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Komunistai Rengia
Europai Revoliuciją

SUSEKTA KOMUNISTŲ SUOKALBIS NU
VERSTI TRIJŲ EUROPOS VALSYBIŲ 

VALDŽIAS; ,

Lenkai vis dar Dūksta ir Rengiasi Karen su 
kiečiais del Plebiscito Žemių.

Vo

VOKIETIJA ATSISAKO MOKĖTI FRANCUZI
JAI JOS REIKALAUJAMĄ SUMĄ IR PRAŠO 
S. VALSTIJŲ TARPININKANTI TAIKYME.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

. .Ohio valst. industrijose per
eitą savaitę geležies ir plieno 
darbai pasižymėjo numažini
mu darbininkams algų — įvai
rios paskiros kompanijos numu
šė po 20 nuoš. Kada tos įstai
gos normaliai veiks, numažini
mai algų palies daugiau 40,000 
darbininkų Mahoning klonyje, 
Ohio ir Shenango klonyj, Penn- 
sylvanijos valstijoje.

Taipgi panašiai pasielgs ir 
didžiųjų plieno korporacijų įs
taigos bėgyje poros ar vieno 
mėnesio,'

Iš Aikrono prariešama, kad 
pernaują .pradeda gerėti gurno 
Išdirbystėsl Goodyear Kompa
nija rengiasi pradėt dusyk įlėk 
darbo padaryti.

Williamson, W. Va., tardy
muose angliakasių streikerių, 
kurie pereitą, vasarą Susišaudė 
su kompanijos (tetekti vais, pa- 

’ statytą įvairus liudininkai, ku
rie išpasakoja matę abi pusi be
simaudančiais ir matė kaip vyrai 
krito negyvi ant kelio.

Kompanija nori nekuriups 
darbininkus apkaltinti žmogžu
dystėje. >

Albany, N. Y., kur eina gat- 
vekarių darbininkų streikas, pe
reitą savaitę dar ir sniego aud
ra padėjo streikeriams sudemo- 
ralizuoti gatvinį tramvajų ju
dėjimą. Streikuoja 1,200 žm.

-Streikas., gan opus, net valsti
jos "milicija pribuvo tvarkos už- 
žiūrėjimui. Darbininkai pasi
priešino algų numažinimui.

'Atsisako nuo $5. Great Falls,;
Mont. — čionai bedarbiai žmoy-* 
nes griežtai atsisakė imti $5 į 
dieną už siūlomus jiems darbus 
ir reikalauja mokėti $5.50.

.’ Oak Creek, Col. — Kilus ęk- 
sWozijai kasykloje užgriuvo 5 
darbininkai. Trijų lavonai jau 
surasti’.

’SUOKALBIAI PRIEŠ 
EUROPOS VAL

DŽIAS
Paryžius. — Susekta pla

tus komunistų suokalbiai 
nuvertimui Francuzijos, Is
panijos ir Italijos “buržujiš
kų” valdžių. Tokiam žy
giui komunistai paskyrė,ge
gužio 1 dieną. ,

Francųzijbs atstovų buto 
du nariu komunistu areštą- 
vūs tie dalykai paaiškėjo.

Taipgi atėjo žinios iš Ita
lijos, kad Milane irgi suo
kalbis ruoštas. Ispanijos 
valdžiai pasisekę prieiti prie 
dokumentij savo šalyje.

Francuzijoje organizuoja- ; 
mi darbininkų sovietai ir jų< 
sostinė yra Brest mieste,— 
kaip policija-susekė, r Jų pa
siryžimu yra užimti gelžke- : 
liūs, bankus ir transportą- ' 
ciją ir visą civilę tarnybą.

Suareštuotas Francuzijos 
komunistų laikraščio redak- ’ 
torius ir pagauta jam išra
šytas čekis ant 20,000 fran- | 
kų, išduotas per Berlino 
banką. Manoma, kad kas 1 
nors, gal Rusai bolševikai, 1 
kiek galėdami priduoda pi- 1 
nigų- j

Musų Bėdos su Lenkais 
McADOO NORI LIETUVOS 

PRIPAŽINIMO.
New York, vas. 16 d. — 

Buvęs Suv. Valstijų Iždo Mi- 
nisteris W. McAdoo pasiuntė 
Valstybės Sekretoriui Colby 
prašymą pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę. Savo laiš
ke McAddo sako:

“Buvimas Lenkų kareivių 
ant Lietuvos žemių yra lau
žymas taikos sutarties, kuria 
sovietų Rusija sutiko pagerb
ti Lietuvos neutralumą tolei, 
kolei kitos tautos ją pagerbs. 
Tame (Lenkų esume) yra 
vojus užpuolimo. Rusijos 
reikiai jau renkami prie 
bežiaus tam tikslui.”

(McAdoo yra Prezidento Wilso- 
no žentas.)

pa- 
ka-
ru-

Londonas, vas. 10 d. — Ru
sijos Sovietų valdžia pranešė 
Lietuvai, kad jei Lietuva leis 
Tautų Lygos armijai užimti Vil
niaus žemes laikymui tenai ple
biscito, tai Rutsija tą Lietuvos 
pasielgimą laikys aiškiu karės 
žygiu prieš Rusiją. Ta 
Londone gauta oficialiai.

žinia

Lenkai eina prie Prūsų 
sienos. Iš Berlin o skelbia
ma, kad apie 212,000 Lenkų 
kariumenės sukoncentruota 
prie Lenkų-Vokiečių rube- 
žiaus. Sykiu tame praneši
me nurodoma Lenkų armi
jos išdalinimai ir paliudy
mai, kad Lenkija visai nesi
ima demobilizavimo savo 
kariumenės.

ne

[N-

Bostone prof. Chenery skel
bia, kad galvos skaudėjimui gy
dyti geriausias būdas įsidėti 
burnon bile guziką (tik nerei
kia jo praryti....).

er Helsingforsą pranešama, 
. likus pasirašyta Lenkų ir 
sijos taikos sutartis. ’

?ia

us;
38

-Brazil, Ind. — Du tramvajai 
susimušė ir likosi- sužeista 25 
žm. Viename važiavo laidotu
vių partija.

New York. •— Brooklyne su
sidūrė du tramvajai ir toje ne
laimėje sužeista 15 žmonių.

Nauja liga. — Waukegan, UI. 
apsirgo 8 m. mergaitė taip va
dinama kalbos ^ liga: ji kalba 
be perstojo jau antra savaitė — 
įiet naktį nepaliauja.

Kuboj orlaivyje užsimušė du 
Suv. Valstijų lakūnai, kuomet 
jkims atsitiko nelaimėb6e Oph 
i^Jorlaivis sudužo.

Atsisako Mokėti
Berlinas. — Vokietijos fi

nansų ministerija priėjo iš
vedimi, kad daugiausia ką 
Vokietija gali mokėti atly
ginimo už karės nuostolius 
Francuzijai yra 150,000,000- 
000 markių, inimant j tai 
jau mokėtą pinigais ir dai
ktais sumą. Ta galima mo
kėti suma butų išmokėta j 
30 metų.

Je’gu Vokietijai Londono 
konferencijoj nebus- leista 
jos išlygos svarstymui sta
tyti, Vokietija visai sako 
toje konferencijoje, nuskir
toje ant kovo 1 d., nedaly
vaus.

Suv. Valstijas Vokiečiai 
siūlo paimti taikytoju.

Šaudo į Amerikonus
Tokio, Japonija. — Neži

nia kas nakties laike Vla
divostoke pradėjo šaudyt Į 
Amerikos kariško laivyno 
jūreivius.

Amerikonai, su pagalba 
Rusų policijos, suėmė kelis 
kitus Rusus, prigulėjusius 
prie buvusio^ Kapelio armi
jos. Kaip spėjama, užpuo
limas padarytas komunistų 
su tikslu sukiršinti Japoni
ją su Suv. Valstijomis.

Lietuvos Informacijos Biuras 
gavo sekamą kablegramą nuo 
B. -K. Balučio iš Kauno:

“Gavome užtikrintais žiniąs, 
jog Tautų Sąjungai gavus už
tvirtinimą paramos nuo abiejų 
valdžių, Tautų Sąjungos Plebis
cito Komisija, kuri dabar 
Varšavoje, paprašo Lenkų 
džios įsakymo demobilizuot 
gowskio kariumenę kaipo 
mą žingsnį -prie plebiscito, 
pieha kategoriškai atsisakė, sa
kydamas, jog Lenkų valdžia ne
gali priversti želgowskį. Komi
sijos atida buvo atkreipta į Len
kų atsakymą Tautų Sąjungai, 
kuriame Lenkai pažadėjo tik
tai moralę paramą. Mes esa
me pažadėję pilniausią itr šir
dingiausią paramą.

“Vasario 4 d. musų ųžrubeži- 
nis nusistatymas buvo išdėsty
tas Steigiamame Seime ir už- 
girtas užsitikėjimo balsavimu.

“Musų delegacija sugrįžo šią
nakt iš Varšavos Kaunan.,

“Yra pasitikima, jog Lietu
vos klausimus bus svarstomas 
Londono Konferencijoje.”

yra 
val- 
žel- 
pir- 
Sa-

Kanados degtinė beveik už- 
plukdė Suv. Valstijas per rube- 
žių. Dikčiai jos įgabenama per 
Detroitą. Kanadinė parduoda
ma visai pigiai, dėlto daugybė 
ją ir perka, nežiūrėdami dide
lių bausmių.

Audroj Žuvo 29 Žm.
Oconee, Ga. — Pereitos 

savaitės gale čia siaučiant 
audrai padaryta baisybė di
delių nuostolių ir žuvo apie 
30 žmonių, šalip daugybės 
sužeistų. Nuostolių suga
dintais ir sugriautais na
mais pasidarė ant $600,000.

Naujas išradimas. Law
rence, Kas. — D-rė Martha 
Bacon skelbia, kad žmogaus 
pėdos yra tai paveikslai jo 
budo. Ji tyrinėja pėdas iš 
paveikslų, t. y. atspaudžia 
pėdų žymes ant popieros ir 
iš to daro išvedžiojimus, su- 
lyk kurių ji aišikina, kad 
kokį žmogus gyvenimą ve
da galima pažint iš jo pėdų. 
-Na dabar proga žinoti vi

siems pirm apsivedimo kokį 
gyvenimą vedė jo arba jos 
mylimasis.

■ MIRE CLEVELANDO
VYSKUPAS

! Knoxville, Tenn. — Subatoj,
■ vasario 12 d., po pietų, pasimi-
■ rė čia Cleveland© diecezijos vys- 
i kūpąs Jonas Farrelly. Vysku

pas buvo tenai atsilankęs pas 
savo draugą ir staigu apsirgo; 
mirė nuo plaučių uždegimo. -

Kaip jam mirus diecezijos 
kancleri's paskelbė, vysk. Far
relly yra gimęs Tennessee val- 

". Jis gimė 
kovo 15 d. 1856 m?

Vyskupas Farrelly šią diece
ziją užėmė nuo ggužio 1 d. 1909 
m. Diecezija buvo įsteigta 1847 
m., ii, pirmas vyskupas buvo 
Amadeus Rappe. Po jo buvo 
dar du vyskupai ir Farrelly bu
vo ketvirtas.

. Šv. Jorio katedros varpas, su
žinojus apie mirtį, suskambino 
64 sykius* nuo ko Clevelandie- 
čiai katalikai sužinojo, jog jų 
vadovas persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Apie jo ligą buvo pla
čiai spaudoje pranešta. ’šioje 
diecezijoje priskaitoma apie pu1- 
sė milijono katalikų.
?• 1894 m. kun. Farrelly buvo j 
paskirtas dvasišku direktorium . 
Amerikonų kolegijos Romoj.

BRUZDĖJIMAS AIRI
JOJE

Dublinas. — Susirėmime 
su policija šaudymuose žu
vo vienas Airis pereitą pėt- 
nyčią. Keletas Airių buvo 
susirinkę prie vieno tilto, 
kur yra nuskirtas kariškas 
ruožtas, ir policijai parei
kalavus jų sustoti, žmonės 

i nepaklausė, dėlto policija 
paleido šuvius.

Kitame mieste buris Ai-jst*J0J’ tena* mir®- 
rių darė ataką ant kariu- kovo 15 d- 1®56 m? 
menės barakų; Jie laikėsi 
visą naktį ir nei vienas ne
nukentėjo, tečiaus užpuoli
kai nusprogino Nkampą ka
riumenės budinko.

Banfry mieste trįs šimtai 
civilių atakavo policijos ba
rakus vidurnaktyje. Pribu
vus pagalbai užpuolikai bu
vo atstumti. Sužeistas vie
nas saržentas; barakai ir 
artimi namai dikčiai apga
dinti.

Cork 
traukinį 
kareivis 
kitų. Atakai da»yta iš abie
jų vagono pusių) nes viena
me vagone važiavo 30 ka
reivių.

Vasario 16 d. kitoj vietoj už
puolus kareivius vežusį trūkį, 
žuvo 8, du iš jų pačių Airių 
kareiviai.

mieste atakuojant 
nužudyta vienas 

ir sužeista keletas

VILNIUS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBE

Rašo Dr. D. Alseika.

ji

kol jie bent kiek 
ir ko! juos remia

tik kovos 
nereikia

kelias, 
supra- 
varto- 
reikia

ku- 
už 

Žy- 
su-

mu ir su gėlėmis patikdamo 
Lenkų kariumenę, taip pat bu
vome liudytojais ir daugelio ki
tų mums negeistinų apsireiški
mų. Nėra gal but dar gi šian
dien tame krašte absoliutės gy
ventojų daugumos, kuri nusi
stačiusi butų už Lenkiją, nes 

lyra nemažai dar gi iš sulenkin
tų musų viengenčių tokių, 
rie šiandien griežtai stovi 
Lietuvą, nekalbant jau apie 
dus, Gudus ir Rusus, -kurie
pranta gerai, kad jiems geres
nis išrokavimas būti su Lietu
va. Bet vis gi -kaip ne kaip 
Lenkijos šalininkų Vilniaus že
mėse yra labai daug ir mes tu
rime į tą domę atkreipti. Len
kų darbas tame krašte per ke
letą šimtų metų ant nieko, ne
nuėjo. Nevaržė jų darbą ir 
Rusų valdžia, o kuomet jau jie 
tame! krašte pradėjo viešpatau
ti, tai jau šimtus milijonų savo 
maridų leido tam reikalui. Mu
sų dvarponiams ir Lenkijos val
džiai būtinai norėjosi visus gy
ventojus padaryti Lenkais. Su
lenkinti ar Lenkai kunigai uo
liai toj pakraipoj darbavosi.

šiandien aliantai nori Vilniu
je ir Vilniaus krašte daryti/ ple
biscitą. Demokratingas ir tei
singas plebiscitas gali būti tik 
tuomet, jei jis yra daromas pas 
bent kiek apšviestus ir susipra
tusius žmones. Jei Lenkai tu
rėjo tiek daug laiko varyti savo 
politiką Vilniaus krašte laikyda-

(Užbaiga iš pereito num.) 
žinant Lenkijos padėtį, kad 
turi apie 200 milijonų dolarių 

skolos, kad už vieną šimtą Len
kų markių šiandien duoda tik 
12 centų, kad Lenkijos ekspor
tas yra 80 kartų mažesnis už 
importą, kad Lenkija tjj-ri dau
gybę priešų — kiekvienam Lie
tuviui turi būti aišku, kad Lie
tuvai butų pražūtis, jei musų 
Valdžia padarytų tokią sutartį 
su Lenkija. Ant 'kokio nors 
Lenkų nusileidimo nėra ko ti
kėtis, kol Lenkai valdo musų 
rytų žemes, 
turi pajiegų 
Francuzija.

Pasilieka
Tečiaus tą kovą 
sti /kaipo vien tik kovą 
jaut ginklus, žinoma, 
ginklus stiprinti, reikia daugin
ti ir stiprinti kariumenę ir šau
ly sąjungą, nes gali tas viskas 
būti dar reikalinga, jeigu ne 
užpuolimui, tai apsigynimui; bet 
■kartu su tuęmi turi būti varo
ma diplomatinė ir idėjinė kova. 
Musų diplomatai turi pasirū
pinti palaikyti gerus santikius 
su kitais kaimynais, ypač Ang- 
glija, Vokietija, Rusija ir prie- 
Baltijos valstybėmis.1'

Idėjinė kova — tai apšvieti
mo ir susipratimo platinimas 
sulenkėjusių ir sugudėjusįų Vil
niaus krašto gyventojų tarpe. 
Apie tą reikalą kaip tai mažai 
kalbama ir rašoma ne tik jau žmones tamsumoj, tai mums 
Amerikoj, bet ir neužimtoj Lie- bent keletą metų turi būti duo- 
tuvoj. Daug kam rodos, kad. la- įas kraštas valdyti ir apšvie- 
bai paprastai bus išrištas Vii- timas platinti.’ Ant plebiscito 
niaus klausimas, — užimsime dabar mes jokiu budu sutikti 
ir valdysime su ginklais. Vii- negalime; bet tas nereiškia, kad 
naiųs žemė turi būti musų ir ga- nėra reikalo jau dabar varyti

Kaip Bolševikai Valdo
Kopenhagen. — Ispanų so

cial demokratų atstovams Ru
sijoje Leninas pasakė: “Mes 
niekados nekalbėjom apie lais
vę. Mes tik praktikuojame pro
letariato diktatūrą mažumos 
vardu, nes kaimiečių klasė dar 
nepastojus proletariatu ir nėra 
su mumis. Taip bus iki jie pa
siduos.' Keblumas yra kad mes 
neturim industrialių dalykų ♦at
lyginimui kaimiečiams už jų 
produktus, ką nuo jų imam, ir 
per tai turim neliaujamai spau
sdinti popierinius pinigus. Ma
tyt, kad diktatūra turės tęstis 
apie 40 metų.”

Ar GALI KILT NAU
JA KARE?

Berlinas. — Berlino laik
raščiai skelbia apie kokį tai 
intemptą stovj^rp Ameri
kos ir Angliji Ir kad An
glija žuri į 
kaipo j apgiijkluotą’ kūną ir 
dėlto prisibijo šios šalies po
litiškų krypsnių. Kad An
glų oficialai neužgincija to 
esamo pavojaus, rašo Vokie
čių korespondentai, tas ma
itosi iš jų pačių. Net Lloyd New Yorke nuo “miego li- 
George esąs pasakęs, kad gos” jau mirė 47 ypatos 
jeigu ginklavimąsi nebus sausio 1 d. Pirmiau yra 
pertrauktas, tai nauja pa- dikčiai mirusių — viso su da- 
saulinė katastrofa neišven-partine skaitline pasidaro- 
gtina. 1 f Ina didelis skaičius.

IŠuv. ^Valstijas 
ykluota kūną ir

nuo 
irgi

ga-

na, o kaip ten yra su vietiniais 
gyventojais, kokie jų norai, ar 
jie bus ištikimi Lietuvos pilie
čiai — tas mažai kam rupi.

Mes besidarbuodami per pas
kutinius metus Vilniuje reikalo 
svarbumų labai atjaučiame,' nes 
buvome liudytojais, kaip ne vie
ną kartą Vilniaus ir kitų vietų 
gyventojai su dideliu džaaugs-

klastingai per savo ge- 
želgowskį užėmė musų 
Vilnių ir Vilniaus apie-

VILNIUS ŠAUKIASI 
MUSŲ RANKOS!

Ruoškime Pinigus Plebiscito 
Laimėjimui!

Trejus metus Lietusiai atlai
kė neprigulmybę ir atsigynė 
nuo visų priešų.

Liko paskutinis ir pavojin
giausias priešas LENKAI. Ne
pasisekus užimti visos Lietuvos, 
Lenkai 
nerolą 
sostinę 
linkės.

Aliantai Lenkus su Lietuviais 
betaikindami, sumanė plebisci
tą.

Lietuviai po ilgų pastangų ir 
derybų ant plebiscito turėjo su-- 
tikti, bet tik šiomis sąlygomis:

1. Kad Aliantai prieš plebis
citą pripažintų Lietuvos nepri
gulmybę (de1 jure), bent kaip 
Latviją ir Estoniją pripažino.

2. Kad Lenkai priimtų ir ant 
savęs atsakomybę, jei Rusai- 
bolševikai ką turėtų prieš ple
biscitą.

3. Kad Lietuviai turėtų ly
gias sąlygas agitacijai plebis
cito plote, kaip ir Lenkai; kad 
plebiscito plotą valdytų ne Len
kai, tik neutralė Aliantų pasių
sta kariumenė.

želgowskio dekretais. Del to 
‘seimo’ Lenkija bijo sukilimo 
Lietuvos rytų gyventojų ir Lie
tuvių kariumenės galimų ata
kų. Pilsudskis 'kreipėsi į Fran- 
euziją pagalbos. Francuzija ma
tomai atsisakė sudaryti milita- 
rį aliansą su nusibankrutijusia 
Lenkija ir patarė Lenkijai toki 
aliansą daryti su Rumanija.

Pilsudskis norėjo gauti Pran
cūzų pavelijimo pulti Lietuvą, 
bet pritarimo vėl matomai ne
gavo. Amerikietis korespon
dentas W. Williams praneša, 
kad Francuzijos oficialai pasa
kę Pilsudskiui: Jei Lenkija no
ri Aliantų prieteiystės, tai ji 
turi pasmerkt Želgowskio avan-
turą ir sugrąžinti Vilnių Lietu- 3-os 
vai. Lietuvos Atstovybės Pa
ryžiuje sekretorius Dobužiš' te
legrafuoja (vasario 4 d.): Ple
biscitas priimtas. Lietuva ne
trukus bus pripažinta'. Dalykai 
gerėja. Reikia rengtis plebisci
tui.”

maišus netekusių vertės Len
kiškų markių.

Atlikite šį darbą urnai, bet 
rūpestingai ir vienybėje. Lai
mėjimui plebiscito reikalinga 
tuojau nemažiau $50,000 pasių
sti Lietuvos Gynimo Komitetui. 
Tas komitetas žinos kaip ir kas 
daryti.

Amerikoje turime bent 150 
žymesnių Lietuvių kolonijų su 
gyventojų skaitlium apie 750,- 
000 žmonių. Sulyg škaitliaus 
gyvenančių Lietuvių kolonijos 
galima paskirstyti į šešias gru
pes : 
1-os grupės

2-os

kolonija surenka
$2,000
$1,500
$1,000
.$500
$250 

kiek išgali, 
atstovai kolonijose 

posėdžiuose arba

Telegramai praneša, kad Liei- 
tuvių Valdžia ir Aliantų Valsty
bės per Tautų Lygą plebiscito 
klausime jau susitaikė ir plebis
citas neužilgo įvyks. Kada ir 
kur išgirsime vėliau.

Lenkai prisibijo to plebisci
to. Lietuvos žydai ir Baltgu- 
džiai matomai bus už Lietuvą. 
želgowskis bando sušaukti Len
kų seimą Vilniuje ir prijungti 
Vilnių prie1 Lenkijos. Lenkų 
seimas nerinktas, bet paskirtas

Amerikiečiai! Atėjo ypatin
gos svarbos valanda. Ginkime 
savo sostinę. Vilnius ir Lietu
vos rytų žemės plotai, miškai, 
ežerai ir kiti turtai turi ir gali 
būti musų rankose. Pasirody- 
kime dar kartą susipratusiais 
Lietuvos piliečiais. Nuo balsa
vimo prigulės kam tie plotai ir 
tie turtai teks: Lietuvai ar Len
kijai! Lietuvių tautos garbė ir 
interesas neleidžia dviejų nuo
monių: Lietuvos miestai ir že
mės turi Lietuvai ir prigulėti. 
Lenkų agitatoriai mėgins gy
ventojus klaidinti melagystė
mis, tylėti mes negalime. Prieš 
Lelnkų agitaciją sudarykime 
dvigubai smarkesnę agitaciją, 
šventam tikslui padėti Jūsų do
leriai, Amerikiečiai, atsvers

4- os
5- os
6- os

Draugijų 
savo ekstra
masiniuose mitinguose nutarki
te prie katros kategorijos kolo
nija priguli.

iNepriguImingos Lietuvos lai
svės šventės savaitėj (vasario 
16 d.) tegul bus Vilniaus ir Lie
tuvos rytų atvadavimo šventė. 
Tenelieka nei vienos kolonijos, 
nei vienos draugijos, -nei vieno 
šiek-tieJ< pasiturinčio Lietuvio, 
kas neatneštų aukos šiam ne
apsakomos svarbos1 dalykui. Di
desnės kolonijos duokite pavyz- l 
dį mažesnėms ir prigelbėkite 
joms savo užduotį atlikti. Per 
tas kelias dienas pamėginkite 
pradžiai surinkti visą $50,000. 
Persigandę Lenkai neteks drą
sos. Tai bus garbės vainikas 
visai Lietuvių milžiniškai ko
vai už Lietuvos laisvę.

DARBAN, AMERIKOS LIE
TUVIAI!

Lietuvos Misija Amerikoje. |

ten susipratimo darbą. Jeigu 
dar gi su ginklais mes Vilnių 
atvaduosime, mes negalėsime 
moraliai turėti Vilnių ir Rytų 
žemes, jei dideQis gyventojų 
skaičius bus mums priešingi. 
Negalime 20 amžiuje su durtu
vais valdyti ir su durtuvais su
sipratimą platinti. Mes platin
dami susipratimą per knygas, 
laikraščius ir pasikalbėjimą, tu
rime patraukti musų pusėn sa
vo sulenkėjusius viengenčius nė 
tik dėlto, kad -toks musų intere
sas, bet kad toks jų interesas. 
Neprivalome žinoma mes jiems 
tuoj liepti ir Lietuviškai pradė
ti kalbėti. Ne tas yra šiandien 
svarbu, bet tas, kad jie jaustus 
to krašto piliečiais, kad jie su
prastų, jog jie patįs dalyvaus 
krašto valdyme, kad jie tokiu 
budu galės patįs* pagerinti savo 
skurdų gyvenimą, nelaukiant. 
kaip ubagai dovanų iš Lenkijos, 
kurių žinoma ir negautų. -

Tokiais keliais mes turime 
žengti prie Vilniaus ir visų Ry
tų žemių atvadavimo, ir aš pil
nai tikiu, kad -taip darant mes 
tikslą pasieksime.

Vilnius šiandien yra musų 
tikros ir tvirtos nepriklausomy
bės obalsis. Tik turėdami Vil
nių mes galėsime būti tikri sa
vo laisve ir nepriklausomybe.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.



I Iš Lietuviu Gyvenimo

Į DETROITO ŽINIOS Į

A. L. T. Sandaros 29 kuopa 
vasario 5 d. surengė pasilinks
minimo vakarą. Buvo vaidinta 
Gužučio veikalas — “Gudri na
šlė”; vaidintojai savo roles at
liko stebėtinai gerai ir dėlto 
publikoje matėsi didelio užsi- 
ganėdinimo. Po vaidinimui bu-i: 
vo šokiai. Svečių buvo pilna 
salė ir visi ypatingai gražiai už-1 
silaikė. Sakoma, rengėjams li
ko apie puskapis dolarių pelno.

Svečias.

daug juoko. Sekė vėl dainos ir 
merginų choras sudainavo “Se
sutėle” ir “Vargdienėlė;” vyrų 
kvartetas dainavo — “Kada

Vietos L. L. Paskolos stotis 
pradėjo organizuotis prie nau
jo Lietuvos Gynimo Paskolos 
vajaus, kuris prasidės pirmą 
dieną balandžio. Nutarė užkvie
sti visas vietos draugijas ir or
ganizacijų kuopas prie to pra
kilnaus darbo. Išsiuntinėta vi
soms draugijoms pakvietimai 
prisiųsti atstovus į bendrą kon
ferenciją, kuri atsibus • kovo 6 
d., 7 vai. vakare, parapijos mo
kyklos svetainėje, kur bus iš
dirbta minėto vajaus planai ir 
išrinkta naujas komitetas.

Taigi, gerbiamos draugijos, 
kurios gavote pakvietimus, rim
tai apsvarstykite šį reikalą ir 
išrinkę gerus atstovus-darbuo- 
tojus prisiųskite į augščiau mi
nėtą konferenciją.

K.
Laikinis L.L.P.

šnuolis. 
Stoties sekr.
susirinkimeSLA. 21 kuopa 

vasario 5 d., apart kitų reika
lų, svarstė L. L. Paskolos sto
ties pakvietimą bendradarbiau
ti prie Lietuvos Gynimo Pasko
los vajaus. Mylintieji teisybę, 
dorą ir žmoniškumą karštai sto
jo už Lietuvos paskolą, kad pa
gelbėti Tėvynei 'apsiginti nuo 
užpuolikų žulikowskių ir kitų, 
kas tik ją užpultų. Bet 'atsira
do ir tokių silpnadvasių, kurie 
ginčijosi, kad Lietuvai pasko
los nereikia; kad Lietuvos Val
džia buržujiška; kad Lietuvą iš
gelbės tik Maskva ir t. p. Bet 
“draugužiai” nosis, nuleido ka
da balsuojant pasirodė didžiu
ma stoja už paskolą, gi tik keli 
prieš. Atstovais išrinkta Juo
zas Ambrazevičia, K. Šnuolis i.'

' F. Motuzas.
Lietuvos Pilietis.

I PHILADELPHIA, PA. dėtą su žydais suardžius, kad I
Klerikalai tarnauja žulikow-1 tik pagelbėjus žulikowskiui ir 

jskiui. Kuomet Philadelphijos | Lenkiškai katalikybei.
J Draugijų Sąryšis išrinko spe-Į Tą pačią dieną, apsukui, rau- 

donhosis su kašavaru susirado 
žemaitiškai kalbantį žydelį ir 
tuč prie Žydų dienraščio redak
cijos durų. Vyriausias redakto
rius, patikęs tokius nepaprastus 
svečius, tik žiuri, kas tai tokie? 

'Bet nereikė- ilgai laukt, tlumo- rinkimą, tai mes susiorganizuo- 
čius tuoj paaiškino, kad tai Lie- sim, jų susirinkimą išardysim, 
tuvių delegacija nuo klerikalų 
su prisakymais, kad jau nerei
kia daugiau darbuotis dėl Lietu
vos, jau Lietuva su prošepanais 
išvien ir tt. Žydas tai vi? žy
das, mat, prie gišefto pripatęs. 
Pasiuntė nepaprastus svečius 
toliau, prie kito namo, tegul jie 
tenai praneša tą savo naujieną, 
ten kur mat nuolatos laikomi 
mitingai Žydų ir Lietuvių Drau
gijų Sąryšio atstovų. Nuėjo 
ten jiedu, užsirekomendavo kaip 
ir pirmiau, ir praneša, 'kad jau 
nereikia nieko daugiau del Lie
tuvos darbuotis, jau esą viskas 
atlikta ir kad mes, klerikalai, 
nutarėm visą veikimą sustabdy
ti. Net pats Žydų pusės prezi
dentas tik žiuri ir peisus krap- 

|što, kas 
į | darosi ?

kia gerą 
žebrokai 
gerai, sako Žydų prezidentas, 
kad jus esat Philadelphijos Lie
tuvių delegacija, tai pribukit 
vakare, čion bus Dr. Dambrau
skas, Chimaitis ir gal dar Mik- 
laitiš, tai kuomet sueisite visi 
drauge, pažiūrėsime ką 
liautis ar veikt toliau.

Raudonnosis su klišiu 
lepo iš apmaudo, mikt, 
nei žodžio daugiau negali ištart. 1 
Vakare reiks mums ateiti ten, 1 
kur bus Dr. rfambrauskas ir ki- 1 
ti ir..........Jų tlumočius žiuri,
kas čia su “delegatais” darosi. < 
Tą patėmiję, žydeliai tarp save ; 
kalbėjosi ilgokai, ko “delegatai” 
nesuprato. Po to jiedu nutarė 
į Žydų-Lietuvių susirinkimą ne
nueiti, nes 'kiti ten bus.

Po tokio vizito pas Žydus kle
rikalų delegacija nutarė imt ki
tus žygius. Nutarė vienas at- 

! sikrelpt prie savųjų ganytojų, 
■ kad anie pirmutiniam nedėldie- 
: nyj prakeiktų ir. Žydus ir visus 
5 tuos Philadelphijos Lietuvius; 
> kurie su jais tariasi. Na, o tre

tysis dūšių ganytojas, kaipo ge
ras “auksaburnis”, sutiko iš- 
keikt visus per ‘^katalikiškus” 
laikraščius. Nutarta ir padary
ta. Nedėiiomis taip ir skamba 
prakeiksmas iš gilumos širdies 
net nuo pat sakramentų, laik
raščiuose taip Ir žėri prakeiks
mas ir apšmeižos ant Philadel
phijos veikėjų; Pagieža pilnoj 
toj prasmėj išlieta, Lenkai ir 
Lenkbemiai tik juokiasi, trina 
rankas iš džiaugsmo, kad tik
ras Lietuviškas darbas gaiši
namas; kad Lenkomanijos pa
sėta sėkla klebonijose pilnai pri
gijus ii- jau žydi pilnoj to žo
džio prasmėj. Tik bėda, kad 
tie nedaverkos žydai visviena 
tų prakeiksmų negirdi, nei baž-

bendro darbo ir tuos asmenis, 
kurie nėra krikščionįs, bet žy
dai; nors vistiek jie yra Lietu
vos žmonės, ir kada minėtas 

srauni upė teka” (P. Aukštikal- komitetas padarė jau gan svai
nis, A. Nalivaika, J. Likas, J. i 
Endrikas); visas choars ant 
pabaigos sudainavo: “Kad aš 
jojau”, “Per girią-girelę”, “Ei
na garsas” ir “Paukšteliai mie- 

Įli”. Dainos publikai labai pati
ko.

| Draugystė šio vakaro pelną 
skyrė Lietuviškai vakarinei mo- negali prieiti su kunigų saldžiu 
kyklai, kurią fa draugystė įs
teigė, leisdama dovanai naudo
ti savo salę gerovei tų, kurie 
norėtų lavintis Lietuviškos raš
liavos ir skaitmenų. Labai 
prakilnus darbas ir geistina 
tų, kad kitos draugystės jai 
gelbėtų, j

Perstatymas. Vasario 4 d. 
“Žiburėlio” Draugijėlė iš Athol, 
Mass., susidedanti vien tik iš 
merginų, statė scenoje “Prieš 
vėją nepapūsi”. Atvaizdino ne
prasčiausia, išmetus keletą gan 
stambių klaidų. Turiu patylė
ti, 'kad veikalą išgelbėjo mergi
nos lošdamos vyrų roles, nes 
tūlų jų geras nudavimas publi- 

. ką gražiai pajuokino. Kaip gir- 
• dėjau, pelnas skirtas naujai šv. 
■ Petro bažnyčiai Athol mieste. 
. Publikos buvo prisirinkę dik- 

čiai. Tarpe svečių buvo atsi
lankęs ir pats.Atholio klebonas 
kun. Petraitis. Po perstatymo 
buvo šokiai.

bius žygius ir rimtas sutartis 
su žydais, kuomet jau bent ke
letas Žydų prisidėjo prie to vei
kimo nė tik trasu, bet ir pini
gais, tai musų klerikalai maty
dami, kad darbas jau gerai ei
na, kad Lietuvai bus nauda, o 
prie šių žmonių jie-klerikalai

tai 
bu- 
pa-

Kaip visur taip irDarbai.
Gardneryj darbai yra žymiai 
susimažinę ir daug žmonių yra 
be darbo. Tečiaus dauguma gau
na padirbėti po 2, 3 ir 4 dienas 
savaitėje — tas priklauso nuo 
įstaigų, kiek kurios laiko lei
džia darbą. Nekurtos dirbtuvės 
jau pradeda veikti ištisą laiką, 
tiktai darbininkai nelinksmi, 
kad algas sumažina, o pragy
venimas beveik tiek pat tebe
kainuoja. Daugelis Lietuvių iš 
priežasties bedarbes žada pa-' 
vasarį grįžti į Lietuvą ir tver
tis už ūkės darbo. Bet išdir- 
bystės ir vertelgos pasilaiko 
geros nuomonės, buk tai neuž
ilgo 
eiti; 
neš 
yra

darbai turi pradėti gerai 
Tegul išsipildo jų žodžiai, 

darbininkui žmogui nekaip 
ilgai be darbo būti.

Trijų metų sukaktuvės.
tuvos

nyčion neina, irgi neskaito tų' aililllliuiniiiiilliimiliiliiiliilliliilliimuEBiilln'ililllllilliiiiiiiiiiiimiiimiiiiimiiiB  

klerikališkų laikraščių. Sukir- 
šint žydus su tikrais Lietuviais: 
veikėjais nėra būdų, tat pradė
tas rimtas darbas iki šiam lai
kui dar varomas.

Bet vis dar ne galas: palau
kit, tarė sau tiedu “delegatai", 
mes jums parodysim! Kuomet 
jus sušauksit draugysčių šusi-

g* GERB. .
>OpRAGlL0 KAMPELIO
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

A. L. T. Sandaros 29 kuopa 
rengia ap vaikščiojimą Lietuvos 
Neprigulmybės dienos nedėlioj, 
vasario 20 d. Nors neprigul
mybės diena pripuola vasario 16 
d., tečiaus delei patogumo vie
tos Lietuviams nukeliama į ne
dėlios dieną.

Lietuvos Neprigulmybės die
nos iškilmėse dalyvaus^ kaipo 
■kalbėtojas nesenai iš Vilniaus 
atvykęs Dr. D. Alseika, kuris 
yra labai žymus kalbėtojas ir 
Lietuvos neprigulmybės gynė
jas. Taigi, kalbėtojas daug 
naujenybių apie Vilniaus kraš
tą papasakos.

Šitai viskas atsibus nedėlioj, 
vasario 20 d., 2 vai. po pietų, 
Bohemų salėje 3009 Tillman st., 
prie Butternut gat. Delei pa
gerbimo Lietuvos1 Neprigulmy
bės šventės maloniai kviečiame 
visus Lietuvius ir Lietuvaites 
atsilankyti. Rengėjai.

Lie-
Nepriklausomybės sukak-

liežuviu iš sakyklos, negali jų 
aptrakinti nei savo nešvaria 
spauda — šmeižtais per savo 
“katalikiškus” laikraščius, tat 

į štai ką tie klerikalai sumanė:
Slaptomis susitaria ir iš savo 
tarpo, tarsi ant juoko, nuskirta 
porą asmenų, ir tai ne bile 'ko
kius asmenis, bet turbut jau ga
biausius turimus, siųsti juos pas 
žydus. Negalima iškęsti nepa
žymėjus kaip tie asmens iš tik
rų jų atrodo. Vietotas iš jų tai 
virvasukis, apie 40 m. 'amžiaus, 
su retais, tarsi katino, usukais, 1 
atvėpusia lupa, pusėtinai iškli- i 
šuiosm kojom, tarnavęs care i 
kariumenėj, bet delei nėpapras- I 
to išklišimo negalėjo fronte tar- i 
naut, tai buvo pristatytas prie ■ 
katilo košei virt. Antras iš jų i 
tai paprastas žiurkių'' baidyto- 
jas nuo kun. Z. bažnytėlės, turi 
neprastai raudoną nosį ir labai

1 sudėvėtą-taukuotą gatvekarių 
* konduktoriaus kepurę. Kadan

gi tie du klerikalų apaštalai nei 
vienas kitaip nemoka -kalbėti 
kaip tik žemaitiškai, tai buvo 
labai daug vargo iki jie dasi- 
irė prie žydų dienraščio durų. 
Vienok ir ten daėję, negalėdami 
susikalbėt, negalėjo nieko nei 
dasižinot, nei patįs Žydams ką 
pasakyti. Taigi “kašavaras”, 
būdamas Įdiek gudresniu, prasi
tarė antrajam, kad jis pažįsta 
vieną žydelį, kuris mokąs irgi 
žemaitiškai, tat jei tas žyde
lis čionai butų, tai šiur jau jie 
anam draugijų sąryšio komite
tui padarytų kaput. Gerai, bet 
kaip gaut tą žydelį? Juk ne 
tuojau nukrypėsi pas jį, na o 
antrasis jo nepažįsta. Rodą ne 
rodą, reikia klišuot pas žydelį, 
kad jis ištlumočytų, ką klerika
lai mano ir kaip jie turi užkirst 

Į kelius tiems bedieviams, kurie 
jau padarė sutartis su Žydais 
Lietuvos gelbėjimui. Juk jeigu 
žydai prie Lietuvos gelbėjimo

čia su 
Viena 
darbą, 
niekus

tais Lietuviais 
delegacija vei- 
čion vėl kokie 
tauškia. Na,

daryti:

■net ap- 
mikt ir

Nedėlioj, tuoj po sumai, kle
bonas. suvaro visus į savo skie
pą ir po komanda duoda visiems 
instrukcijas, ką katras turi vei
kti. Gerai, viskas gatava. Vi
si gatavi pribut draugijų sąry
šio atstovų susirinkiman. Kaip 
tik spėta raportai išduot, taip 
ir pradeda klerikalai, su kaša- 
varu priešakyje, visokias nesą
mones kelt. Vienok, kaip patar
lė sako, iš tokių gaivalų nei 
Dievui žvakė, nei velniui kačer- 
ga, taip ir iš tų visų klerikalų 
pastangų išėjo tikros sorkės. 
Kaip tik kašavaras pradės, tuoj 
pirmininkas “kaukštl”, “nevie
toj! ne> prie dalyko!” Kaip tik 
kitas ką pradės, taip ir vėl pa- ' 
sakoma sėstis, ne tau eilė, kitas 1 
turi balsą. Klerikalai, pamatę, 
kad čion ne juokai, 'kad čia ne- ' 
tokia tvarka, kaip parapijos mi- 

• tinge, susigėdo, nutilo, susėdo ir 
, klausosi, tyliai sėdėdami, tarsi
■ ledo už dantų turėdami. Tik 
- vėliaus po mitingui vienas ki-
■ tam prikaišinėjo, vadindamiesi
■ mulkiais, vienas kitą kaltino už 
i “negerą pradėjimą”. Pirmiau- 
'• šia lermą kelt bandęs paskui iš

vedžiojimus darė, kad jie nega
lį pabaidyt, tiesą susirinkimą 
vadovavę daktarai, profesiona
lai, mokyti, kad bent pats 'kle
bonas butų buvęs, sako, tai gal 
butų juos pabauginęs.

Taip ir praėjo visos tos kle
rikalų sorkės ir visi tie pasi
priešinimai tikram veikimui.

Kunigo švogeris.

dalykais nemislina užsiimt.
— Tu, drauge, man galvą 

susukai tokia savo pasaka,, 
ale aš vistiek netikėsiu, iki 
pats nepamatysiu.

— O pamatęs ką tada sa
kysi ant savo vadovo, kuris 
meluoja ir kuris šiuomi tar
pu aiškiai pasirodė tik “tie- 
šijąs” jus visus “susipratė- 
lius”, paskleisdamas mela
gystę apie darbininkų armi
jos ėjimą ant Lietuvos?

— Drauge, tu jau per
daug užsipuoli ant darbinin
kiškų vadovų, ba tu ir nori 
darbininkus išnaudot.

— Jus labiausia verkiat 
kaip nukentėjėliai nuo tų, 
kurie jus nori apšviest, o 
kęsdami nuo savo išnaudo
tojų 1..............

• čiat.

APIE KAPSUKO “RAU
DONĄJĄ ARMIJĄ”.

i— Pala, pala, drauge, kur 
taip bėgi, aš noriu pakalbėt 
su tavim-

— O, gerą vakarą, Marti
nai, nei nemačiau, 
čia;

— Kur gi tu matysi: ap-| 
sirengęs kaip koks buržu
jus, su manim net susitikt 
nenori.

— Neturiu laiku, o jei ši
taip kalbi, tai eik su manim 
net sykiu, matysi, ar neno
riu. Aš skubinu ant susi
rinkimo. Jau ir taip pasi
vėlinau: buvo kitas toks su
laikęs “pasikalbėt”.

Ale- klausyk, drauge. jr vjską naikina.
ton YiDoolrian Iran nar_l c . .

tylit ir daugiau ken-

Meluoji, drauge, mes 
nieko kito- nekenčiam 
tik nuo kapitalistų ir 

nei nemačiau, kad tu I užtai dabar norim juos iš
naikint. Kapsuko armija į

■ • Lietuvą nuėjus pirmiausia 
galą ten jiems padarys.

— Nėra dyvo, kad Kapsu
kas ir jo dykaduonių armi
ja nuvykus Į Lietuvą visus 
.žmones tenai badu išmarin- 
Įtų. Juk anų metų bolševikų 
Įsiveržimas Į, Lietuvą nema
ža privertė žmones badu 
kentėti. Tokiai armijai ,vi
si yra buržujais, kas tik ką 
nors turi, ir užtai ji visus-

nuo 
kaip

tuyės čionai rengiama apvaik-, prisidės, tai žulikowskiui bus
labai iškilmingai. Ma-iriestai( ’.0 drauge ir LenkiSkai 

turėti keletą kalbėtojų ir apkrikštytai icatalikybei irgi 
■sutarimai kas- ma^aj Lietuvoj vietos1 'liks-. Žūt 

j but, refik dėti pastangas, kad 
j tiems Litvomanams daktarams 

P. Aukštikalnis. | kelius sumaišius ir 'darbą pra-

ščioti
n omą
šiaip rengiama pasitarimai kas- 
link uolesnio darbo Lietuvos 
Valstybės labui.

SKAITYTOJAMS
(| NEPAMIRŠKIT, kad 

■“ laikraštis yra malo
niausiu draugu ir sura- 
mintoju 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 laiškuose.
(J UŽRAŠYKIT jiems 

“DIRVĄ” visam me
tui — ji- aplankys juos 
52 sykiu per metus — 
ir bus malonesnė, negu 
koks tankus 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? 
įj TĄ patį reikia pasa

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

.... ......................       urulį.....,nll
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" ALTIC STATES BANĮf

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 JliAi

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

Vasario 5 d. vakare at- 
šv. Petro ir Povilo Drau-

GARDNER, MASS.
Šv. Petro ir Povilo D-tės kon

certas, 
sibuvo
gystės koncertas; programą iš
pildė “Aušros” Choras įvairio
mis dainomis, monologais ir de
klamacijomis. Sekantis buvo 
koncerto programas: 1. “Me
džiotojų daina”; 2. “Girioj”; 
3. “Važiavau dieną”; 4. “Kam 
šeri žirgelį?”; 5. “Per’ girią jo
jau” -— dainavo visas choras, 
vadovaujavas V. Deltuvos. 6. 
“Šu nakcialy” — Jonas Sikas 
(tenoras); 7. “Plaukia sau 1 
velia” — Petras Aukštikalnis 
(solo, tenoras). Turiu pažy
mėti, kad šiuos du solistu pub
lika gausiai apdovanojo ploji
mais. 8. monologas — “čigo
nė ir - Rožė” — sulošė Monika 
ir Agnieška Endrikiutės; 9. de
klamacijos — “Šios gadynės 
jaunikaičiai” — St. Vasiliaus
kas; “Kada?” — Ąg. Mickuny- 
tė; “Visi apkalbėti” — Ag. En- 
drikiutė; “Delko?” — N. Pet
rauskienė. Visos deklamacijos 
atlikta puikiai, iš nekuriu buvo

kas 
lai-

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

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

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

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 
SUBATOM IS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare. 
PANF.DĖLI AIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

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

KAMPAS 2S-TOS GATVES

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJOJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE.
KLAIPĖDOJE 

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

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

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

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:vęs rasi pinigus. su reiaaiais KieipniLes.
M. Narjauskas, 747 Broad St., Newark, NJ. .

ar aš tau nesakiau,’ kad dar
bininkai Lietuvą užvaldys? ; 
Matai, kaip išsipildys mano , 
žodžiai.

—- Ką tu čia niekus kalbi, 
juk visa Lietuva yra darbi-1 
ninku šalis ir jie ją valdo.

—- Meluoji, drauge, ba iki 
šiolei Lietuvą valdė buržu
jai,

— Tai iš kur tu dabar iš- 
radai, kad darbininkai tą 
padarys?

— Aš skaičiau va šičia ir 
dar tau atsinešiau parodyt: 
darbininkų vadas Kapsukas 
jau turi suorganizavęs dar
bininkų armiją ir eina Lie
tuvą užimt.

— Ką tu vakar vakare, 
Martinai, valgei, kad tokius 
baisius sapnus sapnavai?

— Ne sapnus, drauge; ba 
Į štai kur faktai: net didelėm 

litarom pasakyta, kad drau
gas Kapsukas su darbiniu-1 ””2. Labai puiku, kad kovo- 
kų armija pasirengęs užimt -• • • *
Lietuvą ir uždėt tenai dar- • 
bininkų valdžią. į

— Kartais ir to tavo laik
raščio matrosas vėžių apsi- i 
valgo' ir po nakties tokių j 
“naujienų” prirašo. Nerei- ] 
kia niekams tikėt.

— .Drauge, tu apšmeiži ;
mane ir musų darbininkiš- 

! ko laikraščio redaktorių sa- 
■ kydamas, kad jis rašo neži

nodamas ką. Tu mislini, 
kad jis koks kvailys?

— Nereikia but kvailam, 
kad .niekus rašyt, bet tan
kiai reiktų tokiems redak
toriams net nuo paikų pasi
mokinti tylėt jei nežinai ką 
rašyt.

— Ale kaip gali tylėt, kad 
turi faktus kaip blynus ant 
delno ir žino, kad Kapsukas 
rengiasi ant Vilniaus?

— Ar tu skaitei vėlesnius 
to tavo laikraščio1 nume
rius?

— Dar ne, drauge, ba ne
atėjo.

— Kitame numeryje tas 
pats redaktorius, atsipeikė
jęs nuo persivalgymo, pra
neša, kad Kapsukas visai to 
nei nemislina daryt, o to

šį kios žinios esą tik kapita
listų išmislas.

— Meluoji, drauge, ba tu 
visada papratęs šmeižt dar
bininkiškus vadus ir musų 
laikraščius.

— Tu, Martinai, andai 
vadinai mano tetą fanatike,

1
o tu pats tokiu pasirodai: ir 
tu, kaip sena davatka, sykį 
vienaip įsitikinęs, netiki ir 
jei kas teisybę sako.

— Aš tau netikiu, ba tu 
vis už buržujus ir kapitalis
tus eini.

— Netikėk man, bet tam 
pačiam tavo matrosui, kuris 
tą žinią užginčina ir užtik
rina, kad Kapsukas tokiais

— Drauge, darbininkų ar
mija nenaikina darbininkų, 
ale tik buržujus, ir tu nori 
man pameluot.

į — Negali jos vadint net 
darbininkų armija, nes dar
bininkai neturi kada ka
riaut, 0 tokie patrankos už
ėję ant darbininkų užgyven
tos naudos žmogų tik nu
skriaudžia ir viską atima- 
Taip yra kalbant apie Lie
tuvą ir bolševikų užėjimą. 
Bet aš norėjau pasakyt,, kad 
ir., čia jus;jūsų dykaduoniai 
vadai lygiai išnaudoja, kaip 
ir kitur. . „.

— Ir vėl tu, drauge, nori 
mus apšmeižt.

— Jeigu nebijotum teisy- 
1 bes, neišrodytų tau mano 

kalba šmeižtu.
■ — Aš, drauge, teisybės
1 nebijau, ba mes, darbinin- 
• kai, už ją tik ir kovojam.

jat, ir mudu tame klausime 
abu sutinkam: tik tu bijai 
teisybės kada ji sakoma ant 
jūsų vadovų. Štai mačiau 

į tu ir vėl aukavai dvidešimts 
penkią. dolarius ant komu
nistiškos propagandos, ku
rią tavo vadovai rengia ir 
sau naudą ruošia. Jie ne
kovoja už darbininkišką tei
sybę, kuri tau patiks, bet 
Už tą, kad jie paskui galėtų 
būti carais. O tu pats, kaip 
matau, nuplyšusiu ploščium 
šaltyje stovi ir primeti man, 
buk aš esąs buržujus ir ne
norįs su tavim pasitikęs ga
tvėje kalbėti.

— Drauge, aš gatavas ir 
nuogas vaikščiot, kad tiktai 
darbininkams ant naudos.

— Bet jeigu, Martinai, tų 
už -tą dvidešimts penkinę 
butum nusipirkęs šiltą gra
žų ploščių, tai ir dabartinis 
“buržujiškas” pasaulis ne- 
išrodytų toks baisus. Kita, 
darbininkų gerovei nereika
lingas tavo apsinuoginimas, 

1 tik turėjimas daugiau pro- 
’ to. Darbininkišką gerovę
■ atsiekt yra geri budai: pri- 
’ gulėjimas prie unijų ir su 
’ jų pastangomis atsiekimas 
’ sau geresnių gyvenimo išly

gų. Tavo' aukavimas kokių
1 ten komunistų propagandai
■ tik tavo kišenių tuština ir 
! apnuogina, o ne gerą pada

ro. Svarstyk pirma ką da
rai ir ko klausai, tada ne
tikėsi, kad Kapsukas butų 
toks galingas užimti Lietu
vą ir kad tavo suaukautos 
dešimtinės komunistų pro
pagandai padarys ką gero 
darbininkams: jos tik pade
da tamsaus darbininko 
tą dar labiau

LIETUVOS NEPR1GŲU 
§ią savaitę AmerikreLie-T- 

tuviai, Mį 
Nepriklausomybes Dieną - 
ji išpuola vasario 16 i I 
daugiausia prakalbomis, jo-fa 
se prdėjolinksniinanciasū- a 
nias: musą tautos gyvmn- 
mas eina į geresnes vezra ji 
ir jos ateitis darosi vis88-1 
fesne ir prielankesn e. Į

Kaip Lietuvoje ta diena 
buvo apvaikščiojama turbut 
kiekvienas gali įsivaizdinti: 
visai kitaip negu Amrako- 
je, visai kitokiomis iskflme- 
mis, negu mes čia įstengė
me. „ -j>

Išskyrus keleto grasą 
žodelių spaudoje, kitaip mu
są katalikiškoji srovė P® 
Neprigulmybės šventės da 
neprisidėjo. Gal kur nors ir 
padalyta bendras paminėji- 
mas, gal kurioje nors kolo
nijoje ir pačią katalikišką 
organizaciją tas _ buvo su-' 
manyta, — bet visą svarbą 
musą katalikai deda ant bu- 
ančios Šv. Kazimiero die
nos-kovo 4 d., nes mat ta 
diena yra paskirta rinkimui 
pinigą į Tautos Fondą....

Socialistai neprisidėjo - 
ir nebuvo ko iš ją tikėtis.

E visko matytį kad tik 
viena vidurinėj! — tautinė 
- srovė teatjautė svarbu
mą Lietuvos Laisvės Švą- jn® 
tės; kitiems musu Lietuvis-U s 
kiėms shiogsniams ji netun|ht» 
svarbos.

Gėda net juos minėti.
Tos linksminančios žinios 

yra maždaug tokios: Lietu
vos klausimas vis eina ge
ryn; pripažinimas gal tat 
tuojau bus išautas; gal bot 
tuoj Lietuva turės progą ir 
prie vie® stalo sėdėti Tau
tą Lygoje ir su kitą valsty- 
bią atstovais svarstyti savo 
ir kitą šabą reikalus. Dar 
viena taksma žinia yrą ta, 
kad Pilsudskis gavo Pary- r • . 
nu)eii^l kų)2uiofsul- 
bia, norėjęs gauti Fraiam-k gj 
jos pavelijimo savarankiš-U^ 
kai su Lietuva pasielgti,C 
kada Lietuva narititado • - 
Variavęs norams.

Vilniaus žemiu (gal neLjt 
paties miesto) pletedtasL^, 
ruošiamas ir Lietuva sutm-L 
ka tik kada bus priimti josim, t 
rakalaimai, tekius mums ■ 
Lietuvos Misija ant 1-mo p 
savo rašinėlyje pažymi 
‘ Visa tai musą tauta atae- L 
kė per tris metus savo kan- ™ n 
traus vargo, kovos ir pasi-l^ jg 
rymo noro gyventi! L-. • 

Kad vidaus žemiu va- Lte Z 
davimui mes turime prisi-L.-' 
dėti aukomis-tai pi tat K 

kaip nenorime, kad tos že- — 
“ės butą nuo musą šaliesQ^ 
atplėštos fa“1
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IPELlS^I 

iiuiiiiiiiiiiNiuiiiinniiiuiU ! 
s nemislina užsiimi L 
i, drauge, man galvą [• 

tokia savo pasaka, 
vistiek netikėsiu, iki E 
{pamatysiu, 
pamatęs ką tada sa- į 
t savo vadovo, kuris Į. 
ir kuris šiuomi tar- f 

iai pasirodė tik “tie- į 
us visus “susipratę- Į 
paskleisdamas melą- r 
jie darbininkų anai-1 
ą ant Lietuvos? 
rauge, tu jau per- 
sipuoli ant darbiniu-1 
idovų, ba tu ir nori Į 
įkus išnaudot
s labiausia verkiat 
kentėjėliai nuo tų,, 
is nori apšviest, o į 
nuo savo išnaudo- Į 

it ir daugiau ken-

APIELIETUVOS NEPRIGULMYBES ŠVENTE

šluoji, drauge, mes 
ko kito* nekenčiau) F 
nuo kapitalistų ir | 

bar norim juos iš-1
Kapsuko armija j Į 

nuėjus pirmiausia | 
jiems padarys, 
a dyvo, kad Kapsu-1 
dykaduonių armi-į 

us j Lietuvą visus! 
enai badu išmanu-1 
anų metų bolševiką i 
as į Lietuvą nema-1 
rtė žmones badu I 
Tokiai armijai vi-1 
ržujais, kas tik ką Į 
, ir užtai ji visus! 
naikina.
įge, darbininkų ar- Į 
aikina darbininkų,! 
uržujus, ir tu nori! 
eluot.
jali jos vadint net 
cų armija, nes dar- 
neturi kada ka-į

tokie patrankos už-1 
arbininkų užgyveu I 
los žmogų tik w į 
ia ir viską atimi t 
i kalbant apie I# F 
bolševikų užėją | 
orėjau pasakyt, Ū | 
s Jūsų dykadunnii ' 
pai išnaudoja, kaį i

vėl tu, drauge, non 
meižt.
gu nebijotum teisy- ■ 
šrodytų tau maro 
tieižtu.
i, drauge, teisybės I 

ba mes, darbinio- į 
ą tik ir kovojam.
oai puiku, kad kovo-I 
rudu tame klausime 1 
inkam: tik tu bijai [ 
kada ji sakoma ant I 

dervų. Štai mačiau 
1 aukavai dvidešimta [ 
dolarius ant komu-, 1 
s propagandos, ku-1 
) vadovai rengia ir 
idą ruošia. Jie ne- į 
iž darbininkišką tei- \ 
uri tau patiks, bet ? 
ad jie paskui galėtą 
ais. O tu pats, kaip 
nuplyšusiu ploščium 
stovi ir primeti man, 
esąs buržujus ir ne- 
i tavim pasitikęs ga- Į 
llbėti.

Šią savaitę Amerikos Lie
tuviai, švęsdami Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną — 
ji išpuola vasario 16 d. — 
daugiausia prakalbomis, jo
se girdėjo linksminančias ži
nias: musų tautos gyveni
mas eina į geresnes vėžes 
ir jos ateitis darosi vis aiš
kesne ir prielankesne.

Kaip Lietuvoje ta diena 
buvo apvaikščiojama turbut 
kiekvienas gali įsivaizdinti: 
visai kitaip negu Ameriko
je, visai kitokiomis iškilmė
mis, negu mes čia įstengė
me.

Išskyrus keleto “gražių” 
žodelių spaudoje, kitaip mu
sų katalikiškoji srovė prie 
Neprigulmybės Šventės čia 
neprisidėjo. Gal kur nors ir 
padaryta bendras paminėji
mas, gal kurioje nors kolo
nijoje ir pačių katalikiškų 
organizacijų tas buvo su
manyta, — bet visą svarbą 
musų katalikai deda ant bu- 
sinčios Šv. Kazimiero die
nos — kovo 4 d., nes mat ta 
diena yra paskirta rinkimui 
pinigų į Tautos Fondą....

Socialistai neprisidėjo — 
ir nebuvo ko iš jų tikėtis.

Iš visko matyt, kad tik 
viena vidurinėj! — tautinė 
— srovė teatjautė svarbu
mą Lietuvos Laisvės Šven
tės; kitiems musų Lietuviš
kiems sluogsniams ji neturi 
svarbos.

Gėda net juos minėti.
Tos linksminančios žinios 

yra maždaug tokios: Lietu
vos klausimas vis eina ge
ryn; pripažinimas gal but 
tuojau bus išgautas; gal but 
tuoj Lietuva turės progą ir 
prie vierio stalo sėdėti Tau
tų Lygoje ir su kitų valsty
bių atstovais svarstyti savo 
ir kitų šalių reikalus. Dar 
viena linksma žinia yra ta, 
kad Pilsudskis gavo Pary
žiuje nosį, kaip žinios skel
bia, norėjęs gauti Francuzi- 
jos pavelijimo savarankiš
kai su Lietuva pasielgti, 
kada Lietuva neužsileido 
Varšavos norams.

Vilniaus žemių (gal ne 
paties miesto) plebiscitas 
ruošiamas ir Lietuva sutin
ka tik kada bus priimti jos 
reikalaimai, kokius mums 
Lietuvos Misija apt 1-mo p. 
savo rašinėlyje pažymi.

Visa tai musų tauta atsie
kė per tris metus savo kan
traus vargo, kovos ir pasi
ryžusio noro gyventi!

Kad Vilniaus žemių va
davimui mes turime prisi
dėti aukomis — tai gal but 
nei vienas nepasigailėsime, 
kaip nenorime, kad tos že
mės butų nuo musų šalies 
atplėštos. .

eina kasdien). Ir vienas ir ki
tas pučia kuoplačiausia ir ap
imti džiaugsmo, kad va socialis
tų laikraščiui taip ištiko.

Ar čia idėjų kova ar koks ki
tas galas tiem dviem musų kra- 
štutiniem organam užėjo, kad 
jie nesusilaiko nuo taip didelio 
džiaugsmo, kuris lyginamai su 
kitais nuotikiais neturi pras
mės. Dar niekad “Draugas” 
nepašventė. tiek daug vietos ap
rašymui kokioj nors vienoj po- 
bažnytinėj salėj atsibuvusių ku
nigo Bučio “lekcijų” ir “Lais
vė” — _per kelias savaites ne
rėkė kada koks “komunistas” 
Brodklyne “draugams” pasakė, 
kad Amerikoj reikia revoliuci
jos.

Ir vienas ir kitas minėtų laik
raščių tik tyko, kada “Naujie
nos” subirs — mat, jų skaity
tojai ir visas biznis gal pateks 
jiems....

ORGANIZACIJĄ
(Iš Dr. Frank Crane)

Mes mėgstame kovoti, keikti, 
neapkęsti ir peštis ne dėlto, kad 
tai yra bloga, bet dėlto, kad tai 
yra vienintelė mums žinoma 
sporto rūšis. Mes esame neto
bulai užauginti, pusiau lauki
niai ir kandžiojamės ir drąsko- 
mės užtai, nes tik tokiu bruta
liu budu temokame savo ener
giją aikvoti.

Mes turime regėjimus-svajo- 
nes, tečiau nežinome, kaip juos 
realizuoti. Musų regėjimas — 
tai tobulas pasaulio suorgani
zavimas. Tas reiškia, kad kiek
vienas žmogus atlieka savo da
lelę pasaulio darbo ir gauna už 
tai priklausanti jam atlyginimą.

Mes einame prie to išlengva, 
su pasibaisėtinu lėtumu, per vi
są eilę eksperimentų, labai 
brangių nepasisekimų, didelio 
išsiaikvojimo.

žmonių dramos finalas yra

MAŽIAUSIOS VAL
STYBES

Į^OKIA yra mažiausia pasauly
je valstija?

. “Tas priklauso nuo to, iš ku
rio atžvilgio į tą klausimą tėmi- 
ji. Yra mažų savivaldybių su
sispietusių po sparnais globo
jančių1 valdžių, respublikų ku
rių savistavybė priklauso nuo 
kokio vyskupo, taipgi yra ir ku
nigaikštysčių”, sako mums pri
siųstas buletinas iš WaJshing- 
tono, D. C., iš National Geo
graphic Society raštinės.

“Monako, su astuonių ketvir
tainių mylių plotu teritorijos, 
išsikėlus trįs šimtai pėdų virš 
Viduržeminių jūrių pačioje šir
dyje pasižymėjusių Riviera, yra 
mažiausia savistovė valstybė. 
Ji yra geriausiai žinoma ir dau
giausiai lankoma, nes joje ran
dasi pažymiausia pasaulyje vi
liojanti Monte Carlo vieta.

"Ta mažutė šalis turi, margą 
ir žingeidžią istoriją. Jos pra
sidėjimas nueina atgal į Herku
lio dienas, beveik 2,000 metų 
prieš Kristaus gimimą. Kokis 
keistas užsilikimas nuo tada, 
kad tas drąsus karžygis, atlikęs 
stebinančius darbus savo fiziš
ku darbu, buvo tradiciniu įstei
gėju valstybės, kurios visos in- 
eigos tepareina nuo laimėjimų 
lošiuose!

“Teodofikis Didysis rodos bu
vo vienatinis iš didžiųjų Euro
pinių užkariautojų, kuris davė 
šiai mažai šaliai progą išveng
ti karinių užėmimų, kurie nuo
latos ją vargino. Ir jo širdin
gumas kaipo žmogaus gal but 
ir turėjo savo intaką, kuri Su
teikė žmonėms, kuriuos, jis už
ėmė; jų tolerantiškumą tiems, 
kurie rizikavo viską ant lošių, 
nes apie jį yra sakoma, jog jis 
pats buvo vienas iš gražiausių

rauge, aš gatavas ir r 
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nkams ant naudos. į 
st jeigu, Martinai, į 
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nusipirkęs šiltą gra- į 
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Sako, Geriau butų Be
pročius Nužudyti

Amerikoje pakilb ginčai 
apie tai, ką daryti su bevil
čiais nustojusiais proto ir 
amžinai sergančiais žmonė
mis. Pay, Conn, valstijoje 
bepročiu įstaigai yra tokių, 
kurie prirakinti prie grindų 
ir suraišioti virvėmis — to
kie, kurie niekados nepagis 
ir nežinia kada kokį galą 
sulauks. Ką su jais pada
ryti? Vienų yra pasiūloma 
gražiai juos numarinti, ki
ti gi tokį pasielgimą vadina 
žmogžudyste. O tie varg
šai vistiek kenčia ir vargs
ta baisiau, 'negu koks kitas 
Sutvėrimas pasaulyje.

ĮF ▼ V

Vaikiškas Laikrašti
ninkų Džiaugsmas

Chicagos “Naujienose” išti
ko savitarpiniai nesusipratimai. 
Tokių buna visur ir visuomet. 
Bet tūli musų laikraščiai netu
rėjo dar tokio vaikiško džiaug
smo visu savo gyvavimu, kokį 
susilaukė dabar.

Chicagos kunigų “Draugas” 
ir Brooklyno “komunistų” “Lai
svė” tik ir bubnija apie tą nuo- 
tikį diena iš dienos (mat, lyg 
tyčia visi tie trįs laikraščiai iš-

pavyzdžių tokiuose' užsiėmimuo
se. 'Jeigu Teodprikis pralaimės, 
jis juokiasi; jis taipgi vienodas 
ir linksmas jeigu išlošią!’

“Modemiškos skaitlinės pa
rodo,’jog industrijos ir pramo
nė Monako valstybėj yra visiš
kai nesvarbi sulyginus jos inei- 
gas nuo lošių stalų. Bėgyje 
1913 metų tenai buvo beveik 
du milijonai svečių, kurie visi 
turėjo būti paeiliui globojami 
jos 23,000 gyventojų.

“Iki 1911 m. tos šalies Prin
cas buvo visiškas jos1 valdovas, 
bet tais metais jisai nusileido 
prieš Konstituciją, kuri rodė, 
jog Tautinė Taryba turi būti 
renkama pačių gyventojų šalies 
tvarkymui.

“Monako turi artimą antrą 
mažą valstybę, kuri net lenk- 
tyniuoja su pirmąją savo am
žiumi; tai yra neprikausoma 
San Marino Respublika, kuri tai 
yra mažiausia respublika ant 
visos žemės. Apsupta Italija, 
kuri pagerbia jos autonomiją, 
ši Respublika turi užstumus sa
vo trisdešimts astuonių ketur
kampių mylių teritoriją iki 
2,500 pėdų virš jūrių lygumos. 
Tai yra labai augšta, kalnuota 
šalis. Jos įsteigėjas, San Mari
no, atėjo iš Arbe ketvirtame 
šimtmetyje pagelbėjimui pri
spaustųjų krikščionių pabuda- 
vojimųi akmeninių sienų aplink

Rimini miestą. Gimęs su troš
kimu taikos, vienumo ir papra
sto gyvenimo, tas savo ypaty
bes jis įgyvendino visiškai ir 
i tos šalies pobūdyje ir per gent- 
i kartės jos istorija tuomi atsi- 
(žymėjo. Tasai šventasis per 
Isavo gyvenimą savo žmones 
mokino, kad jokiame atsitiki
me, nereikia pavartoti, karės, jei 
tik apsigynime.

“San Marino yra valdoma Di
džiosios Tarybos, susidedančios 
iš šešiasdešimts narių, renkamų 
visuotinu balsavimu. Du iš tų 
narių paskiriami kas šeši mė
nesiai būti kaipo Regentais, ir 
tokiame tarpe jie vykdo ir pil
do viską pagal savo galės. Taip 
rami yra šita mažutė respubli
ka, kad jai beveik nereikia nei 
policijos užlaikyti f— visai prie
šinga atmosfera tai, kokia su
kelta inirtusių ir užsi'karščiavu- 
sių lošėjų, kurie apgulę Mona- 
koj stalus.

“Kita mažutė respublika po 
bendra valdžia Francuzijos ir 
Ispanijos vyskupo iš Urgel yra 
Andorra. , Jos 191 ketvirtainių 
mylių ploto klonis su iškelto
mis šalimis bevei dešimts tūks
tančių mylių virš jūrių randa
si Pyrenų Kainynuose. Ją val
do taryba iš dvidešimts ketu
rių narių, išrinktų šeimynų gal
vomis iš jos šešių parapijų. Ši 
taryba nominuoja taip vadina
mą Pirmą Sindikatą, kuris va
dovauja jos susirinkimuose ir 
sudaro šalies pildantįjį depari 
tamentą.

“Yra sakoma, jog ši mažutė 
dalis Ispanijos, kuri įsiskver
bus viduryje Francuzijos teri
torijos, labai mėgsta užsiimti 
šmugeliu. Faktiškai, yra kalba
ma, jog bėgyje praėjusios ka
rės svarbiausia tos šalies žmo
nių darbuote buvo pergabenti 
dalykus per rubežių į Francu- 
ziją be apmokėjimo už tai. Gy
ventojai apie tokį savo užsiėmi-
mą kalbėto taip liuesai, kaip kal
bama apie orą. TečiauS kuo
met Andorros žmogui prisieina 
kokį dalyką, užlaikyti slaptybė
je, jis tą moka padaryti’, nors 
ir yra Pyrenuose įsigyVenęs 
priežodis ‘Pasakyk ką Andor- 
riečiui ir jau po viskam.’

“Kita nepriklausoma šalis, iš
kilusi viešumon bėgyje Pasauli
nės Karės, buvo Liechtenstein, 
kurios Šešių dešimtų penkių ket
virtainių .mylių plotas yra ap
suptas Šveicarija ir Austrija. 
Ji pasiskelbė visišką savo nepri
klausomybę nuo pastarosios lap
kričio mėn. 1918 m. ši mažutė 
šalis ramiai sau buvoja vidury
je karės suardytos Europos. Ji 
neturi armijos jau nuo 1886 m.

“Yra dar dvi kitos mažytės 
politiškos vienutės Europoje, 
kurios palaiko savo) vidtą žem- 
lapyje — tai Did-Kunigaikštys- 
tė Luksemburgo, su savo 999 
ketvirtainių mylių teritorijos 
tarpe Belgijos, Francuzijos ir 
Santarvės Okukacijos Zono ant 
Reino, ir Turkija-Europoje, ku
ri liko nekas daugiau kaip tik 
lankelis į vakarus nuo Kons
tantinopolio. Kita valstybė, ly
ginta prie ‘mažiausių šalių’, yra 
Montenegro (Juodkalnija), kuri 
dabar yra dalimi karalystės 
Serbų, Kroatų ir Slovėnų. Pirm 
Balkanų karės jos plotas buvo 
3,851 ketvitainių mylių.”

užbaigta ir dailiai veikianti or
ganizacija. Tai ir yra pasaulio 
tobulybė.

Tai yra aržuolas, prie kurio 
siekia musų amžius gilėje.

Gi linkui bendro veikimo, ko
operacijos, žymiai žengiame. 
Rods, tai darosi sporadiniai, vie- 
nur-kitur, individualėmjs pas
tangomis, vietoj to, kad tai bu
tų daroma bendrai ir subendrin
tu tikslu.

Pavyzdžiui, žmonėms reikia 
geležinkelių. Geležinkelių ne
galima nutiesti nesuorganiza
vus žmonių į dideles grupės. 
Mes neturime užtektinai išma
nymo, kad tai atlikus patiems; 
ateina koks nors organizativis 
genijus ir žino, kaip tai pada
ryti; jis atsiekia ko nori; bet 
kadangi jis nėra musų valdi
ninkas arba agentas, kadangi 
mes priešinamės jam ant kiek
vieno žingsnio ir kadangi vie
nintelis prieinamas jam moti
ves yra viltis pelnyti, tat pa
sekmė yra tokia, kad nauda iš 
to eina ne tiek žmonėms, kiek 
tenka tam genijui į kišenius. Ir 
jei neleistum jam nugraibyti 
Smetoną nuo tokio reikalo, tai 
jis visai nebūtų pradėjęs to 
darbo.

Tai mes jį koliojame, vadin
dami kapitalistu, vagiu, plėši
ku. Gal būti jis- ir, yra toks. 
Ir tik kaipo tokiam mes leido
me jam dirbti. Nebuvo kitokio 
motivo, tiktai pinigų motivas, 
ir jis, žinoma, ima visą, ką gali.

Ir delko gi toks žmogus ne
galėtų tiesti ar vesti geležinke
lio, ar dirbtuvės, ar banko taip 
pat, kaip augštai protų./iškilęs 
prezidentas kad veda tautos 
reikalus? Galėtų, jei jis ga
lėtų veikti kaipo publikos valdi- 
ninkas-tarnauto j as; bet dabar 
— jis gali daryti tai kaipo pub
likos priešas.

Kerosinas yra visiems būti
nai reikalingas.,^ žmonės nori 
jo ir vartoja jį. Jie neturėjo 
užtektinai supratimo, kad suda
rius galingą kerosino industri
ją. John D. Rockefeller ir jo 
bendradarbiai tą padarė. Jie 
padarė daug labo visuomenei, 
bet darė tuo tikslu, kad sukro
vus sau turtus, ir dabar jų nie
kas nekenčia, visi jiems pavy
di. Jei Rockefeller’is butų vi
są tai padarę&^aipą Pennsyl
vania valstijas gubernatorius, 
jis butų 'dabar daug laiminges
nis ir mums visiems butų daug 
geriau; Bet dabartiniame pro
greso laipsnyje mes esame per
daug paiki, tradicijų supančio
ti, su avinų smegenimis tam, 
kad patįs butume galėję išauk
lėti sau kerosino biznį, ar kad 
mokėtume tinkamai pagerbti 
'kokį nors Rockefellerį, kurs bu
tų mums tai padaręs.

Trustai atlieka tiktai tą, ką 
patįs žmonės turėtų sau atlikti.

Didelis biznis yra tiktai de-- 
mokratybė biznyje. Nesą de- 
mokratybės esmė yra ne kom- 
peticija, bet kooperacija.

Tikro bile kokiame biznyje 
pelno niekados negali būti, jei 
visi nedirba bendrai. Tuokart 
jie yra milžiniški.

Galvijų augintojai turėtų su
siburti krūvon ir pasirinkti 
agentus savo skerdykloms. Jie 
to nesuprato ir nepdrmatė. At
ėjo tad P. D. Armour, kuris ži
nojo ką darąs. Jis suorganiza
vo. Milijonai tiesiog nesapnuo
to pelno buvo paregėta. Bet, 
■žinoma, Armour pagriebė sau 
pačią Smetoną.

Socialistai, kurie atakuoją 
trustų organizatorius, nestumia 
musų prie galutinės organizaci
jos daugiau, kaip ir patįs trus
tų organizatoriai, kurie į socia
listus žiuri su didele baime.

Reikėjai ir keikiamieji — vi
si darbuojasi tuo pat tikslu.

šios gadynės filosofas yra pa
sakęs : “Kada žmonės susita
ria, šypsosi ir sutinka — pro
gresas lieja ašaras.”

V. K. R.

Kariški Laivai Nustoję 
Naudos

Su v. Valstijų brig, genero
las Mitchell atstovų buto komi
tetui pasakė, kad didieji kariš
ki laivai dabar neturės vertės. 
Jisai nurodė, kad didžiausią ro
lę kitose karėse užims orlaiviai.

Karės evoliucija buvo tokia: 
Dultuvai, saidokai,' akmensvai- 
džiai, parako šautuvai, kanuo- 
lės, kariški laivai, gazai, sub- 
marinai, orlaiviai. Gal kada 
nors karės visiškai pranyks, iš
kilusios augštai nuo žemėse ...

KNYGOS
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Mes esame gyvi; ir taipgi yra gyvi 

musų tėvai ir motinos, musų broliai ir se
seris. Visas pasaulis yra gyvas: upeliai 
ir paukščiai, daržai ir laukai; ir dienos yra 
ilgos ir nušviestos šviesybe. Mes geria
me saldų kvapsnį; mes šildomės saulės 
spinduliuose; ir gyvename kartu su avi
nėliais ir kumeliukais ir mažyčiais parše
liukais. Mes šokinėjame, virpame kartu 
su banguojančiais javais; ir su lapais mes 
patylomis šnabždame apie paikus daiktus 
slaptingam orui.

Kuomet katrą rytą mes atbundame ir 
paregiame kalnus pražilusius šalna — mes 
klausiame: kas tai? Atsakymas: tai nau
jo gyvenimo pradžia.

Musų jaunutės širdis šokinėja prie be-j 
sikraunančios snaigalų krūvos taip džiaug
smingai, kaip pavasario šiltas lietus;, ir 
kuomet mes išvystame plačią baltą drobę 
besitiesiančią ant žemės, mes žinome, jog 
tai yra rengiama iškilmingai puotai. Mes 
girdime rogių skambalėlius žvangančius; 
mes matome šypsančias akis bežibančias 
uždarytame trūkio gaubtuve, mes klauso
mės sproginėjančios ugnies; mes prižiūri
me kepančius obuolius: gira pavarto stik
le į gintarą, riešutai susproginėjo, ir kara
liai ir milijonierai tapo melancholiški kvai
liai, pesilygindąmi su mumis.

Ar ne žvaigždės žybsi guviame ore? 
Ar ne kristalinis ledas mirga ant upių mie
gančiųjų? Ir kas tai tas, kurs nušviečia 
visus rytus? Ar tai ne mėnulis, kurs re- 
tina-naikina tamsą, kad galėtų pažvelgti 
ant musų džiaugsmo? Ant nupoliriuoto 
plieno- mes čiuožinėjame, kreivodamiesi, 
lyg besivingiuojanti upė; ir tykus kalnai 
linksmai atsiliepdami musų smagiam riks
mui ir šypsai; ir nuogos šakos nugirdo gy
vybės ir pavasario sapno giesmę, — ir la
pų ir gėlių ir paukščių čiulbėjimas-giesmės, 
muzikališki balseliai saldžių mergaičių ir 
besišaipančių kūdikių, kurių akyse atsi
spindėjo židraininis dangus — susiliejo su 
virpančia gamtos melodija.

, Ak! kokia palaiminga diena; Tas vis
kas buvo, šiandien to nebėrą — pranyko. 
Vagiantis laikas pavogė musų smagųjį pa
sauli. Ir kur mes jį besui’asime?! Tiktai 
omenyje palaikomą prakilnių sielų, kurios 
kalba į mus iš knygų. Smagus esame, kad 
sielos ligšiol tebegyvena. Kas gali pajieg- 
ti dalyvauti jų džiaugsmuose?

Kuomet mes žengiame augštyn ir gy
vybės kvapas tampa intensivesnis; kuomet 
vaikystės ir mergystės bumburas pražysta 
pilnute gėlė, ir mes pajaučiame visuotinos 
gyvybės plakimą, visuotinos galybės vir
pėjimą viduj savęs, — virpėjimą, kurs ap
siaučia visus daiktus -tvirtybe ir gražumu; 
kuomet mes trokštame nuopelno kaipo bu
veinės, Vieną sielą pritarnavimui — kur 
mes tuomet rasime maisto šiam palaimin
tam badėjimui, jei ne knygose?

Knygose visi dieviški mylėtojai tampa 
musų draugais. Jie linguojas! su mumis 
supančioje kedėje; jie kalba mums apie ne
mirtinąsias ekstazas, kadangi tie, kurie 
myli, jie taipgi myli kalbėti apie savo mei
lę.

Iš kur mes pradėsime? Rojuje su pir
mo žmogaus himnu užžiebtu moteriškės 
grožės vilionėmis? Arba sustosime tėmyti 
Europos su Azija kovos apdainuotos Ho
mero? ir vis tai meilės delei. Arba mes 
klausysimės Virgįliaus dainavimo, kuomet 
Meilė vedė jį veltui anapus kelio, kur bu
vo Romos laimė?

Ak! dievas keršijo, kuomet Galybė ne+ 
pripažįstanti meilės apgalėjo pasaulį, sken
do gryno gyvuliškumo purvynan, ir buvo 
sumindžiota keršijančių 'ordų. Verčiau ne
manykime iš kur pradėti ir kur sustoti — 
tyrų ii' meilių širdžių puikioje karalijoje, 
ar kur kitur. Nes kur tik mes žengsime, 
ten knygos mielai mus pasitiks ir bus mu
sų vadovais.

Jei mes seksime Dante į pragarą, 
Francescos balsas padarys mus svajoniš- 
kais, lyg kad žengtume į Rojų. Ir jei mes 
sustosime su Jessica pijonkiniuose 'laukuo
se ir mėnesėtame krante, tuomet galėsime 
klausytis savo- širdžių muzikos, ar gal at
keipsime ausį prie Julietės, kuomet ji ba
rėsi su greita ir grasia aušra, kuri atėmė 
nuo jos šviesą ir gyvybę, kas mirgsėjo 
Romeo akyse?!....

Žvilgterėk! Štai šv. Agnieškos vaka
ras! Pelėda apdabinta savo plunksnomis 
tupi sušalusi; kiškis šlubuoja per nušalusią 
žolę; ir staigu musų ausyse atgarsi sidab
rinė rėksminga puota, ir mes regiame pui
kią Madeliną ir Parfyrą skriejančiu, ku- 
riedu amžiai atgal skrijo audroje ir buvo 
gausus ir pasitenkinę tiktai meile! Arba 
mes turime pasitraukti į šalį ir raudoti su 
Izabelle jo's karališkame puode.

Širdims, liepsnojančioms meile, kny
gos yra kupinos meilės pasakojimų. Kaip 
bitės dobilų laukuose, jos gali baltuoti-ži- 
bėti bi kur ir čiulpti nektarą. Ir mes taip
gi galime žibėti su žmonėmis, kurie gal 
augštai buvo iškilę viso pasaulio vėdyklo- 
je. Ta proga miršta, kuomte jie miega 
Meilės Elizejuje.

Bet jauniesiems, kuriuose gyvybės pul
sas gilių-giliausia tebeplaka meilė yra tik
ras epizodas. Jie gyvena mintimis ir vil
timis, kurios virpa didvyriška drąsa ir iš
tverme. Jie yra apsunkinti ir slopinami 
pasaulyje ir apleisti sunkiai kvėpuojančia
me kambaryje.

Jie atras naujas žemes, sutvers valsty
bes, sumuš tironus, sulaužys vergų rete
žius, ves belaisvius į prižadėtą žemę, ir at
sistos žmonių priešakyje, lyg Išganytojai 
išgelbėti juos iš nežinės ir gąšlumo.

' Koks prakilnių knygų pasaulis jiems, 
— pasaulis, kurs pasakoja apie Abraomą, 
kuris iškeliavo iš savo geros valios apleis
damas viską, kas tik pynėsi su meilingiau- 
siais jo širdies siūleliais, kad surasti nau
jo gyvenimo bėgį ir įsteigti Dievo karalys
tę, prie kurios mes priskaitome Linkolną 
kaipo daug pakenčiantį ir tikintį vyrą, — 
tikintį Į Dievą ir tikrai mylinčias ir žinan
čias sielas; kuomet jis matė savo šalį pa
plūdusią kraujo jurėje, nuliudimo apvaini
kuotą, jis paėmė vėl savo dievišką misiją 
ir platino liuosybę ir gerą valią tarpe visų 
žmonių.

Bet mes galime pasirinkti knygų iš bį 
kokio amžiaus ar šalies, ir padėkoti šir
dims, kurios padarė mus žmonėmis, — ku
rios didžiai drįso, dirbp ir kentė ir niekad 
neapsiriko.

(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 .................................... fl.00

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................'10c
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Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

Į tą ir penktą, kiekvieną augštesnę ir tvir(Tąsa iš pereito num.)
Dar toliau į pietus stovintis

vadinamas Amran, nes ant jo viršūnės I# . , . . -.. .
randasi tuo vardu buvusio Mohamedonų taip augštai, kaip,^gal but, augščiausi 
šventojo kapas. Tenai tai yra griuvėsiai šių. laikų budinkai. _

LIET. ATSTATYMO B-VĖS DRAUGAMS
Kas kaltas, kad Kvorumo ne- Ta susirinkimas yra neteisėtas 

buvo sausio 11 d.? Susirinki-Į ir rinkimų negali daryti, 
me sausio 11 d. kada nebuvo 
kvorumo, atsirado musų narių, 
•kurie kaltino valdybą, kam ji 
susirinkimą šaukusi, jei žino
jusi 'kad kvorumo nesą. Bet

nilima-1 tesnę už anas ir apstatytą bokštais, o ant lnei vienas nepaklausė, kaip val- 
,alo šeštą siena, kurios viršūnė siekė į dan-ltlyba gal^° numanyti, kad kvo-

šių laikų budinkai. Tarpe atskirų sienų
garsiojo Esagil dievnamio, pašvęsto Mar- dalių buvo platus tarpai, kuriuose galėjo
dukui. Toliau nuo to, ant mažiuko pilia
kalnio Jumjama, stovi Arabų kaimas.

Visi senovės rašytojai kalba vienaip, 
kad Babilonas buvo apsuptas dvejom sie
nom, gi tą paliudija ir griuvėsiai. Dalįs 
Ninevos sienų dar ir po šiai dienai stovi 
iki 125 pėdų augščio, tečiaus Babilono sie
nos, per ilgus laikus tarnavusios plytnyčio- 
mis, iš kurių aplinkinių miestų mūrinin
kai naudojosi, liko tik prie pamatų. Vie
tomis net ir patįs pamatai pradingę, o sale 
jų buvusios grebės jau senai užgriuvusios 
žemėmis.

Išlaukinė Babilono siena buvo vadina- j 
ma Nimitti-Bel. Ji nueina j šiaurryčius ir , 
pietvakarius, ir su‘ upe sudaro trikampi, j 
Šiaurrytinė sekcija dabar galima matyti 
per trejatą mylių tolyn, o pietvakarinė — 
per mylią, tečiaus abi sienos, kaip origina
liai buvo pastatytos, siekė upę. Rodos, kad 
vistas išlaukinis sienos apribis apėmė apie 
vienuolika mylių. Mažos atkastos dalįs 
aiškiai parodo kaip sienos buvo subudave- 

"tos. Grebės, po dešimts pėdų gilumo, tik 
nežinia kokio pločio, ėjo arti prie sienų pa
matų. Sienos buvo dubaltos. Jų išlauki
nis šonas buvo apie 24 pėdų storio, ir jų pa
matai, kaip Nebuchadnezzaras sako, buvo 
nuleisti žemėje iki pat vandens. Jų plytos, 
mieroje apie trylika keturkampių colių ir 
trijų colių storio, buvo degintos ir turėjo 
trumpą žymę su užrašu: “Nebuchadnezza
ras, Babilonijos karalius, atstatytoj as Esa- 
gilo ir Ezidos dievnamio, pirmagimis sūnūs 
Nabopolossaro, Babilonijos karaliaus.” Vi
dujinė sienų dalis iš degintų plytų, nuo iš
laukinio sienos krašto stovėjo apie 36 Ge
lius atstu. Vidus tokių tarpų buvo užpil
tas žemėmis iki pat viršaus ir galbūt tar
navo kaipo kelias, kuriuomi galėjo važiuo
ti greta vienas kito keli vežimai. Važiuo
jamasis kelias buvo apie 24 pėdos pločio, o 
šonuose protarpiais 140 pėdų buvo įrengti 
bokštai. Visas išlaukinės sienos storumas,, 
neskaitant grebės, buvo taigi apie 82 pė- j 
dos; jos augštis turbut buvo dusyk tiek 
kaip storis, tečiaus to turbut jau nebus ga
lima sužinoti.

Vidujinčji arba antroji Babilono sie
na vadinosi Imgur-Bel, ir taip pat kaip iš
laukinė ji buvo dubai ta va) Laiko bėgis su 
ja apsiėjo dar prasčiau, nes ją tegalima su
sekti per kokią mylią ilgio jos rytiniu šo- 
nti. Nebuchadnezzaras sakė, kad ją irgi 
budavojo iš degintų pl$ų, ;bęt .dabar te'sią 
randa vien ant saulės džiovintos plytos, 
moliu lipytos. Jos išlaukinis kraštas, apie 
12 pėdų pločio, buvo apsaugotas bokštais, 
po 65 pėdas atstu vienas nuo kito. Nuo iš
laukine sienos šono ir vidurinio buvo 23 
pėdų protarpis. Šitos sienos grebės žymių 
nesusekta. Visas šitos vidujinės sienos 
storis buvo 65 pėdos; jos augštis nėra ži
nomas. Apsaugojimui saule džiovintų ply
tų nuo žiemos lietaus buvo padaryta de
gintų plytų rėvai vandens nubėgimui; ant 
tų plytų buvo sekantis ilgas užrašas:

“Aš esu Nebuchadnezzaras, Babiloni
jos karalius, palaimintas kunigaikštis, ap
saugoto jas Esagil'o ir Ezidos, sūnūs Nabo- 
polassaro, Babilonijos karaliaus. Nabopo- 
lassaras, tėvas, mano pradėtojas, pastatė 
Imgur-Bel, didžiąją Babilono sieną, bet aš, 
atsidavęs maldininkas, dievų garbintojas, 
pabudavojau grėbę ir sieną iš degintų ply
tų; augštą kaip kalnas. O, Marduk, didis 
■dieve, žiūrėk su džiaugsmu į mano rankų 
puikų darbą. Buk tu mano užtarėju. Kai
po atlyginimą, suteik man ilgą gyvenimą.”

Išlaukinės ir vidujinė Babilono apsau
gos buvo taip tvirtos ir augštos, kad jokis 
priešas negalėjo vilėtis jas užimti, tečiaus 
Nebuchadnezzaro palocius buvo apstatytas 
trečia siena — dar daug tvirtesne už pir
mas dvi. Ant laimės, tos sienos mažiau 
nukentėjo nuo plytų jieškotojų, taigi Vo
kiečiai tyrinėtojai galėjo atstatyti jų planą.

Jei Babilono priešams ir butų pavykę 
persilaužti per išlaukinę ir vidujinę mies
to sienas, karališki palocįai dar vis butų 
buvę toli nuo priešų pasiekimo. Jiems dar 
butų reikėję pereiti gilią grėbę, perlipti 
degintų plytų sieną, apie 24 pėdų storio, 
apie tris sykius tiek augščio, paskui antrą 
dar augštesnę sieną, po to trečią, ketvir-

susirinkti kovot kareiviai ir raiteliai. Be 
abejonės, buvo stebėtinas vaizdas žiūrėju
siems į tas šienas iš lauko miesto, kaip jos 
viena už kitą augštesnės kilo dangun, lyg 
iškarbuotas kalnas. Apie jų augštį neži
noma, nes senųjų rašytojų sūminėjimai 
vienų su kitais nesutinka. Herodotas sa
ko, kad jos buvę 350 pėdų; Kte'sius mini 
tris šimtus pėdų; gal but jiedu buvo abu 
netoli nuo tikrenybės. Liekanos vietomis 

’ stovi dar 40 pėdų augščio.
Sienos apie palocius nebuvo vien tik 

’ didelė masė paprastų plytų. Ištar vartai,
vedantis j palocius, buvo ištaisyti puikio- užre 
mis mėlynomis palivuotomis plytomis ir .gali
vietomis išdabinti pavidalais bulių, liūtų ’ 
ir smakų, išdarytų juoda, geltona, balta ir ! 
mėlyna spalvomis. Kaip turėjo būti, tų . 
pavidalų plytos buvo išdirbtos ir spalvomis -j 

I nupalivuotos paskirai, bet taip nustatytai 
padarytos, kad sudėjus vėliaus tiko viena 
prie kitos. Dabartinių laikų artistas tu
rėtų daug vargo tokį darbą atlikdamas. 
Nekurie tų papuošalų, kaipo brangina- 
miausi dalykai, atrasti to didžiojo miesto 
griuvėsiuose, dar tebesiranda savo vieto
se sienose; kiti pergabenti į Berlino mu- 
zejų. Nebuchadnezzaras kalba apie dide
lius brunzos vartus ir brunzos pavidalus, 
tečiaus nieko iš tų nesurasta. Gal jų me
talas buvo perbrangus, kad priešai išeida
mi butų palikę.

Jeigu jums pasitaikytų eiti Eufrato 
pakraščiu Babilono buvusiame plote, dar 
matytumėte pavandeniu nutiestas sienas, 
kurias Nebuchadnezzaras pabudavojo iš 
plytų, tufirieių jo vardą, bet pačios prie- 
vandeninės sienos jau išnykę ir buvusių til
tų papėdės taipgi vandens išgriautos ir iš
verstos. Jeigu persikeltumėt per upę jieš- 

’ kojimui vakarinės vidujinės sienos, teras- 
’ tumėt jos tik menkas daleles. Didžioji iš- 
’ ląukinė siena jrodos visiškai pradingo .po 
1 tyryno žemės paviršiu..

Tokios tai buvo Babilono sienos, tos 
tvirčiausios, storiausios, augščiausios, pai
niausios ir bene puikiausios, kokios kada 
buvo pastatytos miesto apsaugojimui, — 
sienos, kurių jokia senovės armija šturmu 
.negalėjo užimti. Neypatinga taigi, kad 
jos buvo įskaitytos tarp Septynių Senojo 
Pasaulio Stebuklų, ir kad kad Babilonietis 
kareivis, stovėdamas ant jų viršūnės, su 
įsitikinimu tyčiojosi iš Persų armijos, ap
spitusios apačioje, sakydamas:

, “Ko sėdite tenai, jųsy Persai? Kodėl 
negrįžtate į savo namus? Iki mulai nepra
dės vesti vaikų, jus miesto nepaimsite.”

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
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 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

rūmo nebus? Rods, ji paskel- ] 
bė, kad visos “proxies” turi bu- i 
ti prisiųstos ofisan ne vėliau , 
kaip gruodžio 31 d. Bet ar jos ] 
paskelbimo nariai paklausė? 
[Juk kai 'kurių kolonijų lyderiai 
konferencijomis, rezoliucijomis, 
paskelbimais laikraščiuose ir 
plakatais garsino, kad tik “pro
xies” nesiųsti į ofisą, bet vežtis 
su savim. Taigi valdyba ir ti
kėjosi, kad patįs .nariai suva
žiuos su pluoštais “proxies” ki- 
šeniuose. Ne vienas jų ir atsi
vežė. Bet visvien jų buvo dar 
keturiais tūkstančiais permaža.

Ten pat, tame pat nejvyku- 
siame susirinkime vienas narys 
(p. J. V. LuitkauSkas) garsiai 
užreiškė, kad sekretorius, girdi, 

lįs nudėti “proxies” tų žmo
nių, kurie jam nepatinka, o pri
imti tiktai tų, kurie yra jo ša
lininkai: Panašiai apie “pro
xies” sakyta ir 1920 m. susirin- 

1 kimė. Kas tų žmonių nepažįs- 
i ta, gali stebėtis iš jų “iškalbos”, 
i Užplėšti kam nors suktybes ne- 
. reikėtų, nors tai' yra labai len

gva. Bet paprastai yra taip, 
kad teisingas žmogus nemano, 
jog kiti yra sukčiai, šelmiai ir 
t. p., iki tol, kol nepagaus ant 
krašto darbo arba kol tiek ne
persitikrins, kad tai galės daro- 
dyti prieš žmonių ir prieš Die
vo teismą. Paprastai gi yra 
musų gyvenime taip, kad kvai
lys mano, jog ir kiti yra kvai
liai. Sukčius mano, kad ir kiti 
yra sukčiai.... Man atrodo, 
jei tokie žmonės butų įsilipę į 
L. A. B-vės Sekretoriaus čeve- 
rykus, kaip tik ir elgtųsi taip, 
kaip mano, kad dabartiniai sek
retoriai elgiasi: vadinasi, suk
tų visom pusėm apsivartydami.

Kad kvorumo nebuvo — tai 
yra apgailėtinas i faktas. Kad 
jo nebuvo kalti yra musų- orga
nizacijos draugai, kurie agita
vo ir dabar dar agituoja prieš 
organizaciją: 'kurie šmeižė ir 
dabar dar tebęšmeižią kai ku
riuos valdybos narius; kurie sė
jo ir dabar tebęsėja nepasitikė
jimą organizacijos darbais, jos 
valdyba, 
bė, kad 
priprato 
ei jose.
dar taip pat žiuri, kaip ir į 

i draugystes ar parapijos komi- 
, teto mitingą, kurdiškas taip ga

li eiti, kaip kam patinka, o ne 
1 taip, kaip to reikalauja tvarka. 
’ Jei visi nariai butų klausę ofi

so įsakymo ir butų į laiką su- 
siuntę savo “proxies”, tai ąu-1 
sirinkimas butų legaliai įvykęs 
ir tie, kas norėjo ir kas turėjo 
už ką, butų turėję gana progos 
pilti kailin nepatinkamiems di
rektoriams.

Kas korporacijose atsitinka, 
jei ir kvorumo nėra? Nieko y- 
patingo neatsitinka, jei bent tik 
tiek, .kad susirinkimo nutarimai 

i nebūna teisėti’ ir susirinkimas 
negali rinkti direktorių. Pagal 
musų korporacijos teises: pilna
teisis susirinkimas tegali 'būti 
tiktai tada, jei susirinkime‘yra 
atstovaujama daugiau negu pu
sė visų išleistų Šeru. Jei to nė-

Kalta ir ta aplinky- 
musų žmonės dar ne- 
prie tvarkos organiza- 
Jie ir į korporacijas

To
kiuose atsitikimuose rinkimai 
'atidedama iki kitam susirinki
mui, patol, kol įvyks teisėtas 
susirinkimas.

Delko agitatoriai-politikieriai 
taip veikia? Jau pasakyta bu
vo kame yra priežastis, jei tū
li kiti nežino ką daro, o nori pa
tekti 
galės 
lesią 
joje, 
jų tėra prisidėję.
prisidėjo, tai vos su 5 Šerais, — 
t. y. su minimumu. Vadinasi, 
prisidėjo su 50, o trukšmo ke
lia už tūkstantį....

Ar L. A. B-vės nariai turi jų 
klausyti? Ne, pragaištinga ga
lėtų būti pavesti organizacijos 
reikalus žmonėms, kurie neturi 
supratimo apie tą organizaciją, 
kurie jos reikalais tiktai tuo
kart rūpinasi, kuomet yra pro
ga vietą gauti, kurie šiaip prie! 
kiekvienos progos stengiasi pa
kenkti organizacijos bizniui.

Dabartinė valdyba daug pada-
• rė — ji suorganizavo didelį ka-
■ pitalą Lietuvos atstatymo rei-
■ kalams, pastatė ant kojų tokią
■ milžinišką organizaciją, kaip
■ Lietuvos Atstatymo Bendrovė,
• kokios i'kišiol nei Amerikoje, nei 

Lietuvoje nebuvo. Jie, suor
ganizavę L. A. B-vės Skyrių 
Lietuvoje, ir tenai atliko dau
giau darbų, negu kokia kita 
Amerikiečių organizacija. Da
bartinės valdybos rupesniu Lie
tuvoje suorganizuota NEMUNO 
Bendrovė su didele ūkio įran
kių dirbtuvė; suorganizuota sė
menų aliejaus dirbtuvė RINGU- 
VA, su gražiausia visoje Lietu
voje dirbtuve; suorganizavo im
porto ir eksporto bendrovę DU- 
BISA, su kapitalu 2,500,000, au
ksinų, kuri daug prisidės prie 
pakėlimo Lietuvos prekybos. 
Suorganizavo Lietuvoje pirmu
tinį LIETUVOS KREDITO 
BANKĄ, 'kurio senai Lietuvoje 
reikėjo, bet nebuvo kam suor
ganizuoti. Dabar, dėka musų 
Liet. Atstatymo Bendrovei, Lie- ' 
tuvos ūkininkas ir miestelėnas ] 
gali pasiskolinti sau pinigų ūkio į 
ar prekybos reikalams. O' čia 
Amerikoje — suorganizuota di-

' delis pirmutinis Amerikoje; gry-
■ nai Lietuvių pinigais valstijinis 

bankas BALTIC STATES BAN-
i KAS. Čia, New Yorke, ant 8th
• Avė. ir 25tos gatvės pastatyta
• didelis ir gražus Lietuvos At-
■ statymo Bendrovės namas, ko- 
i kio ikšiol joki Amerikos Lietu- 
Į vių bendrovė negalėjo įsitaisyti.

Tai darbai, kurie kreditą duo
da dabartinei valdybai. L. A. 
B-vės -nariai turėtų paklausti 
tų . politikrierių-agitatorių, ką 
jie yra nuveikę Lietuvos ekono
minio gyvenimo pakėlimui? Ar 
daug 'įstaigų jie yra suorgani
zavę? Ar didelius kapitalus jie 
yra sukėlę Lietuvos prekybai ir 
pramonei? Ar, pagaliaus, jie 
patįs yra nors kiek apsipažinę 
su Lietuvos reikalais? Kokie 
yra jų planai Lietuvos ekono- 

iminiam pakėlimui? Kur ir kaip 
jie yra pasidarbavę Lietuvių 
visuomenėje ?

Jei yra išnašesni 'kaipo orga
nizatoriai ir vadovai, jei turi 
geresnius ir naudingesnius pla
nus Lietuvos ekonominio atsta
tymo. darbams — gerai, skirki
te juos į direktorių vietas, lai 
jie atlieka daugiau darbo. Bet

j direktorius, kur mano 
gauti ir geras algas, ga- 
šeimininkauti organizaci- 

kurios sutvėrimui ne visi 
O jei kuris

jei jie negali parodyti, taip sa
kant, savo organizativių gabu
mų, savo bizniškumo rekordų, 
tai verčiau® apsižiūrėkite. Ger
biamieji .... žinot, kad šimtą 
kartų lengviau yra sugriauti, 
negu pastatyti, negu sutverti. 
Jei dabartinei valdybai, del ne
gerų sąlygų bizniui, ir prisiėjo 
vienur-kitur nepasisekimą turė
ti, tai ji jau nebepakartos tą 
nepasisekimą įgijusi prityrimo. 
Tat ar išmintinga butų skirti 
naujus žmones, kad jie, į orga
nizaciją! inėję mokintųsi jos 
darbo? . MumSj mokinių jau'ne
bereikia. tyįuęjs, reikia darbi
ninkų. O ar jie moka darbą 
dirbti? ' jei moka, laf. parodo, 
ką jie yra’nuveikę, kokios , yra 
j ų darbų ir išnašumo pasekmės ?

Del įvairių užmetimų. Užme
timų visados visuose Lietuvių 
organizacijos darbuose buvo, y- 
ra ir būs. Tai jau musų ypa
tybė — visados manome, kad 
kiti blogai veikia, bet nepamą- 
stome, kaip mes veiktume, jų 
vietose būdami. Vienas užmiE!- 
timas — tai del “Lietuvos” 
(Chicagoje) šėrų. Nariams y- 
ra įkalbėta, buk L. A. B-vė pi
nigus buvo įvesdinusi į tą laik
raštį, — o tas netiesa, pinigų 
už tuos Šerus nebuvo mokėta, 
tik apsimainyta Šerais, už tai 
mes per algą laiką turėjome di
delę “Lietuvos” (dienraščio) 
paramą, laike musų kapitalo kė
limo; jei butų prisiėję pinigais 
apmokėti už' straipsnius, ku
riuos dienraštis talpino agitaci
jai už musų Bendrovę, tai -bu
tų susidariusi gan didelė suma.

Antras užmetimas—kam. val
dyba nepadariusi pelno. Leng
va yra taip sakyti, bet kitas da
lykas yra padaryti. Sąlygos, 
kokiose veikė L. A. B-vė, yra 
plačiai išdėstytos raporte. Kas 
supranta biznį, tas tokio užme
timo nedaro. Ypatingai dabar
tiniu laiku kiekvienas Amerikos 
biznis, kiekviena ‘korporacija tik 
žiuri kaip, čielai išeiti iš iriilži- Į

1 niško krizio, siaučiančio visoje 
i Amerikoje ir visame pasaulyje.
• Bet yra ir tokių musų narių, 

kurie užmetimus darė, delko 
L. A. B-vė stengėsi su pelnu 
pardavinėti Lietuvoje kerosiną Kabeliai 
ir gazoliną... . Išeina — netu
rėsi pelno, gausi mušti, kam ne
turi ; turėsi pelno — gausi muš
ti, kam skriaudi Lietuvoje pir
kėjus...'. Ar eisi per dvarą, 
ar neisi, viesvien lazdų gausį, 
anot patarlės.

Trečias užmetimas, — kam L. 
A. B-vės valdyba, organizuoda
ma kapitalą rėmėsi patriotišku
mu, kada L. A. B-vės pamate 
buvo tiktai biznis. Į tokius už
metimus irgi reikia atsakyti. 
Mums ir kiekvienam protingam 
žmogui aišku, kad organizavi
mas Lietuvoje grynai Lietuvių 
kontroliuojamos pramonės ir 
prekybos yra dideliai patriotus 
darbas.
. Bet — antrą pusę vertus, kas 
do reikalas aiškinti musų už
metimus : dar neužgimė toks, 
kutfs visiems butų galėjęs intik- 
ti..^„Visados kas nors ką nors 
užmėg ir prie ko nors' prisika
bint/galės, ar šiaip darysi, ar 
kitaip.

(Pabaiga ant pusi. 7-to)

Suv. Valstijų vice-prezidentui 
senatas nubalsavo pakelti algą 
nu.o $12,000 iki $15,000 į me
tus.

Prezidentas Harding sutinka 
mokėti nuo savo metinės algos 
ineigų taksų $18,000, nors buvo 

i paduota sumanymas prezidentą ' 
nuo tokių karės taksų paliuo- 
suoti.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS
BILE: ■ 

’ KUR

JOKIS SKAIČIUS NĖ
RA PERDIDELIS

persiusti per musu visiš
kai įrengtą Užrubežinių 
Reikalų Departamentą į 
le kurią dalį pasaulyje 
ir taip pat jokia suma nė
ra permaža, kuriai mes 
atkreiptume tinkamos ati
dos ir tinkamo patarnavi
mo.
Mes patarnaujant VISIEMS 
turintiems kokius nors pi
nigų siuntimo reikalus.

Draftai — . Money Orderiai 
Maisto Draftai

bi-

ne-

O T i S & co.
216 Superior Ave.

Apatinėje dalyje 
Cuyahoga Building 

Priešais Pačtą.

LAIVAKORTES ,
VISOM LINIJOM

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

2033 E. 9th Street ir ’ 1 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

I

Europą
Kas dvi savaitės “O” Laivais

1313

1316

Kun.

ŠIOJ
SIU

p. 498 2.<

p. 364

Istorija Abelna .........
Su apdarais .................

Istorija Suvienytų Valstijų 
Su apdarais ...........

Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys dideles atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knygą, 165 puslapiai— 1.

1465 Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos .... p. 171 
1324 Istorija {žymiausių Europos Tautų (apd.) 2. 
Gyvenimas Šventųjų — ta knyga turėtų rastis kož- 

noj krikščioniškoj šeimynoj. Kaina-----
Su paauksuotais kraštais ir kryžium ------- .

Iš Mano Atsiminimų (Dr. Pietaris) p. 301 
Ta pati apdaryta ...................................

žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226................... 
ženybos Paikių Miko. Kaip jam nelemtai su že- 
nyboms atsitiko. Iš lenkiškos kalbos vertė V. K. 
Plymouth, Pa. 1896, pusi. 10 (didelio formato ..
J. Akurater. Vertė iš latvių kalbos J. Baniulis. 
Plymouth, Pa. 1907, pusi. 40..................

510. Žemės Giesmė. Apysaka parašyta K. Puidos. 
Brooklyn, N. Y. 1912, I dalis, pusk 202

511. žemės Giesmė. II dalis. Pusi. 113......
512. žiemos Vakarus. Parašė EI. Oržeškienė. Vertė

K. Puida. Chicago, Ill., 1912, pusi. 32...........
513. žydas Lietuvoje. Parašė S. Kaimietis. Chicago, 

Ill., 1912, pusi. 19...........................

1319

507.

508.
50c

10c

$1.00
. 50c

15c

Garfield

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

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

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

NEW YORK — HAMBURG
SUSTOJA TAIPGI

Cherbourge ir Southamptone 
ORBITA — Gegužio 21 — Liepos 
OROPESA — Birželio 4 — Liepos 
ORDUNA — Birželio 18 — Liepos 

1-mos, 2-ros ir 3-čios klesos keleiviams.
Viskas pukiai prirengta trecios klesos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO. 
26 Broadway New York

Arba bile kurioj Laivakorčių Agentūroj

2
16
30

AM ER
Tiesioginė Kelionė tarp 

HAMBURGO - NEW YORKO 
KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS 
MONGOLIA,

PATOGIAUSIAS 
MANCHURIA MINNEKAHDA 

(Naujas tik 3 kl.) 
Kovo 31 d.

Main Office 
322 EUCLID Ave.

“DRAUGIŠKAS BANKAS“
Gordon Office M

ST. CLAIR ir E. 79th St. H

Kovo 17 d.
New Yorko į Liepoją ..............  $132.00
New Yorko į Eitkūnus ....... $130.00 
keleiviams valgis duodamas dideliam val-

Uždari kambariai

Kovo 3 d.
Trečia Klesa iš 
Trečia Klesa iš 
Trečios klesos 
gomam ^kambaryj su patarnautojais, 
yra rezervuoti moterims ir vaikams.
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New 

York, arba prie Vietinio Agento.
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— Do lasu! — suriko nesavo balsu [ 
“narsus” leitenantas, bet buvo jau vėlu, nes 

i visuose languose stovėjo nepažįstami žmo-' 
’nės ir ramiai į nusigandusius “narsuolius” 
įžiūrėjo šautuvus atkišę į juos.
j i — Visi po vienam išeikit lauk! — pra- 
ibilo tvirtas balsas* iš lauks. — Priešingai 
inei gyvo iš tų namų neišeisią: namai ap
supti ir prižiūrimo. Ginklus palikite vi- 
įduje!

Nebuvo ką daryti. “Narsuoliai” metė 
visus ginklus ir ėjo tvarkingai laukan. Čia 

I svečiai išėję persitikrino, jog ginkluotų 
’fvyrų buvo nemaža. Išėjusius svečius rišo 

Ištikro buvo tai pavargėlis voš^O'me- ginkitiotiėji vyrai, kai žąsiukus. Nei ma- 
— u-i. x_._ gausio, pasipriešinimo nebuvo.

I*ame skaičiuje ir “narsus” leitenan
tas buvo surištas ir stovėjo drebėdamas 
ginkluotų vyrų tarpe.

Ginkluoti vyrai tyliai veikia....
Išėjusius Lenkus ginkluoti vyrai su

grupavo į grupes ir patikrino, ar rūmuose 
nieks nebeliko iš svečių. Kartu buvo ir 
surištas šeimininkas su šeimyna; paliko 
liuosais nusigandusius tarnus, o linksmą 
kompaniją nuvarė į girias — vakarų link.

Leitenantą paliko vietoje.
Buris ginkluotų vyrų jį nuvedė link 

tos vietos, kur gulėjo amžinai užmigęs var
guolis žmogus.

Šimtą žingsnių paėjėję visi pamatė 
baisų reginį .... gulėjo nelaimingas žmo
gus su sukapota galva ir aplink gulinčio 
net sniegas buvo raudonas nuo kraujų.

— Tavo darbas, judošiau? — paklau
sė vienas iš gihkluotų vyrų leitenanto.

Šits tylėjo.
— Stok prie to gulinčio vargšo! — su

šuko, matyt, vyresnysis iš ginkluotų vyrų.
'Šits paklausė.
Vyrai urnai ėmėsi šautuvų ir....
Ant rytojaus tuo ruožtu jojo Lietu

vių žvalgai ir rado prie pat dvaro du la
vonu: prasto žmogelio ir “narsaus” Len
kų leitenanto, kurie gulėjo apkruvintame 
sniege....

KALĖDŲ NAKTIS 
Rašo Laisvas Lietuvis. 

(Vaizdelis — prisiųstas iš Lietuvos)

tų amžiaus, bet taip apskurdęs ir suvąr- 
.gęs, kad jam galima buvo priskaityti ne 
mažiau 40 metų. Be to dar išbliedęs nuo 
nuolatinio bado ir dar nuo išgąsties ir vi
sas it drebulinis lapas drebėjo.

— Gadai, chame! — suriko “narsus” 
leitenantas:,— kam vogei to pono malkas?

— Vaikai, pati nesveika.... visi su
šalo. ... aš nevogiau, tik....

Bet daugiau negalėjo jis ištarti, nes 
neiškentė “narsus” leitenantas neparodęs 
publikai savo “unaro” — rėžė jam per bur
ną ir vargšas krauju apsiliejęs iš burnos, 
Posies ir ausų krito it pėdas j grindis....

Įsiutęs leitenantas, karžygis baltojo 
erelio, lyg Attila rėkavo ir spardė nelai
mingą jį Lietuvį kojom..,.

— Chamska litewska swinia, dar nemo
ka žmoniškai kalbėti, tylko psim językiem 
loja! Užkapoti poganina!

Visi ėmė pavyzdį ir įsiutę puolėsi spar
dyti žmogelį kojomis, lyg gyvulį.

Prisisotinę valiai mušti jį, leitenantas 
sušuko: =■ *’

— Veskit jį lauk!
Svečiai nusišypsojo, nes žinojo, kad po

nas leitenantas labai mėgsta praktikuoti iš 
“Quo Vadis”, Nerono laikų vaizdelius ir 
kad jis tokiose aplinkybėse labai “narsus”.

Išvedė nabagą vos gyvą...'.
Naktis buvo puiki, mėnesiena, mėnulis 

jau pasirodęs buvo iš po debesų.
Du svečiu vedė žmogų, kuris šviežiame 

ore biskį ėmėsi atsipeikėti.... Pradėjo 
melstis, nes suprato, jog jam daugiau ne
bepamatyti savo vaikučių ir ligotos žmo
nos. ... Gauja girtų svečių ėjo užpakaly
je, vedama narsaus leitenanto.* ,

— Stokite! — riktelėjo leitenantas.
Sustojo. J ’’ -•
— Pasišalinkite visi! — Ir leitenantas 

priėjęs prie žmogaus ėmėsi švelniai kal
bėti....

— Sakyk, ar turi dukterų? — klausė 
leitenantas, šėtoniškai šypsodamos.

— Turiu, — prabilo silpnu balsu žmo
gus..

— Kiek metų?
— Onytė keturių metų ir Magdutei 

sukako metai ant šv.. ..
— Do sto djablow! O bobą turi?
— Turiu, — įsidrąsinęs tęsė varguo

lis. — Andai labai Nusigando Lenkų legio^ 
ninku ir apsirgo....

— Ko? Lenkų didvyrių nusigando? 
Ar musų kareiviai velniai, kad net cham- 

t ka baidosi jų? — ir vėl puolėsi jį mušti.
— Gana, Vicek, gana tų komedijų! — 

rėkė draugai. — Baigk, kaip žinai.... — 
xIr ėmė visi kvatoti.

— Gulkis, chamska swinia! — sušuko 
įsiutęs leitenantas.

Žmogus nelaukė pakartojimo, atsigu
lė....

Leitenanto rankoje žibtelėjo kardas, 
net smegenimis leitenantaš apsitaškė....

Ponai nesiliovę juokais ir linksmi su
grįžo į dvaro kambarius. Visi garbino lei
tenanto “narsumą”.... jVėl puota. Upas 
neapsakytas.... Narsumas augštesnio lai
psnio. Visi šukavo:

— Niech žyje Polski oficer!
Jau buvo toli už pusnakčio. Kai ku

rie ^Svečiai ėmėsi reikalauti muzikos, dai
nų. Salėje buvo ir pragare nuo ūžimo. 
Kas tai iš svečių pradėjo skambinti prie 
čionai buvusio fortepiano.

Girti svečiai pradėjo šokti. Kiti 
navo:

“Jeszcze Polska nie zginęla!....’’
Tam tikram pragarui einant, tik stai

ga trenkė it perkūnas iš oro, net langų 
stiklai išbirėjo. Visi nusigando, nutilo. 
Girdėti buvo balsai nusigandusių:

“Panowie, chowaimy się!”

(GALAS)

KAREIVIUI
Atmink, kareivi iš bakūžės, 
Stojąs už laisvę Lietuvos;
Atmink, jog priešai žlugs, nedori, 
Tik reikia ištvermės, drąsos!

Atmink^ jog reikia patvarumo, 
Jog reikia perleisti vargus, 
Todėl laikyk savyj drąsumą — 
Sutversi geresnius laikus!

Vargo Poetas.
Lietuva. .

9-TO PULKO DAINA. .
Už’ granatos, švilpia kulkęs, 
Verčia krantus Dauguvos, 
O devintas musų pulkas 
Gina šalį Lietuvos.

Ei, pirmyn, draugai narsieji, 
Ginkim žemę Lietuvos!
Šalin priešai mus piktieji, 
Nenuleisim vėliavos!

Kulkos laksto švinu lietos, 
Zvimb’ pro ausis, kert’ šakas; 
Lūžta priešo šarvas kietas, 
Jis^kapus pas mus atras! 
Ei, pirmyn, draugai narsieji —

Ponas Lenkas jiegas traukia, 
Nor’ mus galę sutramdyt, 
Bet visi “Valio!” mes šaukiam,' 
Laukan Lenkus reikia vyt! '
Ei, pirmyn, draugai narsieji —

Pulko vadas, narsus vyras, 
Veda pulką mus gerai;
Nors mes gultume po žvyru, 
Bet šalin priešai visai!
Ei, pirmyn, draugai narsieji —

dai-
Lietuva.

ir

ir

ir
Vargo Poetas.

tt.

tt.

tt.

514. žvaigždė Rytų pasaka. Lietuvių kalbon vertė
J. Giela. Chicago, Ill., 1910, pusi. 17......................

515. Žemaitės raštai.'* I Susiu viny s: Telpa čia sekan. 
ti skaitymai: 1) Rudens vakaras, 2) Atžala. 3)

, Motyna. 4) Studentas. II. Sųsiuvinys: Marti ir 
Topylis, III Sąsiuviny s: Sučiuptas Velnias ir 

Sutkai. Vilnius, 1913 m., pusi. 156................

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kuriu ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENe” 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.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
(Be :*■

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI 

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)— 
Bus šilta, jeigu nešals, 
nebus apsiniaukę, bus 
gada.

Jei 
pa-

SURAMINK.... 
Rytas ruku'otas, 
Dangus debesiais 
Apklotas — liūdnus; 
Saulutė skaisti 
Liūdesio pilna, 
Nešviečia del mus...., 
Krutinę spaudi* man 
Ir dreba ranka 
Berašant šitai. 
Brangioji, miela, 
Tavęs aš liūdžiu, 

. Tavęs aš liūdžiu 
tiktai, tiktai.

Prašviski, dangau, 
Tavęs aš prašau, 
Pražibki skaisčiai 
Saulute augštai — 
Ir juokis, inergele, 

saldžiai, saldžiai!
Cirineušas.

Nuo Juokų Red.: Senovės lai
kuose Grekai turėjo du poetu: 
vienas buvo atsižymėjęs kaipo 
verkiantis poetas, o antras tu
rėjo vardą juokiančiosi poeto.

Mes irgi norime pakalbėti a- 
pie savo poetus, kurie šiame 
skyriuje dalyvauja. Ilgai mis- 
linome, kuriam iš jų tiktų kuris 
užvardinimas. Štai dabar pri
einame išvedimo, <kad gerb. Ci
rineušas laimi garbę “Dirvos” 
“verkiančiojo poeto”, nes jis 
daugiausia čia ašarų išliejo ne
gu koks kitas gyvas musų poe
tas.

Bet kam priklausys musų 
“juokiančiosi 'poeto” garbės vai
nikas: kam? Mes ir čia misli- 
nome ir su džiaugsmu dabar 
pranešame, kad tą laimi musų 
p-lė Kleopatra. Bet koks ypa
tingumas: senovėje buvo abu 
vyriškiai, o dabar jau pasidali
na: viena garbė patenka mote
riškai lyčiai. Ką padarysi.

Ar p-lė Kleopatra kada nors 
nepersivėrs į ‘^ferkiančią” — 
nežinome. O gal'verks, tik ra
miai. Rodos ir gėrb. Cirineušas 
kitados juokdavos (bet nieks 
negirdėjo ir nieks su juo nesi
juokė, nors šiame musų sky
riaus antgalvyje taip pasakyta. 
O kada dabar jis verkia — ir 
visas musų skaitytojų svietas 
jam padeda).

Apie vidurinę srovę. Gerb. 
A. B. B. sako, kad vidurinė mu
sų srovė eina per vidurį: iš vie
no galo katalikai, o iš kitę 
socialistai. Kada prisieina, sa
kysim, visiems trims nešti kokią 
naštą, kaip pav. didelį medį, 
tai katalikai ir socialistai, iš ga
lų eidami visą neša, o viduri
nis —i tai kiek jo loska.

Na, bet už tai vidurinis pasa
ko galiniams kur reikia nešti!

Jau senai gerb. kun. Fabijo
nas yra pasakę^; kad pas Ame
rikos Lietuvius yra šitaip: ,pas

socialistus gerklė, pas katalikus veik visi nariai išmoko namie 
spėka, o pas tautininkus protas! daryti. — Ne tik Akronas ga- 

| Ii pasigirt tuomi, — sako Vin. 
Januška.Kaip 

nomas 
kuriam 
skyriui

niekas dar 
Nežinia ka- 
šiuomi atsi- 
geraširdžio

Vyras, kuris jaučiasi svarbiu 
žmogum turėdamas gražią 
giną, kitiems reiškia tik 
kiek tas, kurio diedukas 
pagarsėjusiu žmogum.

mer-| 
tiek, 
buvo

NAUJI Metai
Nauji v LAPAI

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

The Sen-Rayto Co. 
6617 WADE PARK AVĖ.

CLEVELAND, O.

andai tūlas musų neži- 
draugas paskyrė dolarį 
nors už parašymą šiatn 
indomiausio savo gyve

nime nuotikio, tai 
ikšiolei neatsiliepė, 
me dalykas. Taigi 
kreipiame prie to
aukotojo prisiųsti savo vardą ir 
antrašą — mes dolarį grąžinsi
me atgal. Juokų Red.

Pasigėręs Providence Lietu
vių klebonas (jis pernai buvo 
Clevelando kamendorium ir per 
fordžiulajų iš džiaugsmo nusi- 
vaišinęs buvo patekęs policijos 
nuovadon) išsiplepėjo, kad ku
nigų federaciją nutarus viską 
ardyt kas daroma be jų pave
lijimo (jie tą nutarę daryt, tik 
nepasisaky t).

Bolševikai taipgi turi nuta
rę viską ardyt, kas daroma ne 
jų< naudai. ,

Kur tik neisi, vis mes susi
tinkame su faktais, rišančiais 
musų klerikalus su bolševikais.

Clevelando vyčių štabas už
protestavo prieš “Dirvos” pra
nešimus apie jų netikusius dar
bus, bet patįs neišnešė rezoliu
cijos sau, pasižadėdami daugiau 
tokiais niekingais darbais neuž
siimti.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Anė Stroliutė atrašė: “Apgai
lėjimo verta tokia moteris,, ku
ri neapkalba savo kaimynės 
parėdalų — ji yra akla.”

Rakauskienės vaikas gyrėsi 
Stepšienės mergaitei:

“Onuk, jau mes kraustysi
mas iš šių namų.”

“O iš kur tu tai žinai?” — 
užklausė ji.

“Motina matė, kaip aš išmu- 
šiau langą ir už tai man nieko 
nesakė.”

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

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderj. 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

Stasys Katkus nuėjo Lietu
višką restauraną ant Euclid av. 
ir užsisakė jautienos pietums. 
Už trumpo' laiko patarnautoja 
atneša ir padeda prieš jį mėsą.

“Kad čia veršiena, gerbiamo
ji,” sako jis mandagiai.

“Taip, dar neužaugo”, 
mergina.

Pamislino jis: užaugs

atsakė

pilve.

(a. a.Clevelando blaivininkų 
girtuoklių) klubo raporte pasi
rodė, kad iš visų trijų “uždrau
dimo metų” 1920 m. buvo dau
giausia klubo narių pasigėrusių 
(neoficiališkai). Mat, dabar be-

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke

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 ka^ 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

10c

.50

Ateikit į Tl\e Cleveland Tfust ofisus 
jūsų kaimynystėje ir paveskite musų 
globon jūsų užrubežio pinigų reikalus.

Daugelis Jūsų 
Vientaučių

jau patyrė, kad The Cleveland Trust 
Company ofisai jų kaimynystėje yra 
pasiuntę jų pinigus į Centralinę Eu
ropa atsakančiai ir žemiausiomis' kai- 
Tiomis. Jie pasakys, jums, jog jiems 
viskas padaryta kuodraugiškiausia 
kurio nors kalbančio jų kalba.

PINIGAI į LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

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

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų 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.

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

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland 
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.

įsteigta , 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00

ZTbe Cleveland 
Cruet Company

Šaltiniai Virš $120,000,000



DIRVA

C. BROOKLYN, N. Y. siunčiami, tai ir publika susi- kimą minėtiems klausimų davė-
Dr. Alseikos prakalbos. Va

sario 6 d. šv. Jurgio parapijos 
salėj D. L. K. Vytauto Drau
gystė buvo parengus Dr. D. Al
seikai prakalbas, žmonių su
ėjo, 'kaip ant tokio kalbėtojo, 
galima sakyti mažai, vos apie 
porų šimtų. Bet kurie buvo, 
manau buvo užganėdinti, nes g. 
Dr. Alseika yra ne bile koks kal
bėtojas, bet gana rimtas ir su
manus ir kalboje nevartoja ko
kių ten publikai patinkančių žo
džių, bet vien grynus faktus.

Iš pradžios jis kalbėjo apie 
Lietuvos žmonių vargus, kurie 
prisiėjo miešti kilus didžiajai 
Europos karei, o taip dar ir pir- 
miaus po sunkia Rusų priespau
da, kur negalima buvo nei ne
kaltų maldaknygių savoj kalboj 
turėti. Tolinus priėjo prie da
bartinių laikų, kaip Lietuviai 
deda visas pastangas atsiliuo- 
savimui nuo žiaurių grobikų 
Lenkų ir atvadivimui Lietuvos 
sostinės Vilniaus. Taipgi per
skaitė tik ką gautų Liet. Misijoj 
žinia, kur pranešama, jog Lie
tuvos Valdžia, galų gale, kito 
išėjimo neturėdama, sutiko su 
plebiscitu -Vilniuje, ir kad pra
šoma Am’erikiečių bent $50,000 
plebiscito agitacijos varymui. 
Taipgi nurodinėjo, kad nepai
sant kaip Vilnius butų atgautas 
— per plebiscitų ar ginklu, vis- 
tiek ten daug reik darbo padė
ti žmonių apšvietimui ir patrau
kimui prie ištikimybės Lietuvai, 
nes pats, sako kalbėtojas, esu 
liudininku, kad kaip paskutiniu 
kartu Lenkai inėjo Vilniun, tai 
minia apie 4—5 tūkstančių su
tiko juos su didžiausiu džiaug
smu, gėlėmis barstydami, — 
per tai ir mums, Lietuviams, 
nerelikia snaust, bet dirbt, kad 
Vilniaus ir apielinkės gyvento
jus patraukus savoji pusėn, o 
tam darbui, žinoma, reikia ne
mažai lėšų. Taigi kalbėtojas ra
gino visus aukauti-,kiek kas iš
gali Vilniaus plebiscito reikalui.

Bet pasirodė, kad kaip tos 
prakalbos buvo rengiamos tik 
lyg ant juoko, tai ir pasekmės 
buvo prastos, nes suaukauta tik 
$32.30. Priežastis mažo žmo
nių atsilankymo ir menkų aukų

laikė nuo aukavimo. Aukaujant 
norima kad pinigai kuogreičiau- 
sia pasiektų savo tikslų, o ne 
gulėtų čionai nežinia kam; o ki
ta — dar gali kažin kaip nutar
ti: vieton siųsti pinigus Kau
nan, gali pasiųsti j Maskvą ar 
kitur. Ar galima pasitikėti to
kiais, kaip draugystės pirminin
kui ir jo draugučiams, kuris 
per publikų ėjo su kepure rink
damas, kuris taipgi trukdė dr- 
stei pirkimą Lietuvos bono (nu
tarta už $200) ir tik baigiant 
pereitus metus, užspyrus na
riams, vargšas nuvažiavo į L. 
Misijų ir nupirko bonus.

Po aukų rinkimo dar kalbė
tojas butų kitu atveju ką pa
pasakojęs, bet pora musų ko
lonijos “veikėjų” pašoko su 
klausimais: vienas, kodėl Lietu
vos Valdžia sutiko su plebisci
tu Vilniuje, kad Amerikos Lie
tuviai visi tam priešingi, ir jis 
dar išrėžė nuo savęs “spyčių”. 
Kalbėtojas paaiškino, kad gal 
but valdžia ir klaidą padarė, 
bet greičiau bus, kad kito išėji
mo nebuvo, nes juk pirma ne
gu žinojo ką Tautų Lyga nuo 
Lietuvos reikalaus, buvo pasi
davus jos priežiūrai. Bet klau
sėjui vis neaišku. Kitas 
klausimo norėjo, bet pats 
sakė, kad jis neaukavo 
jog draugystė laiko pas 
pinigus ir nesiunčia kur reikia.

Po šitam pakįla publikoje ne
ramumas ir ginčai, žmonės pra
dėjo grupuotis vieni tokion ki
ti kitokion prasmėn kalbėdami, 
ir taip viskas užsibaigė betvar
kėj.

Biskį keista paskaičius “Vie
nybės” N8, kur aprašoma mi
nėtos prakalbos ir visa kaltė

neva 
ir at- 
delto, 
save

jams. Nemanau čia jų teisinti, 
nei jiems duoti kreditų, bet kad 
del aukų jiems kaltė metama, 
tai yra neteisybė, nes jie klau
simus statė valanda laiko po 
aukų rinkimo ir po pagarsinimo 
kiek buvo surinkta.

Lietuvos Sūnūs.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų

Vaikų Drapanų 
Krautuve

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklaraikščių, jekių, 
' sijonų ir visokių kitokių.

Krautuvė atdara ir vakarais.
1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

L

J
į

ir

IŠRADĖJAI
Prisiųskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tės “Patarimai Išradėjams”, ku
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. (Dr.)

t

metama už auku mažai surin-It...............................

j J. BARTKUS |
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas t

? Atidarė į
ž LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ
| 8811 SUPERIOR AVĖ. |

t Teisingai patarnaujame visiems! |

LAWRENCE, MASS.
Pas mus žiemos oras šiltas. 

Bedarbė čionai yra didelė, bet 
kaip rodosi šiuo laiku jau pra
deda nekurtos dirbtuvės veikti 
ir žmonės pradeda lyg atsigai- 
velėti iš po bedarbės smūgio.

Tarp kitko čia yra neprigul- 
minga parapija, kuri gyvuoja 
jau trįs metai ir iš visko matyt 
turi geras pasekmes. Parapi
jos turtas ši-uomi tarpu siekia 
apie $75,000, turi savo kapines.

Vasario 6 d. P. M. choras tu
rėjo teatrą su koncertu, kuria
me visi savo užduotis gražiai 
atliko. Publikos buvo pilna sa
lė. Lawrencietis.

AMSTERDAM, N. Y.
Musų kolonijoj nedaug laiko 

atgal susitvėrė Lietuvių Pilie
čių Sąjungos skyrius. Ačiū vie
tinių Lietuvių supratimui ir at
jautimui jau prie šio skyriaus 
yra užsiregistravę piliečių bei 
rėmėjų apie 150. šie tėvynai
niai 'kiek gali veikia savo šalies 
labui.

Sausio 23 d. buvo surengtos 
prakalbos, kuriose kalbėjo adv. 
F. 'J. Bagočius iš Bostono. Au
kų Lietuvos šauliams liko su
rinkta $449. Abelnai sakant, 
prakalbos pasisekė gan gerai.

DR. J. ŠEMOLIUNAS

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS 

Lietuviai i
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 siuskit 

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

Akių Gydytojas ,
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:30 vak.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue

Paskutiniame Liet. Piliečių 
Sąjungos susirinkime prisirašė 
keliolika naujų narių, taipgi li
kosi išrinkta pora ypatų vary
mui platesnės agitacijos prira
šymui vietos Lietuvių prie Są
jungos. Sąjungos skyriaus su-

susirinkimai ant toliaus atsibus 
kožno mėnesio paskutinį nedėk 
dienį, 1 vai. -po pietų, pobažny- 
tinėj salėj. Kviečiam visus at
eiti ir prigulėti prie Lietuvių 
Piliečių Sąjungos.

Pirm. P. J. Lalas.

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Liniment as!
Pain-Expelleris 

yra naudojamas, su- 
viršum per 50 metų, 
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo reumatiškų 
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, nik- 
sterėjimo, raumenų 
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui 
ankstyvo peršalimo, 
šitas senas, ištikimas 
šeimynos draugas 
suteikia neapkainuo- 
jamą pagalbą.

Kiekvienas aptie.- 
Jcorius parduoda 
Pain-Expellerj. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar. gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

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

O

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Ave. & 35th St., 
Brooklyn, New York
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1 AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON?

Žinios ii
pagalba del gaisro.

Kaunas, Lietuva. — Am 
kos Raudonojo Kryžiaus 0 
tas štai ką praneša apie g 
ros, kurie Kaune taip plėtė 
pereitoje vasaroje.

Nors sunku butą sprąsti, 
sis Amerikos Raudonojo 1 
liaus pasidarbavimas Lietu 
didžiausio atjautimo uisite 
vo, bet jeigu jau kitu taion 
užsipelnys, tai nors šio gi 
laiku pašalpa suteikta ir 
rus patarnavimas turėtų Ai 
kos Raudonąjį Kryžių lie 
je pagarbos vietoj statyti, 
pos mėnesyje kada gaisrai 
ne siautė, kurioj nelaimėj 
stančiai likosi be pastogės 
Raudonasis Kryžius rupini

© 
© 
© 
© 
© 
©
© 
© 
©

ta, kad rengėjai apgarsinimų 
neparodė net iki vėlyvam suba- 
tos vakarui, t. y. prieš prakalbų 
dieną. Ir tai 'nebuvo pažymėta 
■kas kalbės, tik “kalbėtojas bus 
iš Lietuvos”. Prie to dar pra
kalbų vedėjas tą patį vakarą ne
taktingai apsiėjo, kas taipgi 
žmonių ūpą gadino.

Mažam žmonių duosnumui 
kaltė gal bus ta. Po atsibuvu
siam 'kovo mėn. 1918 m. Ame
rikos Lietuvių Seimui New Yor
ke likosi nutarta įsteigti tam 
tikras komitetas ir kad nariai 
mokėtų kiek pagal išgalės Lie
tuvos nukentėjusiems žmonėms. 
Apie Liepos ar rugp. mėnesį 
tas ir tapo čia įvykdinta. Atsi
rado geraširdžių žmonių, kurie 
įmokėjo, kas po 10c., kas po 25c 
ir 50c į mėnesį, ; Kaip tik su
sidarė' apie $100, tai Lietuvai 
priešingi gaivalai' sumanė, kad 
pinigų Lietuvon -negalima siųs
ti, nes ten paims tik ponai ir 
kunigai, ir kad pinigai reikia 
priskirt prie draugijos iždo, ir 
taip įvyko. Bet čia nevisiems 
mokėjusiems tas patiko ir ka
da suėjo ant susirinkimo dau
giau protingesnių narių, aną 
nutarimą atšaukė ir reikalavo, 
kad pinigai butų paskirti ten, 
kokiam tikslui buvo renkami.

B. G. VALIUŠIS 
p FOTOGRAFAS O 

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.

DYKAI I
Suteipiąme paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir j 

išdirbame pasportuš trumpiausiam laike. Į
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus. j

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 jj

čia vėl dar nutaria, kad reikia 
parengt prakalbas ir daugiau 
parinkt aukų ir sykiu visus pi
nigus išsiųst. Na, taip draugy
stės (Vytautinės) pirmininkas 
ir kiti jo baro ir idėjos draugai 
apsiima surengt prakalbas. Pra
eina mėnuo laiko, o prakalbų 
nėra. Suėję ant kito susirinki
mo nariai klausia, kodėl nuta
rimas neįvyko ? Pirmininkas 
aiškina, kad negavo kalbėtojo 
ir kas už plakatus užmokės — 
juk draugystė negali ant to pi
nigų leisti.

žinomą, jis gavo kelis pasekė
jus, bet ant nelaimės jam pil. 
K., Bagdonas apsiima už plaka
tus užmokėti, ir darinkta kitas 
veiklus vaikinas parūpinti kal
bėtoją. Pirmininkui dar viena 
proga liko: kur prakalbose su
rinkti pinigai bus siunčiami ?

Taigi, tokioms aplinkybėms 
esant, nors kalbėtojas gana ra
gino žmones aukauti Vilniaus 
plebiscito reikalams, bet kad pi
nigai lieka tų draugystės “po
nų” rankose nutarimui kur bus

Mažas Savaitinis Mokesnis Nupirks 
Elektriška Skalbtuva

. Ar žinot, kad galit nusipirkt Elektrišką 
Skalbtuva be didelio atidėjimo pinigu?

Parankios išlygos mokėjimo galima gau
ti visose Elektriškų Daiktų Krautuvėse. 
Maža Įmokesnis iš sykio pristatys j jūsų 
namus mašiną ir galėite naudotis ja bemo
kant už ją.

Lengvai galite Įstengti nusipirkti Elek
trišką Skalbtuvą ant šito prieinamo plano.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building

Public Square

kimu nelaimingųjų. Ne 
maistu, vaistų pagalba, b 
drabužius ir apdangalus s 
kė. Neturint kitokios vi 
bažnyčiose, viešose įstaigos 
net krautuvėse nelaiming 
ruošė butus. Tikrai tai I 
liūdnas reginys, kada tuks 
čiai šian ir ten bėgiojo An 
kos Raudonojo Kryžiaus pa 
bos jieškodami.

Tai šiame laike Kaunas b 
įgijęs “šėtrinio miesto” vai 
nes kuriems nesurado pastoj 
tiems šatrinius butus Amen 
Baud. Kryžius statė, žieži 
ryje, tik 45 kilometrų nuo K 
no, taipgi gaisras daug blėc 
padarė. Slabados gyvento 
(Kauno priemiestyj) žymia i 
Imti gaišto buvo nuskriausti 

štai vienas nors tai labai 
pudingas, bet juokingas atsi

Laivakorte 1 Liepoją $145. Eidkunus $106.70

Užtikrintas Pinigu Persintimas
a

1896 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7- valandai vakaro

Telefonai: Rosedale 5768, Princ- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

I DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
g GYDYTOJAS IR CuiuuRGAS 
g 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

H47

1187

1188

1309

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

Rosedale 1157
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Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo
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Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieraš.

Siunčiame pinigus į Lietuvą per pactą ir per kab- 
legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime.

G abo wit z-Castle and Co
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

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 įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo įmo- 

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

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

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

Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Aye., neoli E. 
70 gatvės, 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 kvotą prisipildys, o iš to turėsite naudos įsigydami namus už lotai

The Representative Realty Co
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488

KITŲ LAIDŲ K 
Andersono Pasakos ................

Aisopo Pasakos ........................

Amerika, Rinkinis jrairig fal 

Aukso Obuolio Istorija (su 

Akyvi Apsiriškimai Sviete . 

Apiireiškiiaii Atmosferoje .

Ta pati apdaryta

Apie žemę ir Kitus Svietus 

Ta pati drūtais apdarais

Aritmetika ...............................

I Apie Dierf, Vehiį Dagį ir 

i Amerikos Pilietis — panokiu 

I Apeigos Rymo Kataliku Bain 

ften-Hur, Apysaka iš Jėzaus 

Badas — Dailus vaizdelis .. 

Baltoji Vergija ..................

Biologija ubą Mokslas apie 

Barbora Ubrika, arba kh'oit 

Darbas — gražus romanas . 

Dainos Vasaros Grožybių ... 

Dainavos šalies žmouip Padi 

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

Dėdė, arba ainiu kančios .... 

Dangus — astronomijos knygai 

Dvynai Vagiu (Kun. Dembskio) 

Daktaras Kišeniuje .... , 

Eilėmis ir Proza................

5 Ethnologija, Istorija apie Taut 

Su apdarais ta pati knyga

! Edgarai, Nuo ateizmo prie teiay 

Į Elementoriui .........

I Elementorius (kitos laidos) . 

i Fabiolė, Kataliku Bažnyčia Kai 

I Fanhazonai (3 aktu komedija) 

I Francuzijos Revoliucija .......

i Francuzu Kalbos Rukvedėlis 

Gyvenimas Genovaitės ....... 

Granatu Pavėsyje — pasakos . 

Gulivero Kelionė po nežinomas 

Geležiniai Nagai .......................

Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės 

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

Ta pati knyga su apdarais 

Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jy i

Ta pati su apdarais) ...... 

Geografija ...........Z..................

Su apdarais at pati knyga 

Gabija — Rinktinė knyga 

Geografijos Vadovėlis ...............

Gadynė šlėktos Viešpatavimo L 

Ta pati su apdarais ......

I Gyvenimo Mokykla ........

Ta pati knyga apdaryta ., 

Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto 

Gyvenimas Išganytojo Svieto 

Hygiene arba užlaikymas sveika 

Humoras ir Satyft (Juokai) ap< 

Iš Gyvenimo Lietuvišku VėUp, 1 

Ta pati su apdarais ...........

Istorija Septyniy Mokytoju ■••• 

Išvakarės Gret Lemano Ežero ., 

Iždu Sala .............................................

3002 

3201 

3135 

5126

..24

35 

1444 

1155 

3212

49 

895

52 

593 

903 

1172 : 

1448 I 

1901 1 

913 1 

1295

124 

.128 

129

Ašaros ir Džiaugsmu. Rinkinys jvaii 

dilintu i keturis skyrius: Iš žmoi 

Knygos; Gamta ir žmogus; Romai 

ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 'pus 

Istorija Abelių — svarbus istorijos i 

knygų kiekvienu privalėtu turėti a 

su abelnaja istorija. Puslapiu 498. 

Su tvirtais apdarais ____________

Valgig Gaminimas — mažai tokiu knyi 

labai reikalingos kiekvienai šeimin 

sukabinkite sau nusipirkti. Puslapi 

Gražiai apdaryta__________________

Imlą Apaštalavimu Lietuvoje — istoi 

nuo pradžios lėtojo šimtmečio Lietu 

žinmo su Lenkais ir visos jų šunybi 

je. Didelė knyga, gražios spaudos, 2 

Tvirtais apdarais _________________

Pilkim Ant Keliu — Nauja maldaknygė, 

^praktiškai atspausdinta, tinka senien 

•irau, vyrams ir moterims. Knyg< 

apdarytos, kiaulės oda, kraštai 
ti, kaina m prisiuntimu __________

taoiijs Antano Kundroto (kaip, būti

13336 Apie Kūno Išlavinimu ......... j



ant toliaus atsibus 
io paskutinį nedėk 
po pietų, pobažny- 
Kviečiam visus at* 
lieti prie Lietuvių 
ingos.

Pirm. P. J. Lalas.

B
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s Linimentas!

Žinios iš Lietuvos

Kiekvienas aptic- 
ikorįus parduoda 
Pain-EąpeUerį. Ta- 
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar I gau-. 
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrą ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

O
F. AD. RICHTEK 6 CO., 

3rd Ave. & 35th St, 

Brooklyn, New York

JVON?
t S 106.70

13.

go

Lietuvoje | 
s parduo- i Į 
popieras. ji.

PAGALBA DEL GAISRO.
Kaunas, Lietuva, 

kos Raudonojo Kryžiaus Cent
ras štai ką praneša apie gais
rus, kurie Kaune taip plėtojosi 
pereitoje vasaroje.

Nors sunku butų spręsti, ku- 
sis Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pasidarbavimas Lietuvoje 
didžiausio atjautimo užsitarna
vo, bet jeigu jau kitu kuom nė- 
užsipelnys, tai nors šio gaišto 
laiku pašalpa suteikta ir įvai
rus patarnavimas turėtų Ameri
kos Raudonąjį Kryžių Lietuvo
je pagarbos vietoj statyti. Lie
pos mėnesyje kada gaisrai Kau
ne siautė, kurioj nelaimėj tūk
stančiai likosi be pastogės, Am. 
Raudonasis Kryžius rūpinosi li
kimu nelaimingųjų. Ne tiktai 
maistu, vaistų pagalba, bet ir 
drabužius ir apdangalus sutei
kė. Neturint kitokios vietos, 
bažnyčiose, viešose įstaigose ir 
net krautuvėse nelaimingiems 
ruošė butus. Tikrai tai buvo 
liūdnas reginys, kada tūkstan
čiai šian ir ten bėgiojo Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus pagal
bos jieškodami.

Tai šiame laike Kaunas buvo 
įgijęs “šėtrinio miesto” vardą, 
ries kuriems nesurado pastogės, 
tiems šėtrinius butus Amerikos 
Raud. Kryžius statė. Žiežma
ryje, tik 45 kilometrų nuo Kau
no, taipgi gaisras daug blėdies 
padarė. Slabados gyventojai 
(Kauno priemiestyj) žymia da
ilini gaisro buvo nuskriausti.

štai vienas nors tai labai įs
pūdingas, bet juokingas atsiti-

,kimas. Gaisro laiku biednas vi- 
Ameri- dutinio amžiaus žmogus atvykęs 

Amerikos Raudonoj o Kryžiaus' 
įstaigon reikalavo vilnonio ap
dangalo savo kūdikiui. Pasiun
tus peržiūrėtoją ištyrimui daly
ko, surado trečių metų kūdikį 
visiškai nuogą gulintį šėpoje. 

I Lietuvos Valdžia taip pajau
tė Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pagalbą Kaune, kad išrei
škimui padėkos atsiuntė specia- 
lę komisiją.

150 carinių rublių, miežių už 
130 vub.

Vilniuje pradėta leisti Lenkų 
socialistų partijos savaitraštis 
“Przelom”. ši partija Lietuvos 
klausime tuo skiriasi nuo kitų, 
kad ji norėtų paskirti Lietuvą į 
tris kantonus ir sujungti ją su 
Lenkija federacijos ryšiais. To- 
kis partijos nutarimas yra pa
talpintas pirmame numeryje.

(“Trimitas”)

Kaune įvyko dramos teatro 
artistų susirinkimas. Nutarta 
kreiptis į Meno Kūrėjų drj-os 
valdybą, prašant pasirūpinti ge
resniu trupės ir režisūros su
tvarkymu.

Lenkams iš pasalų puolus, li
kosi sunkiai sužeistas, paimtas 
į nelaisvę ir nugabentas į Gar
diną vyr. Įeit. Leonas Kybar
tas, ir jis mirė Gardino apskr. 
ligoninėj lapkr. 30 d. Palaido
tas Gardino kapinėse. Jo švie
siam asmenyje šauliai neteko 
dar vieno brangaus šalininko.

Laikinasis Lietuvių komitetas 
Vilniuje vienu baisu nutarė ne
dalyvauti rinkimuose į Vilniaus 
seimą, skaitydamas tai negali
mu daiktu prie dabartinių api- 
stovų.

Maistas Vilniuje yra šiaip: 
už rugius reikalauja 800 markių 
už pūdą, juodos duonos svaras 
17 markių, baltos — 25 rnarit. 
Cukrus buvo nupuolęs iki 130 
m., dabar vėl pakilo iki 180 m. 
Delei karės paliaubų produktų 
Vilniuje yra daug, bet kainos 
nuolat kįla augštyn.

Molodečnos kaime riebalų ne
galima gauti už jokius pinigus. 
Rugių pūdą galima pirkti už

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; Liepsnų 
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

.45

.30

.85

Reikalaukit 
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Knygos Visiems
KITŲ LAIDŲ KNYGOS

Andersono Pasakos ...................
Aisopo Pasakos ............... 
Amerika, Rinkinis įvairių faktų 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) ... 
Akyvi Apsiriškimai Sviete.................
Apsireiškimai Atmosferoje ........ ' 

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

Ta pati drūtais apdarais .............
Aritmetika
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerikos Pilietis 4- pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. 
Badas — Dailus vaizdelis .......... 
Baltoji Vergija ...............................
Biologija arba Mokslas apie Daiktus 
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas ............. p. 219
Dainos Vasaros Grožybių ................. pi 33
Dainavos Šalies Žmonių Padavimai .........
Dramos ........... . ................
Dėdė,, arba ainių kančios ......... 
Dangus — astronomijos knygelė .. 
Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) ... 
Daktaras Kišeniuje .............. 
Eilėmis ir Prozą ........ L ...... 
Ethnologija, Istorija apie Tautas .. p. 667

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

Tą pati knyga su apdarais .....
Gamtos Pajiegos ir Kaip' iš jų naudotis . ...

Ta pati su apdaraist ...............................
Geografija ........... . ........................... p. 469

Su apdarais at pati knyga .............
Gabija — Rinktinė 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 Satyi*a (Juokai) apdaryta p. 158 
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470

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

ir Visokiame Reikale
.pusi. 82 
pusi. 346 
pusi. 288

.. p.84 
p. 79 

p. 238

p. 255

p. 104

p. 188 
p. 472 
p. 260 
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p. 136 
p. 193 

. p. 88 
p. 167 
p. 85

. p. 353 
p. 131 
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’•DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attiloa 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 ............................

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškai Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 166 pusi. 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. ..

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

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

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir- 
viskas kita, kūo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 __ į__ .................................. $1.25
Gražiais tvirtais apdarais .............. $2.00

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

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės 
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios 
žios deklamavimui. Pusi. 144

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių
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 ...........

1.00
1.60

.75
.1.25

.50

.10

.35
įvairių au- 
eilės, gra-

apsakymė-

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

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

- su paveikslais ..........................

.50

.25

50c

.35

.35

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 ........................... 1.00

124 
.128
129

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

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498. 
Su tvirtais apdarais _______

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_  1.25
Gražiai apdaryta _______________________ . 1.50

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais ___________________.—i— 1.50

Pulkim Ant Kelių — Nauja maldaknygė, paranki ir 
^praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu ____________

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

“DIRVA”

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowica. Vertė Z 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ..................... .25

.50

$2.00
2.75

$3.00 
25 
25

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

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

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

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 knygą 
turi geriausią progą ........................ 1.00 
Su audimo apdarais ......................... $1.50

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

.26

7907 Superior Ave Cleveland, Ohio

(Tąsa nuo pusi. 4-to)
Kaip bus su dividendais? Ne 

: vienam nariui rupi, kaip bus su 
dividendais- Daugumas rašo o- 
fisan laiškus, reikalaudami di
videndų. Iš to, kas viršiąu bu
vo pasakyta, pasirodo, kad visi 
musų darbai yra nauji, surišti 
su Lietuvos reikalais. Musų pi
nigai, indėti į Nemuną; į Rin- 
guvą, į Dubisą, į Lietuvos Kre
dito Banką, į L. A. B. Namą, 
į Baltic States Banką, į Lietu
vos Laisvės Paskolą, dar nega
lėjo ikišiol pelno atnešti. Į tas 
visas vietas yra indėta 85 nuo
šimčiai musų organizacijos ka
pitalo — kiekvienas protingas 
žmogus žino, kad pinigai, indėti 
į naujus Lietuvos fabrikus ir 
biznius, negali tuč tuojau at
nešti ir pelno. Reikia kad tos 
įstaigas prasisiektų, kad jos im
tų plačiai veikti, o tuokart ma
tysime pasekmes. Organizuo
dami Lietuvos Atstatymo Ben
drovę mes visi žinojome, jog jai 
prisieis veikti naujai atgimusio
je Lietuvoje, kur karės išdras
kytas ekonominis gyvenimas, 
pirm negu duos didelius pelnus, 
turės būti atstatytas, Sutvarky
tas. O tas juk reikalauja lai
ko ir lėšų. Taigi ir šįmet L. A. 
B-vės nariai vargiai galės gau
ti dividendo, nes musų invest- 
mentai į naujas Lietuvos indus
trijas turi gauti kiek laiko išsi
plėtoti ir išbujoti.

Iki sausio 1 d. mes siuntinė- 
jome pinigus ir iš to pelno tu
rėjome. Pelnas, koks iš to ei
davo, turėjo nueiti užlaikymui 
biznio, — juk iš kapitalo algoms 
nebuvo mokama nei vieno cen
to. Tą parodo musų “tatemen- 
tas”, skelbiamas valdybos ra
porte, — ten yra net surpluso. 
O juk ir organizacijos tvėrimo 
ekspensai turėjo būti padengti 
iš uždarbių. Bet musų darbui 
su siuntinėjimu pinigų daug 
kenkė tie patįs agitatoriai-poli- 
tikieriai. Juk ne vienas jų, bū
damas pinigų siuntimo bizny
je, plunksnas laužė ir liežuviais 
plakė diskreditavimui L. A. fi
ves valdybos, kad atitraukus 
kostumerius nuo jos ir pritrau
kus prie savęs. Na, juk tokia 
agitacija negalėjo didinti musų 
perlaidų skaičiaus, negalėjo di
dėti ir pelnas. _

Pagaliams L. A. B-vė turėjo 
nuostolių su Resorcin Mfg. ir 
Resorcin Chemical Kompanijo
mis. Gali Dr. Pocius rašinėti 
“Naujienose”, ką tiktai jis no
ri; gali jo šalininkai pasakoti, 
kas tik jiems ant seilės ateina. 
Faktai ir skaitlinės neatleidžia. 
Dr. Pociaus vedama senoji dirb
tuvė (Res. Mfg. Co.) ne pelną 
davė, bet nuostolius: ant kapi
talo $10,000, Dr. Pociaus veda
ma Res. Mfg. Co. prasidarė sko
lų net $35,693.45. Lai Dr. Po
ciaus šalininkai pasako, ar tas 
parodo sekimąsi biznio ir mo
kėjimą jį vesti? Ne dyvai, kad 
Dr. Pocius, agituodamas, idant 
butų organizuojamais naujas 
fabrikas, “rankovėj” turėjo pla
ną nemokėti L. A. B-vei skolų 
senojo fabriko. Tikintis 'kad 
naujas planas, prie padidintos 
dirbtuvės, ’pagelbės atsilyginti 
senąją skolą, pradėta organi
zuoti naujas kapitalas — sutar
ty) buvo nurodyta, kad iš nau
jam fabrikui sukelto kapitalo 
L. A. B-vė atsiskaitys sau sko
las. Tečiau tuoj po metinio 
susirinkimo ir tie patįs agita- 
toriai-politikieriai ir pats Dr. 
Pocius per savo šalininkus ne
pasigailėjo laiko diskreditavi
mui L. A. B-vės. Pasekmėje 
to nesisekė kapitalas kelti, rei
kėjo avansuoti naujam fabrikui 
pinigų — o kokios to viso buvo 
pasekmės —visli žino. Ir sė? 
nojo fabriko Dr. Pocius nepajie- 
gė išvesti ir ant kojų pastatyti.

Akivaizdoje tų tat sąlygų, 
gerbiamieji, L. A. B-vė dividen- 
dų išmokėti šįmet negali. Tas

nereiškia, kad nebus mokami už 
metų. Paulaukime, duokime 
musų investmentams sutvirtėti. 
Leiskime naujiems musų biz
niams užaugti, o tuokart patįs 
pasidžiaugsime. Nepamirškite, 
kad mes organizavome L. A. 
B-vę ne tam, kad nuo Lietuvos 
žmonių devynias skaras lupti, 
bile tik butų iš ko mokėti divi
dendus. Čia buvo kiek ir idėji
nio darbo, — kad įnešti Lietu
vos gyveniman naujos jiegos,
naujo pinigo, naujo akstino in
dustrijai dr prekybai. Susitvar
kys laikai, galėsime i neiti į ek
sporto ir importo biznį, suorga
nizuosime New Yorke LIETU
VIŲ TRANSFER HOUSE, su
tvirtinsime savo 'ryšius su Eu
ropa, — ir turėsime geras pa
sekmes .,.. Tik reikia kantry
bės ir gero sveiko Lietuviško 
proto.

" O tuo tarpu nesiduokime, kad 
vienas-kitas agitatorius mus už 
nosių vedžiotų, kad mums 'kuž
dėtų nebūtus dalykus, kad kitus 
šmeižtų, žinokime, kad apie ki
tus blogai nekalba geras žmo
gus. Blogai apie kitus kalba 
tiktai toks, kas Savo blogumą 
nori kitu užslėpti, pasakodamas, 
kaip ant ar kitas yra blogas ir 
ir juodas....

Senas L. A. B-vės. Narys.

“Dirvoj” randasi Nauji 
Teatrališki Veikalai

Kunigas Macpchas — 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 vtyrų ir 3 moterįs. Pusi 
63. Kaina .......... 50c 
Tremtinis — drama iš krik

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

Brolžudys — penkių veiksmų 
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 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.

.50

. .50
$1.00

j & Milling Co. Cleveland, O.

I
 PARSIDUODA FARMA — Pa. Valsti.ioie !■

68 akrų, 8 akrai užsėta kviečiais, 12 akrų išartos žemės, 12 akrų 
miško vertės $1,500. Likusi žemė gera arimui. 90 vištų, 2 geri jC 
arkliai, 5 melžiamos karvės, 2 veržiai, 2 kiaulės ir visokių padar- 
gų ir javų. 3/į mailės nuo tramvajaus ir Slavokų Bažnyčios. 5 "J

mailės nuo Corry, Pa. Išgrįstas kelias ir ūkė visai atskira nuo į

kitų. Kaina $6,000; inmokėt reikia $3,000, paskui po $200 ant 
metų su 6% palukų. >B

Mes turime visokių farmų ir visokių kainų ant pardavimo ir 5 
randavimo. Tolimesnių informacijų norėdami kreipkitės:

Lloyd Ewanoff ;■
8320 Pulaski Ave. — Real Estate Office — Cleveland, Ohio. ■* 
(Naujas musų ofisas atsidarys Vasario 20 d. 6523 St. Clair Ave.) ■*
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© rą ir moterį. — Reikalingi agentai-platintojai. Agentams duoda- © 
© ma 40 nuoš. Prie knygos duodama labai naudingos informacijos, © 

kurios knygoje negali būti parašytos: “Slaptybės”. Knyga turi —
^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 ko! jis pagimdys jų kelis tuzinus arba 
nesuskaitomą daugybę. Yra visokių vaistų ir receptų nuo įvai
riausių ligų. Nepraleiskit progos nusipirkti tą knygą, o busit už
ganėdinti. Kaina $1.10 ir lapelis duodamas. Nereik registruoti 
laiškų, tik išpirkt money orderius. (7)
Adr: W. L. MATULIONIS, Post Office, West Frankfort, Hl. USA.

DIDELĖ NAUJIENA VISIEMS.
Nauja Knyga “RECEPTAI IR SEKRETAI” (apsisaugojimas 
įvairių ligų), nuo visokių epidemijų, kokios jos nebūtų; išviso 
390 receptų ir slaptybių. Kaina buvo $2, dabar kaina tik $1 
greito jos išpardavimo, Ji turi rastis pas kiekvieną suaugusį

nuo 
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Prospect 2420 Central 176
THE F. W. ZIMMERMAN GO.

Generališki perkraustytoj’ai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

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

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE ,
6401 Superior Avenue Princeton 466

DENTIST AS - DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčias 

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

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

iraM

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slii 
įvykstančių nou pleiskanų

[leidimas Prof. Ehrlich o 606 Vaistų 
Ar esi visiškai nusilpęs? Ateik

Central 1690 Main 2068

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

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

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

■j Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. 1

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

inkimo ir kitų nesmagumų,

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

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
) Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos .siųskite'šiuo adresu: '
—~F. AD. RICHTER. © CO., 3Ž6-"'O Trcedwe- . Few Verk -—«■

Sergantieji Vyrai ir Moterįs
X-Ray Išegzaminavimas 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 užsisenėjusių ligų vyrų ir moterų duo
da man progų pagydyti ir mano gydymo pasekmės buvo visados 
tikrai užganėdinančios.

Mano pasekmingumo paslaptis yra mano atsargaus ištyrinėjimo 
metodai kas jums kenkia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopų 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 Elcktrikos 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 Peskausmis.
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.

Dr. BAILEY “Specijalistas”
Jeigu gi pagydoma, jus greičiausiu laiku

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 2:30 po pietų. 5:30 iki 8 vakare

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
kasdien. Nedėliomis 10 iki 1 po pietų.
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. .Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

©
Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 

Mediciną praktikavau per 40 metų.

©
Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų-
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n Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese į
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

DR. D. ALSEIKOS PRAKAL
BOS PAVYKO.

Neprigulmybės šventė. Ne- 
dėlioj, vasario 13 d., Clevelando 
Lietuviai apvaikščiojo Lietuvos 
Neprigulmybės paskelbimo die
ną (ji išpuola vasario 16 d., bet 
čia tą dieną pasitaikė atvykti 
kalbėtojas). Kalbėti atvyko Dr. 
D. Alseika, buvęs valdiškas gy
dytojas Vilniaus .srityje ir bu
vęs tenai laike Lenkų užėmimo.

D-ras Alseika atvyko į Cle- 
velandą nedėlioj per pietus ir 
stotyje jį pasitiko būrelis tė
vynainių, kurie paskui visi nu
važiavo pas p. K. Varakojį ant 
pietų. Tenai taipgi susirinko 
daugiau Lietuvių.

Prakalbos atsibuvo Lietuviš
koj salėj, ir nuo 5 vai. vakare 
buvo susirinkę žmonės, laukė 
to musų gerbiamo svečio.

Vakarą vadovavo Lietuvos 
•Gynimo vietos komiteto narys 
A. Zdanis. Prieš pradedant pra
kalbą vakaras atidaryta su Lie
tuvos Himnu. A. Jankauskas 
palydėjo pianu, visa publika su
stojus dainavo, o ant estrados 
buvo išstatyta Lietuvos vėliava, 
kurią laikė p-lė Julė Baltruko- 
niutė, gi Amerikos vėliavą lai
kė p. T. šimkunienė,

kęs pas D-rą J. Vitkų į Šv. Jo
no ligoninę, kur jam, kaipo gy
dytojui, buvo žingeidu prisižiū
rėti gražiai ir modeimiška įren
gtai įstaigai ir daugeliui naujų 
išradimų.

Vasario 15 d. gerbiamas 
čias išvyko į Dayton, O., 
Sandaros kuopa rengė jam 
kalbas.

Stapulionis, A. Praškevičius, Dr. 
J. Šemoliunas, K. S. Karpavi
čius.

sve- 
kur 
pra-

Susitvėrė Našlaičių 
tas. Pasekmėje D-ro 
prakalbų čia susitvėrė 
Našlaičių Šelpimo komitetas'— 
už darbo imasi keletas veikles
nių vietos moterų, kurios vė
liaus pritrauks ir kitas. Reikia 
ištikro skubiai pasirūpinti naš
laičių šelpimu, nes kas juos žiū
rės, kada visa Lietuvos energi
ja intempta karėn.

komite- 
Alseikos 
Lietuvos

Jonas Montvila, Lietuvių ban
ko direktorius, vasario 16 d. iš
važiavo ant keleto mėnesių į 
Lietuvą. Vasario 15 d. banko 
direktoriai turėjo Lietuvių salė- 
jel atsisveikinimo vakarėlį ir jį 
taipgi palydėjo jo bendrai ir ki
ti vietiniai.

i p. T. širrrkunienė.
Po himno sekė D-ro D. Aisei- ^a-

kos prakalba. Kalbėtojas dviem 1 
atvejais nušvietė svarbius šių 1 
dienų klausimus. Pirmiausia 1 
pradėjo nuo Lietuvos pasiskel- i 
bimo neprigulminga, paaiškin- . 
damas visas sunkias dienas, ku- : 
riose tada Lietuva, gyveno ir vi
sas aplinkybes, kokiose Lietu
vių Taryba turėjo darbuotis po 
■paėmimo Lietuvos į savo ran
kas. Plačiai aprpa^kojo visą 
Vilniaus padėjimą laike septy
nių valdžių persimainymo ir 
Lietuvos krašto atsidavimą.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Vilniaus Vadavimo Ko
mitetui ir surinkta $202.90; li
ko nuo įžangos $60.79, taigi vi
so aukų pasidaro $262.65.

Antru atveju Dr. Alseika kal
bėjo apie reikalą rėmimo Lie
tuvos pramonės ir visų būdų, 
kuriais Lietuva keliama. Užsi
minė ir apie “Varpo” Bendro
vę.

Publikos buvo susirinkę su
virs 500 ir pastebėtina? gražiai 
užsilaikė, ne taip kaip kitais sy
kiais.

Šalip aukų, “Varpo” akciją 
‘ Clevelandiečiai išpirko apie 45. 
Nors šiuomi tarpu bedarbė, bet 
Clevelandiečiai supranta reika
lingumą rėmimo Lietuvos švie
timo ir kultūrinimo darbo, o 
kadangi “Varpo” B-vė išleidžia 
tris laikraščius (“Liet. Ukinin- j 
ką”, “Varpą” ir “Darbą”), taip
gi ruošiasi leidinėti knygas, tai 
jų indėti pinigai bus tomis mal
komis, kurios plės švetimo liep
snas ant visos Lietuvos.

Dr. D. Alseika čia užsibuvo 
iki utarninko vidurdienio ir ap
silankė pas nekurtuos vietos ži- 
nomesnius žmones ir aplankė 
“Dirvos” redakciją; buvo nuvy-

Nauja Paskolos stoties valdy- 
. Vasario 11 d. Lietuvių sa

lėj atsibuvo rinkimas naujos 
Clevelando Paskolos Stoties val
dybos ir senosios valdybos ra
portai.

Bonų išviso parduota Cleve- 
lande už $48,256.25
Pinigų pilnai Misijai

pasiųsta $42,306.25
1’00 Lietuvių, kurie pasižadėjo 
ir nedabaigė mokėti, yra sko
lingi Lietuvai $5,950

Kulnie nedabaigs mokėti, tie 
jų pradėti mokėti pinigai eis 
Lietuvai 'kaipo auka, o kurie iš
simokėjo, jau gavo bonus (ku
rie negavo dar, gali gauti Lie
tuvių banke).

Nauja Stoties valdyba yra: 
J. Urbšaitis — pirmininkas, 
M. J. Šimonis — pagelbin., 
J. Versiackas — II pagelb., 
J. Kuzas — bonų rast., 
A. Zdanis — susinėsimų rašt. 
St. Zaborskis ir J.* Januška — 

iždininkai.
Seiman tvėrimui Centralio 

Paskolos komiteto išrinktas J. 
Januška.

. Susitvėrė taipgi bendras abie
jų srovių komitetas rinkimui 
aukų Vilniaus plebiscito laimė
jimui. Ineina: R. Žitkus, St.

. Akrone suareštuotas policis- 
tas ir padėtas po’kaucija už pa
pildymą vagystės — užpuolimą 
nakčia su ginklu gatvėje keleto 
žmonių.

Mat, ne visi ij policistai gi
na žmones nuo banditų.

Ketverge likosi palaidotas ka
tedros koplyčioje Clevelando vy
skupas Farrelly. Daugelis vie
tos Lietuvių jį gerai atsimena 
iš tų laikų, kada jie turėjo ne
sutikimus su kun. Halaburda 
apie pora metų atgal ir be pa
liovos lankėsi su reikalavimais 
savo kleboną iš Šv. Jurgio pa
rapijos prašalinti.

Apie jo mirtį žiūrėk ant pus
lapio pirmo.

Naują vyskupą paskirs pats 
popiežius. Jis tenai gauna kas, 
du metai surašus visų kunigų 
ir pagal savo nuožiūros 
į mirusių vietas kitus.

kunigas negali pavaryti nei agi-1 ties sutraukytų elektriškų vie- 
tacijos nei kitaip įsigauti, nes 
beveik nežino katram teks — 
netaip kaip politiškuose urėduo
se daroma.

lų, kaip vėliaus tyrinėjimai pa
rodė, ir tam nebuvo kalti radi
kalai, kuriems tuoj bėda mėgin
ta užmesti.

žymėjo girtuokliais: užpereitais. 
metais buvo daug mažiau už- 
girtybę areštuotų negu pernai.

Pilkųjų kazarmė,' kuri pora 
savaičių atgal iki pamatų sude
gė, buvo užsidegus -iš priežas-

Musų kaimyniškas _ miestas 
Akronas pereitais metais pasi-

Politikieriai 1922 metams su
planavę yra garsinti dabartinį 
Ohio valstijos gubernatorių, bu
vusį Clevelando majorą, Davis, 
ant Suv. Valst. senatoriaus.
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Detroite du “burdingieriai” 
(ne Lietuviai) susišaudė ir vie
nas jų nušautas: susipešė del 
savo gražios našiės-gaspadinės.

PARSIDUODA Rakandai ■— už 
pusę kainos, nes išvažiuoju į 

Lietuvą. Kas nori pigiai, at
sišaukite pas J. čereška, (B) 
6223 Glass Ave. N. .
PAJIEŠKAU’ savo giminių ir 

pažįstamų; aš paeinu iš Su
valkų rėdybos, Augštosios Pa
nemunės miestelio. Malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu: (9)

Frank ^Sakalauskas
6107 Utica Ave. Cleveland, O.
Pajieškau Adomo Petronio, iš

Paežerių kaimo, Anykščių vai. 
Ukmergės apsk. Jei gyvas lai 
atsišaukia, arba kas apie jį ži
not praneškit. (8)
Step. Sereika, 1367 E. 47 Str., 
Cleveland, O.

KOPECNY'S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piš'kų 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

Tado Švedo vestuvės su Paulina Sabosly (gyvena 1095 Addi
son rd.), sausio 31 d. - Paveikslas trauktas pas Lietuvį fotog-

B. G. VALIUSĮ, 1197 E. 79th St. Cleveland. (Apg.)
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Nepaprasto Pirkinio
Išpardavimas

Dvejom
Keltam
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B DARBININKU 
JUDĖJIMO

.Akrai, 0, darbo aplinkybės; 
pradedą gerėti. Pintaaos bu' 
rp pagarsėjęs gw; uždarbiu 
miestas pereitais metais labai 
gmnk Nors dabar'irgi dar 
pa daug bedarbiu, bet aplinky; 
lies pradeda gerėti, reikalinga 
vėl imoniu prie prasidedanfię 
darbu. Pavasariui ateinant bu- 
darojimni reikia daug ranku. (

SpaEtorBinkams mažina ai- Į 
gas. Chicagos unijistanu span- 
duriu darbimnkams pranešta, j 
jog bus numažinta jiems algos 
J4.50 irau dabar gmnamu ū- 
vaitiniu moisniiĮ. Ilinjos na
riai sušaukė suauinkunę srar-| { 
stymui ka su tuo daryti.' L

PilUburg, Kansas. - CioM 
valdžios įsakymu pakepta dviem 
kasyklom pridėti dirbti, bet 
darbininkai atsisako.

Evarfe, indi kasyklos ek. 
splozjjoj Žuko keturi darbinin
kai'.

Unitai Steel Corporation sa
vu itarhininkams nž 1920 metus 1^ 
išmokėjo 5779,776 pensijų.
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PRANEŠIMAS!

Dindi Pardavimui Po $50 ir $55

<>

O

v

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

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

Visas darbas pilnai gvarantuojamas.

PAIN

O

o o o

o <►
<>

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Moterų $15-$ 18 Suknios 
po $6.85-

Visos vilnonės materijos — pažangių Pavasa
rinių madų—regnliarės $15 iki $18 dresės bus 
jūsų už $6.85! Tai yra vienas iš didžiausių 
pinigų taupymų, kokį mes jums suteikėme il
gas, ilgas laikas. Ir vardan teisingumo jums 
pačioms mes raginame jus jas tik pamatyti. 
Visokiose geistinose spalvose, madose ir mate
rijose. Mieros 16 iki 44.

$7.50 iki $10 Nauji Andaro- 
kai — po $5

Visokio išsiuvimo, plytuoti. kvolduoti ir gražių 
gausių spalvų andarokai. Yra velour languoti ir 
taipgi žymių mišinių. Jie visi yra nauji Pavasa
riniai modeliai ir buvo rengiami pardavinėjimui 
po $7.50 iki $10.00. Bargain Skiepe jie parsiduo- 
po po S5.00. Liemens miera 24 iki 38.

Moterų Pavasariniai Siutai 
po $25

naujų Pavasarinių siutų, tik ką
25 naujuose ir visiškai skirtinguo-

čionai yra 300 
išpakuotų. __ ___.__  „
se modeliuose, vienas iš jų parodoma paveiks
lėlyje. Yra dailių išsiuvimų ir apsiuvinėjimų 
išvaizdų, iš trikotino ir vyriško serge, gražių 
jūrinių mėlynų spalvų, pilnai šilko pamušalu 
išsiūti. Kiekvienas iš jų yra tai retos progos 
pirkinis ir parsiduoda Skiepe po $25.00.

Naujausios Moterų Pavasarines Suknios
Padarytos Pardavimui po $25, $27.50 ir $29.50

Siuvėjai, nuo kurių mes pirkome šias suknias, norėjo prisiimti ant savęs didelius nuostolius ant jų, 
kad galėtų palaikyti savo dirbtuvę veikmėje. Šitie dideli pinigų sutaipymai dabar atiduodami jums. 
Visame tame skyriuje yra virš 800 suknių. Jos yra daugybėje patraukiančių Pavasarinių modelių — 
viena parodoma paveiksle. Yra iš taftetos, trikotino, mignonetto ir Francuziško serge audimo viso- 
se mierose moterims ir merginoms šiame dideliame išpardavime po $15.

Naujausios Dainos
(A. Aleksio muzika)

Ak, myliu Tėvynę .......... 1
Graži čia Giružė................ I
Ginkim šalį Lietuvos........ I
Meile Uždegta Krūtinė ... I
Meilė .............. /I ‘
Mes Grįšim Ten ................
L. V. Himnas .................... 1
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

IG: USEV1CH
Lietuviška Aptieka

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

2343 Professor St., S. W.
Pajieškau brolio Antano Ba

nio, Kauno apsk., iš Jurkupių, 
seniau gyveno Chicagoj. Mel
džiu paties arba žinančių atsi
šaukti šiuo adresu: (7)
Stanley Banis, Care of R.1 M. 
Bradley, Rocky River, O. r

louis Eisenberg 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

AŠ PARDAVIAU SAVO 
DANTŲ TAISYMO 

OFISĄ

DR. RA Y R. SMITH — Dentistas 
6701 St. Clair Avenue ■

Atdara vakarais išskyrus Seredą ir Nedėlią
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VYRAI! NIEKADOS PIRMIAUS CLEVELANDO 
DRAPANŲ BIZNIO ISTORIJOJE NEBUVO TO

KIO IŠPARDAVIMO KAIP ŠITAS.

IK PAMISLYKIT, kaip tai puiku, kad galit gau
ti pirkti geros rūšies SIUTĄ su dviem porom ke
linių už $21.50! Mes nupirkome visa perviršių 
siutų, su kuriais eina dvejos kelinės, iš vieno New 

Yorko drapanų siuvėjo, kurio pasižymėjimas padaryme 
gerų drapanų yra įsigyvenęs visoje šioje šalyje.

Visi nauji siutai pagaminti šio sezono pardavimui. 
Jie yra įvairiuose modeliuose, daugybė jų, kaip vienaei
lių taip ir dvieilių guzikų madoą.

Pasiūti iš kassimero, storų siūlų audimo ir gražaus 
cheviot vienodose ir vaišytose spalvose, rudų ir žalių mi
šinių ir gažiai kryžiuotų.

SU KIEKVIENU SIUTU DUODAMA DVEJOS 
KELINES.

.1 
n 
si

Moterų ik $35 Ploščiai 
po $15

Jus moteris kurios norite naujų madų ploščius 
ir taipgi norite taupyti pinigų, štai jums proga. 
Čionai yra augštos rūšies, pilnais kalnieriais ir 
kitokio siuvimo moderiai iš grynos vilnos audimo 
ir tikro Salts šilko plušio už kainą, kuri yra ste
bėtinai žema — $15.00.

^AA^A^^A^AAAAAAAAAA^A^AAA^AAAAAA^AAAA^AAAA^^^^^^^^^^^

BAILEY’S - ANTROS GRINDYS

Laikė šio Išpardavimo bus imama mažas mokesnis 
už pataisymus, kokie prisieis daryti, jei kam drapa

nos kaip reikiant netiks

Qitagoj fe rinkiniai atsi- 
bm tenuistSkiĮ nuotikię: pa
grobimas kandidatę, šaudymai, 
išvogimas balsę ir tt Taipat- 

[, sibow ir pereito utamiuko rin- 
feoose. Areštuota Wirn.

Atėjo aulos ape gruodžio m.
Į.- buvusį iemės drebėjimą: visas 

baisiausias sudrebėjimas alsi-1 
v ta CĮnuijoj 40į000 myby plote,' 
į - Vietomis namai pusiau sugriau- 
į ti, iemės nugriuvimai užslėgė ■ 
i. adus kaimus, bus žuvusiu tuk-1 

ataudai ’ * -
Praidenlaš ffikou pataria r 

Suv. Valstijoms pirkti Vokieti-' 
jos bondsus atalygiuimui ui vi-1 
šas skolas Belojai, padarytas' 
iki karės paliaubų, ią dalyką 

buvo nutarę Anglijos, Franeu- 
djos ir Amerikos atstovai tai- 

'ta išlvgas darant
Piltsourg, Pa. — Vaikai, tū

lo žmogaus tvarte sename pia-. 
no viduje atrado dvi dėžes, ku
riose buvo sukišta if kūdikiu 
lavomj nuo keleto savaičių iki 
5 m, amžiaus.

Norfolk, Va. — Magina bū
va apkaltinta pavogime šunies, 
bet teismas ją išteisino, tada 
kmiei savininkas, kaip jis sa- 

nfeį palaukęs už dura mergi- 
® Beinančios is teismo, ir nu-

ii pats paskiri atsukda-1 
“s ginklą į save. , 

■ Moutrral, Kanadoj, prie upės 
temtu vyras, kuris valizoj tu- 
^’.6 mėn. kūdikį ir norėjo, jį

E Jtoyti, delta, kad “jis be p»- 
Į^ ftkė" Kūdikį buvęs jo

Policija jį paėmė
^•uBaiį
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