tuos du mėn. $2,113,27 
Gruodžio ir Sausio m. Išmokėta: 
Už svetaines, apgarsinimus, pa
liudymus ir kitas prakalbų ren
gimo lėšas per du mėn. $374.64 
Dr. D. Alseikas dviejų mėn.
kelionės išlaidos $137.54 
Viso išmokėta $512.18
Liko $1,601.09

Visi likusieji pinigai trimis 
atvejais pasiųsta Lietuvon Vil
niaus atvadavimo reikalams — 
šimtas tūkstančių auksinų.

Aukautojams ir prakalbų ren
gėjams, varde Vilniaus Atvada
vimo Komiteto, tariu širdingą 
ačiū!

M. L. Vasiliauskas, 
Komiteto Sekretorius.

I IŠRADĖJAI
X Prisiųskite man savo braiži- X 
T nius išradimo išegzaminavimui. j 
t Reikalaukite išradimų knygų- X 
X tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 4> 
T ri duodama dykai.
Į Rašykite Lietuviškai savo ad- X 
X vokatui. t +
? Martin Labiner t 
? 15 PARK ROW, NEW YORK t 
X Registr. Patentų Adv. (Dr.) X

GT SKAITYTOJAMS ^3
Kurių prenumerata pa
sibaigė', visi gavote lai
škus su paraginimu at
naujinti. Visiems tiems 
ŠIS NUMERIS YRA 

PASKUTINIS.
Nenorėdami persiskir
ti su “Dirva” nei vienu 
numeriu, pasiskubinki
te prisiųsti prenumera
tos pinigus. Adm.

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!

AR JUS ŽINOTE, 
KAD -

Viena iš gražiausių Poezi
jos knygų jau atspausdin
ta ir galima ją šiandien 
gauti ?
Ar jus žinote, kad tokios 
knygos nebuvo ir nesiran
da visoj Amerikos Lietu
vių Literatūroj?
Argi jus nenorėtumėt jos 
turėti ?
O gal nežinote kur gauti ?
Na tai indėkite du dolariu 
į laišką arba išpirkite už 
$2 money orderį ir siųskit

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

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynes Gynėjų Laikr.

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

MAGDE. HAkt kaip man m ei 11 gal
vą t HbandUa'i visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko napagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!” < 

MAItE. "Na, tai kam tau kfst be
reikalingai ! žiūrėk, kokie mano plau- I Į 
lai graius, ivclnus ir lysti. O tai ? 
t jdčl, kad ai vartoju RUFFLES!" I

Kas tai yra RUFFLES? Ar j 
tai gyduolė? Nel! Ar kve- I 
piantjs vanduo? Ne!! RUF- | 
FLES yra tai paprasčiausis | 
plaukų ir odos sustiprintojis, |

| kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 1 
i but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
| smagesnio už čystą neniežinčig. galvos odą?

K UFFLEJ »
| panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
| pleiskanas, o savaitės laike jų jau nęi žymės neliks! Paskui tik retkar- 
I čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
j , Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
| 65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
į pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
j atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

— F. AD. RICHTER Cf CO., 3?M30 Broadway, New York——

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminąvimas už $1.00

Mano ypatiški ištyrinėjimai metodų vartojamų Europos Kliniko
se Berline, Londone, Vienoj, Paryžiuj ir Romoj ir mano 21 metų 
bandymai gydyme keblių ir užsisenėjusiu ligų vyrų ir moterų duo
da map progą pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Che
miškus išbandymus ir -visus moksliškus budus išradimui jūsų nege
rumo priežasties. Niekados pas mane nėra spėliojimų.

Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga tau butų, ar kaip nustojęs vil
ties butum, nepasiduok ir nenustok vilties. Ateik pas mane.

Gydau speciales vyrų ir moterų ligas, kaip Kraujo, Odos, Skilvio, 
Inkstų, Kepenų, Plaučių, Nervų, širdies. Nosies ir Gerklės. Su pa
galba X-Ray ir Elektrikos ir mano moderniškais medikaliais budais 
jus gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.

____  pas mane, aš kuogeriausia pagelbėsiu tame.
Aš vartoju Garsius Kraujo Vaistus 606 ir 914.

Visas mano gydymo būdas ra visiškai Peskąusmis.
Jus galit pasitikėt ant teisingo pasakymo apie jūsų stovį, 'teisingo reikalų vedimo ir geriausio gydy

mo tokia kaina, kokią jus išgalit mokėti.
Jeigu jūsų liga nebūtų pagydoma, aš tą tuoj pasakysiu, 

laiku sugrįšite j savo sveikatą.

įleidimas Prof. Ehrlich’o 606 Vaistų 
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik

Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Dr. BAILEY “Specjjalistas”
Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare

5511 Euclid Ąvenue
Prie E. 55 St. Butas 222. Antros lubos 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
kasdien. Nedeliomis 10 iki 1 po pietų.

© 
© 
© 
©
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir "kada tik at-

Tai yra mano
Mediciną

paveikslas. Atėję pamatysit, 
praktikavau per 40 metų.

Mokslą, Registruotas, su LeidimuBaigęa __________ ________ I _
Gydytojas, Specialistas Chronišką
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Tautiška šventė. Leituvos he-1 Kiaušiniai atpinga. Kaip iš 
priklausomybės šventė, kuri iš-Įmarketų praneša' visai švieži 
puola vasario 16 d, sekančią se- kaušiniai dabar perkami po 56 
rėdą, Clevelande bus apvaik
ščiojama nedėlioj, vasario 13 d. i $1.15 
iš priežasties atsilankymo čia su 
prakalba D-ro D. Alseikos. Vi
si sueikite į Lietuvių Svetainę, j 
6835 Superior avė., -nuo 5 vai. | 
vakarę. Atsibu's prakalbos. I

Dr. Alseika pagina iš Vilniaus 
ir tenai buvo laike Lenkų už
grobimo. Bus žingeidu išgirs
ti jo kalbą.

centus, kuomet buvo pakilę iki 
už tuziną.

guma paprastų darbininkų nei 
ant grabo neturi. Amėrikos Le
giono nariai pradėjo rūpintis to
kių apleistųjų palaidojimu, nes 
jų giminės neturi iš ko ir kiti 
visai nenori.

Išviso

■ t .« . -V-T-'

»Dir umuMii
(THE FIEL 

The only Lithuuiin Publi 
Published Weekly at Clei 

Ohio Lithuanian Pu) 
'Yearly Subscriptio 

In the .United States ..... 
Canada and Mexico .... 
Lithuania and other conn 

Advertising rates on
All communication I

”DIRV
7W7 SUPERIOR AVE. Q

I M. Petrauskas Sugrįžta | Jau Pradės". Važinėti 
n. ‘Dirvos’ redaktorius Kar-I Kaip matome, viena Jš se-

ku‘lkX'va’idž7uiPavičius gaYr° įš Londono | niausiu Britiškų garlaivių kom- 
»pir_jnuo- musų Kompozitoriaus panijų, kokios dabar gyvuoja, 

Petrausko sekančią ži- The Royal Mail Steam Packet 
už siuntinėjimą-11^' ‘‘Pagaliaus išvažiuoju Į Company, įsteigta 1839 metais, 
■laikraščio, kuris 2 vasario Amerikon. Tikiu | daro kitą didelį žygį, pradėda- 
'galimybės lavin- pasimatysime.” ma šiaurinio. Atlantiko vežioji-

u», Kiti gaunamieji jš I Taigi, šiose'dienose gerb. Irią nuo New Yorko į Europą,
Amerikos ir kitur laikraščiai. N“-* Petrauskas jau bus SU- į Cherbourg, Southampton ir

- • ’ • Ip-rižes. Hamburg portus, su trimis'pui-
I kiais moderniškais garlaiviais 
po suvirs 15,000 tonų syaros. 

į The Royal Mail nuo senai pa-' 
sižymėjus savo puikiausiu • pa
tarnavimu ir patogumais pasa
itams ir, suprantame, kad nau
jas jos patarnavimas nebus iš 
to seno jos papročio išlenktas.

Svarba Rdyal Mail linijos ga
li' būti paimtą iš fakto, kad ji 
turi nuosavybėje ir, kontroliuo- 
je milijonus1 tonų laivų; ir yta 
gerai, žinoma beveik viso' pasau- 

, lio portuose. . Pavyzdžio delei, 
laivai turi atskirus trečios kle- 
sos įrengimus su atskirais val
gyklų .kambariais, -ši kompa
nija kaipo užtikrinimą savo pa— 

i sisekimo paskelbia, kad ji ati- 
I daro savo ofisą New, .Yorke-ir 
. kitus ofisus Chicagoj, Seattle 
- ir Vancouver prie jau dabar 
i esančio ofiso Halifax mieste. 

Toliau, ji turi modemiškas pri-

PADĖKA
Mes, 9-to pėst. L. K. Vyte- Į 

nio pulko 2-ros l._——. 
kuopos kareiviai, tariame 
vos” redakcijai Amerikoje šir
dingą ačiū 
mums 
duoda 
tis, kaip ir kiti gaunamieji jš!

savo 
mums

stoves New Yorko porte ant: 
North River netoli Christopher- 
Street.

Linkime širdingai pasekmių 
šiai Kompanijai jos dideliuose 
žygiuose ir žinome iš jos praei
ties patyrimo, kad ji turės di
deles pasekmęs

j Miego liga platinasi.
i čia yra užmigusių apie 20 ypa- j utarninke ant Woodland avė. Į 
. tj ir vis palengva daugiau ta susimušus dviem automobiliam, 
liga pradeda sirgti. Raupai ir-|vienas jų apvirto ir "likosi už- 
gi mieste platinasi. į mu§ta 5: metų mergaitė, Pain- Į

‘ ter’io duktė, vietinio milijonie-i
Pereitą panedėlį Huron rd. Ii-Liaua/Tėvai tuo terpu buvoį 

gonbutyj mirė pažymus rašyto- lNew Yorke, vakiavo vaikai su 
jas H. S. Hali, 46 m. amžiaus | tarnajS) kurie jrgi nukentėjo su . 
žmogus. Jį paėmė vėžio liga. Į mažesniu mergaitės broliuku.

nmcunuo n ix.cc. .c.... .

Tikimės, kad ir toliau gerbia- gUz€S. 
moji redakcija musų neužmirš.

Kareivių vardu:
Viršila Vitkauskas’ Leonas, 
9-to pėst. L. K. Vytenio p.
2-ros kulkosvaidžių kuopos 
Švietimo Komisijėlės pirm..

ir.ykareivių knygynėlio 
vedėjas.

yeikiančioji armija.

Naujausios Dainos
(A. Aleksio muzika)

Ak, myliu Tėvynę ...... 1
Graži čia Giružė........ .-.... 1
Ginkim šalį Lietuvos........ I
Meile Uždegta ■ Krūtinė ... I 
Meilė........
Mes Grįšim Ten ................
L. V. Himnas !
Visuomet Širdis (Surakinta
Gaunama “Dirvos” Krautuvėje. 

Yra chorams ir solo dainos.
Su užsakymais siųskit ir pini

gus.

75c 
50c 
50c 
65c 
40c 
75c 
25c 
60c

Published and

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

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
Kampas Cramb Avenue.

ir No 7

Kor
Eur

Na-

laikė

PRANEŠIMAS!

.85
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© DIDELĖ NAUJIENA VISIEMS. ©
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Skersai gatvės prieš “Dirvą” 
rengiamas statyti didelis ’teat
ras.

?

A. B-vės šėrininkai 
susirinkimą pereitą pane- 
vakarą, kur buvo kalbama

Nedėlioj, nuo 2 vai. po pietų, 
Goodrich Name, atsibus ALTS. 
18 kuopos susirinkimas, 
riai kviečiami dalyvauti.

Kaip ir senovėje. Iš priežas
ties banditų veikimo, Omaha 
mieste, Neb., policistams paga
minta neperšaunami apdanga
lo, omo Vtoilmoo Tonapie krutinės. Jau tokie 

iki šiolei visi buvo su- 
muzejuose.... Kurie 

kan žmonijos istorijoje 
tik pasikartoja, «turi tie-

©©z■ _ __ __  , .
(g) nesuskaitomų "daugybę.- Yra visokių *vaistų ir receptų nuo jyai-
(@) riaušių 'ligų. Nepraleiskit progos nusipirkti tų knygų, o busit už-
(g) ganėdinti. Kaina $1.10 ir lapelis duodamas. Nereik registruoti
©laiškų, tik išpirkt monejr orderius. ' (7-1

Adr: W. L. MATULIONIS, Post Office, West Frankfort, Ill. USA.(g) - ©
©©©©©@©©©©@@@©©@©@©©@©©@@©

$10.00 MEGSTINIS SUPAMAS 
1-3 Mažiau

o*7v icvcptų ii aiapuyi 
t© greito jos išpardavimi 
© 
©

PA N

’er Helsingforsą pran 
A likus pasirašyta Le 
įjos taikos sutartis.

Brazi!, Ind. — Du tr 

susimušė ir likosi suit 

žm. Viename važiavo 

vią partija.

New York. — Brookl 

siditrė du tramvajai ir 

laimėje sužeista 15 žn

Iš DARBININK 
JUDĖJIMO

Bostone prof. Chener 

bis, kad galvos skaudėji: 

dyti geriausias būdas 

bnmon bile guziką (til 

Ida jo praryti....).

Kitą nedėldienį, vasario 20 d., 
Goodrich name bus Liet. Pilie
čių Sąjungos skyriaus susirinki
mas nuo 1 vai., nuo 2 vai. toje 
pačioje vietoje atsibus TMD. 20 
kuopos susirinkimas.

L. 
savo 
dėlio 
apie įvairius dalykus ir apie pa
vedimą balsų. Likosi nutarta 
pavesti tam pačiam, pil. J. O. 
Sirvydui, kaip ir pereitą sykį. 
Gavę blankas, šėrininkai malo
nės atnešti jas “Dirvos” redak- 
cijon, kaip anuo sykiu.

Detroit avė. važinėtoj ai ne
galės spėt į darbą: gatvekarių i 
kompanija nutarė apmažint te-1 
nai karų ėjimą dėlto, kad į tas 
sritis važiuojantieji priemiesčių 
gyventojai nubalsavo nemokėti 
pabrangintų kainų.

Laimingas valkata. Ant ta- 
vorinio vagono važiavo tūlas I 
valkata į kitą miestą; darbinin- Į 
kai jį suradę numetė. Netoli i 
važiavęs trūkis nuvirto nuo re
lių, tas vagonas sumuštas į da
leles, ir jis taip išliko gyvas.

SLA. 14 kuopoj “komunistai” 
vis nori savo tvarką, daryt. Bu
vo nutarta parengt vakarėlį ir 
iš jų inėjo komisijon; jie norėjo 
rengt gavėnioj būtinai, bet ne
surengė ir paskui visai atsisa
kė iš komisijos, kam reikėjo iš
rinkti kitus. Išrinkus kitas ypa- 
tas, bolševikai padavė įnešimą 
pusę pelno paskirt kokiems ten 
politiškiems nukentėjusiems. — 
Dar paukštis ore, o jau jie puo
dą rengia, nepaisydami ar bps 
kokia nauda. Tas jų sumany
mas atmesta.

Clevelandan nuolatos parga
benama žuvusieji Francuzijoje 
kareiviai, paeiną iš šio miesto, 
palaidojimui. Nekurie iš jų, 
turtingų šeimynų sunai, turi 
iškilmingas laidotuves, bet dau-

A. Mockevičius, 14 SLA. kuo
pos /sekretorius, paskiria SLA. 
nariams ar ne nariams 1921 m. į 
kalendorių, kas prisiųs/jam an
trašų vietinių Lietuvių nepri
gulinčių prie Susivienijimo. — 
Jo antraašs: 1140 Dallas rd.

Representative Realty Com
pany, didelė namų pirkimo ir 
pardavimo įstaiga Clevelande, 
įrengė savo naujų ofisą-skyrių 
“Dirvos^’ (A. B. Bartoševičiaus) 
name; to skyriaus vedėjas yra 
p. Bartoševičius.

Pajieškau brolio Antano Ba
nio, Kauno apsk., iš Jurkupių, 
seniau gyveno Chicago j. Mel
džiu paties arba žinančių atsi
šaukti šiuo adresu:, (7) 
Stanley Banis, Care of R. M. 
Bradley, Rocky River, O.
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COLUMBIA 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir
kti Grofofonus ir jų reik

menis.
Atdara vakarais

KAUNO
Krautuve

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

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; - Ruomuva; 
Vaidilutė; Liepbnų 
Vakaro Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1:65

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

DIDYBĖ
ŽMONIJOS KELIAS 
GIMDYMO 

SLĖPINIAI'

IG. USEVICH
Lietuviška Aptieka

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mane bi
le kada.

2343 Professor St., S. W.
Alabama' valstijoj naktiniai 

raiteliai, apsimaskavę patįs ir 
arklius, jodinėjo po ūkininkus 
ir gr'ąsino nelaikyti ne-unijistų 
darbininkų. Tas įsakymas pa
liečia ūkių nuomuotojus ir sa
vininkus;

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė . plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto. Šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Clair Ave.

Central 1690' Main 2061

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

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

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas

'6127 St. Clair Avenue 
šalę North American Banko 

Atdaras vakarais.
.....................-i.......rt..................r*

SUSEKTA KOAVERSTI TRIJ
Lenkai vis dar Di 

kiečiais i

AŠ PARDAVIAU SAVO 
DANTŲ TAISYMO 

OFISĄ
.45
.30

Reikalaukit 
’’Dirvos” Administracijoj

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptięko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki
nant dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Prin. 1361

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

Atidarė
LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ’

8811 SUPERIOR AVĖ.
Teisingai patarnaujame'visiems!

Sutaupysit
5 iki \ musų

f f $42.50 4-rių Stulpų Lova

Yz Mažiau

aržuolo; subudavota is 
Gražjai is-

Kieto 
3-colių storumo.
.dirbti.- Pilno didumo.

$38.75 Supami Krė
slai 1-3 Mažiau 

$25.83

$6.67
Pilno didumo 
supami krės
lai; drūčiai iš
pinti. R u dio s 
spalvos išžiu- 

•I ra.

UŽ- 
sc
ant

Pintu 
pakliu, 
dynė 

sprenžinų ir
aksomu ap
dengta; iš- 
dirbimas la
bai gražus.

$25.83

VOKIETIJA ATS 
JAIJOSREKAL 
S. VALSTIJŲ T

lai 
šarvai 
krauti 
sako, 
viskas 
są!

©
©Nauja Knyga

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
b Branch Ofisas

Sale North American Banko
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

buvusį 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.

i “RECEPTAI IR SEKRETAI” (apsisaugojimas nuo 
įvairių ligų), nuo visokių 'epidemijų, kokios jos nebūtų; išviso yra 
390 receptų ir slaptybių. Kaina buvo $2, dabar kaina tik $1 del 

r______jo. Ji turi rastis pas kiekvienų suaugusį vy
rų ir moterį. — Reikalingi aggfltai-platintojai. Agentams duoda- 
ma 40 nuoš. Prie knygos duodama labai naudingos informacijos, 

(g) kurios knygoje negali būti parašytos: “Slaptybės”. Knyga turi 
zgj pirmos klesos teises. — Amerikoj žmonės, daugiausia turi vidurių 
— ligas, inkstų.- ir kepenų ir odos ligas. Visokios formos išbėrimai 

yra sunkiausias gydymas kada užsisenėja. Mokyti žmonės nelaiko 
jokio spuogelio, nelaukia kol jis pagimdys jų kelis tuzinus arba
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kur mano pacientai ir'draugai gaus taip 
pat gerą ir atsakantį dantų taisymo darbą 
ir mandagų patarnavimą, kokį aš visados 
suteikiau, pirmiau senoje mano vietoje, i

Visas darbas pilnai gvarantuojamas.

DR. RAY R. SMITH — Dantistas 
6701 St. Clair Avenue

Atdara vakarais išskyrus Seredą ir Nedėlią

B. G. VALIUŠIS
O FOTOGRAFAS

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.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

$315 TRIJŲ ŠMOTŲ VIEŠOJO KAM
BARIO RAKANDAI — 1-2-Mažiau
86 colių sėdynė, didelis krėslas ir vienas supa

mas krėslas su minkštais užpakaliais. Nuimamos 
sprenžinų sėdynės. Gražaus darbo ir oda apvilkta.

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimą— 

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 ndminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue N Princeton 466

Prospect 2420 » Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Gęperališki perkrąųstytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų.- Rakandus pa

kuojant, išleidžianti ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Rakandų 
Išpardavime

$250 Trijų Šmotų Miegamojo J 
Kambario Rakandai 1-3 Mažiau
Karalienės Annes arba Louis XVI Periodo stilius; 
44 colių komoda, 36 colių šėputė ir graži “to va; iš 
parinkto Amerikoniško medžio. ’ Geriausio darbo ir 
saugios nuo dulkių.

$32.50 KOMODOS NUMAŽIN
TA ant 1-3 — UŽ $21.67

Tvirto aržuolo priešakiš ir viršus; 
gražiai gelsvai nudažyta. Miera 38 
coliai su 18x30 colių veidrodžiu.
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..Ohio valst. industrijo 

eitą savaitę geležies ir 

darbai pasižymėjo no 

mu darbininkams algų - 

ries paskiros kompanijos 

šė po 20 nuoš. Kada to 

gos normaliai veiks, nu 

mas algų palies daugiau 

darbininku Mahoning 1 

Ohio ir Shenango klonyj 

sylvanijos valstijoje.

Taipgi panašiu pasie 

didžiąją plieno korporai 

taigos bėgyje poros ai 

mėnesio,-

E Akrono pranešam 

pernauja pradeda gėrėt 
išdirtystės. Goodyear 

nija rengiasi pradėt dus 

darbo padaryti.

Williamson, W. Va, 

tnuose angliakasiu st 

kurie pereita vasarą si 

su kompanijos detektiv 

statyta įvairus lindimui 

tie išpasakoja matę abi ] 

spaudančias ir matė kai 

krito negyvi ant kelio.

Kompanija nori ne 

darbininkus apkaltinti ž 

dystėje.

Albany, N. Y, kur eii 

•vekariu darbininką streil 

neitą savaitę dar ir snie, 

ra padėjo streikeriams s 

lalizuoti gatvinį tramvi 

dėjimą. Streikuoja 1,2 

-Streikas, gan opus, net 

josjmilicija pribuvo tvar 

žiūrėjimui. Darbininką 

priešino algą numažinimi

"Atsisako nuo S5. Grea 

Mont — Čionai bedarbį 

nės griežtai atsisakė in 

dieną už siūlomus jiems 

ir reikalauja mokėti 55.

• Oak Creek, Col; — I 

snįozijai kasykloje už{ 

darbininkai. Trįjų bv 
' surasti'
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Nauja liga. — Wauke; 

apsirgo 8 m. mergaitė t 

dinama kalbos 'liga: ji 

be perstojo jau antra sai 

net naktį nepaliauja.

Kuboj orlaivyje užsim 

,-Suv. Valstijų lakūnai, 

jiems atsitiko nelaimėb

^^prĮąi^š sudužo.


