
"DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Publication in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate:

In'the United States ............................ $2.50
Canada and Mexico ............................ $3.00
Lithuania and other countries .... $3.50

Advertising rates on application. 
All communication address to: 

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite CIevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ............  $2.50
Kanadoje ir Meksikoje ............  $3.00
Lietuvoje ir kitur .............. $3.50
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

Visokiais reikalais rašykite: 
’’DIRVA”

7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

_________ Published and distributed under permit No. 773, authorized by the Act of October 6th, 1917, on file at the Post Office of Cleveland, Ohio, by order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General_________  
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio,- under the Act of March 3rd, 1879

No 9 KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, KO VO-MARCH 4, 1921 METAI VI (VOL. VI)

Rusija Gali Greit Sulaukti
Naujos Audros

NUSKURUSIŲ DARBININKŲ RIAUŠES IR 
STREIKAI PRASIDEDA KAIP CARO LAI

KAIS—ALKANOS MINIOS NORI DUONOS.

Bolševikai dar vis Ruošiasi Pulti Lenkiją Pavasa
rio Laiku, Paskutiniam Laimėjimui.

KOVO 4 D. NAUJAI IŠRINKTAS SUV. VAL
STIJŲ PREZIDENTAS HARDING 

UŽIMA SAVO VIETĄ.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Pradės dirbti. Detroit, Mich. 
Fordas paskelbė, kad greituoju 
jo dirbtuvės, pradės pilnai1 dirb
ti. Viena įstaiga gavo užsaky
mą ant 79,000 automobilių ko
vo mėnesiui. Prasidės taipgi 
ir traktorių dirbimas. Tarp 15 
ir 20 tūkstančių darbininkų bus 
paimta prie darbo, 'šaukiama 
darbininkai atgal kaip tik gali
ma su jais susitvarkyti.

Amerikos Darbo Federacija 
skelbia kovą prieš numušinėji- 
mą darbininkams algų. Nors, 
sako, maistas ir- drabužiai at
piginta iš produktorių, neatpi
gino. lotinų. pardavėjai ir dėlto 
darbininkams nėra, jokios gero
vės ir sunku su numažinta alga 
pragyventi.

Youngstown; O., distrikte ge
ležies ir plieno darbuose pasi
rodė žymus atsinaujinimas — 
Mahoning klonyje 45 iš 105 dir- 

. btuvės pradeda veikti. Buvo 
apsistoję iki-5 nuošimčio.

Kansas valstijoje, prie Pitts- 
burgo, streikuoja 300 angliaka
sių.

CIevelande atsinaujino darbai 
New York Central gelžkelio dir
btuvėj — 900 darbininkų Sugrį
žta dirbti. Darbininkai gaus se

nnas savo algas ir dirbs seną lai
ką. Kitos dalįs tos įstaigos dar 
nepradeda veikti. /

Ungarijoj, Budapešte, prasi
dėjo generalis streikas, 
nori jį su kariumenės 
pertraukti.

Dowell.,’ Ill., kasykloj 
tą septyni darbininkai,
mė ištiko po užsidegimo gazų. 
Liepsnos užkirto darbininkams 
kelią išeiti laukan.

Riaušės Italijoje. Bari pro
vincijoje, iš priežasties socialis
tų ir Fascisti narių nesutikimo 
kilo riaušės, kuriose keliolika 
žmonių tapo užmušta. Po to 
.socialistai paskelbė generališką 
streiką, kurin išėjo ir elektros 
stoties darbininkai, palikdami 
miestą be šviesos. .

.RUSIJOJE PRADEDA 
ŽMONĖS NERI

MAUTI
Ryga, vasario 24 d. — Gautos 

čia iš Maskvos žinios skelbia, 
jog Ukrainoje sukilimai auga 
ir taipgi apsireiškia, bruzdėji
mas prieš bolševikus Tambove 
ir Orenburge.

Tiumen distrikte Sibire gin
kluoti kaimiečiai atmuša mais
to rekvizuotojus. Raudonoji ar
mija sakoma esanti be discipli
nos ir apsieina be tvarkos ir pa
liepimų. Maskvos pranešimas 
taipgi užsimena, jog sukilėliai 
jūreiviai pradėjo bombarduoti 
Petrogradą. Valdžia padidino 
duonos porcijas nuraminimui 
sujudusių gyventojų.

Kopenhagęn, yas. _24 d. 
Iš Helsingforso pranešimai 
ko, jog pietinėj Rusijoj prieš 
sovietų valdžią pakilo smarkus 
bruzdėjimas — prasiplečia jis 
tarp Katęrinburgo-Tambovo ir 
eina linkui Astrahanio. Val
džia siunčia kariumenę, bet ti
ki iš to nebus naudos.

Maištai kįla del Maskvos val
džios neišgalėjimo išpildyti pri
žadų žmonėms gėroves įvesti ir 
suteikti gana maisto.

sa-

Valdžia 
pagalba

užtver-
Nelai-

Ryga, vasario 28 d. — Atei
na gandai per Maskvos cirgu- 
liorius, jog Petrograde liko nu
versta sovietų valdžia. Nuo va
sario 23 d. Petrograde atsibuvo 
audringi susirinkimai; tuose vis 
reikalauta didint duonos porci
ją ir kitokių reformų padaryti.

Vienam tokių susirinkimų La 
Ferme dirbtuvėj sovietų komi
saras vardu Zoren stengėsi pa
sakyti raminančią kalbą, bet 
tapo buvusių darbininkų sumuš
tas ir išmestas iš dirbtuvės. 
Putilovo geležies dirbtuvės dar
bininkai sakoma nužudę visą 
dirbtuvės komunistišką komite
tą. Dešimtas rezervinis raudo
nosios armijos pulkas esąs su
kilęs. Ant Vasilio salos sako
ma įvykę dideli sumišimai. Pa
naudota artilerija ir mašininiai 
šautuvai.

sekantis Suv. Valstijų agri
kultūros sekretorius Hardingo 
kabinete bus Henry Wallace, iš 
Des Moines, Iowa. Dabartinis, 
Wilsono' kabinete, yra Edwin T. 
Meredith, irgi iš Des Moines. 
Abu yra sunai ūkininkų, dabar 
leidžia ūkiškus laikraščius ir jų 
išleistuvės randasi ant tos pa
čios gatvės. Meredith gimė 1876 
m., Wallace yra 10 metų senes
nis. 1 ,*

Maskvoje vasario 24 d. atsi
buvo 14,000 darbininkų strei
kas reikalavimui daugiau duo
nos ir kitų dalykų. Nuramini
mui streikerių pašaukta kariu- 
mėnė. Keliolika darbininkų su
žeista ir nušauta. Raudonosios 
armijos daljs prisidėjo prie dar
bininkų.

Na, tai prasideda lygiai taip 
kaip buvo prie caro.... Ką da
bar reikia kaltint: ar irgi “bur
žujus”?. ... ’

' Naujas bilius paduotas Wa
shingtone žada visiems buvu
siems S .V. kariumenėje vyrams 
laike Did. Karės po $1 už die
ną pinigais ir $1.25 kitokia ver
tybe.

Chicagoje vagių “industrija” 
suteikia užsiėmimo 10,000 vyrų 
ir moterų ir pelno jie turi abel- 
nai 12 milijonų dolarių.

Komunistai bandė užimt dir
btuvę. Paryžiuje pirmu kartu 
komunistai pasikėsino sovieti- 
zuot didelę Francuzų dirbtuvę, 
ant kurios iškėlė raudoną vėlia
vą. Bet tos jų pastangos pasi
baigė nepasisekimu. Komunis
tų vadai, žinoma, tikrina, 
tai buvo jų laimėjimas.

jog

Rusų sovietų armija vėl 
jo į Tiflisą, ant Kaukazo, nors 
pereitą savaitę buvo išvyta.

inė-

SAKO RUSAI REN
GIASI ANT LENKŲ 

PAVASARYJ
Varšava, vas. 26 d. ‘— Iš 

Lembergo ateina žinios, jog 
tenai laikraščiai pilnai tiki, 
kad, nežiūrint Rygoj padary
tos santaikos', Rusai ruošiasi 
prie naujo ofenfeivo ant Len
kijos šį. pavasarį apie birže
lio mėnesį. Spėjama, kad jie 
pradės dviem keliais ofensivą 
— viena armija eis Vilniaus 
srityje šiaurėje, kita per ryti
nę Galiciją pietuose.

Airių Kovojimai
Dublinas, 'vas. 28 d. — Apie 

5 kareiviai likosi užmušti ir 11 
sužeista Cork mieste, kuomet 
juos atakavo apsiginklavę civi
liai. Kareiviai buvo užpulti iš 
nežinių ir nebuvo apsiginklavę.

Corko miesto kalėjime tapo 
mirtimi nubausti šeši Airiai už 
kariavimą prieš valdžios sargy
bą. Nubaustieji buvo sušaudy
ti po du ant sykio.

Nežiūrint didelių miesto gy
ventojų protestų ir reikalavimų 
tuos žmones paliuosuoti, valdžia 
išpildė savo užsispyrimą.

Tarpe Macroom ir Ballyvour- 
ney trįs.šimtai apsiginklavusių 
Airių iš nežinių užpuolė pulke
lį Anglijos kareivių ir po dvie
jų valandų kovos privertė karei
vius pasitraukti; likosi nušau
tas kareivių vadas majoras ir 
sužeista daug,kareivių. Vėliau 
mušis atsinaujino pribuvus re
zervams; ir Airiai buvo užpulti 
net iš oro.

Londonas. — Atstovų bute 
premjeras Lloyd George pa
reiškė vėl, jog Anglijos valdžia 
nemano pakeisti savo dabarti
nio budo palaikyidui Airijoje 
tvarkos.

Tas reiškia, kad Anglija po 
senovei palieka Airių skerdimo 
tvarką.

Pasmerktas buris Airių ap
kaltintų nužudyme lapkričio 21 
d. I keturiolikos Anglijos oficie- 
rių, liks sušaudytas šiose die
nose.

darbi- 
Atsi- 
“Lai 

civili-

Ragina Kelt Balsą prieš 
Sovietų Diktatorius

Washington. — Amer. Dar
bo Federacija išleido atsišauki
mą į viso pasaulio organizuotus 
darbininkus, ypač į Suv. Vals
tijų darbininkus, pakelti galin
gą balsą užprotestavimui prieš 
“nežmonišką ir žiaurų persekio
jimą ir žudymą unijistų 
ninku” sovietų Rusijoje, 
šaukime toliau sakoma: 
sovietų valdovai žino ką
zuoto pasaulio darbininkai ma
no apie jų žvėrišką Sistemą. Lai 
atsiliepia šios šalies organizuo
ti darbininkai.” Federacija iš- 
vedžioja, kad Leninas ir Trockis 
suklastuoja darbininkus savo 
Inaudai, t. y. įvelia juos į tokias 
pinkles, kad paskui sako, jog 
darbininkai juos remia ir pa
laiko komunizmą; tą darbą jie 
atlieka grąsindami darbininkų 
vadovams bausmėmis ir naikin
dami kaimiečių partijas. Darbi
ninkai, yra sakoma, visiškai ne
pritaria Lenino uždėtai valdžiai 
ir jo saujelei diktatorių. Aki
vaizdoje tokių žiaurumų visoje 
Rusijoje unijistai darbininkai 
randasi sukilimo stovyje.

Champ Clark, senas demokra
tų partijos vadas ir buvęs kan
didatu ant S. V. prezidento, šio
se dienose merdėja sunkioje li
goje. Vargu pagis.

VOKIEČIŲ TARYBOS 
SU SANTARVE

Londonas, kovo 1 d. — Di
delėje finansinėje Vokietijos ir 

, sąjungiečių atstovų konferenci- 
- joje Vokietija per savo atsto- 
■ vuš pasiūlė karę laimėjusiems 
atlyginimo tiktai apie trisde
šimts bilijonų aukso markių, t. 
y, apie $7,500,000,000. Kada 
tą savo išskaitymą Vokietijos 
atstovas padarė, Anglijos prem
jeras pasaką; kad jeigu Vokie
čiai neturi ko daugiau pasiūlyt, 
tai nėra reikalo nei konferenci
ją tęsti. Suirus posėdžiui, Vo
kiečių atstovams pasakyta, jog 
jų pasiūlymai ubus persvarstyti 
tarp pačių sąjungiečių ir paskui 
bus jiems pranešta. Apleidę 
konferenciją Vokiečiai jautėsi 
žemam upe. Anglijos ir Fran- 
euzijos premjerai juokėsi, kad 
jie taip su Vokiečiais 
ir kad nesiėmė ilgiau 
derėtis. ■

Iki šiolei Vokietija 
sumokėjus įvairiais budais 
21,000,000,000 aukso markių ir 
nenori mokėti daugiau kaip iš
viso 50,000,000,000 markių.

Juokingas atsitikimas buvo 
pačių Anglijos ir Francuzijos 
premjerų tarpe: kada Vokieti
jos atstovas išdėstinėjo dalyką 
ir siūlė išlygas, Lloyd George 
nusišypsojęs pasakė Francuzijos 
premjerui Briand’ui: “Jeigu da
lykas taip eis, tai už dešimts 
minutų pasirodys, kad jau mes 
turime Vokiečiams mokėti.”

pasielgė 
su jais

jau yra 
apie

Harding Sugrįžo iš Pietų
Marion, O. — Kovo 1 d. trum

pam laikui sugrįžo į savo na
rtus važinėjęs^pietuose ’naujai' 
išrinktas Suv. Valstijų prezi
dentas Harding ir tuoj išvažia
vo į Washingtoną, kur kovo 4 
d. atsibuvo inauguravimas.

Apkaltinti Du Lietuviai
Toledo, O. — čionai trejetas 

savaičių atgal tapo apvogtas 
pačtinis automobilius, vagystėje 
dalyvavo penki banditai. Pa
grobta, kaip apskaitoma, į pus
antro milijono vertės pinigais 
ir bondsais. Vagystė atsibuvo 
tokiu budu, kad banditams pa
sišalinus net daryta spėjimai, 
jog jie veikė su orlaiviu. Šiose 
dienose tarp kitų suimtų nutė- 
mytų toje vagystėje kaltininkų 
yra ir du Lietuviai — Juozas ir 
Pranas Unbaičiai. Kiekvienam 
iš trijų suimtų paskirta paran
kos po $100,000; nei vienas jos 
negali užsistatyti.

Lietuvis Bus Pakartas
New Haven, Conn. — čionai 

likosi nuteistas Jonas Kačeraus
kas, 26 m. amžiaus, pakorimui 
gegužio 27 d. už nužudyrtą tū
los Qnos Chernock, iš Milfordo, 
vasario 1 d. Kačerauskas pri
sipažino prie kaltės. Nužudy
toji moteris yra motina šešių 
vaikų. Užpuolikas, atėjęs su 
vagystės tikslu, jai pasiprieši
nus užmušė, o pats pabėgo su 
$110. Tapo sugautas Bridge- 
porte, Conn., sekantį rytą.

Lenkai Piešia Gelžkelius
Gautomis žiniomis, Lenkai 

jau išardė visus siauruosius 
gelžkelius jų okupuotame Lie
tuvos plote, išveždami medegą 
į Lenkiją, o dabar pradėjo ardy
ti ir vežti ir platųjį gelžkelį, 
nuimdami bėgius Ignalino 
ties ruožte.

sto-

ANT GELŽKELIO ŽU
VO APIE 40 ŽM.

La Porte, Ind. — Nedėlioj, 
vasario 27 d., netoli La Porte 
susimušė du pasažieriniai trau-

AMERIKOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VEIKIMAS LIETUVOJE

Kaunas. — Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus sandėliui šiame 

x . j mieste, iš kurio siunčiama pa-
• kiniai ir toje nelaimėje tikima. galba į visą Lietuvą, sukako 
i žuvo 40 ypatų; sužeista apie 100
■ žmonių. Iš Bostono Chicagon 
, einantis ekspresas ant New
■ York Central kelio užpuolė ant 

Kanadori važiavusio ekspreso ir 
tokiu budu abudu susikūlė.

Nelaimę atsitiko tokiu budu: 
į rytus einantis trūkis dalėkęs 
relių išstrižuojančių tą kelią į 
vakarus ėjusio trūkio, nušoko 
nuo savo relių ir užlėkė ant 
iš rytų ateinančio traukinio ke
lio, ir kada visu smarkumu už
lėkė Chicagon einantis trūkis, 
šis pirmutinis liko suskaldytas 
į šmdtus. Daugiausia nukentė
jusių buvo pirmutiniuose vago
nuose nuo relių nušokusio trau
kinio, savo keliu lėkusio trūkio 
tik du inžino prižiūrėtojai už
mušti. Jo pasažieriai išliko tik 
smarkiai sutrankyti.

Užlėkus ant nuo relių nušo
kusio traukinio priešais ateinan
čiam, pirmasis daugiausia nu
kentėjo ir sužeistų\ir užmuštų 
buvo daugiausia pirmutiniame 
vagone. Pašaukta pagalba pri
buvo tik už poros valandų. Ne
patogu buvo nakties laiku jieš- 
koti sužeistų ir negyvų po su
ižusiais vagonais. Tikima, kad 
nukentėjusio traukinio inžinie
rius iššoko spėjęs pamatyti už
einančią nelaimę, ir jo dabar 
jieškoma, nes jis kaltinamas už 
nesustojimą pirm pasiekimo vie
tos, kur galėjo nuo relių nu
šokti.

bandažus, ir visur didelę stoką 
apmarinių vaistų, daugelyj vie
tų visai nebuvo galima apmari
nių vaistų gauti. Dalykus iš
tyrus Amerikos Raudonasis Kr. 
tuoj pagal išgalę šiuos truku
mus aprūpino. Paduodame su
rašą ligoninių, kurioms Ameri
kos Raud. Kryžius pristatė vai
stų ir kitų reikmenų:

Miesto Ligoninė Kaune. 
Miesto Kalėjimas Kaune, 
žydų Ligoninė Kaune. 
Liet. Katal. Ligoninė Kaune. 
Militarė Ligoninė Kaune, 
žydų Ligoninė Panevėžyje. 
Raudonojo Kr. 3 Ligoninė, 
šakių Ligoninė.
Utenos Ligoninė.
šakių Kariumenės Ligoninė. 
Mariampolės Apiel. Ligoninė. 
Vilkaviškio Ligoninė.

i vienas metas darbavimosi Lie
tuvoje.

Slinku yra šios Baltiko apie- 
lin'kės gyventojams tikrai ap- 
kainuoti ir suprasti tą taip nau
dingą pasidarbavimą, kurį Am. 
Raudonasis Kryžius teikia. Di
džiausias priėlankumas ir at
jautimas, kurie perviršina visų 
kitų šios dalies valstijų, randa
si širdyje ir darbuose Lietuvių. 
Ši šalis, kuris net per šešis me
tus taip buvo varginama, jau 
beveik paskutinį laiptą lipo, to
dėl su didžiausiu troškimu ir 
džiaugsmu sulaukė Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, kuris ne tik 
vaistų, ligoniams priežiūrą, lo
vų ir lovinių drabužių, bet ir 
maisto ir drabužių suteikė ne
laimingiems. Prie to viso dar 
Amerikos Raudonasis Kryžius' 
mokina ir visokius patarimus 
ligonių prižiūrėjimui suteikia.

Pereitais šešiais mėnesiais 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
net 24 įvairiuose miesteliuose 
Lietuvoje aprūpino gyventojus 
drabužiais ir maistu. Dabar 
tveriasi pašalpinės įstaigos, ku
rios bandys ateityje • aprūpinti 
pavargusius.

Kaip ir visose kitose Viduri
nės Europos valstybėse, taip ir 
Lietuvoje kūdikiai daugiausia 
nukentėjo ir privargo karės me
tais. Todėl Amerikos Raudona
sis Kryžius ypatingai speciali
zuojąs našlaičių ir kūdikių prie- 
glaudas visiškai aprūpinti. Čio
nai yra surašąs suteiktos pa
galbos :

Lietuvos Prieglauda 1, Kaune. 
Lietuvos Prieglauda 2, Kaune. 
Liet. Valdžios Priegl. Kaune. 
Kūdikėlio Jėzaus Pr. Kaune, 
žydų Prieglauda Kaune.
Tauragės Prieglauda.
Šaulių Prieglauda 5.
Panemunės Prieglauda.
Virbaliaus
Panevėžio 
Panevėžio 
Mergaičių 
Vilkaviškio Prieglauda. 
Didžiausias ir pirmiausias 

reikalas tai vaistų ir vaistinės 
medegos suteikimas, nes iš visų 
pusių 'girdisi toks šaukimas. 
Daugelyje ligoninių Lietuvoje 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
rado bevartojant popierinius

Šiomis dienomis gavome ži
nią, -kad iš Danzigo tapo pasių
sta Lietuvon 85 dėžutės vaistų 
ir vaistinių dalykų, 68 dėžės 
drabužių ir 2 dėžės audeklo.

Prasidėjo Nauja Kare
Panama, Centreline Amerika.

— Tarp Panamos ir Kosta Ri- 
kos respublikų kilo kivirčiai ir 
pradėta mūšiai. Panamos pre— 
zidentas paskelbė Košta Rikai 
karę ir šaukia gyventojus prie 
ginklo. *

Prie tų kivirčių turės prisi
dėti kitos šailmos respublikos ir 
taipgi Įsikišti ir Suv. Valstijos, 
kadangi tas palies paties Pana
mos Kanalo, saugumą, žinoma, 
jsikiš'į~_ -Ariant, bet sųtaikyt.Nuo relių riušokimas yra prie

žastimi nelaimių.
Daug nelaimių atsibuvo nu

šokus trūkiams nuo relių ir ant 
jų užbėgus kitiems. Vienas iš 
tokių didžiausių atsitikimų bu
vo kovo 29 d., 1916 m., netoli 
Artherst, O. Užmušta 30. ir su
žeista daugiau 40 žm. Vagonai 
sumušti į augštą krūvą, suvirs 
30 pėdų oran. Tada viena trū
kio dalis (ėjo tuo laiku du, del 
daugybės pasažierių) migloj už
lėkė ant pirmosios, o prieš juos 
atlėkė kitas, bet trečiasis mažai 
nukentėjo. Pirmoj nelaimėj nu
kentėjusių vaitonėms girdintis 
per miglas aužė priešais ėjęs, 
kuriam sulaikyti nebuvo budo.

Netoli Nashville,, Tenn., lie
pos 9 d., 1918 m., susidūrime 
žuvo 100 žmonių, dauguma iš 
jų buvo negrai. Apie 100 su
žeista.

Liepos' 22 d. 1918 m. netoli 
dabartinės vietos iš užpakalio 
užlėkė greitasis trūkis ant cir- 
kaus kompanijos vagonų; žu
vo 61 žm., sužeista 167 žm.

Shepardville, Ky’., gruodžio 20 
d. 1917 m., susimušus trūkiams 
žuvo 38 ir 39 sužeista.

Netoli Onowa, Me.į gruodžio 
20 d., 1919. m., žuvo 23 ir 50 
sužeista.

Prie South Byron, N. Y.', sau
sio 18 d., 1919 m., užmušta 21.

Kitos pirmesnės nelaimės, pa
imant nuo 1876 m. buvo:

Camp'Hill, Pa., 66 žuvo. 
Chartworth, Ill., 85 žuvo. 
Mud Run,' Pa., 66 žuvo. 
Lauren Run, Pa., 70 žuvo. 
Eden, Col., 106 žuvo.
Pinon, Col., 60 žuvo.
Hodges, Tenn., 62 žuvo.
Tipton Ford, Mo., 40 žuvo.
Ivanhoe. Ind., 68 žuvo.
Nashville, Tenn., 115 žuvo.
čionai neįskaitoma daugybė 

mažesnių atsitikimų, kuriuose 
be laiko žuvo tūkstančiai žmo
nių,

Prieglauda.
žydų Prieglauda.
Prieglauda.
Priegl. Ukmergėj.

REIKALAUJAM 
AGENTU 

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.
IgiSį

Nuskendo Laivas
Washington. — Pereitą suba- 

tą Pacifiko vandenyne netoli 
Panamos pakraščio nuskendo S. 
Valst. kariškas laivas ‘Woolsey’ 
ir su juo žuvo 16 vyrų. Nelai
mė atsitiko kitam laivui iš šono 
ant šioj o užėjus ir jį visiškai 
perkirtus pusiau. Užėjusis lai
vas mažai nukentėjo.

Suv. Valstijų armijos palai
kymui paskirta $362,000,000.

Torrent, Ky.t paliuosuotas po 
priežiūra iš kalėjimo žmogžu- 
dis, dabar vėl papildė žudystę: 
nušovė savo pačią.

Yra tikrinama, kad deportuo
tas sovietų Rusijos "ambasado
rius” Martens vėl sugrįš į Suv. 
Valstijas.

Chicago] pereitą savaitę jau
nas 16 ‘ m. vaikinas, banko pa
tarnautojas, pavogė 772,000 do- 
larių vertybės bondsų. Tuojau 
tapo sugautas kitame mieste.

R. M? S. P.
I

EUROPĄ
Dvisavaitiniais “O” Laivais"

New York--Hamburg
Sustoja prie

Cherbourge ir Southamptone
ORBITA - - GEGUŽIO 21 
OROPESA - - BIRŽELIO 4 
ORDUNA - - BIRŽELIO 18 
1, 2 ir 3 klesos keleiviams.

Viskas puikiai rengta trečios kle
sos pasažieriams.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 BROADWAY NEW YORK 
Ai;ba bile Laivakorčių Agentūroj

Iš Steig. Seimo
Steigiamojo Seimo 57-me 

sėdyje 1921 m. sausio mėn. 25 
d. svarstyta ir priimta pirmuo
ju skaitymu Savivaldybų rinki
mų įstatymas; priimta trečiuo
ju skaitymų “Nuo įvežamų į 
Kauno miestą krovinių miesto 
naudai rinkliavos” įstatymo pa
keitimą; Vidaus Reikalų ir Tei
singumo Ministerių atsakyta į 
paklausimą atstovo Požėlos del I kankinta, kūdikiai skersta be 
įvykusių sausio 11 d. suėmimų. | jokio atsižvelgimo.

po-

Nauja Žydų Skerdynė
Londonas. — Gauta žinių, jog 

Minsko ir Hamerio srityse liko 
išžudyta daugiau 1,000 žydų — 
skerdynes surengė gen. Balako- 
vičo kareiviai, veikę prieš bol
ševikus. žudystės atlikta žiau
riai: išniekinta moteris ir nu

£

AMERICAN LINE
Tiesioginė Kelionė tarp 

HAMBURGO - NEW YORKO 
PATOGIAUSIAS

MONGOLIA
17 d.Kovo

Klesa
Klesa

iš 
iš

KELIAS LIETUVIAMS IR RUSAMS 
MINNEKAHDA

(Naujas tik 3 kl.)
Kovo 31 d.

New Yorko Į Liepoją
New Yorko į Eitkūnus 
keleiviams valgis duodamas dideliam val-

Uždari kambariai

MANCHURIA
Balandžio 14

$132.00
$130.00

Trečia
Trečia
Trečios klesos
gomam kambaryj su patarnautojais, 
yra rezervuoti moterims ir vaikams.
Kreipkitės Kompanijos Ofisan, 9 Broadway, New 

York, arba prie Vietinio Agento.

K

E

ta



2 DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo
n

I DETROITO ŽINIOS Į

į Į Dr. D. Alseikos prakalbos. ' 
'Paminėjimui trijų metų Lietu- • 
vos Neprigulmybės paskelbimo 
sukaktuvių A. L. T. S. 29 kuo- ' 
pa surengė prakalbas nedėlioj, 
vasario 20 d. Rengta nedėlioj 
dėlto, kad davus progos kiek
vienam Lietuvos piliečiui pa
gerbti tą didelę istorinę šventę, 
kuri yra svarbi viso pasaulio 
Lietuviams. Svarbi, kad po pen
kių šimtų metų priespaudos ir 
vergijos vėl Lietuvių tauta pa
tapo laisva ir neprigulminga — 
teisėmis susilygino su ‘kitomis 
tautomis. Tečiau dar ne visi 
Lietuviai supranta laisvės svar
bumą; dar ne visi nori dalintis 
laisvės įspūdžiais bendruose su
sirinkimuose. Pavyzdžiui: tri
jų metų Lietuvos Neprigulmy- 
bės paminėjimo apvaikščiojime 
visai maža dalis Lietuvių teat- 
silankė susirinkiman.

Dr. Alseika nuosakioj ir rim
toj kalboj išaiškino trijų metų 
Lietuvos kovą už neprigulmybę. 
Kiek vargo ir skriaudos Lietu
va turėjo panešti nuo priešų- 
kaimynų, tečiau jau labai daug 
yra atsiekusi politiniame, eko
nominiame ir kultūriniame gy
venime. Bet kova, •— daktaras 
sako, — dar neužbaigta: dar 
Lenkai tebeva/ldo Vilnių ir vi
są Rytų Lietuvą. Gi be Vil
niaus Lietuva gyventi negalė- 
sinti. Plebiscito taipgi Vilniu
je nebusią. Taigi reikėsią ko
voti už jį ne tik ginklu, bet ir 
apšvieta. Todėl kalbėtojas ra
gino remti Vilniaus atvadavi
mą.

Aukavo Vilniaus 
po $5: K. šnuolis, 
ir V. Kazlauskas. 
Klemarauskas, A. 
Janevičius, P. Baranauskas, P. 
šlapelis, K. Būtis, V. Motuzie
nė, J. Kriugžda, P. Raginskas, 
J. Kirvelis ir P. Račkauskas. 
Smulkių $11.10. Viso $48.10.

Antru kartu Dr. Alseika kal
bėjo apie ekonominius Lietuvos

•“reikalus ir pardavė keletą* “Var
po” Bendrovės šėrų.

Priėmimui gerb. svečio Dr. D. 
Alseikos rengimo komitetas pa
rengė užkandžio pas pp. Motu
zus, kur beužkandžiaujant daug 
naujų minčių pasidalinta apie 
įvairius Lietuvos reikalus.

Vasario 23 d. Dr. Alseika iš
važiavo į Chicagą. K. šnuolis.

TOnams šalintis nuo tautiečių, neit Į Valio nauji direktoriai! Va- 
fipant jų parengimų, tai tūli ir pa-|lio Lietuvių visuomenė prie gar- 
Ti klausė. Bet kurie supranta da-į bingo Lietuvos atstatymo dar-

lyką ir Lietuvos laisvę, vistiek į bo! L. A. B. Šėrininkas.
lankosi ir gausiai aukauja Tė-

** vynės labui, nededa viską į ku-
1 Liet. Dukterų Draugystės te- nigėlio kromelį.

latras. Vasario 19 d. Lietuvos ------ I
Dukterų Dr-stė surengė persta- i 
tymą “Šv. Agnietė”, visi lošė- - 
jai savo dalis atliko gerai; svar- i 
besnes roles buvo paėmę vietos 
žymesnieji lošėjai, taigi atlikta r 
gerai. Simbarijono rolėj lošė 
Ad. Salasevičius, Klaudijos ro
lėje buvo p. širvaitienė, o Ser-1 
vos rolėj — p. Dapkienė. Šv. 
Agnietės rolę atliko p-lė Z. Jan- 
gutė. Vaidelyčių rolėse buvo 
p* Salasevičienė ir p-lė Zaitau- 
skiutė, p-lė Bukšaitukė, p-lė 
Normantukė. Visas veikalas iš
ėjo gražiai ir nuosekliai.

Po perstatymui buvo dainos; 
puikiausia sudainavo p. širvai-. 
tienė. Svečių buvo priėjus pil
na salė. Velytina, kad ši drau
gystė pasidarbuotų ir ant to- 
liaus kaip vietos Lietuvių labui, 
taip ir Tėvynės Lietuvos nau
dai. Tas pats lošėjų būrelis ir 
antru atveju perstatys “Šv. Ag
nietę” kitoje miesto dalyje, ko
vo 6 d. Ten Buvus.

Patarčiau musų klebonui ge
riau pašvęst savo pamokslą Die-: 
vui ant garbės, o ne sau prie-1 
šingas sroves plušt.

Rengėjams reiktų patėmyt. 
kad kitą sykį rengiant šaltame 
lore pasirūpintų paimti apšildy- 
I tą svetainę; dabar del šaltumo 
Į kiti turėjo pirm laiko iš prakal
bų išeiti.

Saulėtekio Vaikas.

atvadavimui 
J. Laukionis 

Po $2: K. 
Janušas, J.

Į vo mokslu- ir nesivadina save

“profesorium”.
Šiuomi liudydami, kad tas at-1 

sakymas yra teisingas, pasira- j 
šome, Vakarinės Mokslainės
Lietuviškos Rašybos valdyba: , Eiiiniiiiiuiliiiiiiiiiiiiiiiij  giiiiiiiiiiiiĮiią.iiajĖJviĮiiiliiiii'iiiiiiiĮiiliiin'iĮlilillliimiiiiiiitI

J. J. Ruzgas — pirm.,
J. J. Mikalauskas — rast, i šitokiu aprašymu:
J. Trainis — Ižd.

QIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUlUQllllllllllllllllllllIlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHun
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PRAGILO KAMPELIO

BALTIMORE, MD.
Atsakymas šalpusniui. “Dir

vos” No. 5 tilpo iš musų kolo
nijos šalpusnio korespondencija 
[gana neprielankioj formoj apie 
I vakarinę mokyklą Lietuviškos 
Rašybos, šalpusnis pavartojo 
visas galimas pastangas nuže
minimui ir apšmeižimui to žmo
gaus, kuris mokslainės palaiky
mu rūpinasi jau ketvirti metai. 
Jis tik dabar pasistengė išreik
šti “padėkos” žodį, ką skaity
dami vietos Lietuviai labai ne
patenkinti, nes mato, kad tai 
tik tulžies išliejimas, daugiau 
nieko. Taigi, kad -davus supra
sti visiems tiems, kurie patėmi- 
jo tuos šmeižtus, kame yra da
lykas, perstatysime skaityto
jams tos mokyklos padėtį ir 
jos 
tas 
nis 

. jas
kyklos suolai stovi.
esate molsklainę lankę, supra
site, kad ne musų mokytojas 

. yra mokykloj nebuvęs, bet tas 

. pats šalpusnis nėra jos matęs. 
, Musų vakarinė mokykla šiaip 
. patvarkoma: valdyba susideda 

iš trijų ypatų ir vadinasi mo
kyklos direkcija; gi mokytojas 
į šį skaičių neineina. Visi mo
kiniai, galinti užsimokėti $1, už
simoka kasininkui, o ne “pro
fesoriui". Mokytojui šiuose me
tuose sutikome mokėti kas va
karas už tris valandas dolarį. 
Mokinama į 
rus. Už du 
lai mokame 
kiti likusieji 
iždininką, o
rių”. Tas parodo, kad šalpus
nis faktiškai prasilenkia su tei
sybe. Ne “profesorius” mus 
mokyklon susišaukė, bet direk
cija kreipėsi į jį ir klausė ar 
apsiims mokyti. Jis išsykio ir 
atsisakinėjo, pasižadėdamas tik 
pagelbėti kitam, jeigu toks ra- 

[ sis, bet jei ne, tai negalėjo at-

NEW YORK, N. Y.
Iš Lietuvos Atstatymo Ben

drovės šėrininkų suvažiavimo. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
šėrininkų šeštas suvažiavimas 
įvyko vasario 21 d., Y. M. C.' A.
name, 23 gat., New Yorke. Da
lyvavo pusėtinas būrelis šėri
ninkų. Daug kas kalbėta.

Vieton buvusių direktorių — 
W. M. Bučinsko; A. B. Strimai
čio ir V. K. Račkausko išrinkta 
nauji direktoriai: J. V. Lutkau- 
skas, J. O. Sirvydas ir kun. N. 
Petkus. Išrinkta knygų peržiu-

CRANn RAPTDQ MTCM įrėjimo komisija; nutarta per- 
GRAND RAPIDS, MICH, taisyti Bendrovės konstituciją,

Vasario 18 d. čia atsibuvo prisilaukant Del. / valstijos įsta- 
D-ro D. Alseikos prakalbos ir tų ir prisitaikant Lietuvių ap- 
sykiu apvaikščiojimas trijų me-1 linkybėms. Konstitucijos per
tų Lietuvos Nepriklausomybės Į taisymas pavesta direktoriams, 
sukaktuvių; prakalbas rengė Sekantis gi seimas turės tokią 
A. L. T. S. kuopa. Prakalbas paruoštą konstituciją užgirti ar 
atidarant likosi sudainuotas atmesti.
Lietuvos Himnas — dainAvo Buvusieji direktoriai tai jau 
musų dainininkai Liubinskas ir atsiėmė!
Aleksiunas, St. Vaiteliui akom- Kaip nebuvo, bet šisai seimas 
panuojant pianu ir pritariant atvertė naują Lietuvos Atsta- 
visai publikai. Paskiaus prasi- tymo Bendrovės gyvenimo la- 
dėjo prakalbos. Dr. D. Aisei- pą. Kas buvo — žuvo, dabar 
ka nupiešė gan aiškiai dabartį-1 pradėsime išnaujo darbą, ti
ni Lietuvos padėjimą ir sunkią nodami pirmesnių ypatų nepa
jos kovą del savo laisvės. Taip- sisekimus, dėdami visas pas- 
~ — tangas eisime prie tikslo, Lietu

vos atstatymo.
Aš iš gilumos širdies linkiu 

naujiems direktoriams kuoge- 
riausių pasekmių ir kuopasek- 

darbuotės šiame
—r -----------  2_.’  Trokštu,.—, — - ------ --
kad kitame seime mes visi Ben- sisakyti ir pagal išgalės moki- 
drovės šėrininkai, kaip ir mu
sų Tėvynė Lietuva, galėtume 
jų darbais pasididžiuoti ir pasi
džiaugti. Direktoriai! Jus ima
tės didelę ant savęs ątsakomy 
bę, jūsų darbas sunkus, bet po
draug ir garbingas! Tat lai ji-

vedimą, ir taipgi ar ištikro 
“profesorius”, kaip šalapus- 
sako, yra dolarių gaudyto- 
ir kad jis nežino kaip mo- 

Tie, kurie

Gerb. Spragilas atbėgo su

tik 
už 

ko- 
už-

savaitę tris vaka- 
kambariu mokyk- 
$4 į mėnesį; visi 
pinigai stovi pas 
ne pas “profeso-

gi plačiai kalbėjo apie Vilniaus 
padėjimą ir koks reikalas butų 
mums turėti tą savo brangią 
sostinę kaipo tautai. Laike per
traukos kalbos buvo sudainuo
ta keletas dainelių ir pasakyta mingiausios 
deklamacijų, (kurios publikai pa- taip dideliame darbe, 
tiko. Buvo taipgi renkamos au-|l 
kos Vilniaus atvadavimui ir su
rinkta $25. su viršum. Palygi
nus šias aukas su pirmiaus -čia 
surinktomis yra visai maža, bet 
kadangi čia kaip ir visur yra 
bedarbė, o antra priežastis — 
staiga pasimirė vienas bankie- -—B •• o—...e™. ...
rius, turėjęs privatišką banką|sai ištiesų buna garbingas! 
ir pas kurį ture j 6 nemažai pini
gų ir Lietuviai sudėję, tai užsi
darius bankui žmonės nerimavo 
kas bus su jų pinigais.

Publikos buvo neperdaugiau-

Lietuvių -visuomenė, sudėjus 
į Lietuvos Atstatymo Bendrovę 
pinigus, turėtų dabar nusira
minti, nes Bendrovės reikalus 
dar galima atitaisyti, ką, rei-

na. Tris metus mokinęs veltui, 
šiuomi sykiu mokytojas pasta
tė atlyginimo išlygas. Taip ir 
sutikome mokėti po $1 į vakarą. 
Taigi šalapūsnio užmetimai, jog 
mokytojui daugiau niekas ir 
nerupi, kaip tik dolarių gaudy
mas — yra kitas prasižengi
mas. Gi iš paties šalapusnio 
nei cento nepaimta.

Turime prie to merginą mo
kytoja* kuri padeda mokinti; ji 
irgi sako, kad Lietuviškas sky-

NEW BRITAIN, CONN, i
“Darb.” N. 18 tilpo iš musų 

kolonijos kūdikiško turinio ko
respondencija, po kuria pasira
šo tūlas Tiesos Mylėtojas, bet 
nieko tiesos nerašo, vien 
stengiasi apjuodint Bijūnėlį 
patalpinimą “Dirvos” N. 4 
respondencijos iš čionai, ir
meta, buk tai buvę vien šmeiž
tai ir melas. Bet faktiškas tai 
Tiesos Mylėtojas nieko nepri- 
rodo. Kaslink kun. Bakšio kal
bos tai ir pats T. M. rašo, jog 
jis kalbėjęs vien tik apie LDS. 
organizaciją ir kvietęs visus į 
ją prigulėti, o prirašyta tik'ke
turi nariai. Tas liudija, kad 
pasekmės buvo menkos.

Toliau T. Myl. tęsia, buk- tai 
Bijūnėlis nesupranta nei tiek, 
kad aukos kun. Ambotos surin
ktos 'pasiųstos per Tautos Fon
dą, o ne tam fondui, čia nėra 
svarbu kur siuntė ir per ką, tik 
tame dalykas, kad kun. Ambo- 
ta prieš aukų rinkimą pareiškė 
publikai, kad pinigai bus pasių
sti stačiai Lietuvon. Jeigu jis 
butų pasakęs, kad siųs pinigus 
per Tautos Fondą, tai pusė tų 
aukų nebūtų - buvę surinkta; o 
kad dabar publika liko suvilta, 
tai neužginčijamas faktas — 
tą žino visa publika.

Kaslink Tautos Fondo, turiu 
pasakyti, kad 
skirtume kaip 
dą ar per tą 
vis tik fondui 
nei yra gerai

■ kos, kurios tik buvo siunčiamos
■ per T. Fondą, mažai naudos da- 
1 vė Lietuvai, nors jos reikalams
■ buvo renkamos. Užtenka tik 
: paimt “Dar.” N. 145 iš pereitų 
• metų, kuriame tilpo Fondo at-
■ skaita ir tas duos suprasti kiek 

vienam protaujančiam žmogui, 
kad Lietuva turėjo mažą naudą 
iš tų aukų, kurias čiupinėjo ku
nigų fondas.

Patarčiau čia Tiesos Mylė
tojui ateityje žiūrėti į dalyką 
rimčiau, tada nereiks daryti to
kių aklų užsipuldinėjimų ant 
kitų. Jei vadiniesi Tiesos My
lėtoju, pirmiausia reikia pasi
stengti tą tiesą pažinti ir tik ta
da galėsi apie ją rašyti ir ki
tiems į ją rodyti.

Bijūnėlis.

nėra mažiausio 
siųsi: į tą fon- 
fondą, o pinigai 
teks. Visuome- 
žinoma, kad su

L. R. K. Federacija vasario 
16 d. surengė prakalbos Lietu
vos Nepriguhnybės paminėji
mui. Kalbėtojais buvo Petro- 
kas, F. Gustaitis ir kirn. F. Ke-
mėšis. Pirmieji du tik veltui 
žmonių laiką gaišino — jiems 
bekalbant visi pradėjo skaityt 
laikraščius. Nesuprantama, kam 
dar rengėjai kviečia tokius kal
bėtojus. bent reikėtų pasigailėt 
publikos.... Kun. F. Kemėšis 
gana aiškiai nušvietė Lietuvos 
kovą už neprigulmybę, kaip iš 
visų pusių, ne tik kaimynai, bet 
ir galingosios valstybės eina 
prieš Lietuvos neprigulmybę. 
Taipgi drūčiai uždrožė musiš- 
-kiams Lietuvoj nepriguhnybės 
priešams. Ant pabaigos išrei
škė, kad kapitalistams nerupi 
mažųjų tautų likimas ir kad tik 
darbininkiškos valdžios, kaip 
kad Rusijos, pripažins Lietuvą 
neprigulminga. Bet gi kapita
listiškos valdžios pripažino Es- 
toniją ir Latvij’ą neprigulmin- 
gomis — kodėl tai jos tą patį 
negalės padaryti ir Lietuvai?

Taipgi rinko aukų Lietuvos 
apsigynimui, tik nepasakė ar 
tos aukos bus siunčiamos į T. 
fondą ar kur kitus. Dar buvo 
perskaityta ir . priimta rezoliu
cija, kurią šiuom syk, anot, kal
bėtojo, siųs tik Lietuviškai 
spaudai. Girdi, Amerikos val
džia, jei norės, galės susirasti 
Lietuviškuose laikraščiuose.

Bravo, kunige! Kas jums 
giliuoja priverst Amerikos val
džią skaitytis su krikščioniais 
demokratais.... Pilietis.

Bedarbė vis dar tebesiaučia.
‘ Daug Lietuvių apleido šią ko

loniją ir dar daug yra bedarbių.
• Pas visus upas labai nupuolęs 
ir visas Lietuvių veikimus su- 
paraližiuotas. Bet.... jau apie 
ketvirtdalis Fordo darbininkų 
pradėjo dirbti ir tikimasi kad 
ir kitos dirbtuvės apie kovo m. 
pradės dirbti. Darbininkas.

sia — apie pora šimtų. Prie- kia tikėtis, nauja valdyba pa
žastis bus tame, kad nedėldie- darys. Musų pareiga dabar vėl 
nyje musų prabaštėlis gerai pa- turėtų būti pirkti tos Bendro- 
bombardavo D-rą Alseiką per į vės šėrus ir visais kitais bu- 
pamokslą ir prisakė parapijo- dais jai pagelbėti.

PASIŽIŪRĖK VEIDRODIN IR TĖ- S 

MYK SAVO DANTIS
18Švarus dantįs parodo gerą sveikatą, kada ne

švarus dantįs yra ženklai blogos sveikatos. 
Daug kartų blogi dantįs pasidaro iš priežas
ties nerūpestingumo ir nepaisymo. » lįj
Pasižiūrėk į veidrodį ir tėmyk ar tavo šva
rus dantįs nepadaro nusišypsojimo linksmu. . ’
Paklausk savo dentisto, kodėl švarus, sveiki- U
dantįs yra priežastimi geros sveikatos. ||(;į
Priprask nušveisti juos du kartu į dieną su Į. 'i 
gaivinančiu “COLGATE'S” Dantų Valytojų.
“GERI DANTIS — GERA SVEIKATA.”

rius mokinama gerai. Tąs pa
rodo, kad mes turime mokyto
ją, kuris pradinei mokslainei 
atsako ir atlieka savo pareigas. 
Jis niekuomet nesididžiuoja sa-

GAVĖNIOS APDŪ
MOJIMAI.

Atėjo gavėnia ir apdūmo
jimo laikas ir kai žmogus 
atsisėdi apgalvot savo grie- 
kus, tai rodos jau ištikro, 
anot mano gerb. tetulės, tu
rėsi amžinai “iicipiero” 
Jociuose kepti ir niekad 
iškepti.

Ale ką žmogus gali 
daryt, kad visi tave į pagun
dą veda.

Labiausia blogas ant šios 
ašarų pakalnės paeina nuo 
to, kad mes, vyrai, užge- 
mam be savo šonkaulių, ku
rių paskui reikia sau jieš- 
kotis ir klaidžiot ir balas 
brist ir su vargais rast 
ba visai ne.

Nebūtų pikta, jeigu 
šonkaulių visai nebūtų: 
laužęs sykį Dievulis ir 
Įėjo amžinai juos nuo musų 
paslėpt. Bet jis taip nepa
darė, o lyg tyčia, ar ant ker
što ar zobovos mums vy
rams pabėrė juos visus, su
maišęs vienoj krūvoj, ir tu 
žmogus paskui gaudyt ir 
žvejok, nežinodamas ar pri
kibs ar ne.

Deapmislinėjant man sa
vuosius vargus, užėjo mis- 
lis ir. apie griekus musų 
pirmojo tėvo, kuriam pir
mutiniam reikėjo panešti 
skausmą, nes tuomet dar 
nebuvo nei svaiginančių ga- 
zų, nei kloroformo, nei ko-

pa- 
ne-

pa

ar

tų 
iš- 

ga-

ia keino, kurį į šoną įleidus 
skausmo nebūtų.

y RED. ATSAKYMAI O
A. Grakauskui. — Eilių su

naudoti negalėsime, nes visai 
silpnai parašytos.

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — nie
kad nerizikuokit kuo kitu, bet duokit jam

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK)

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių še
šių dešimtų metų.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building i New York

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kudi* 
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
cijas jūsų kalboje. 0103

Adresas ___________________________ ______

Adresas ___________________________________

Jei visi musų filosofai, 1 
kurie rengia pasauliui naū- s 
jas tvarkas,, žiūrėtų pirma 1 
į priežastį, o ne į pasekmę, 
kaip aš darau, tai butų ge- 1 
rai. Aš viso blogo priežas- 1 
tį jieškau gerb. musų Ma
mos Jievos darže, o ne šių 
dienų gyvenime.

Tik vienas dalykas man 
nesuprantamu palieka, ka
da prisiskaitęs biblijos apie 
svieto sutvėrimą nerandi ar 
Jieva ir Adomas turėjo duk
terų, ir tame prieini prie 
neišaiškinamo klausimo: iš 
kur priviso tų musų šon
kaulių?

Nuo pat Adomo ir Jievos 
toliau skaitom, kad tas ir 
tas pagimdė tą ir tą, kitas 
.pagimdė ką1 kitą — bet nei 
vienas nepagimdė moterį ar 
merginą, o tik sūnų. Tiktai 
paskui apsidairom kad vi
sas svietas pilnas tų negim
dytų sutvėrimų ir jos pra
dėjo žemei pakajaus neduot 
ir vyrams ant kulnų laipiot.

Ir vyrai pradėjo atsižiū
rėt į jas ir pradėjo jieškot, 
sužinoję, kad tai yra dalis 
jų smertelno molio.

Reikėjo taip ir palikt kaip 
iš pradžios buvo: ir mes bū
tume gimdę ir platinę savo 
veislę pradėdami nuo A iki 
Z ir vėl nuo galo į pabaigą, 
ir visi butų vyriškos kilmės.

Senovėj ant vienos salos 
sako gyve'no tik vienos mo- 
terįs ir turbut jos tik mo
teris gimdė, bet kaip paskui 
susimaišė visi į krūvą — 
tai stebuklai ir piktumas.

Pavasaris, vasara, ruduo 
ir žiema — ir vis tas pats 
ir tas pats: vyrai turi jieš
kot savo šonkaulių. Niekad 
jokios permainos, nors gam
ta keturis sykius į metą 
mainoti. Bet iš kur jie su
žinojo, kad jiems tų šonkau
lių reikia, tai gal tik Salia
monas žino, nes jis turėjo 
turbut apie septynis šimtus

jų aplink save susikrovęs.- 
Kitaip kam jis butų laikęs, 
kad nebūt žinojęs?

Ir visi žino, 'kam jie savo 
šonkaulių jieško, bet kož- 
nas sako kitaip: vienam jau 
nusibodę ilgos dienos, šal-.. 
tos naktjs; kitam! mamos 
valgis ant vidurių negerai 
atsiliepia; kitas — kad nė
ra kam guzikų susiut ir su- 
lopyt pančiakų; kitas — kad 
tokia mada ir kad kilti turi.

Bet paskui, kada >pats su
siranda savo, tai pamato ki
tas priežastis ir net pasako, 
kad durnas buvo užtai grie
bė ir pamatė dabar, kad ne
reikia .... 1

Pagriebt nėra lengva ir 
visaip reikia gudravot. Vie
ni ąnt meškerės pakabina 
saldainių, kiti gėlių, kiti pi
nigų, kiti .gražių žodžių, ki
ti prižadų, kiti savo protus, 
kiti savo gražius parėdalus, 
ir viską, ką tik kas turi, ką 
tik kas gali, kad tik ant jų 
meškerės, kaip žuvis, šon
kaulis prikibtų.

Daugiausia atsižymi poe
tai, kurie savo nužiūrėtus 
šonkaulius ant žvaigždžių 
užkelt žada, saulės spindu
liais vainikuoja, vėjų lop
šiuose supa ir kitokiais ne
būtais dalykais apkrauna. 
Tik imk ir prikibk prie jo 
šono.

Net paprasti žmoneliai, 
kaip daugumas savo paslap
tis man pasisakė, kada ko
kį šonkaulį nuziuri, poetais 
pavirsta: jie nerašo ant po- 
pieros kas jiems į mislį už
eina, kaip tikrieji poetai, 
bet jiems gražios mintįs ir 
paveikslai tik galvoje pina
si ir su laiku išgaruoja, kaip 
atidengtų kopūstų puodas. 
Nekurie dar laiškuose para
šo poezijas, kiti kitų paima 
ir pasiunčia, kad tik dailes
nis “sliekelis” ant jo meš
kerės butų....

,Daųgr bpna, atsitikimų, 
kad gražiai pagauna, bet ir 
būna tokių, kurios sliekelius 
nukanda arba net visą meš
kerę nutraukia ir palieka 
nabagą žmogelį metavonėse 

i ir ašarose, kurios kaip upe
liai pasilieja, iki jose prisi- 

, veisia naujų žuvelių ir iki 
. susipranta naują meškerę 
i taisytis.

Prie vienų meškerių šon
kauliai labai kimba, prie ki
tų ne taip labai, prie kitų 
visai ne. Ir visiems tada 
bėda: ir kuriems kimba, ir 
kuriems ne. Juk tik vieną 
išviso šonkaulį Dievulis iš
laužė, tai daug ant sykio 
ir prisikabint sau negali, ir 
tada visai neima, vis geres
nio jieškodamas, iki visai 
negauna.

Jeigu kaip iš pradžios bu
vo ir dabar butų taip likę, 
tai nebūtų reikėję mums 
tiek vargti nei meškerių da
rymui nei šonkaulių jieško- 
jimui ir visas gyvenimas 
butų slinkęs vienodai, gra
žiai, sutikime ir meilėje ir 
vis butų Jokūbai gimdę Ta
mošius, Stasiai Vincus ir ki
ti kitokius.

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

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
U gnelė; Ruomuva;
V aidilutė; Li epsnų
Vakaro Giesmė) 

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

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

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO

SLĖPINIAI .85

Reikalaukit 
’Dirvos” Administracijoj

PASKUTINIAI 
Prancūzai, ypato 

Lygos sekretoriau 
Bourgeois, išreiški 
rijos .valdžiai nej 
rimą delei neperki 
gos armijos į Vili 
biscito sritį. Tą 1 
pasakė Tautą Lyj 
bos posėdyje va'šai 

Šveicarija, saki 
didelį smūgį Lyą 
lei svarbai. Šveii
stovas Paryžiuje 
kad nors jo vald 
lauja tokio nepavi 
ji, sako, kitaip ne 
ti neatmesdama 
neutrališkumo, fcc 
didėjėj karėj išla 

Jis toliaus niu 
Lietuva ir Lenkij: 
siginčijusios pusės 
ant plebiscito’sure 
lygę ir prie to pai 
delis pavojus iš 
pusės. Bet Francui 
gi toks atsakymas 
.Bourgeois pasakė, 
buvęs Lygos tarytu 
las spręsti ar susigi 
pusės sutinka, o ne 
Lygos narei.

Plebiscito komisi 
riai Anglai, Italai ii 
Vilniuje plebiscitą n 
sisaką — nerandą 
bes to daryti miešti 
niekados nėra buvęi 
rankose paskirai nu 
Lietuvos.

Toriu 'savo pan 
komisija pripažįsta 
nejudinamu ir pali 
Lietuvai Tik Franci 

' misijos nariai esą ąi 
tam pritarti.

Taryba dabar nu 
dė nesiųsti jokios an 
Vilnių iki galutinai 
kės ką turi bolševiką 
kams parengę — ar i 
sai jau tos armijos W 

Rusiją šiandien ari 
sutinka du nuotikiai: 

jmiai'žmonią-'nerim! 
, mai prieš sovietų v; 

.antras — kaip griūti 
valdžiai apsidirbus s 
kais. Trockis, žinios s 
savo kalboje prie vji 
militariu vadų ir sali 
misarų sueigoj pasakį 
dabar sovietams butini
kalinga turėti 2,00į(M 
mija; jog reikia ilgint 
ką užvėrimui taikos Su 
kais, ir jei net ir butu 
rašyta, surasti priekal 
užpudimui. Baltike vi 
jųirFinlandijospakraš 
mato reikalą sutraukt 
riumenę; Bessarabija, i 
jis, tiks suvarymui k< 
menės prieš Rumaniją, 
tava gi ir Georgija butą 
sakanti punktai prieš 1 
kiją ir artimuosius Ry 

Šitokias žinias turi A 
rikos valdžia Washmgti 

I Kiek jos yra teisingos, i 
ku sakyti. Bet vis nere 
tų velti tarne Lietuvos, 
ji be paliovos nori būti 1 
sa nuo karių •ir neutrali 
kainynų pjovynėse.

t vr v

Suvienytų Vaistiji 
Prezidentai 

įšalės imant, sekantieji 

vo Suvienytų aVlstijy prezit 

tai nuo po Revoliucioniškos 

rėš ir 1776 metu pasiskelbi
į' Nepriklausomybės (Anglijai:

i George Washmgton 1789-11 
Į John Adams 1797-18 

Į Thomas Jefferson 1801-18 
I James Madison 1809-181 

I James Monroe 1817-181

John Quincy Adams 1825-181

Andrew Jackson 1829-183 

Martin Van Buren 1837-184 

William H. Harrison 184 

John Tyler . 1841-184! 
[ James Knox Polk 1845-1841 

| Zachary Taylor 1849-1850

I Millard Fillmore 1850-1853 

I Franklin Pierce 1853-1857
| James Buchanan 1857-1861.

I Abraham Lincoln 1861-1865

! Andrew Johnson 1865-1869

| Ulysses S. Grand 1869-1877

Rutherford B. Hayer 1877-1881 

; James A Garfield 1881 

Chester A. Arthur 1881-1885 

Grover Cleveland 1885-1889 

ir 1893-1897
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save susikrovęs, 
n jis butų laikęs, 

žinojęs?
ino, kam jie savo 
jieško, bet kož- 

iitaip: vienam jau 
ilgos dienos, šal- 
i; kitam* mamos 
; vidurių negerai 
kitas — kad nė- 

izikų susint ir su
laku ; kitas — kad 
a ir kad kiti turi 
kui, kada pats sa
vo, tai pamato ki
štis ir net pasako, 
s buvo užtai grie- 
įtė dabar, kad ne-

t nėra lengva ir Į 
da gudravot Vie- | 
leškerės pakabina ; 
kiti gėlių, kiti pi- 
gražiu žodžių, ki- ' 

i, kiti savo protus, 
gražius parėdalus, 
tą tik kas turi, ką 
iii, kad tik ant jų I 

kaip žuvis, šon- , 
įkibtu.
ilsia atsižymi poe- 
! savo nužiūrėtus b 
s ant žvaigždžių Į 
da, saulės spindit l 
ūkuoja, vėjų lop- I 
pa ir kitokiais ne- į 
dykais apkrauna. [ 
ir prikibk prie jo t

įprasti žmoneliaį į 
jumas savo paslap- į 
pasisakė, kada ko- ! 
di nužiūri, poetais į 
jie nerašo ant po- g 
s jiems Į mislį ui- ; 
p tikrieji poetai, 
i gražios mintįs ir 
i tik galvoje pin
ikų ©garuoja, kaip 
į kopūstų puodas i 
dar laiškuose pan
as, kiti kitų paira 
čia, kad tik dafe ; 
sėlis” ant jo Ė* Į 
V -
būna, atsitiimų, [ 

iai pagauna, bs.ii | 
ių, kurios sliekam 
arba net visą mš į 
raukia ir palūki F 
mogelj metavon® ■ 
e, kurios kaip upe- 
ieja, iki jose pnš- | 
tują žuvelių ir ii 
ta naują meskeų •'

ienų meškerių šos* * 
įbai kimba, prie b r 
tip labai, prie kitą į

Ir visiems tada I 
kuriems kimba, iiĮ 
ne. Juk tik vieni ■ 
mkauli Dievulis iš* j 
ii daug ant syką . 
abint sau negali, ir r 
ii neima, vis ger&Į 
sodamas, iki visa

kaip iš pradžios to* I 
bar butų taip likti 
itų reikėję mum 
rti nei meškerių da* i 
ei šonkaulių jieško* Į 

visas gyvenimas į 
įkęs vienodai, gir 
ikirne ir meilėje ir | 
Jokūbai gimdę Ta* Į 
Stasiai Vincus irbl 
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sums iš Tilžės va* 
irsaus musų rašy- i 
yduno. Jų karėsi 
įsoj Amerikoj sto-Į 
Reikalaukit dabar:| 
IA UGNIS S2M 

telpa: liepsnų Į 
Giesmė; Namų Į 

lė; Ruomuva; I 
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ro Giesmė) 
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OS SARANGA į 
AI IR DYKAI 140 j 
S ir kas toliau .S ‘ 
’OJI ŽMOGAUS 
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Reikalaukit 
s” Administracijoj

PASKUTINIAI NUOTIKIAI DEL VILNIAUS
Francuzai, ypatoje Tautu 

Lygos sekretoriaus Leono 
Bourgeois, išreiškė Šveica
rijos .valdžiai nepasitenki
nimą delei neperleidimo Ly
gos armijos į Vilniaus ple
biscito sritį. Tą Bourgeois 
pasakė Tautą Lygos tary
bos posėdyje’vasario 26 d.

Šveicarija, sako, uždavė 
didelį smūgį Lygos mora
lei svarbai. Šveicarijos at
stovas Paryžiuje paaiškino, 
kad nors jo valdžia apgai
lauja tokio nepavelijimo, bet 
ji, sako, kitaip negali dary
ti neatmesdama šalin savo 
neutrališkumo, kokį ji visoj 
didėjėj karėj išlaikė.

Jis toliaus nurodė, kad 
Lietuva ir Lenkija, abi su
siginčijusios pusės, nesutiko 
ant plebiscito- surengimo iš
lygą ir prie to pasirodė di
delis pavojus iš bolševiką 
pusės. Bet Prancūzams vis
gi toks atsakymas netiko: 
.Bourgeois pasakė, kad tai 
buvęs Lygos tarybos reika
las spręsti ar susiginčijusios 
pusės .sutinka, o ne paskirai 
Lygos narei.

Plebiscito komisijos na
riai Anglai, Italai ir Belgai 
Vilniuje plebiscitą ruošti at
sisaką — nerandą galimy
bės to daryti mieste, kuris 
niekados nėra buvęs kitose 
rankose paskirai nuo visosf 
Lietuvos.

Tokiu savo pareiškimu 
komisija pripažįsta Vilnią 
nejudinamu ir palieka jį 
Lietuvai. Tik Francuzu ko
misijos nariai esą atsisakę 
tam pritarti.

Taryba dabar nuspren
dė nesiąšti jokios armijos į 
Vilnią iki galutinai paaiš
kės ką turi bolševikai Len
kams parengę — ar net vi
sai jau tos armijos (nlereiks.

Rusiją šiandien akis akin 
sutinka du nuotikiai: vidu
jiniai 'žmonių nęrimastavi- 
mai prieš sovietą valdžią; 
antras — kaip galutinai tai 
valdžiai apsidirbus su Len
kais. Trockis, žinios skelbia, 
savo kalboje prie vyriausią 
militariu vadą ir šalies 
misarą sueigoj pasakęs, jog 
dabar sovietams būtinai ■— 
kalinga turėti 2,000,000 
mija; jog reikia ilginti 
ką užvėrimui taikos su Len
kais, ir jei net ir butu pasi
rašyta, surasti priekabę ją 
užpuolimui. Baltiko valsti
jų ir Finlandijos pakraščiais 
inato reikalą sutraukt ko- 
riumenę; Bessarabija, sako 
jis, tiks suvarymui kariu- 
menės prieš Rūmaniją, Lie
tuva gi ir Georgija butą at
sakanti punktai prieš Len
kiją ir artimuosius Rytus.

Šitokias žinias turi Ame
rikos valdžia Washingtone. 
Kiek jos yra teisingos, sun
ku sakyti. Bet vis nereikė
tą velti tame Lietuvos, nes 
ji be paliovos nori būti liue
są nuo karią »ir neutrališka 
kaimynų pjovynėse.
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Suvienytų Valstijų 
Prezidentai

Išeilėe imant, sekantieji bu
vo Suvienytų aVlstijų preziden
tai nuo po Revoliucioniškos Ka
rės ir 1776 metų pasiskelbimo
Nepriklausomybės Anglijai:
George Washington 1789-1797
John Adams 1797-1801
Thomas Jefferson 1801-1809
James Madison 1809-1817
James Monroe 1817-1825
John. Quincy Adams 1825-1829
Andrew Jackson 1829-1837
Martin Van Buren 1837-1841
William H. Harrison 1841
John Tyler 1841-1845
James Knox Polk 1845-1849
Zachary Taylor 1849-1850
Millard Fillmore 1850-1853
Franklin Pierce 1853-1857
James Buchanan 1857-1861
Abraham Lincoln 1861-1865
Andrew Johnson 1865-1869
Ulysses S. Grand 1869-1877
Rutherford B. Hayer 1877-1881
James A. Garfield 1881
Chester A. Arthur 1881-1885
Grover Cleveland 1885-1889

ir 1893-1897

1889-1893
1897-1901
1901-1909
1909-1913
1913-1921
1921-

William H.

Benjamin Harrison 
William McKinley 
Thoedore Roosevelt 
William H. Taft 
Woodrow Wilson 
Warren G. Harding

Du prezidentai —
Harrison if Zachary Taylor mi
rė laike savo tarnystes. Tr-įs 
prezidentai — Lincoln, Garfield 
ir McKinley, buvo nužudyti.

Daugiausia prezidentų buvo 
iš profesijos advokatai, kiti ka
rininkai, kiti paėjo iš amatnin- 
kų, o Harding yra laikraštinin
kas — redaktorius-leidėjas.

Tik vienas iš dvidešimts aš- 
tuonių prezidentų — Grover 
Cleveland — buvo išrinktas ki
tu kartu po vieno atsitarnavimo 
ir užleidimo vietos kitam.

Jokis prezidentas nebuvo iš
rinktas tris kartus paeiliui ar 
kitu kartu trečiai tarnystai.

Wilsono Valdymas 
Užsibaigė

Pėtnyčioj, kovo 4 d., atitar
navęs aštuonis metus kaipo S.
Valstijų prezidentas, Woodrow 
Wilson apleidžia Baltąjį Namą. 
Nuo to laiko jis lieka paprastas 
pilietis, su ta žyme, kad buvo 
šalies reikalų vedėju, o jo pa
veikslas pasilieka eilėj visų ki
tų buvusių prezidentų.1

Wilsono valdymas užsibaigia, 
su juo išeina ir 'jo kabinetas. 
Baltąjį Namą Wilsonas aplei
džia be sveikatos, pasiremda
mas ant lazdelės, vedamas jo 
draugų. Jo atlikti ir neužbaig
ti darbai, su galutinai nenusta
tyta į tai žmonių opinija, pasi
lieka paskirti juos tikron vie
ton tik ateities istorijai.

Ypatiškai ir politiškai Wilso
nas pasitraukia privatinin gy- 
veniman tokiose aplinkybėse, 
kokių nebuvo jokiam pirmiaus 
buvusiam prezidentui.,.. Ypatiš- 
pai,' jis išeina nustojęs sveika
tos. Jo pergyventas padėjimas 
prieš Suv. Valstijų inėjimą į 
visasvietinę karę, padėtis .laike 
tos karės ir paskui važinėjimas 
Europon ir pastangos įvesti pa
saulinę taiką ir tautų laisvę at
ėmė jo jiegas ir vėliaus jis. di
deliai susirgo, nuo ko ir dabar, 
nors veikia, bet jau skaitosi li
goniu ir tokių liks iki pabaigai 
savo gyvenimo.

Kaslink pažiūrų į Wilsona, 
kokia jam vietą žmonės istori
joje skiria, galimą sakytį yrą 
trįs nuomonės, tarpe kurių vie
na lygina jį su garsiaisiais šios 
šalies vyrais kaip Washington 
ir Lincoln. Pats dabartinis pre
zidentas Harding, užimąs Wil
sono vietą, tiki, jog “Woodrow 
Wilson turės savo vietą istori
joje kaipo viehas iš intelektua- 
liškiausių figūrų šio pusantro 
šimto metų bėgiu, žmogus ga
baus proto, puikių idealų” ir tt.

Skirtingai taipgi nusistatę 
opinijos kaslink to, kuomi svar
biausia Wilsonas prisidėjo prie 
jo laikų progreso. Bet negali 
būti abejonės, kad jo svarbiau
sia žymė bus tai tarptautinio 
susipratimo platinimas ir taikos 
klausimo pajudinimas.

Amerikos politikoje ..Wilsonas 
buvo tyrinėtoju, reformatorium 
ir liberatorium. Pirm užim
siant prezidentystę jis buvo

kai jokiose taikos tarybose po 
nesusipratimų ar karių, kurio
se ši šalis dalyvavo. Bet WU- 
sono įsikišimas Europinės Ka
rės taikos daryme sukėlė-prieš jį 
visus partijinius kritikus, kurie 
priskaitė jį garbės jięškotoju, 
egojistu ir kitokiu.

Persikeitimas jo atsinęšimų į 
mažasias pavergtas tautas su
kėlė prieš jį ir Lietuvius ir jo

Rašo BUDRIKAS.

Princeton Universiteto perdėti- 
niu ir yra buvęs New Jersey 
valstijos gubernatorium.

Jokis kitas Suv. Valstijų pre-1 vardas įvairiais atvejais buvo 
zidentas nėra dalyvavęs ypatiš-Įkartais šiurkčšiai suminėtas.

KOVO MENESIO
DANGUS

Į^OVO mėnesio dangus yra ly
giai gražus ir indomus, kaip 

buvo vasario, su mažomis per
mainomis. Nakties žvaigždės, 
kurios pereitą mėnesį matėsi 
po sutemai arti vakarų skliau
to, dabar jau buna už jo pasi
slėpusios — nusileidžia dviem 
valandom anksčiau. Bet užtai 
rytiniame horizonte -pora ya- 
landų anksčiau pasirodo visos 
žvaigždės, kurių tūlų, del jų in- 
domumo, prisieidavo mums lau
kti iki vėlumai pamatyti.

Ypatingai kovo mėnesio nąk- 
tįs — jau tuoj po sutemai — 
yra patogios tėmijimams plane
tų. Trįs skaisčiausios musų 
saulinės sistemos narės-plane- 
tos Venus, Jupiteris ir Satur
nas matosi sykiu, viena prieš 
kitą sustojusios: viena — Ve
nus — vakarų horizonte, kitos 
dvi — Jupiteris ir Saturnas — 
rytų horizonte. Venus ir Jupi
teris — paeiliui skaisčiausios 
planetos — yra tai musų nakti
nio dangaus akįs, kurios spindi 
visame savo išdidume: ir pervir
šija savo šviesa skaisčiausias 
mums matomas tikrąsias žvaig
ždes, ir net pats Sirius, turin
tis garbę skaisčiausios visų ma
tomų musų erdvių žvaigždžių, 

'negali su tom dviem planetom 
dabar lygintis. Sirius randasi 
stačiai pietuose, kada gerai su
temsta ir yra Didžiojo šunies 
konsteliacijos žvaigždė.

Venus, kaip iš pereito mėne
sio aprašymo atsimename, dar 
vis eina skaistyn ir patį augš- 
čiausį savo šviesos laipsnį pa
sieks kovo 16 dieną. Manome, 
kad . nevienas šio skyriaus mė
gėjų jau darė tėmijimus ir ma
tė tą musų kaimynę planetą net 
dienos laiku. Iš ryto ir beveik 
iki vėlyvam popiečiui sunku tė
mijimus daryti, nes Venus tuo 
tarpu kopia paskui saulę iš ry
tų krašto augštyn. Bet anksti 
prieš vakarą, kuomet saulė per
siima vakarų oro raudonumu 
ir dar toli nuo nusileidimo, Ve
nus matosi kiek žemiau į vaka
rus nuo vidurdienio (meridiano) 
linijos ir išrodo aštrus žiburė
lis, daug mažesnis negu matosi 
po sutemai, ir neturi tų spindu
lių, kokie matosi aplink ją nak
ties laiku. -Surasti ją šviesoje 
nėra lengva, nes reikia žinoti 
maždaug tikrą jos poziciją ir 
reikalinga turėti geras akis.

Po kovo 16 dienos Venus pa
lengva ims silpnėti — tokiu bu- 
du kaip ėjo skaistyn, ir už ke
leto mėnesių pereis į kitą sau
lės pusę ir pastos rytine žvaig
žde.

Marsas vis dar matosi že
mai vakaruose, 
žymi žvaigždė, 
spindi- Venus.

Atsikreipę į 
sutemos pamatome per stogus 
ir medžiu's augštyn lipantį Ju
piterį. Jis nepasirodo iki ge
rai sutemsta. Jis išrodo irgi 
labai skaisti balta žvaigždė ir 
didžiausia iš visų rytuose ma
tomų žvaigždžių. Beveik tiek

rausva nelabai
kurio viršuje

rytus, tuoj po

pas žemyn į rytus, kaip skiria
si vakaruose Marsas ir Venus, 
už Jupiterio randasi kita plane
ta — Saturnas. Saturnas yra 
aiškiai matomas, nes skaitosi 
prie pirmo didumo matomųjų 
žvaigždžių, nors jis yra ir pla
neta; jo spalva yra irgi raus
va, bet ne taip kaip Marso.

Jupiteris yra didžiausia už 
visas saulinės šeimynos plane
tas ir didesnė už jas visas sudė
jus į vieną. Taigi, nors jis yra 
nuo saulės toli, bet pajiegia būti 
skaisčiausias iš tolimesnių už 
žemę planetų. Pagretui plane
tos stovi šitaip: Merkuras, Ve
nus, žemė, Marsas, Jupiteris, 
Saturnas, Uranus ir Neptunąs. 
Vėliau į vakarą Venus jau bu
na nu'sileidęs, tada yra pato
giausias laikas matyti Jupiterį 
ir Saturną, nes jiedu jau buna 
pakilę dikčiai augštyn, o apie 
vidurnaktį.jau persisveria į va
karų skliautą.

Beveik tiesia linija pirmiau
sia eina Levo konsteliacijos pir
mo didumo žvaigždė Regulus, 
po jos stovi Jupiteris, o žemiau 
už jo Saturnas. Suradę Jupi
terį lengvai rasite ir Saturną ir 
taipgi išskirsite tąją žvaigždę.. 
Levo konsteliacija, visa paėmus, 
išrodo kaip didelis pjautuvas, 
šiapus Regulo, į vakarus, ran
dasi dar viena planeta, sekan
ti už Saturno — Uranus; var
gu kas ją gali be žiūronų iš
skirti iš kitų toj vietoj esančių 
Vėžio konsteliacijos žvaigžde
lių. Pažymėtina tas, kad visos 
planetos keliauja siauru aštuo- 
nių laipsnių ruožtu.

Lapkričio mėnesio stebėtinas 
vaizdas — grupelė Plejadų — 
jau dabar skuba į vakarus ir 
tenai leidžiasi apie 10 ‘vai. va
kare; paskui jas eina Tauro 
V-raidės pavidale grupelė- su 
rusva viename V gale žvaigž
de Aldebaranu. Pietuose mato
si graži grupė Oriono, o nuo jo 
tiesiog šiaurėn dar vis tebėra 
konsteliacija Auriga su balta 
didele žvaigžde Kapella.

Dangiškieji Dvynąi — Kas- 
tor ir Pollux — dvi netoliese ki
tos skaisčios žvaigždės, kurias 
irgi labai lengva išskirti, ran
dasi beveik viršgalvyje, o že
myn į pietus nuo jų Stovi Ma
žojo šunies žvaigždė Procion (ją 
nemaišykit su Sirium, pietuose).

Atsikreipę į rytus vėlyvame 
nakties laike pamatome naujų 
žvaigždžių, kurios pereitą mė
nesį dar nesimatė: štai pirmiau
sia sužiba dalimai gelsva žvaig
ždė Arkturus iš Bootes konste
liacijos, o nuo jos einant į pie
tus pasimato balįa skaisti žvaig
ždė Spika iš Virgo konsteliaci
jos. Tarpe Levo konsteliacijos 
ir suminėtų dviejų naujų ryti- . 
nių konsteliacijų nesiranda ki
tų konsteliacijų su žymesnėmis 
žvaigždėmis ir tas tarpas yra 
tuščias. Geras tėmytojui arba 
turinčiam žiūronus šiaurėj nuo 
Saturno yra viena graži grupe
lė, vadinama Coma Berenices, 
kuri nuogai akiai 
mo tesuteikia.

Didžioji Meška 
vei apie šiaurinę 
liauja, o šiaurinė vis i 
pačioj vietoj kur pirmiau buvo, j

mažai gražti-

vis po seno- 
žvaigždę ke- 

matosi toj

(Tąsa iš pereito num.)
Jei mes norime gyventi praeityje, ar

ba išanksto permatyti ateitį, ar pripildyti 
dabartį puikiomis mintimis ir paveikslais; 
jei mes norime įgyti teisių, medicinos, ar 
teologijos mokslą; jei mes norime klausy
tis filosofų, ar oratorių, ar poetų; jei mes 
norime verkti su tragedijomis, ar juoktis 
iš komedijų, ar virpėti patriotą ir kankinių 
didvyriškų kovų spektakliuje; jei mes 
rime mokytis kaip gyventi, ar mirti 
knygos turi būti musų mokytojais.

Jei mes jieškome pažinties — jos 
teikia mums kad ir jos dalelę; jeil norime 
patarimo — jos mums jį duoda; jei mes 
norime susiraminimo — mes randame jo
se; mes taipgi galime rasti jose apsivylimą 
ir atsigaivinimą.

Jos virpančiai skamba su gyvybe. Ir 
geriausios iš jų, kurios gimė tūkstančiai 
metų atgal, tebėra gyvos šiandien. Ir tos 
kelios geriausios prikvepia mus nemiriti- 
numo mintimis. Jos nei kiek nepaseno. 
Jos ligšiol tebėra jaunos ir šviežios. Jų 

■ jiega pasiliks tvirta, kuomet amžiai sunai
kins mus; ir jos kels augštyn ir krutins 
musų jaunimo naują viltį ir narsumą.

“Aš nemainyčiau savo knygų ir savo 
skaitymo meilės”, sako Fenelon, “ant ka
ralysčių ir imperijų.”

“Savo ankstyvosios ir neapgalimos 
skaitymo meilės,” sako Gibbon, “aš neati
duočiau nei už, Indijos turtus.”

Cįceronis tvirtino, kad jis verčiau ati
duotų viską, i ką yra apvaldęs, bi tik butų 
jam pavelyta gyventi ir mirti tarpe jo kny- 
gu-

Kuomet Scott sugrįžo į Abbostfordą 
numirti, jis buvo ratukais įvežtas į jo kny
gyną, — ašaros biro per jo skruostus ir 
riedėjo pirm jo knygynam Ir Southery, 
kuomet jau nebegalėjo skaityti, mylėjo iš
bučiuoti ii’ glostyti savo knygas.

Kaip mes negalime išmatuoti gyveni
mo gerybių, kurios yra paslėptos tikrame 
žmoguje proginiais pasisekimais, taip ne
galime apkainuoti tikros ir teisingos ver
tės prastu skaitymu.' Mes turime studi
juoti ją; mokytis pažinti ją, kaip pažįsta
me draugą. Mes turime jieškoįi jos susi- 
draugavimo, ir sugrįžti prie jos vėl ir vėl, 
pasitikėtinešnėmis ir linksmesnėmis širdi
mis, kaip kad sugrįžtame prie tų, 'kuriuos 
mylime. Nedaug tėra knygų, kurios butų 
užsitarnavusios didžios pagarbos. Bet ir 
geriausios, didžiausios pagarbos knygos 
nesirekomenduos vienodai visiems.

Kiekvienas turi susirasti savo kny
gas, — kokių jam labiausia reikalinga; ku
rios paakstintų jį daugiau: vieLną, dvi, ar 
tris, kurios bus jam brangiausios, jis turi 
rasti, jose save; priešingai 
pračiausiu-niekiausiu, i ' 
tikro gyvenimo vertės ir gražybės įžvil- 
gumo.

Svarbus daiktas nėra tas, kurį mes 
mėgiame, bet tas, kurį mes turėtume mėg
ti. Mėgimo klausimai, kaip ir vįsi kiti 
klausimai, yra priežasties klausimai.

Vienas iš augščiausių musų siekinių 
turėtų būti tas, kurs formuotų tyresnį ir 
augštesnį mėgimą. Prasčiausias mums pa
tiko dėlto, kad mes nežinome geresnio, ar 
nesame pripratę prie geresnio. Priežodis: 
pasakyk man ką tu valgei, o aš pasakysiu 
tau kuomi tu esi. — Ii’ tas ištikrųjų gali 
būti prilyginamas prie dvasinio peno. Vi
si, kurie maitinasi žemomis mintimis ir 
nešvariais geismais, yra žemi ir bjaurus 
žmonės.

Geriausias daiktas, kurį jaunimas iš
sineša iš mokyklos: gimnazijos/ kolegijos 
ar universiteto, nėra pažinimas ar moks-1

Į Jas; bet degantis geismas mokytis. Ir ge
riausias pažinimas, kurį jis įgįja mokyk
loje, tai esti žinojimas kaip mokytis.

Teisingos knygos įkvepia tikėjimą ir 
drąsą; sudrutina viltį; pasaldina nuliūdi
mą; pripila omenį puikiomis ir prakilnio
mis mintimis; sujudina širdį didvyrišku 
kvapu; apsėja protą teisybės sėklomis; at
neša aikštėn tolybę ir praeitį visomis ją 

no- garbėmis, pergalėmis, stokomis, netvarko- 
_  mis. Jos taipgi pralobina, palengvina ir 

nuramina vargingų ir didžiai skriaudžia
mųjų namus, ir mokina juos kaip gyventi 

j skardingą ir meilų gyvenimą. Jei tėvai 
, ir mokytojai tikrai pasirūpintą įgyti aiš

kų pažinimą iš knygų, kurios yra geriausia 
pritaikintos prie pakėlimo jaunimo į pro
tinį, moralį ir dvasinį aiktiviškumą, ir, jei 

, jie tuomet protingai nurodytų ir paskatin
tų jaunuosius jų skaityme — knygos be 
abejonės suteiktų jiems augštesnį ir pasto
vesnį pritamavimą, negu kas kitas, kas pa
eitų iš jų persergėjimų, 'lekcijų ir graude
nimų. Bet gi kūdikiams yra leidžiama pa
tiems pasirinkti savo knygas, ar paveliji
mą skaityti tai, kas jiems patinka ir pa
puola Į jų rankas. Ir kuomet jų susiprati
mas ir mėgimas nėra dar suformuotas, ma
nau, kad galima patikėti, jog tas, kas me
lagingas ir blėdingas patinka jiems labiau, 
negu teisinga knyga'.

Skaitymo siekis, kaip ir 'ko nors kito, 
ką mes darome, yra savęs pasitobulinimas.

Pasaulis egzistuoja žmogui; ir žmo
gaus ypatingas besinaudojimas juomi yra 
padaryti save pilnesniu žmogumi.

Ir knygos yra savęs kultūrinimo įran
kiai. Jos padeda mums mintyti, protau
ti, tikėti,, mylėti; arba priešingai — jos ne
duoda mums jokio pritarnavimo. Knygos, 
kurios suteikia informacijas, yra reikalin
gos kuriam nors siekiniui,' kuomet pažini
mas platinasi. Bet knygos, kuriose geni
jus išliejo savo sielą ir dvasią, palaiko per ' 
amžius savo šviesią vietą pasaulio litera
tūroje. Kuomet jos išsiliejo iš liepsnojan
čių protų ir širdžių, jos paliko amžiną jie- 
gą pažadinti silpnus protus ir širdis. Jos 
yra dvasine akivaizda paakstinimui žmo
nių prie dieviškesnių šąjąųsmų, iškelti ju 
mintis į pakenčiamesnius pasaulius. Ją 
tvėrėjai sėja' liūdnų kapų galybės pelenus 
iš savo tylių sukietėjimų ir Weaptemdin- 
tos teisybės ant laiko besikeičiančios mas- 
kos.

Dailės darbai kaip “Hamlet” ar ‘‘Fau
stas”, kurį galimą nusipirkti už visai mažą 
kainą ir palaikyti viršuj visų kitų kainu, 
parodo mums didžią savo teisybę ir gražy
bę tiktai vienoje knygoje.

Knygų mylėtojas, slaptas ir nežipo-

su

J1S pasiliks mas> ga]j jausti, kad visi galingi, žodžnį.ir 
niekad nesupratęs darbų žmonės yra jo tarnai. Jo džiąųgs-

mui ir pamokinimui jie mintijo; ir protą- 
vo ir rašė ir kariavo ir pastatė.. Jie . daina
vo ir atidainavo savo dainas; jie atkartojo 
jam savo pasistengimų ir triumfų pasaką.

Tas, kurs palieką turtus — palieka 
juos išeikvojimui arba piktam panaudoji
mui; .

pus daugiau)

1590. Socializmo” minties blaivumas. Paiašė 
John Spargo. Autoriaus leidimu vertė A. Lalis. 
Pluoštas laiškų tapytų darbininkui Jonatanui 
Edvardui, Pittsburge. Puikiais audekliniais ap
darais' ........- ..................’..... .*... $1.00

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 
grpvą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. .......................■................. 10c

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ........................................................... 75c

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

Dainos Chorams, Solistams, Trio 
Kvartetams ir Muzika Pianui.

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Liaudies dainos — Solo balsui ir pianui:

Siu nakcialy (dzūkiška) .................... 30c
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 60c
Ko Liūdit, Sveteliai ? .........:............ 20c
Vlai Aš Pakirsčiau ......................... 20c

Šilingėlį ........I. .......................... 30c
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 15c
Skyniau Skynimėli ......................... 15c
Tykiai Nemunėlis Teka .............. 15c
Saulutė Raudona ............'............. 25c
Lihgo (Latviška) .......................... 15c

| Valandėlės (kvartetas, sopranui, altui, tenorui
ir basui. — Atminčiai bendro ryšio sukak- , 
tuvių dienos gg. Šliupam) ......... 5c

Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai *V. Kapso
(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ................... ' 80c

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) .............. ... .. .*......... 75c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė". Angliškai
žodžiai Anna Lutkus. Solo ir pianui) .. 30c

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai
žodžius pritaikė Anna Lutkus) .................. 35c

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras' (kvartetas) ................................................... 40c
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .................. 50c
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ................ 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .(.................................. 50c
Pasaka (solo) ............... 1.............   80c
Nokturnas — Ačiū (solo) ................................... 75c
Kur tas Šaltinėlis (solo) ....i.'............................ 75c
Vai, Verčia, Laužo (solo) ................................... 50c
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) III sąs..........  25c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis

(mišram chorui) ......................    35c
Aš Jojau Per Girelę* ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ,......... 60c
Aš Jsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) |.........  1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 1.50
Darbininko Daina (mišr. chorui) ............... ,... 60c
Era Mano Brangi (baso solo) .......................... 50c
Gerkit, Broliukai ir Kad aš Jojau (mišr. ch.) 25c
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .................  1.00
Kareivių Daina (trio) ........................................... 60c
Lopšinė Daina (solo) . ....................................... 60c
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ............  30c

Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 30c 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) .................................................. 80c
Oželis (mišr. chorui) ..........................................  60c
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ....................... 50c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ............................. 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo),..............  1.00
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) .................... 30c
Plaukia sau Laivelis (duetas) .........  ............   75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) .............................................. 75c
Saulutė Tekėjo (duetas) ....................................... 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 30c 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ............................... 25c
Scherzo (tik pianui) ............................  60c
Sunku Man Gyventi (solo) ................................. 60c
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui) .............. ................. 50c
Vakarinė Daina (mišram chorui) ................... 60c
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 25c 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ............... 30c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI 
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom)

solo) ...........................................-...................... 75c
Lietuvos Himnas (solo) .................... ... 60c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) . . 35c

Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) ., 85c
Kad aš Mergelė ir Ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 35c
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 35c
Balnok, Tarne, Žirgelį ir Gerkim, Broliukai ” 35c
Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 85c
Keturi Suktiniai (pianui) ................................................ 60c
Gailesčio Giesmė (trio) ....................     25c
Asperges Me (trio) ....'.....................  50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ........................... 50c
Pasaka (pianui) ....................................................  60c
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 50c
Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) " 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė'(mišram chorui) ................... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) ................................... 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. chorui) ............................... 30c
Užmigo Žemė (mišr. chorui) . /........................... 35c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................................... 75c
Graži čia Giružė (solo) ..................   50c
Ginkim Salį Lietuvos (mišriam chorui) .... 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ........................... 65c
Meilė (solo) .......................,..................j......... .. 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ..... .... 75c
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .*.............  25c
Visuomet Širdis Surakinta ..............   60c



DIRVA

gruo-

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

kur Lietuviai

svar-
visus

Išrinkus naują prezidentą, jo 
gyvenamas miestelis ar miestas 
pastoja įžymiausia lankymosi 
vieta tos partijos politikierių ir 
šiaip atsidavusių žmonių. Čia

SEPTYNI SENOJO PASAULIO
STEBUKLAI sr

(Tąsa iš pereito num.) 
OLYMPIJOS ZEUSO STABAS

ETOLI 500 metų pirm Kristaus gi
mimo, Grekų mieste Atėnuose, gy- L 
veno Charmidas ir jo žmona. Šiai L 
senovinei Grekų porai užgimė kū

dikis, kuriam duota vardas Phidias. Is- ' 
torija daugiau nei žodžio mums nepasako ( 
apie tėvą ir motiną to didžiausio skulpto
riaus, koki pasaulis kada matė.

Istorija lygiai taipgi bevteik nieko ne
kalba apie ankstyvuosius Phidiaus gyveni
mo metus. Lengva sau Įsivaizdinti, kad, 
kuomet jis buvo- dar jaunas berniukas, žai
sdamas gatvėje, jisai smėlyje piešė paveik
slus arba iš molio dirbinėjo įvairius pavi
dalus, nustebinančius jo žaismių. draugūs. 
Gal but ta ir buvo priežastimi tėvui nusprę
sti, kad vaikas turi tapti artistu, nors tokis 
buvo senovėje Grekų paprotis, kad vaikai 
užsiimdavo tuo amatu, kaip ir tėvas. Te
čiaus, yra aišku, kad savo ankstyvame am
žiuje jaunas Phidias parodė savo tokius 
nepaprastus gabumus, kad jis liko atiduo
tas globon Įžymiausių visos Grekijos artis
tų. Regias iš Atėnų, Agelados iš Argos 
ir Polygustas buvo mokytojais, daugiausia 
prisidėjusiais išdirbimui jo karjeros. Pir
mutinis Phidiaus geismas buvo tapti pie
šėju, bet mums nėra žinoma iki kiek ta 
jo ambicija išsipildė, nes istorija nieko ne
mini apie jo piešinius. Gal but dėlto, kad 
jis pasirodė turįs didesnių gabumų kaipo 
skulptorius, jo mokytojai patarė jam ap
leisti piešimą ir sudėti visas spėkas į lip
dymą molio, arba skaptavimą marmuro į 
žmogiškas formas. Tečiaus Phidias nebu
vo užganėdintas naudojimu -marmuro, ku
rį vartojo kiti skulptoriai. Šaltas akmuo, 
net kuomet išspalvuotas tikriausiais natu- 
rališkais dažais, neturėjo tos gyvos išraiš
kos, kokią jis norėdavo duoti savo stovy- 
loms. Taip esant, jis jieškojo kitos mede- 
gos, kad galėtų atsiekti savo daįloje tobu
lumo.. Nėra jokių žinių apie jo bandymus 
ar nepasisekimus. Gabumai genijaus re
tai kada gema: jie ateina tiktai su dauge
lio metų darbo, pastangų ir nuovargio, kar- 

’ tais net su nepasisekimais, ant to padėtais.
Mes galime persištatyti ilgus, sunkius pri
sirengimo metus, kurie pagaliaus privedė 
Phidią prie pasisekimo, nes jau jis buvo 
diktokai perėjęs gyvenimo kelio, kuomet 
pradėjo stebinti kultūringąjį pasaulį sto
vylomis, dirbtomis iš naujos medegos, ir 
taip gyvomis, kad daugybė, kurie jas ma
tė, ištiesų tikėjo, kad jos buvo gyvi tvari
niai.

Nors Phidias dirbo arit akmens ir 
brunzos, jis buvo pirmutinis pavartojęs 
dramblio kaulą ir auksą perstatymui žmo
gaus veido ir formos. Jo skulptūros for
mai vardas duota chryselephantine. Jokia 
medega taip arti neperstato žmogaus kū
no spalvos, kaip drambliakaulis'; jokis me
talas negalėtų geriau perstatyti drabužio 
ir plaukų, kaip aptaisymas auksu. Vidu
ris arba patįs rėmai jo stovylų buvo iš me
džio, kurį jis apdėdavo šmotais dramblia
kaulio, taip atsargiai ir gabiai sutaikinto, 
jog nebuvo žymu kur šmotai susidūrė. Rė
dos. bene..tik jis vienas tegalėjo panaudoti 
drambliakaulį ir auksą atsakančiai, ar gal' 
būt jokios kitos valstybės, kaip tik senoji 
Grekija, neturėjo užtektino apvertinimo 
dailos, kad skirti dideles sumas pirkimui 
tokių brangių medegų.

Gaila ir keista yra pasakyti, kad tarp 
daugybės mums likusių senojo pasaulio 
skulptūros dalykų nėra nei vieno šmotelio, 
kad su užtikrinimu butų galima sakyti, jog 
jis paeina iš Phidiaus rankų. Yra daugy
bė stovylų ir pavidalų, kuriuos galima bu
tų sakyti padarė jis pats arba po jo nuro
dymais, tečiaus visuomet yra abejonė, ar 
tikrai tai yra jo. Vien tik iš senovės žmo
nių raštų mes 'žinome apie jo svarbiuosius 
darbus; jokių užrašų nėra išlikusių apie jo 
mažesnės svarbos skulptūras. Raštuose 
minima apie jo brunzos pavidalų grupą 
Delfuose, su stovylomis Apollo ir Atenos; 
apie milžinišką Atenos brunzos stovylą ant 
Akropolio Atėnuose, kurią jūreiviai maty
davo toli iš jūrių; apie chryselephantine 
Afrodites stovylą EliSe. Viena jo Atenos 
stovylą buvo Pellene, kita buvo Plataeoj, 
tečiaus svarbiausias pavidalos tos dievės 
radosi Parthenone, ant Akorpolio, Atėnuo
se. Ji buvo chryselephantine, ir ‘taip pui
kiai išdirbta, kad greta su Olympišku Zeu-

ALEXANDRIA 1789 METAIS KAIP ŠĮMET 
MARION, O.

{su pasitarnavo padaryme Phidiaus gar- Į paduosime aprašymą pirmutinio 
I šiaušiu skulptorium pasaulyje. tokia

Atėnų mieste. 444 metais Dries Kristų. Irio b

Antras — nevėliau birželio 15 <L 
Trečias,— nevėliau rugsėjo 15 
ir ketvirtas — nevėliau 
džio 15.

Kuomet mokate taksus 
bu yra išgaut kviteles ir

•už 1920 me- 
visus pereitus

gauna paliuosavimą kaipo Lie
tuviai. Ikšiol Lietuviai buvo 
paliuosuojami kaipo pavaldiniai 
buvusios Rusijos. Nesenai Iž
do Departamentas išleido įsta
tymą pripažįstantį Lietuviams 
teisę gauti paliuosavimą kaipo 
{Lietuvos piliečiams, nes Lietu
voje Amerikiečiai nemoka In-, 
eigų Taksų.

Visi privalo mokėti taksus 
nuo savo uždarbio, t. y. visus 
arba pirmą mokesnį (ketvirtą 
dalį) nevėliau kovo 15 d. Jei
gu visų pinigų antsy negalima 
išmokėti, valdžia duoda iki 15 
d. gruodžio laiko išmokėti pas
kutinį mokesnį. Pirmas mokes
nis, nemažiau ketvirtdalio, tak
sų mokamas nevėliau kovo 15 d.

liai (atramos), kurie neleisda
vo Prezidentui pamatyti kokius 
aprėdalus buvo apsivilkę -kiti su 
juo sykiu bažnyčioje prieš jį 
sėdį /monės, tapo nupjaustyti 
žemyn įsakymu . tūlo 'kunigo, 
kuris norėjo, kad' jo bažnyčia 
nebūtų atsilikusi sulyg laiko 
reikalavimų. Sakoma yra, jog 
Washingtonas ir jo atsidavusi 
žmona Morta visados važiuoda- 
mo iš Mt. Vernon gražiame gel
svame vežime Į tą bažnyčią ant 
pamaldų.

“Jieškotojai tikrųjų pavyz
džių Kolonioalės architektūros 
gali turėti užsiganedinimo kuo
met iš pat sykio pamato Carly
le Namą, kadangi jią, kuriame

IBM

. I tokia miesto Amerikoje, iš ku-
Atenų mieste, 444 metais prieš Kristų,Irio buvo išrinktas pirmas pre- 

1 zidentas. Kovo 4 d. įvesdintas 
naujas šalies Prezidentas Har
ding, dvidešimts aštuntas pre
zidentas. Jis paeina iš Marion, 
Ohio.

Vasario 22 dieną .Amerika 
šventė gimtadienį pirmutinio 
Suvienytų. Valstijų prezidento.

“Skersai Potomac upės prieš 
miestą, kuris turbut yra vienas 
iš gražiausių ir amžinas pamin
klas, suteikiąs garbingumą bile susirinkę pavyzdingi vyrai ir 
kuriam iš šios šalies žmonių, 
randasi mažesnis, senesnis, bet i 
neatsilikęs nuo šių dienų mies- Į 
tas, ir jis nuoširdžiai atiduoda | 
savo pagarbą didžiam savo žmo- : 
gui, kuris 'kitados matavo to 
miestelio piečius. Jisai taipgi 
vadovavo jo kariumenę, buvo 
nariu jo ugnagesių kompanijos, 
sėdėjo jos istoriškoje Kristaus 
bažnyčioje būdamas Suvienytų 
Valstijų Prezidentu, ir šokda
vo tų laikų šokius to miestelio 

' salėse”, rašo mums prisiųstas 
■ iš Washingtono buletinas iš Na- 
• tional Geographic Society raš- 
; tinės.

“Alexandria, Virginia valsti- 
’ joje, kuris buvo taip daug ža

dantis miestelis- baigiantis Re- 
voliucioniškai Karei, kad net 
buvo manoma tenai įsteigti sos
tinę ’ naujagimės Tautinės Val
džios, ir kuris gal butų turėjęs 
tą garbę, kaip toliau pasakos 
skelbia, jeigu tąsai didis žmo
gus, 'kuris gyveno už keleto 
šuolių nuo jo rubežiaus, butų 
pamanęs, jog teisinga jam bu
tų buvę panaudoti jo in tėkmę 
to miestelio delei, šiandien yra 
taip sau veiklus miestas. Da
bartiniu laiku tenai budavojama 
kariška torpedinė dirbtuvė, ir 
laike Pasaulinės Karės jame bu
vo pilnai įrengta laivų statymo 
dirbtuvė.

prasidėjo gadynė garsaus Periklio valdy- 5 
mo, ir sykiu paties skaisčiausio periodo ' 
Grekijos dailos istorijoje. Phidias tuomet , 
[jau buvo pilnai penkiasdešimties metų am- ( 
žiaus, ir, ųors jis dar nebuvo padirbęs tas 
didžias stovylas, už kurias jis vėliaus pra- i 
garsėjo, bet jau buvo atsiekęs tokio vardo, ■ 
kad buvo priimamas j sueigas atsižymėju
sių artistų, autorių ir valstybininkų, kurie , 
lankydavosi Salone Aspazijos, prakilnios 
Periklio žmonos. Išpuošimas Atėnų artis
tiškais budinkais ir stovylomis buvo vie
nas iš Aspazijos ir Periklio geismų, ir jie 
išrinko Phidią išpildymui jų planų. Pilną 
valią turėdamas pagal savo noro išpuošti 
miestą, .su visu Atėniečių valstybės turtu 
gatavu ant pareikalavimo, Phidias suteikė 
Grekijai didelę dalį garbės, kuria ji labiau
sia buvo pagarsėjusi. Parthenoinas jau bu
vo baigiamas statyti, tečiaus visos jo sto
vylos buvo pagal Phidiaus nurodymų pa
darytos jo mokinių. Jisai pats dėjo visas

■ pastangas ant dievės Atenos štovylos, ku- 
1 rią jis rengė Parthenonui. Dvi mažos ko- 
1 pijos tos stovylos yra užsilikę. Jos atvaiz-
■ dina stovinčią Atėnų miesto apšarvuotą 
’ dievę, tiesėje rankoje laikančią Pergalę, 
1 šalę, kairėje, ant žemės stovi didelis apva-
■ lūs apsigynimo skydas. Viduris tos stovy

los buvo medinis, apdirbtas šmotais aukso 
ir drambliakaulio. Kopija to dkydo, kuris 11 
perstatė, iš lauko pusės, kovos vaizdą, bu
vo padaryta senovės laikuose, ir ant lai- ' 
mės, jos dalelė, atrasta ant Akropolio, pa- , 
rodo nepaprastai gabiai smulkmeniškai iš
dirbtą paveikslą.

Daugybė žmonių, kuriems visuomenė 
parodo didelį užjautimą, pamato, kad su 
užsitarnautu žmonių pritarimu ir pagarba 
atsiranda iiz priešų, kurie nori tai atplėš
ti. Taip buvo ir su Perikliu, kuris tiek 
daug gero Atėnams padarė, h* sykiu su 
tuo buvo lemta nesmagumų nukęsti ir Phi- 
diui. Phidiaus pasisekimas tuojaus išsta
tė pavyduolius ir priešus, ir kuomet Perik
lio puolimas buvo užtikrintas, jie darė suo
kalbį apvogti skulptorių nuo jo garbės. 
Valdžia Atenos štovylai dirbti pristatė 
daug aukso, kurio dabartinė vertų butų 
750,000 dolarių. Phidiaus priešai padarė 
užmetimus, buk jis pavogęs dalį to aukso 
ir pasilaikęs sau, ir jam beveik nebuvo jo
kio budo prirodymui savo nekaltumo. Gud
rus Periklis, tečiaus, buvo pataręs Phidiui 
pritaisyti prie stovylos aukso šmotus taip, 
kad juos butų galima nuimti altsitikime 
jei gręstų karė ir priešų užpuolimas, tai- 

1 gi, nuostabumui savo priešų, Phidias nu
ėmė nuo stovylos aukso dalis ir pasvėrė 
jas. Nei menka dalelė aukso nebuvo din
gusi, taigi jam daryti užmetimai tapo at
mesti.

kitus parodyfus 
tiis, kaip ir už 
metus.

Atsitikimuose
jaučiasi buy ęnuskriausti dar
bavietėse ar kitur, kuriems at
skaityta ar atlikta nelegališka 
suma, šis biuras stengsis, pagel
bėti atgauti permokėtus pini
gus.

American Red Cross,
Lithuanian Section,

15 West 37th Street, 
New York City.

(Bus daugiau)

susirink
moterįs5 senose kolonialėse die
nose apkalbėdavo valstybės rei
kalus ir linksmindavosi savo 
pokiliuose, yra laikomas vienas 

i iš geriausių aštuoniolikto šimt
mečio' išlikusių architektūros 
darbų. Majoras John Carlyle, 
kuris pabudavojo tą namą 1752 
metais, buvo įrengęs ir išbėgi
nio urvus jo šeimynai, jeigu at
sitikime užpultų Indijohai, ir 
tas urvas nuveda pro apačią 
forto, netoli kurio namas stovi, 
iki Potomac upės. Pasiekę upę 
bėgantieji galėjo susėsti į lai
vus ir saugumoje prasišalinti.”

Jokioj kitoj vie
keliu iki vande- 
mažiau kaip 30

Lietuviškai-Angliškas ir Angliška i-Lietuviškas

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

Didžiausias 
vendamis. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad- neužmiršus Angliš
kos’ kalbos, kuri čia "Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, ne? tenai bus reikalų su 

i Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi
naudosi t, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę 
Katalogo No. 
Tas pats, gera

Anglų kalbos mokinimus!.
31,46. Drūtais apdarais 
morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

1313

1316

Kun.

Abelna p. 498

p. 364

2.00
2.75
1.50

Atgimė kaipo Laivu Statymo 
Centras

“Pirmutinis laivas pastatytas 
šioje dirbtuvėje,*1 buvo ‘Gunston 
Hali’, užvardintas Jurgio Mason 
namo vardu, kuris buvo tėvu 
Virginijos Teisių Deklaracijos, 
kuri tilo laiku buvo turbut vie
na iš pilniausių išdėstymų žmo
gaus teisių.

“Šis laiyų statymo užvedi-" 
mas, dabar stovintis dykas ir 
laukiąs išdirbimo naujų planų 
del šios šalies prekybinių laivų, 
užima 46 akrų plotą žemės prie 
upės, kuri ties 'miestu yra 40 
pėdų gilumo, 
toj visu upės 
nyno ji nėra 
pėdų gilumo.

“Cumberlando: anglies kasyk
los yra tik keturiasdešimta my
lių atstu ir pigumas transpor- 
tacijos iki to miesto prideda ki
tą komercialį priedą. Gyvento- 
tai tarp 1830 ir 1840 dešimtme
čio numatė tą spėką, kuri pra
dėjo išsivystyti į gyvenimą va
karuose nuo jų, ir todėl jie iš
leido daugybę pinigų pabudavo- 
jimui Alexandria Kanalo ir pa
gelbėjo iškasimui Chesapeake 
ir' Ohio Kanalų.

“Lee Vieškelis iš New Yorko 
į San Francisco, kuris dabar 
yra statomas, praeina per 
xandrią ir vakarų linkui 

i puikų ir istorišką Virginia 
i nį. Labai gali būti, kad 
! xandria, delei jo geografiškos 

pozicijos, gaus sau išdidų vardą, 
i ‘Vartai į Pietus’.

Žinios Lietuviams apie 
Taksus nuo Ineigų

Sausio m. iš Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Svetimtaučių i 
Informacijos Biuro tapo išelis- 
tas straipsnelis po antgalviu 
“Uždarbio Taksai”, kuriam įvy
ko klaida ir daugelis naudoda
miesi šia klaida buvo nusistatę, 

jjog jie yra visiškai paliuosuoti 
nuo taksų mokėjimo. Sekantis 
aprašymas teisingai išdėsto vi
są taksų reikalą:

Lietuviai ir Ineigų Taksai. 
Lietuvis, gyvenantis šioje šaly
je, jeigu skaitosi “neapsibuvęs” 
(non-resident) ir yra nevedęs, 
čio ($1,000) dolarių į metus; 
jeigu neuždirba daugiau $1,000, 
yra paliuošuotas nuo mokėji
mo taksų. Už visus uždirbtus ' 
suvirs tūkstančio jau turi mo
kėti 8 nuošimčius.

Nevedęs ‘‘apsibuvęs” (resi-1 
dent alien) Lietuvis turi tas pa
čias teises su Amerikiečiais, t. 
y. turi mokėti 4 nuoš. už per- 
viš tūkstantį uždirbtus.

Jeigu vedęs ir gyvena su sa
vo žmona ir vaikais, turi paliuo
savimą del $2,000 ir po $200 už 
kiekvieną vaiką, kurį jis užlai
ko ir kuris dar nesuėjo 18 me
tų amžiaus. Jeigu vedęs ir tu
ri vaikus ar tėvus Lietuvoje, 
kuriuos jis užlaiko, ir gali duoti 
tikrinantį darodymą jog užlai
ko, turi teisę $200 paliuosavi- 
vo už kiekvieną užlaikomą ypa- 
tą. Tėmykite, jog nėra paliuo- 
savimo žmonai, kuri negyvena 
šioje šalyje su vyru.

Vedęs “neapsibuvęs” (non
resident) Lietuvis turi mokėti 
8 nuoš. už suvirs $2,000 uždir
btus.

Vedęs “apsibuvęs” (resident 
alien) Lietuvis turi tas pačias 
teises su Amerikiečiais, t. y. 
turi mokėti 4 nuoš. už suvirs 
$2,000 uždirbtus.

Šįmet Lietuviai pirmą sykį

Ale- 
per 
klo- 
Ale-

Baltic states banįt
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas 
Rytinėse Valstijose.

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

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

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

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

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

KAMPAS ZS-TOS GATVES

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

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

L. P. P. Bankan, ten gausi 
padėjus dviem metam 

” vieniems metams 
” • neapribotam laikui

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

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

5%
3%

LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laikė. 
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.

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

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

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.

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.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

QC 30Istorija
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 knyga, 165 puslapiai_

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

noj ikrikščioniškoj 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, pusi. 202

511. žemės Giesmė. II dalis. Pusi. 113..........
512. žiemos Vakaras. 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.

1.00
75

2.00

4.50
5.50
1.25
2.00

50c

10c

15c

$1.00
. 50c

15c

10c

Koplyčia netoli Amerikoniškos 
Mekkos.

“Keliaujantieji Sostinės mie
stan — kaip kiekvienas šios ša
lies žmogus jaučia turės grei
čiau ar vėliau pamatyti Sosta- 
miestį, Baltąjį Namą ir garsų
jį Monumentą — paprastai su
randa keletą valandų laiko, jei 
ne daugiau, pervažiavimui per 
Potomac upę ir gali aplankyti 
mažą gražią bažnyčią su puikiu 
žaliu plotu aplinkui ją, kuriame 
Washingtonas skelbė to mies
telio gyventojams 1774 metais, 
jog reikia stoti gintis nuo Did. 
Britanijos, ir kur Robertas E. 
Lee sutiko paimti Virginijos 
kariumenės komandą praside
dant Civilei Karei 1861 metais. 
Washingtono sėdynė toje baž
nyčioje stovi su pažymėtu jo 
vardu ir šiandien, tik ant ne
laimės augšti sėdynių užpaka- EC

ČIAS 1921 metų “ARTOJO” Numeris (7-tas iš ei
les) išeis Kovo 1 d. ir bus išsiuntinėtas visiems pre- 
meratoriams ir taipgi tiems, kurie pasiskubins pri
siųsti prenumeratas ($1.00 metams) arba 10c. už 

numerį. Nesiveluokit, nes visada netenkam visiems rei
kalaujantiems patiekti.
Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelnysit. Užsakymus siųs
kit tuoj, nes pa išleidimui negalėsit gauti.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA K
E. 79th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio. 
(“Artojas” yra mėnesinis žurnalas/ 28 puslapių, didelio 
formato, talpina eilių, mokslo raštų ir juokų. Metams $1.)
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mi ardavos dirvos gab 
tarnystę miškų prižiui 
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Ilgai bakūžėlėje švi 
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LIETUVOS KABIU 

vos vilais; plačiai ap 
EeikalauHt “Dirvos”
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IŠ PASLAPTIES SENOS 
PILIES

Laisvas Lietuvis.
Gale ūžiančių miškų stovėjo pakepu

si samanota bakūžėlė, kurioje gyveno se
nas medinčius (miško sargas) su dukteria 
Ona, vos 15 metų. Vieninteliai jų turtai 
buvo sena karvutė ir šlubas žirgas, kuriuo- 
mi ardavos dirvos gabalų, pavestų jam už 
tarnystę miškų prižiūrėjimo. Bado nebu
vo pažinę, abudu dirbo....

Vienų tamsių naktį, šeimininkams jau 
miegant, kas tai už langų ir durų pradėjo 
reikalauti įleisti vidun. Nebuvo kų dary
ti, išėjo senis paklausti, kas čion per sve
čiai. ... Į priemenę išėjęs, užklausė:

— Kas čia?
— Įleisk, šuns snuki! — ūžė balsai už 

durų. — Neįleisi, duris tau išstumsime.
Įleido..
Buvo tai Lenkų legioninkai.
— Vesk į vidų ir duok valgyti, Litew- 

ska swinia! — šukavo svečiai.
Įleidęs svečius į vidų, liepė dukteriai 

užžibinti žibintuvų ir ruoštis valgyti duoti 
neprašytiems svečiams. Prie šviesos šei
mininkas pamatė, jog jo grįčelė pilna Len*- 
kų “Žalnierių” su “baltais ereliais”. Vienu 
balsu visi reikalavo valgyti.

Ona beskubindama atnešė duonos, la
šinių, kų tik tūrėjo jie namie, nes žinojo, 
kąd plėšikai vistiek rasių, jeigu kartais ir 
neduoti. Nešė.

' Alkani plėšikai su “baltais ereliais” 
puolėsi valgyti, it alkani šunės.

Prisisotinę valiai .pareikalavo iš senio 
duoti jiems ir degtinės. Senis teisinosi ne
turįs, bet vyresnisis “Žalnierius” įsako:

— Kad degtinės tuojaus butų! Eik, 
seni, ir jieškok, neatneši, tai namelį 'tavo 
uždegsime ir tave pakarsime! Supranti?'

Nebuvo kas daryti. Slėnis pašaukęs 
dukterį tarė:

— Eik su rųaoim! Aišku, mes čion 
gyvi neliksime!

Ir abudu norėjo eiti.
— Kur einate abudu? — sušuko vy

resnisis. — Žinau, šuns snuki, tavo gudru
mų, išeisite abudu ir sudiev. Tegul duktė 
lieka!....

Visi ėmė juoktis....
Senis suprato....
— Jeigu turėsiva mirti, mirsiva, Ony

te, abudu! — griežtai prabilo senis.
— Laukan jį! — Surėkė gyvulio balsu 

inpykęs vyresnisis. — Išveskite jį lauk!
Įsakymas kareivių tuojau buvo išpil

dytas, — išmetė senį laukan....

Ilgai bakūžėlėje šviesa žibėjo iš lange
lių, bet galų gale pranyko. Svečiai, matyt, 
nesulaukę degtinės, užmigo ir užmiršo net 
sargybos pastatyti.

Buvo jau netoli dienos.
Štai iš miško išėjo ginkluoti vyrai ir 

su dideliu atsargumu ėjo bakūžės linkui, 
senio- vedami. Sodelyje pasislėpę šnibž
dėjosi.

— Užriškime dratu duris, b'langhošė 
stokime negailėdami šovinių. Kas norės 
išbėgti per langus gaua šovinį į krutinę. 
0 seni imk degtukų ir degk grįčios stogų. 
Tokiu budu nei vienas Lenkas neišeis iš 
bakūžėlės gyvu; visus iššaudysime. Tuo
met galų gale išgelbėsim/e ir Onytę, jeigu 
dar liko gyva, Lenkų nepasmaugta.

Brėško.
Tik staiga užsidegė šiaudinis bakūžės 

stogas. Viduje nebuvo girdėti judėjimo. 
Viens iš ginkluotų vyrų šovė.... Išgir
do, pasibudo, ir viduryje pasikėlė trukš- 
mas, puolėsi Lenkai į duris, bet.išeiti oran 
negalėjo; į langus puolėsi — gavo šovinių 
į krutinę.

Į vidų pradėjo šaudylti........Bet tai bu
vo agonija Lenkų — jiems pervėlu šaudyti, 
nes visa jau bakūžė buvo liepsnose..

Viduje aprimo.
Du vyru įšoko į vidų ir iš ten išnešė 

be gyvybės atšalusį Onytės lavonų. Jos

krutinėjo buvo peilis ir visas jos drabužis] 
sudraskytas....

Onelę paguldė sodnelyje. Apalpęs se-< 
nis griuvo prie dukteries.

Bakūžės sienos nuo ugnies sugriuvo; 
gaisro liepsnos apėmė visų bakūžę.

Prie Onytės priėjo ginkluoti ’ vyrai, 
persižegnojo ir poterius kalbėjo....

Tėvas be žado gulėjo.
Viens iš vyrų, dar jaunas vaikinas, at

siklaupęs įjrie Onytės lavono, prabilo:
— Imu Dievų Visagalintį už liudyto

jų, kad iki tolei ramus nebusiu, kolei šim
to Lenkų plėšikų nepasmaugsiu!

— Ir mes! — pridūrė jo draugai.
Ir visi nulenkę galvas nuėjo miškų lin

kui ....
▼ V ▼

Gale girių ūžiančių, prie pat upelio, 
bėgančio į Nemunų, ant kalnelio stovėjo 
sena pilis. Viršuje buvo matyti griuvėsių, 
dar gerokai prisilaikančių, kad net buvo 
galima žmonėms apsigyventi. Keno jie bu-
vo statyti, kokiu laiku, nieks nebeatmena. 
Seriesnieji žmonės pasakodavo, buk čia 
Lietuvos koks ten kunigas gyveno, anoje 
gadynėj Lietuvos viešpačiams prie stab
meldystės esant.

Šiandien pilies rūmuose Lenkų divi
zijos N štabas apsigyveno. Ėjo iš čion 
įsakymai tos apielinkės kraštų plėšti. Sar- 
gybininkai dienų-naktį saugojo rumus, kad 
net paukštis prie rūmų neprisiartintų.

— Tėveli, sakai, kad į tų pilį galima 
ineiti? — kalbėjo jaunasis, vos 20 metų, 
vaikinas su seniu medinčium.

Buvo tai tas pats vaikinas, kuris andai 
buvo davęs priesaikų Augščiausiajam pa
smaugti šimtų Lenkų.

Dabar jie abudu kalbėjosi viduryje gi
rios. Senis sėdėjo ant kelmo užsimųstęs, 
galvų nulenkęs, o jautasis stovėjo prie ar- 
žuolo su šautuvu.

— Taip, vaikeli, galima, tik nežinau 
ar atminsiu.... Palauk! Taip! — nu
džiugo senis. — Eiva!, »

Ir abudu pradėjo eiti į girios gilumų.
Ėjo gerų valandėlę ir priėjo kokių tai 

griuvėsių, viduryje girios esančiųjų, krū
mais apaugusių.

Senis atidžiai tyrinėjo ir dairėsi ir ga-
lų gale prašvito nuo džiaugsmo.

— Štai! — prabilo: — žiūrėk, vaikeli! 
Išmėtyk plytų gabalėlius.

jaunasis ėrtiė pildyti senio paliepimų.
— Štai ir durįs! — atsiliepė jaunasis. 
Tiesa. Geležinės durįs.
— Mėginkiva pakelti! — prabilo senis.
Bet trusas buvo veltui. Be tam tikrų 

įrankių sunku kų įveikti.
— Eiva, tėveli! Ateisiu su draugais 

ir atidarysime. Tas .darbas reikia atlikti 
naktyje.... Ačiū, tėvuk!

— Užmeski duris ir....
Ir abudu pasitraukė girių gilumos 

link.
(Bus daugiau)

W

Kareivai, Mums Reikia 
Šviesos .. .

Išvyti jau priešai Tėvynės plėšrieji, 
Sustojo skambėję mirtingi ginklai, 
Ir poilsį karžygiai gavo narsieji, 
Beliko išvyti iš Vilniaus Lenkai.
Jau rankos kovotojų ilsis po kovų, 
Ir imasi plunksnos ir sklaido raštus, 
Ir, vedami mokslo draugų — jų vadovų, 
Jau mato slaptybių ir mokslo takus.
Ir šviesa jau gimsta karžygių mintyse— 
Pažįst’ jie pasaulį ir patįs save;
Greit laikas, tamsumų visai išvarysim, 
Mylėsime, brangi Tėvyne, tave!
Tik siekime tikslo sau protų nušviesti, 
Nes ginklas be mokslo neturi vilties — 
Galėsime priešus į kovų pakviesti, 
Jei jis dar kėsinsis ant musų būties.*
Sunkus kalavijas sargyboj tebūna 
Vienoj musų rankoj galingoj-tvirtoj; 
Kiton imkim knygų, ir liksim galiūnai, 
Ištversim sunkioj, žūtbūtinėj kovoj!..’..

Vargo Poetas.
Veikiančioji Armija.
Lietuva.

515. Žemaitės raštai. I Sąsiuviny s: Telpa čia sekan
ti skaitymai: 1) Rudens vakaras, 2) Atžala. 3) 
Motyna. 4) Studentas. II. Sąsiuvinys: Marti ir 
Topylis, III Sąsiuvinys: Sučiuptas Velnias ir 
Sutkai. Vilnius, 1913 m., pusi. 156................. 50

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

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
— - —i*

ORAS SEKANČIAI 
SAVAITEI

(Juokų Skyriaus Meteoro
logijos tėmijimai parodo)— 
Jeigu neužeis šalčio bus
šilta. Gal lis, gal snigs.

O, ATEIK!....
O, ateik pas mane, 

nuraminki mane, 
Aš vis šaukiu, meldžiu, 

o, aš myliu tave!
Į dausų šalį aš 

nuskrisiu svajone, 
Gal ten susirasiu 

sau laimę, malonę.
Tavo kalba man skamb’ 

it styginiai balsai, 
Akordai vis liejas 

man į sielų giliai.
Lai dega manyje 

karšta meilės ugnis,
Tuomet gal nuskrisiu 

aš kur laimės šalis!
O, ateik pas mane,' 

aš šaukiuosi, iheldžiu,
Tuomet pasakysiu

kaip aš tave myliu.
O, ateik pas mane,

ir gal man bus linksmiau, 
Man sielai ir širdžiai

tuomet gal bus ramiau.
, Daugininkaitis.

Nuo Juokų Red.: Ar žiemos 
šaltas laik’s, ar pavasaris but, 
visad girdim tiktai: “O, ateik, 
o ateik!” Ir ištikro čia paklau
sti reik: “ko gi kas nori, ko ne
rimauja.” Ir reiktų mislyti, 
kad gal musų gerb. Cirineušas 
šaukias, tik kitu vardu prisi
dengęs, iš sarmatos, kad dar 
vis taip ilgai jo ašaros neišbai
gia tekėti. Bet turime pasaky
ti, jog tai yra visiškai naujas 
musų poetas ir net iš Vilkaviš
kio, o tas lai buna liudymu, jog 
žemės dalių širdžių kalba yra

Daug žmonių visokių suman- yra didelis skirtumas. Tikri 
ymų paduoda ir kiti neT praDe- poetai pagarbos nenori, lygiai 
da kitokias naujybes musŲ raš- kaip akmenskaldis nejieško jo-
yboj įVestl tiK dElto, kad jiE- 
ms nepaTogu Vartoti kAfp vis- 
I yRa išsiMokinę?;

4?
Ir mums labiausia stebina tas 

apsireiškimas, kad nesirado nei 
vieno žmogaus, kuris ką nors 
butų teisingai padaręs klaidin
gai darydamas, tai yra, kad nei 
vienas be žinojimo kur reikia ir 
kaip ką reikia daryti, vietoj sa
vo apsirikimų butų viš į gerą ir 
į gerą vietą pataikęs.

Norime čia biskelį užsiminti 
apie įsivaizdinimus. ĮsivaizdU 
nimai yra visokie — ir geri ir 
blogi. Bet, trumpai einant prie 
pabaigos, mes vis lygiai įsivai- 
zdinam, ir katruos norim, kad 
išsipildytų, ir katrų bijom.v

Gerb. Cibulvaikis iš Grand

kios garbės už tai, kad jis gerai 
savo darbą atlieka. Pajuokimas 
puola tik ant tokių, kurie nėra 
poetais, o tik ilgus plaukus už
siauginę ir su redakcijos ištai
sytomis eilėmis save ant debe
sų kelia.

Gerb. A. Erškėtis (iš Pary
žiaus) nori parodyt mums savo 
spyglius, štai atsiuntė laišką 
su komentarais apie musų ko
mentarus, buvusius prie jo ei
lių, kurios trumpas laikas atgal

šiame skyriuje tilpo. Sako:
Gerb. Juokų Red.: Aš jokiu 

budu nesutinku, kad mano ra
šytos eilės butų “kuino jaus
mai”. Juk ir “sielos jausmai” 
iš to paties kūno išsilieja ir su 
to paties kūno pagalba dirba. 
Jeigu nebūtų kūno, kas tuomet 
ir laikraštį atspausdintų. Jei
gu jau taip, tai visų rašytojų 
raštai turėtų vien būti ■ “kūno 
jausmais”, ypač tų, kurie ima 
pinigus už savo rašymą.”

Laikraščius dabar mat spau
džia mašinos, o ne kūnai, o iš 
kūnų tik jausmai liejasi, taigi 
mes nesame kalti, visai ne.

Rapids prisiuntė porą klausi
mų, bet juos ir pats gali išsiai
škint, o antra šio skyriaus cen
zūra jų neperleidžia. .

Kaip matot, jie ir netilpo, 
nors suminėjus apie “cenzūrą”, 
daugumui dar labiau užėjo in-, 
teresingumas arba žingeidumas 
žinoti, ką jis ten klausia....

Taip, mat, visada....

Brooklyno “komunistų” mat
rosas savo organe indėj o vieti
nėse šitokiu ant/alviu žinelę! 
“Moteriškų ir vyriškų siuvėjų 
kova”.

Ir ko dabar jiems pritruko? 
Ar už vargų naštą pešasi"?

“Naujienos” rengia koncertą, 
kuriame dainuos (?) nigeris. 
Del biznio rasių nelygybė nieko 
nereiškia.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

J. Banionis iš Chicagos rašo:

LAIVAKORTES TARP 
LIEPOJAUS IR NEW YORKO 
Tankus išplaukimai geriausiais 

laivais.
PINIGAI SIUNČIAMA MONEY 
' ORDERIAIS I VISAS DALIS 

LIETUVOJE.
Atdara Subatomis vakarais 6 iki 8.

Garfield |
Savings Bank I

rISKAS BANKAS”
Gordon Office 

ST. CLAIR ir E. 79th St. I

“DRAUGIŠKAS 
Main Office 

322 EUCLID Ave.

vienoda (arba dvejopa: viena “Jųs, kaipskaitau, nuolatospa- 
kada džiaugiasi, kita kada liūdi) juokiate musų poetus: nejaugi 
ir visų poetų sielos rodos kad ištikro poetas turi būti miręs, 
vienodos. Tik gerb. musų nau- kad susilaukti pagarbos?”
jam poetui norime priminti tą, 
kad netrokštų lakstyt po erdves, 
nes kaip ji, nabagė, ateit galės 
ir kur galės surasti?

Kaslink Cirineušo — mums 
pradeda mislytis, ar jis kartais 
nepavirs į chronišką raudotoją, 
nors gal ir ašaros nebįra.

■
“Artojas” jau kovo mėnesio 

numeryj uždainavo apie pava
sarį, bet mes to daryti dar ne
sirengiame bent iki birželio mė
nesio.

Mat, iš patyrimo žinome, kad 
ilgai buna šalta ir reikia ploš- 
čių, o "Artojas” dar tik jaunas 
kūdikėlis....

Gerb. J. Andriukaitis iš Pitt- 
sburgo pataria mums vartoti p- 
erriešimo ženklus panašiai ka
ip mes dabar darome: jis atsiu
ntė laišką, taip parašytą, tai yr- 
a taip sudėjęs pernešimo ženkle
lius, kur tik jie pasitaikė, — b- 
et turbut jis nežino kur juos re
ikia dėti, o ne dėlto, kad taip b- 
utų geriau*

Atsakymas: Ne, bet tame

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS,

kada pinigai padedami 
taupinimui 

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

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

12000 Superior Ave.

F”--; .
|i Susipažinkit su Mumis!

Ą/T ES esam uižinteresuoti apie jus. Leis- 
kit mums pagelbėti išrišti jūsų kasdie

ninius klausimus.
Vienoje iš musų trisdešimties skyrių jūsų 
kaimynystėje jus atrasite kų nors kurs kal
ba jūsų kalba. Jis apsieis su jumis gražiai, 
pagelbės pasiųsti Europon' pinigus žemiau
sia kaina, išgauti pasportus, parduos jums 
laivakortes, parūpins notarialius paliudy
mus, parengt afidavitus arba padėti jūsų 
pinigus kur jie bus saugus ir uždirbs 4% 
pelno..
Susipažinkite su musų ofisu esančiu jūsų I kaimynystėje!

Zfbe Cleveland 
Urust Company

Šaltiniai Virš $120,000,000

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

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

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių —J 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 tai at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2, $3 ar $4.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

PINIGAI į LIETUVA
Įsteigta 18-ii m.

Kapitalas $18,000,000.00
Puikus pinigų siuntimo 

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

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

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

65 Broadway, New* Yorke jr pinjgų 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.



DAR KELETAS FAKTŲ APIE LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDROVĘį

(Apačioje telpantį laišką, rašy
tą “Dirvos” Red. Karpavičiui, 
talpiname todėl, kad jis plačiau 
nušviečia L. A. B-vės dalykus, 
del kurių visuomenė yra 

įsigąsdinus.)
labai

‘Dir-Paskutiniuose -keliuose 
vos” numeriuose vis telpa strai- < 
psniai apie L. A. Bendrovę, apie i 
jos netikusią valdybą, apie ta
riamąjį “bamkrutijimą” firmos , 
ir tt. Man išdalies ir įstabu, ; 
kad tokie raštai randa sau vie
tos “Dirvoje”, kaip kad anais 
1910 metais “Keleivyje” ras
davo sau vietos visokie staips- 
niai ant S. L. A. ir jo valdybos. 
Tankiausiai tai buvo nepama-. 
tuoti užsipuldinėjimai, rašomi 
kad ir gerbs valios žmonių, ale 
nežinančių tikrojo dalykų sto
vio, kitų klaidinamų ir nejučio
mis tarnaujančių kokiai tai už
kulisinei politikai.

■ Tamista, rodos, arčiau žinote 
L. A. B-vės reikalus, ne kaip 
“Dirvos” 'bendradarbiai. Ne- 
persenai rašiau Tamistai platų 
laišką su ištrauka iš atokaitos, 
parodančios finansinį stovį or
ganizacijos. Juk jei vedėjams 
organizacijos pasisekė sukelti 
netoli pusė milijono dolarių pa
matinio kapitalo ir iš biznio pa
dengti organizacijinius ekspen- 
sus (jiems pagal by-laws buvo 
skiriama 10%),tai juk yra gera.

Leiskite man kad ir trumpai 
paminėti, 'kiek nuostolių orga
nizacijai pridarė palaidas musų 
laikraščių užsilaikymas. Iš to 
galėsite persitikrinti, kaip ne
garbingą rolę sulošė musų spau
da, kaip netikusiai “gynė visuo
menės interesus”.

1) Resorcino Mfg. Co. ir Res,. 
Chem. Co. padėjimas buvo toks, 
kad L. A. B-vė, norėdama at
gauti Res. Mfg. Co. įskolintus 
(ant aiškiausių apskaitliavimų 
ir geriausių prospektų) pinigus, 
sutiko reorganizuoti kompaniją 
ir sukelti jai didesnį kapitalą, 
'kad iš jo atsiskaičius skolas ir 
nuošimčius. Tas buvo pradžio- 

’ je 1920 m., tuojau po mano iš
keliavimo į Lietuvą. Pasipylė 
laikraščiuose L. A. B-vės narių 
“draugų ir užtarėjų” raštai 
prieš Bendrovės valdybą ir još 
nusistatymą. Žmonėse pradėta 
kelti abejonės, — pardavinėji
mas akcijų 
pasisekę — 
kompanijos 
jieškotų iš 
■kime nepasekmių, o ne iš L. A. 
B-vės, kaip dabar yra. Jei bu
tų pasisekę kapitalas sukelti, L. 
A. B-vė butų atgavusi visus pi
nigus paskolintus Res. kompa
nijai. Kadangi, dėka “draugų”- 
laikraščių, tas darbas nepasise, 
kė, viso kapitalo sukelti nebuvo

• galima, tat L. A. B-vė buvo pri
versta, pagal kontraktą, finan
suoti Res. Chem. Co. Finansuo- 
ti iki visai sumai nesutiko, —

■ nesutikti galėjo, nes bendron 
. keliamojo kapitalo sumon įs

kaitė ir savo paskolas Res. Mfg. 
Co. (pirmajai), — tas privedė 
prie to, kad Resl Chem. Co. ve
dėjas Dr. Pocius turėjo prieža
stį nepasisekimus versti ant L. 
A. B-vės, buk ji i laiką pinigų 
nedavusi. Vadinasi, prisitarna- 
vimu musų spaudos, L. A. B-1 
vės nariai negalėjo palikti liue
sas rankas savo organizacijos 
valdybai atgavimui įskolintų 
kitai kompanijai pinigų. Tas, 
suprantama, neatnešė pelno, tik- 
nuostolius.'

2) L. A. B-vės susiorganiza- 
vimo tikslas, kaip 
vyriausiai tas, kad 
nansuoti Lietuvos 
prekybos įstaigas.
Kaune, pasisekė gražus darbas 
atlikti, — suorganizuota Nemu
no Bendrovė, Aliejaus Bendro
vė Ringuva, Eksporto Bendrovė 
Dubisa. Pastitymui Nemuno 
bendrovės ant kojų reikalingas 
didesnis kapitalas. Tuo tikslu

grafių, vedėjo, etc. Jie turėjo 
būti paimti, nes banko atidary
mo diena buvo skirta ant lie-| 
pos%15 d., 1920 m. Prie tų 
$10,000 pridėkite dar nuomą už 
namo dalį, kurią užima Ban
kas, .po $600 į mėnesį per 6 mė
nesius, kas sudaro $3,600. čia 
jau gryno nuostolio $13,000. Ir 
tai ne del 'ko kito, kaip tiktai 
del “draugiško” prisitarnavimo 
tų asmenų, kuriems “rupi” Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės na
riu. gerovė, kurie dabar per 
“Dirvą” šaukiasi, kad butų ren
kama komisija, samdomas ad
vokatas-, etc., kas reiškia pave
dimą organizacijos į receiverių 
rankas.... O kam iš to butų 
nauda? žinoma, ’advokatams, 
receiveriams ir tiems, kam ru
pi sugriauti didelį ir naudingą 
Lietuvai darbą, 
vę!

Man sugrįžus 
pradėjus apie
dirbti vien del Nemuno Bendro
vės, buvo kreiptasi į laikraš
čius kooperacijos sukėlimui ka- 

I pitalo. Atsakymas buvo toks, 
kad, girdi, tai yra biznis, ir už 
straipsnius reikia apmokėti. 
Bet kada ateina raštai prieš bi
znį, prieš korporacijos gerovę, 
tai laikraščiai visomis jiegomis 
tokius straipsnius gaudo ir 
griovimo darbu užsiima. Ma
toma, musų laikraščiai (gal ne 
visi) dar nežino, jog sugriauti 
bile kokią organizaciją .yra len
gviau, negu pastatyti. O ypa
tingai pastatyti tokiose sunkio- 

Ise sąlygose, kokiose mums Lie-

L. A. B-vė turėjo išparduoti 
Amerikoje 3,000 Nemuno 'Ben
drovės1 šėrų. Tai ne labdary
bės-, bet biznio darbas, kurs bu
tų atnešęs Bendrovei pelno. Tik 
pradėjus pardavinėti Nemuno 
šėrus, laikraščiai vietoj paremti 
gerą užmanymą ir tikslingą 
darbą, nesusivaldė prieš Lj A. 
B-vę raštus talpinę, agitaciją 
vedę. Pasakykit, ar tas galė
jo pagelbėti Bendrovei darbą 
atlikti? Ar tas galėjo pagelbė
ti pelno gauti? Ar tas pagel
bėjo sudarymui reikalingo sur- 
pluso mokėjimui dividendų?

3) PasekYnėje tokio pat laik
raščių atsinešimo į savo įstai- 
•gą buvo ir tas, kad, organizuo
jant Baltic States Banką, patįs 
tie žmonės, kurie dedasi L. A. 
B-vės narių interesų užtarėjais 
ir po laikraščius “philipikas” 
rašo, laidė paskatos po žmones, 
kad, jei Banke turės kokį nors 
interesą L. A. B-ve, tai never
ta esą prie Banko dėtis. Tas I 
trukdė kėlimą Bankui kapitalo, 
o jo reikėjo $260,000. Pasek-, 
mėje to buvo tas, kad, sukėli
mui kapitalo reikėjo padėti ly
giai 6 mėnesius, o prie kitokių 
aplinkybių butume užbaigę vi
są darbą bent į 2 ar 3 mėnesius.

• Pertai musų namas, išstatytas 
■ bižriiui, stovėjo be nuomos iki 
> sausio 1 d. Musų iždo lėšomis 

reikėjo apmokėti kėlimą kapi
talo Bankui, — kitaip nebūtu
me gavę Čarterio, jei nebūtume iSe sąlygose, 'Humuse mums xjie- 
užtikrinę Bankų Departamento, tuviams reikėjo ir reikia dirbti, 
kad mes, t. y. L. A. B-vė, su- 
kelsime kapitalą. Tokio pat už- pavyzdžiu rodė Jūsų -miesto įs- 
tikrinimo reikėjo ir del siunti- taigą — Building and Loan As- 
nėjimo pinigų,,— L. A. B-vėIsociation. To negalima lyginti 
buvo įskųsta tų pačių “draugų” prie musų Bendrovės, kurios 
ir užtarėjų už nelegalį siunti- tikslu buvo ne tik čia darbuo- 
nėjimą pinigų. Darbas buvo tis, bet daugiausia Lietuvoje, 
galima vesti- toliau tiktai po to, ką mes ir atsiekėme, nes Lietu- 
kaip gauta leidimas kelti kapi- Ivoje yra daugiau kaip pusė B- 
taią bankui ir duota prižadėji- vės kapitalo jau perkelta ir vei- 
mas visą perlaidų' biznį perves- kia.
ti Bankui. Jei nebūtų buvę agi-1 •
tacijos laikraščiuose ir paša-- 
Jiais, mes kapitalą butume su
kėlę -bent į 2. mėnesiu. O-tas 
reiškia štai ką: butume gavę 
10,000 dbl. iš banko keliamų į 
pinigų organizavimo ekspen-1 
sams, — jie turėjo''nueiti vien 
rengimuisi prie banko darbų, — 
algoms išanksto paimtų steno-!

nesisekė. Jei butų 
tuokart Res. Chem. 
nariai atsakomybės 
Dr. Pociaus, atsiti-

žinote, buvo 
steigti ir fi- 
pramonės ir 

Man esant

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE.

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ts: DANTISTAS ist'

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

• 1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

musų Bendro-

lo antrą susirinkimą šaukti. Ži
noma, daugybė žmonių ir ne
siūs proxies, — o kas tuokart 
bus kaltas-? Ar ir vėl valdy
ba?.... žinoma, juk ir laik
raščiams ir “veikėjams" reiks 
ant ko nors spjaudyti. Be to 
musų nekulturinis gyvenimas 
dar -negali apsieiti.

... .Jei kas mato suktybes ir 
vagystes — lai traukia teisman. 
Korporacijos darbo nuteisti ne-

gali laikraščiai nei nariai, neži
nodami biznio ir dalykų stovio. 
O sugriauti gali.

V. K. Račkauskas.

Amerikon ir 
spalio mėnesi

PARSIDUODA RAKANDAI — 
labai pigiai visi ant sykio. 

Norintieji kreipkitės šiuomi ad
resu: 1101 E. 78 st. (10)

Man esant pas Jus, kas tai

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
i Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Sale North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

Kad ir dabar, — žmonės ne
pasitenkinę, kad nebuvo kvoru
mo mitingui sausio 11 d. Kas 
kaltas? Žinoma, kaltina valdy
bą. O man aišku, kad ne val
dyba įkalta, bet tie musų orga
nizacijos geradariai-agitatoriai. 
Ir dabar vasario 21 d. vargiai 
bus kvorumas, nes juk “Dirvo
je” jau rašoma, kad nesą reika-

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas 

Atidarė.
LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
8811 SUPERIOR AVĖ.,

Teisingai patarnaujame visiems!

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko-' 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi- 
joms reikmenų. Yra bu- 

■ minių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
specialiskumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.

7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

- Rosedale 945 Prin. 1361

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti;

i visiems pinigų siuntėjams pri- Į 
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 Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit

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

•m-

B. G. VALIUŠIS ' 
&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.

Elektriškas Valytojas Palaikys 
Namus Sveikais

Pilnos ligų perų dulkus ir purvas namuo
se yra pavojingi priešai jūsų šeimynos svei
katai. Jus negalit nuo jų atsikratyti pa
prastu šlavimu ir dulkinimu, bet tą galite 
padaryti su elektrišku valymu.

Elektriškas Valytojas galima pirkti bi
le kurioje Elektriškų Daiktų Krautuvėje 
ant lengvų išlygų išmokėjimui po tfiskj, ir 
jis jums apsieis tik keletas dolarių ant mė
nesio.

THE ILLUMINATING COMPANY
Illuminating Building

Public Square

Central 1690 Main 2068

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

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

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CttluuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6758, Prine- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

w žmogų e kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą, 

is Į Kasjmasi pasidaro papro- 
čiu, ir tuotaet žmogus ka- 
sosi nejučioms. Bet jįs 

jAi ^*no» kad iarn- niežti, ir 
visi, kiti tą žino. <

Jlv3 Vyrai ir moteris kenčia 
■P niežėjimą nuo pleiskanų, 

, o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

ZINI0S1S
daugiau niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

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: r

-F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York —

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

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Ui 31.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku 31, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401. Superior Avenue Princeton 466
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON?
Laivakorte Į Liepojų $145. Eidkunus $106.70

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

(Lietuvos Informacijų Biuro
’ Pranešimai.)

' “Eltos Žinios 
Sausio 26 d. 1921 m.

ALYTUS.
Eltos korespondento praneš 

nu, šiose dienose Alytuje iv 
to vietos valdininkų ir darbu 
tojų susirinkimas, kuriame 
rinkta nauja apskrities Gynii 
Komiteto valdyba. Vietos v 
liniuku, atjausdami krašto 
nimo reikalus, pasižadėjo t 
kitko mokėti kas mėnuo 
sausio 1 d. š. m. Gynimo K 
teto reikalams 5 nuošimtį 
narnos algos.

KAUNAS.
Tremtinių ir belaisvių į 

mmo skyriaus pranešimu, 
šio 27 d. atvyksta į Obeliu 
Lietuvos tremtinių iš Rui 
Be to dar atvyko Lietuvos t 
tinto ešelonas, susidedanti 
1200 žmonių, ne iš Petra 
kaip buvo manyta, bet iš G 

j lio, Vitebsko ir Smolensko 
| tuo ešelonu atvyko taip pa 
| liolika musų karės belaisv 
Į Rusijos.
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Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

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

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

G abow it z-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

Persikėlimo Pranešimas
THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY 
NORI PRANEŠTI ŠIO MIESTO LIETUVIAMS, KAD 
II PERSIKELS IŠ SAVO DABARTINES VIETOS — 
IŠ 814-16 CITIZENS BUILDING l KITĄ VIETĄ - 
ANT ANTRŲ GRINDŲ HANNA BUILDING, PRIE 
KAMPO EUCLID AVENUE IR EAST 14TH STREET.

THE REPRESENTATIVE
REALTY CO

Second Floor Hanna Building
Euclid Avenue prie East 14th Street 

Abu Telefonai
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© Persikėlimo Pranešimas

THE REPRESENTATIVE REALTY COMPANY NO
RI PRANEŠTI ŠIO MIESTO LIETUVIAMS, KAD JI 
PERSIKELS IŠ SAVO DABARTINES VIETOS - IŠ 
814-16 CITIZENS BUILDING I KITĄ VIETĄ - ANT 
ANTRŲ GRINDŲ HANNA BUILDING, PRIE KAM
PO EUCLID AVENUE IR EAST 14TH STREET.

The Municipal Savings & Loan Go.
Second Floor Hanna Building

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Į TELŠIAI.
Eltos korespondento pra 

į mu, moterų sekcija prie T 
į Gynimo Komiteto sausio 1 
I surengė vakarą, pelną 1 
į skiria naudai kareivių fr 
į Sulošta “Vyresnysis angį 
į sis" (vieno veiksmo drami 
| “švintant” (vieno veiksmo
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Attilos Siaubimu Lietiniu Kra 

rišlu aprašymu senovės 
Europą ir Ariją bei Liet 
paveikslais. Parašė J. 0.1 

Drūtais audimo apdarais .

Kas Slepiasi ui Žmunią Pasaką, 

p lietuvių kalboje. Joje apr 

į iniiąs gamtos apsiteiškimi
S sutašą misterišku Pasakai

paveikslą. Parašė K. S. Ka 

Drūtais audimo apdarais, ai

Hutamao Kelionė j Dangą ir 

. mai: Ar Mėnulis nupuls s 
nuo Žemės Dangus1.' Ar 

Kam Žmogus Gyvenai 
Kodėl žiemą šalta; Mai 
Saulinė Planetą šeimyna 
vičius. 126 puslapiai ..

Ueturią Prabočiai Lydai 1st 

.ingos senovės Lydą tani 
yra buvusi lietuvių prabc 

. das. 35 pušį .................

Kuijo. Moterą "Mirties Bali 

gyvenimas, vargai, ištrėi 
rimuenėn, sunkios dienos 

žeidimai Prisiartinimas 

viskas kita, kuo labai vis 

pią tori 295 ..............
Gražiais tvirtais apdarais

laimė. BejieškanL Rinkiny! 
tikos lietusią gyvenimo ir 

(su autoriaus paveikslu).

Tautos Vainikas- Puikuosis 

eįją knygelė. Telpa joje 

Ir merginą-motetą — eilė 

klanurimui Puslapių 1'

Teisybės Pasakos. Šankius jv 

lig, pritaikintą prie žmoni 

, taisė M. šaižius. Clevelani 
k Tėvynės įspūdžiai Labai gra F M rašė Svyrūnėlis. Su pavi

gražia žalia spalva. 80 

Užtekanti Saulė. Patriotui 
paveikslėliai. Tame ine 
rašymų, labi'žingeidus 

mijos srityje ir tt Pi 
94 puslapiai, su paveik

Vienuolyno Slaptybės. Indou 

Iš vienuolių gyvenimo 

slais. Parašė Marė Mo 

152 poslapiai .....
Grafas Kauniečio Bernu. 6 

norais ir šokiais. Parašė 
Bagdiiuniute. Pusi 50

Rytą Pylių. Drama penkine 

atidengymą. Parašė Her 
vertė B. Skripkauskiuti

Užkeikta Mergelė. Scenišl 

šešių atidengimų. Pan 
bai lengva lošti, dalyv 

ra moterų. 35 puslapi: 

| Veidmainystė ir Meilė. Gars 

gi drama. Parašė Sehili 
kalbon vertė P. Norkui

FUwofijot Straipsniai. Žiu 

vii) literatūroje raštai ii 
ritu klausimus. Paraše 
tieji susipažinti su žilo 

turi geriausią progą . 
Su audimo apdarais ..

Tautos Vainikas — Knyga 

torių — moterų ir vyi 
žios deklamavimui I

Mėliai Labai akyvas ta 

vertiniai iš garsaus n 
tani Knyga atskirų i 

tytoją ir nušviečiančių 
, gė, Tnlelis. .................

j Tvirtai apdalyta .....

■‘DIRW



DIRVA 7
'mogue kasosi galvą, 
I palengvint niežėjimų 
sjmasi pasidaro papro- 
, ir tuofnet žmogus ka- 
i nejučioms. Bet u 
3, kad jam niežti, ir 

kiti tą žino. <
'yrai ir moteris kenčia 
įėjimą nuo pleiskaną, 
kenčia bereikalingai,

tą niežėjimą galinu 
jvaį prašalinti. Nebot 
o ir kitų nesmagumą,

I
Ivos visas pleiskanas, 
saugos ją nuo pleišką- 

ros odai ir plaukams.
negalite apsieiti be

bonkutę. Mes taipgi
> jūsų 75 centus pačto j
šiuo adresu: r Į
■dway, New York '***

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Į
[gyventojų neliečiamybei, o taip 

J pat visuomenės tvarkai ir do
rai; podraug gi maitinimo sun
kumų mažinimas, gabenant iš 
Lenkijos daugiau maisto ir ki-

(Lietuvos Informacijų Biuro
• Pranešimai.) 

’ “Eltos žinios
Sausio 26 d. 1921 m.

įsūnio”, kuomet raliu 
giu naminiu gėriau— 
rėš dienas.
skanaus alaus. Jeigu 
paaiškinimus apie 
aus alaus.
STORE

Princeton 466
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ims. 
irgo

Lietuvoje 
es parduo
si popieras.

ALYTUS.
Eltos korespondento praneši

mu, šiose dienose Alytuje įvy
ko vietos valdininkų ir darbuo
tojų susirinkimas, kuriame iš
rinkta nauja apskrities Gynimo 
Komiteto valdyba. Vietos val
dininkai, at jausdami krašto gy
nimo reikalus, pasižadėjo tarp 
kitko mokėti kas mėnuo nuo 
sausio 1 d. š. m. Gynimo Komi
teto reikalams 5 nuošimtį gau
namos algos.

KAUNAS.
Tremtinių ir belaisvių grąži

nimo skyriaus pranešimu, sau
sio 27 d. atvyksta į Obelius 400 
Lietuvos tremtinių iš Rusijos. 
Be to dar atvyko Lietuvos trem
tinių ešelonas, susidedantis iš 
1200 žmonių, ne iš Petrapilio, 
kaip buvo manyta, bet iš Gome
lio, Vitebsko ir Smolensko. Su 
tuo ešelonu atvyko taip pat ke
liolika musų karės belaisvių iš 
Rusijos.

TELŠIAI.
Eltos korespondento praneši

mu, moterų sekcija prie Telšių 
Gynimo Komiteto sausio 23 d. 
surengė vakarą, pelną kurio 
skiria naudai kareivių fronte. 
Sulošta “Vyresnysis angliaka-

Pasakyta monologas, dialogas, 
padainuota solo ir duetas, pa
šokta lezginka. Vakaro rengi
me darbavosi ir gimnazistai.

Telšių apskričio intendantas 
A. Tornau šiomis dienomis grį
žo, išvažinėjęs visus Telšių ap
skričio valsčius. Visa kas rek- 
jvizicijai parengta ir darbas bus 
pradėtas.

WWW
VILNIUS.

Vilniaus laikraščiai skelbia 
oficialinį Laikinosios valdymo 
komisijos pranešimą:

“Laikinoji Valdymo Komisi
ja, pakviesta naujame sąstate 
gen. želigowskio sausio 16 d. 
dekretu, paima šalies valdžią 
sunkiose apistovose neprielan
kiose ramiam kūrybos darbui. 
Vos pakenčiami ne tik musų 
krašto, tbet ir visos Lenkijos 
maitinimo sunkumai, pavojuje 
del plėšikų esančioji gyventojų 
neliečiamybė, visuomeninės do
ros del ilgos karės nusilpnėji
mas, pagaliaus neaiški politi
nė krašto ateitis — visa £ai 
kliudė ligšiol ir kliudys toliau 
paprasto visuomenės gyvenimo 
ir ūkio statymą.

Sulyg nurodymų gautų pir
mame komisijos posėdyj iš Vy
riausiojo Vidurinės Lietuvos 
kariumenės Vado, pirmiausis ir 
svarbiausis Laikinosios Valdy
mo Komisijos uždavinis bus ad- 
ministrativinės valdžios sustip
rinimas, greitas teisingumo vy

tų vartojamų dalykų, pav. dru
skos, žibalo, paliuosuojant pre
kių vežiojimą nuo kliudančių 
įsakymų ir uždraudimų, paga
liau nuo visokių rekvizicijų. 
Maitinimo sunkumų nugalėji
mas priklauso nuo pagalbos iš 
Lenkijos, su kuria Laikinoji 
Valdymo Komisija palaikys 
nuolatinius santikius ar susita
rimą, tarpininkaujant Lenkų 
Respublikos delegatui Vilniuje.

Lenkijos pagalba padės Lai
kinajai Valdymo Komisijai iš
mokėti nuostolius, kurie pada
ryti per paskutiniuosius karės 
veikimus, suteikti iki pavasario 
sėjos valstiečiams sėklų, palen
gvinti apšvietos kėlimą, o. taip 
pat sugriautų dirbtuvių atsta
tymą. žemės dirbimo ir pra
monės pakėlimas, prekybos įju- 
dinimas, darbo suteikimas tiems 
kurie jo reikalauja, bus antra
sis Valdymo Komisijos uždavi
nis.

Stovėdama pašalyj nuo par
tijų, rūpindamasi bešališkumo 
išlaikymu rinkimuose į seimą, 
padėtuose dar prie anos Komi
sijos, Laikinoji Valdymo Komi
sija naujame sąstate stoja į to
limesnį darbą, kuris privalo liū
dnų prityrimų turinčiam kraš
tui užtikrinti paprastąsias gy
venimo ir triūso sąlygas,”

w w w

LENKŲ KLASTINGUMAI.
Pranešimu iš fronto, sausio 

18 d. musų sargyba stovinti Gū
sis” (vieno veiksmo drama) ir 
"Švintant.” (vieno veiksmo dr.).

kinimas, paėmimas į stiprias 
rankas tų gaivalų, kurie gręsia

dakiemiuose, girdėjo šaudymą 
Lenkų pusėje.' Vėliau buvo iš-

imas
r per kab- 
, o jei kas
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Knygos Visiems ir Visokiame Reikale
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00
Drūtais audimo apdarais ................................... 1-60

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
jvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Muhamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus?'Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų Šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai .........................50

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. širvy-

. das. 35 pusi..................,..... ........ .10 
Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — jos

gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ....... . .... .✓.................. $1.25
Gražiais tvirtais apdarais............................... $2.00

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi................... 35

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 ............50c

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

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa- ■ 
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių . . ................ 35

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi zmgeidųs ir'pamokinanti, Estrono- •> 
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius. 
94 puslapiai, su paveikslais ................. -.35

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ....................................................... 1.00

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

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 

kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .50
Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu

vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. .Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga
turi geriausią progą .......................................... 1.00
Su audimo apdarais'......................... . $1.50

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144 . . ...............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................................... .50
Tvirtai apdaryta ............................................. $1.00

KITŲ LAIDŲ KNYGOS
9 Andersono Pasakos ..................pusi. 82 30
1 Aisopo Pasakos ... .į.....................pusi. 346 1.25

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete .. ....... p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje .............. p. 238 1.00

Ta pati apdaryta .........  1.75
1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus .............. p. 255 1.25

Ta pati drūtais apdarais ................. 2.00
3002 Aritmetika ...................................... p. 104 40
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25 
5126 Apeigos'Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25

35 Badas — Dailus vaizdelis .......... p. 260 1.00
1444 Baltoji Vergija .............................. p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60
3212 Barbora Ubrika; arba klioštoriaus Jėzuitai 50 

49 Darbas — gražus romanas ........ p. 219 75
895 Dainos Vasaros Grožybių ................ p. 33 25
52 Dainavos šalies žmonių Padavimai ...... 75

593 Dramos ■........................ p. 122 75
903 Dėdė, arba ainių kančios .......... p. 136 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė .. p. 193 50
1448 Dvynai Vagių (Kun. Dembskio) ......... p. 88 25
1901 Daktaras Kišeniuje ................  p. 167 1.00
913 Eilėmis ir Proza .................. p. 85 35

1295 Etimologija, Istorija apie Tautas .. p. 667 3.00
Su apdarais ta pati knyga ............. 4.00

3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius .................... p. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) ................  P, 85 30

76 Fabiolė, Katalikų Bažhyčia Katak. .. p. 353 1.00 
620 Farmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 50

1463 Frančuzijos Revoliucija ............ p. 75 40
3055 Francuzų'Kalbos Rankvedėlis ...... p. 110 50

81 Gyvenimas Genovaitės .................... p. 225 75
88 Granatų Pavėsyje — pasakos .. i". p. 159 50
92 Gulivero Kelionė po nežinomas šalis ......... 50
97 Geležiniai Nagai .................. p. 72 35

925 Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės .................... 50
1186 Gamtos Istorija ........ ................  p. 209 75

Ta pati knyga su apdarais .................... 1.50
1187 Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų naudotis .... 1.00

Ta pati su apdaraist .................. 1.75
1188 Geografija ....................... p. 469 3.00

Su apdarais at pati knygą . 4.00
1310 Gabija — Rinktinė knyga . J..... p. 78 75 
3608 Geografijos Vadovėlis ............ p. 77 1.00 
13*8 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552 2.00

Ta pati su apdarais .................. 3.00 
13*9 Gyvenimo Mokykla........................... p. 235 1.75

Ta pati knyga apdaryta ........... 2.50
3242 Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX ........ 25
6157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ............ 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00 

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

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

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.i.......'... .50 

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

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

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais __________________ 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_ -$3.00

3381 Istorija Antano Kandrolo (kaip būti drutu) 25 
3336 Apie Kūno Išlavinimą ................ pusi. 74 25

•'DIRVA” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

aiškinta, kad Lenkai provokaci
niu budu buvo prisiuntę 7 savo 

(kareivius į neutralinę zoną in- 
cenizuoti iš ten neva Lietuvių 
puolimą ant savo sargybos Eže
rėlių (Uzerancy) kaime. Vė
liau Lenkai privertė Ežerėlių 
gyventojus pasirašyti praneši
mą želgowskiui, kad Ežerėlių 
kaimą buvo užpuolę Lietuviai.

w w

Lietuvių Vargai Tur
kijoje

Kaunas, sausio 22 d. (Elta). 
(Iš Amerikos Raudonojo Kry
žiaus raštinės New Yorke.) — 
Iš parvykusio šiomis dienomis 
Lietuvio karininko U. iš Kon
stantinopolio gaunam patirti 
apie Lietuvių vargus Konstan
tinopolyje. Drauge su Vran- 
gelio armijos likučiais atvykę į 
Konstantinopolį ir nemaža Lie
tuvos piliečių, kurie tuoj suda
rę komitetą ir jo pirmininku 
išsirinkę kapitoną Blovieščiuną. 
Kadangi Lietuvių karininkų ir 
kareivių esą išmėtyta po įvai
rias Rusų kariumenės dalis, o 
šios esančios ne vienoj vietoj, 
tai apie komiteto ęsumą dar ne 
visi suinteresuotieji žino. Be 
kariškių esą ir civilių pabėgė
lių iš Lietuvos, daugiausia žy
dų.

Vrangelio armijos dalių, atsi
dūrusių Konstantinopoly j, ar jo 
apielinkėse, padėtis esanti la
bai sunki. Blogiausia pasielgę 
su jomis Francuzai, iš kurių 'ti
kėtasi daugiausia užuojautos, 
nes jie kuodaugiausia buvo su
artinę tą armiją į kovą prieš 
bolševikus. Taip atsitikę dėlto, 
kad Francuzai nori tuo budu 
priversti daugiausia Rusų įsi
rašyti į savo kariumenę.

Lietuvių Komitetą pripažinę 
po didelių rupesnių Francuzų, 
Anglų ir Italų atstovai. Komi
teto išduodami esą Lietuvos pi
liečiams liudymai grįžti Tėvy
nėn. Daugiausia nelaimingie
siems padėjęs ir padedąs Ame
rikos Raudonasis Kryžius: įs
teigęs valgyklą, duodąs drabu
žių, o grįžtančius tėvynėn su
šelpiąs ir pinigais; po .40 Turkų 
svarų kiekvienam kelionei iš
laidoms. Kaip karininkas U. 
pasakojo, tų pinigų kelionei vi
sai pakanką. Keliauja iš Kon
stantinopolio prp Svilingradą, 
■Sofiją, Varabrovą, Bielgrad'ą, 
Mariborą, Vieną, Passau, Berli- 
ną. Tai esąs tiesiausias kelias 
Lietuvon.

ŽODELIS MOTERIMS
Kaip matyt, daug yra rašo

ma, veikiama, dirbama Tėvynės 
Lietuvos labui, jos laisvei ir ne- 
prigulmybei. Ir tuo darbu už
imti beveik visi, katrie supran
ta Lietuvos reikalą, jos dabar
tinį padėjimą.

Bet mažiausia čia Amerikoje 
tarp musų veikiama Lietuvos 
našlaičių labui. Juk karė, pra
ėjusi su visomis savo baisybė
mis, nunešė daugybės jų tėvus 
ir globėjus — jie liko visuome
nės rankose, ' visuomenės įna
miai, apie kuriuos visi turime 
rūpintis. Tų vargšų našlaičių 
Lietuvoje yra tūkstančiai — jie 
basi, alkani, nuogi, badą ir šal
tį kenčia ir dauguma jų be mo
tiniškos priežiūros miršta. Ki
ta daugybė jų stovi prie bado, 
ligų ir mirties' durų. Apie juos 
mažai kas tesirūpina, neturi iš 
ko aprengti, pavalgydinti ir į 
mokslus leisti. O juk tai mu
sų busimos eilės tautos aržuolų 
gilės, žiedai, kurie turės vado
vauti ir valdyti musų kraštą »ir 
kelti tautos garbę, kada jau 
mes nepajiegsime ar jau čia ne-' 
busime.- \

Ar nevertėtų daugiau apie 
juos rūpintis, daugiau apie juos 
rašyt ir judint visuomenę, kad 
imtųsi rinkti aukų? Ar never
tėtų visur imtis tverti kuope
les, kurios didintų pinigus jų 
palaikymui, siųsdamos tam tik
ram fondui, kuris jau čia Ame
rikoj metai suvirš yra sutver
tas bet visų užmirštas? Kož- 
na musų kolonija nors keletu 
dolariu prisidėjus daug našlai
čių likimą palengvintų.

šitas darbas kaip tik priklau
sytų musų moterims, nes jos ge
riau gali suprasti, atjausti kū
dikėlių padėjimą. Jis daug ge
riau galėtų tame darbe pasi
stengti. Darbavimosi ir pini
gų kėlimo budus jau visi žino: 
rengimu vakarų ir aukų rinki
mu po namus. Ragint taipgi 
savo miestų draugijas skirti ši-

Jųs, Amerikos Lietuvės mote
ris, galite geriausia tą jiems 
paduoti. Išgirskit silpnutį jų 
balselį ir pralinksminkit ašaro
mis nulietus jų veidelius. Pri- 
pildykit jų išdžiuvusias sausas

rankutes savo dovanomis. Jie 
turi viltį, kad Amerikos moti
nos dar juos neužmirš, kada jų 
motinos ir tėvai jau guli po že
me ir nesirūpina jų likimu.

T. Jurėnas.

JUSU PINIGAI SU 
SEKANČIU LAIVU
Ar norite greituoju pasiųsti pinigų 
saviškiams draugams ar giminėms' 
užrubežyje----ar norite žinoti, ar
dar bus laiko pasiųsti juos su sekan
čiu išeinančiu laivu, kuris veža kra- 
są į jūsų Gimtinę šalį?

Kreipkitės į musų Užrubežinių 
Reikalų Departamentą ir pareikalau
ki t smulkmenų — mes pagelbėsime 
jums.

.. MES . 
SIUNČIAME 

PINIGUS

'KUR
-j. ♦ ___ ■

OTIS & CO.
TREPA1S ŽEMYN CUYAHOGA BUILDING 

PRIEŠAIS PAČTĄ.

Siunčiam Pinigus j visas Šalis Užrubežiuose.

COLLVER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street ir 1 98 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

tam reikalui.
Moterįs-motinos Lietuvės ■— 

apsvarstyki't tą dalyką tuojau; 
atsiminkit Lietuvos našlaičius, 
jų padėjimą, ir imkitės tuojau 
už darbo. Badas ir skurdas ne
laukia ; nuogi našlaičiai negali 
apsieiti; jie laukia keno nors 
širdingos motiniškos pagalbos.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

FARMA ANT PARDAVIMO 
97 akrų farma, 7 mylios nuo 
Geneva, O., 1 mylia nuo grįsto 
kelio, geras 8 kambarių namas, 
puikus skldpas, geras tvartas; 
pusė po juo skiepo, su viršum, 
geras medžių lotas, gražus sod
nas, 6 karvės, 3 arkliai, 60 viš
tų, 16 paršų, visi ūkės įrankiai. 
Išlygos $10,500. Reikia įmokėti 
$3,500. (9)
AMERICAN FARM AGENCY 
1241 E. 167 St.- Cleveland, O.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

EKSTRA NAUJYBĖ!
BROLIAI IR SESERIS 

LIETUVIAI!
AR JUS ŽINOTE, 

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

A. J. JOKŪBAITIS
327 E St., Boston 27, Mass.
(Šią knygą galima gauti ir 

“Dirvos” Knygyne)

į IŠRADĖJAI į
i i

i
Prisiųskite man savo braiži- i 
,nius išradimo išegzaminavimui. j 
Reikalaukite išradimų knygų- J, 
tęs “Patarimai Išradėjams”, ku- -|< 
T ri duodartia dykai. ( f

I Rašykite Lietuviškai savo ad- Z 
S vokatui. j*
t Martin Labiner j 
f 15 PARK ROW, NEW YORK t 
Z Registr. Patentą Adv. (Dr.) į

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

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

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 aptic- 
kerir.s parduoda 
Pzln-Zxpellerj. Ta
čiau/, v’svicna persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokit] kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

O

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Ave. & 35th St., 
Brooklyn, New York

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 užsisenčjusių 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 Elektrikos ir mano moderniškais medikaliais budais 
jus gausit geriausias pasekmes trumpu laiku.

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

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

mo tokia kaina, kokių jus išgalit mokėti.
Jeigu jūsų ligą nebūtų pagydoma, aš tų tuoj pasakysiu. Jeigu gi pagydomą,., jus greičiausių laikų 

laiku sugrįšite j savo sveikatų.

• Dr. BAILEY “Specįjalistas”
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. Nedeliomis 10 iki 1 po pietų.
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Užsiseneję Ligos Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Medicinų praktikavau per 40 metų.

©
©

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisėdėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikint; simptomus ir 
nurodyti tinkamų gydymų. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _
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 dienų iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specįjalistas
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-

Baigęs Mokslų, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas ’Chroniškų Ligų.
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* Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

SUSITVĖRĖ NAUJA LIETU
VIŲ BENDROVĖ.

Clevelanda’s nesnaudžia •— čia 
Lietuviai vis ką nors sutveria 
ir ris naudingo sau ir pakėlimui 
Lietuvių vardo. Vasario 27 d. 
susitvėrė nauja bendrovė, var
du “The Luna Bottling Co.”. 
Bendrovės kapitalas yra 50,000 
dolarių, risi Šerai “common 
stock”, po $25 kožnas Šeras. 
Bendrovė inkorporuota Ohio 
valstijoje. Jos tikslas bus iš
dirbti visokios rūšies minkštus 
šaldžius ir ru'kščius gėrimus, 
lemonadą, sodą, kvasą. Ši ben
drovės pradės pilnai savo dar
bą varyti apie gegužio mėnesį 
šią vasarą.

Luna Bendrovės sutvėrėjais, 
yra biznieriai ir šiaip vietiniai 
Lietuviai veikėjai. Kadangi ją 
vadovauja pasitikėtini žmonės 
.ir inkorporuota pagal gerų įs
tatymų (Ohio valstija turi to
kiems dalykams aštrius įstaty
mus), taigi yra užtikrinimas, 
kad bendrovė gyvuos . '

Šerai bus parduodami tiktai 
Ohio valstijoje gyvenantiems 
Lietuviams.

žiuoti, tėvus skurde paliekant, o 
čia tik pražūtį randa. Visas iš
tisai veikalas yra indomus, su
judinantis ir interesingas.

Lošimas atsibus /balandžio 3 
d., Germania salėj, 1610 E. 55th 
st. Pradžia nuo 3 vai. po pietų.

Vardai aukavusių laike Dr. 
Alseikos prakalbų tilps sekan
čiame numeryje. Iki šiolei vis 
stokavo mums vietos.

Ant Platt avė. prigėrė mo
teris maudynės kubile': ji ant 
jo pasilenkus skalbė, apsvaigo 
ir galva indubo į vandenį

Teisėjas McGannon, išteisin
tas nužudyme Kagy pereitą va
sarą, buvo pasiryžęs vėl teisti 
kitus, bet advokatų draugija jį 
privertė rezignuoti.

tuvai priduoti. Taigi palengvi- 
J nimui valdybos darbo patįs ne

vilkinant pasistengkit atsilygin
ti su stočia ir su Lietuva. Ta- 

<|da 'gausit boną, o su laiku savo 
visą paskolą atgal.

Bonai galima baigti mokėti 
senoj vietoj — Lietuvių Banke,

dyba pasižadėjo paraginti neuž- 6712 gunerior avė 
■baigusius mokėti savo skolą Lie-
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Bonų reikale. Perimdama į 
savo rankas Lietuvos Paskolos 
dalyką, nauja vietos stoties val-

“Imperator” Kitose . 
Rankose

Cunard Linija paskelbia, jog 
su jos perėmimu didžiausio vi
suose vandenuose garlaivio “Im
perator”, kuris išplaukė iš Li
verpool™ pereitą subatą, bus 
perduodama vardai 'visų pasa-

■žierių, apleidžiančių Europą, ir 
nuo visų tos linijos laivų bus 
pranešama čionai esantiems gi
minėms, kad tas ar tlas pas juos 
jau atvyksta. Taip esant, gimi
nė ar draugas jau iš kalno žinos 
apie pribuvimą jo žmogaus į S. 
Valstijų ar Kanados portą. Šis 
būdas pasirodys labai naudin-

gas, nes nebūna sunku pasaky
ti 'kada tokis pasąžierius galės 
pribūti.

Laivas “Imperatos” yra di
džiausiai ir naujausias iš di
džiųjų pasažierius vežiojančiu 
.laivų; prieš karę prigulėjo Ham- 
burg-American linijai, bet buvo 
Amerikos valdžios užlaikytas;

Bailey’s Pavasarinių Apredalu ir
Naminiu Reikmenų Išpardavimas

Daug Atpigintų 
Langinių ir Užtesalų

Daug Sutaupysit Pirkdami
Grindims Patiesalus

f
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Perkūnija. Seredoj pavaka
rėj Clevelandą aplankė tikri va
sariniai ženklai — praėjo per
kūnija su ledų lietum. Oras vi
są dieną buvo lyg vasaros — 
drėgnai šiltas ir tykus.

Vieni sako, kad kovo mėne
syje perkūnija yra ženklas ge
rų metų.
žiema 
ta.

Kiti sako, kad jeigu 
šilta, tai vasara bus šal-

Ar jūsų kūdikis gerai miega?
Jeigu ne, tai kas nors nege

rai. Gal bus neduodat jam tin
kamą maistą. Kūdikių mažiu
kai skilveliai turi būti patogu
me, kitaip jie negali miegoti.

Ant pusi. 2 šiame laikraštyje 
rasite apgarsinimą Borden’s 
Eagle' Brand Condensuoto Pie-' 
no. Iškirpk kuponą ir pasiųsk 
jį į The Borden Company, ir iš 
tenai gausi dykai instrukcijas 
kūdikių maitinimui sykiu Su 
knyga apie Kūdikių Gerovę, dy
ka.

4
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V. Kudirkos DraugystėsDr.
mėnesinis susiripkimas atsibus 
nedėlioj, kovo '6 d., 2 vai. po 
pietų, žinomoj vietoj, Flynn sa
lėj, 5309-11 Superior avė. Na
riai meldžiami atsilankyti skai
tlingai, nes yra miręs vienas 
musų draugas, Jurgis Klinku- 
nas, del kurio reikia pradėti 
rinkti duokles.

Užrašų sekr. J. Ruškis, 
3101 Church avė.

Susitvėrė našlaičių komite
tas. Pasekmėje D-ro D. Alsei
kos prakalbų, laikinis organiza- 
tivis moterų komitetas nedėlioj, 
vasario 20 d. turėjo susirinki
mą ir sutvėrė- pastovų skyrių 
Lietuvos Našlaičių šelpimo ko
miteto. Valdybon išrinkta šios: 
Pirmininkė — B. Pašakarnienė, 
Raštininkė — D-rė Vitkienė, 
Fin. rašt. J. M. Baltrukoniutė, 
Iždininkė A. Aksomaieiutė

Visos moterjs prikviečiąmos 
prisidėti prie to skyriaus ir sy
kiu darbuotis parėmimui nuo 
karės nukentėjusių Lietuvos na
šlaičių. Komitetas laikys nuo
latinius susirinkimus ir rengia 
ką nors pakėlimui iždo, kad ga
lėtų pradėti našlaičius šelpti ir 
darbu, o ne tik šelpėjomis iš 
vardo vadintis.

PRANEŠIMAS
DR. P. J. HUGHES 

DENT1STAS ‘ 
Jūsų Draugas.

Pradėjo praktikuoti 
dantų gydymą ir 

taisymą
Atdara bizniui 

kasdien nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare. 

, Nebūna atdara 
Nedeldieniais.

Geriausias Garan
tuotas Darbas.

Kairios Teisingos.

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Kampas E. 20 gat.
Tel. Prospect 2597 

jūsų draugas,
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TMD. 20 kuopa ruošia ant po- 
velykio didelį teatrą — statys 
scenoje keturių veiksmų dramą 
“aLimčs Jieškotojai”. Veikalas 
atvaizdina Lietuvos jaunuolių 
aklą užsigudimą Amerikon va-

PARSIDUODA NAMAS — Iš 
priežasties apleidimo miesto 

parduosiu dviejų šeimyną namą, 
po 7 kambarius, su maudynėm, 
elektros šviesa, skallentos sto
gu. Kaina $5,450. Atsikreip- 
kit 1124 E. 77th St. Viršuje.
PARSIDUODA keturių kamba

rių rakandai, pigiai. Prieža
stis pardavimo: išvažiuoju į ki
tą miestą. Kreipkitės pas A. 
Bernotas, 3333 W. 123 St. West 
Park, Ohio. Reika važiuos Lo
rain karu.

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės į mafąo Ap
tiekę bile kada.

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave., S- W.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K
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Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.
<►i <►
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JOSEPH P. SABEL
----- REAL ESTATE IR INSURANCE — NOTARY PUBLIC—- 
Išdirba visokius legalius popierius ir paliudymus kaip čia taip ir 
del Europos ir parduoda visokias ukes Ohio valst. Patarnauju 
savo vientaučiams visokiame reikale. Norėdami atvažiuot j Young- 
stowna pirma galit su manim susirašyti, o gausit informacijų.

Ofisas 507 MAHONING BANKj BLDG. YOUNGSTOWN, O.
- Telefonai: Bell' Main 95. Automatic 6656

t <► o <► o

$1.95 Marquisette Langams Užtiesalai
Padirbti iš gero tvirto marquisette audimo, gražiai 
apsiuleti ir apsiūti mezginiais, penkių skirtingų pa
traukiančių pavidalų. Pora ____________________$1.38
$4.50 Raukuoti Grenadino Užtiesalai
Gražiais patraukiančiais taškuotais pavidalais, pa
dirbti plačiais keturių colių kvoldais. Labai atsa-, 
kančio darbo. * Pora _____ _______________ i_____ $2.79
$14.95 iki $16.95 Lacet Arabiški ir Pointe 
de Gene Užtiesalai
Labai gražių pavidalų, apsiūti ant Francuziško 
mezginio, ir šie langams užtiesalai tinka prie gra
žiausių namų langų papuošimo. Pora _________$9.88
$5.00 Filet Megstiniai Langams Užtiesalai
Dailiai mezginiais apšiulėtais kraštais ir išlenkto
mis siūlėmis apsiūti. Gražus ir geros rūšies balta 
ir kitokia spalva. Pora____ __■_________________ $3.69
$6.95, $7.95 ir $8.50 Naujausi Užtiesalai
Jų tarpe yra mezginiais apsiūti Quaker išdirbinio 
užtiesalai, taipgi plono-voile ir marquisette ir ran
dasi keliolikoj įvairių pavidalų; Pora ____________$4.79

MES nupirkome ketvirtdalio milijono dolarių vertes 
grindims patiesalų ir pasiūlome juos Cleveland© 
pirkėjams tik mažyte dalele tos kainos kiek mums 

atsiejo; visi patiesalai abelno išdirbimo mierose ir gerai 
žinomų tos rūšies išdirbinių įstaigų.

LAKEWOOD ROYAL WILTON 
PATIESALAI

Mieros 9x12 pėdų. Visi naujų pavidalų; lino siū
lais suausti; jų tikrą kaina yra $108.50, musų 
atpiginta kaina šiame Išpardavime po ____ $71.50

8. 3x10. 6 pėdų. Tokios počios rūšies ir išdirbi
mo. Musų numažinta kainą $102.50. Šiame 
Išpardavime jie po_______________________ $67.50

f

$3.00 UŽ DYKĄ!!!
Tai negirdėtas daiktas, kad kas nors duotų net ?3 visai dykai; vię- 
nok mes duodam! Prisiųskit mums $3, o mes siuntinėsim jums vL 
są metą MEILĘ IR ŠEIMYNĄ IR SVEIKATOS SARGĄ — tai di
džiausią. geriausią ir gražiausią mėnesiui laikraštį, kuriame telpa 
mokslo, sveikatos, meilės straipsnių; telpa puikiausių juokų; telpa 
žavejančių artistiškų paveikslų; telpa gerų eilių ir vaizdelių. Gi 
prie to prisiųsim jums didžiausią ir naujausią knygų katalogą, iš 
kurio'pasirinksite už $3 knygų, kurias gaunate visai dykai, tai yra 
kaipo dovaną prie laikraščio. O tai juk reiškia, kad

Už $3.00 Gaunat $6.00
ARBA $3 GAUNAT VISAI DYKAI!!

Pnigus siųskit banko čekiais, money arba ekspresų orderiais; siųs
dami popierinius dolerius, laišką visados užregistruokit Adresas: 
AL. MARGERIS, 2023 ST. PAUL AVE., CHICAGO, ILL. Dept. 6.

I 
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$2.95 Filet mėgsti Užtiesalai 
Patraukiančiuose pavidaluose 
Apsiulėti mezginių kraštais. 
Pora po ................ ■
$3.49 Voile Užtiesalai 
Filet vidus ir mezginiais ap- 
siulėta kraštai. Taipgi voile 
užsielasai apsiūti apvalais ku
tais. Pora po .........
$1.49 Marquisette 
Užtiesalai
2>/į jardo ilgio. Išsiulėti gra
žiais pavidalais. Tiktai baltos 
•spalvos. Pora ..........■

$1.49 ir $1.69 Mėgsti
Užtiesalai
Filet ir naujausių audinių di
delis pasirinkimas pavidalų. 
Pasidarys gražus užtiesalai. 
Jardas po ...............
9,8c Filet Mėgsti Užtiesalai
Gražių marginių per visą ir 
šiaip visokių pavidalų. Balti 96c 
ir gelsva svalpa. Jardas ..
39c Filet Mėgsti Uktiesalai
Drūtos rūšies ir gražiuose 
pavidaluose. Jardo pločio. 27c 
Parsiduoda jardas po ........
59c Grenaridno Užtiesalai
Jardo pločio: Daugybėj mar
gų išdirbinių ir pavidalų. Ge
riausias darymui kvolduotų 
užtiesalų. Jardas po .., .
35c Pusiau Langiniai
Gražus tinkamas' audinis, 36 
colių pločių. Visokiais margi
niais ir pavidalais. Kolei šio 
išteks, jardas po ........
29c Užtiesalams
Marquisette audinis
Mercerizotos rūšies vieno jar
do pločio. Yra balta, gelsvą i r| yie 
rusva spalva. Jardas ....
$4.50 ir $4.95 Kitokie
Lentynoms užtiesalai , 
Pilnai 50 colių pločio. Gražių 
Verdure pavidalų ir malonių 2.97 
spalvų. Jardas po ......

48c Balta Stalams Klijonka
Geros rūšies, 1%. jardo pločio. 
Sukirpta ir suvyniota išsineši
mui. Vienas kožnam pirkėjui. 
Jardas parsiduoda po ....

• BAILEY’S—PENKTOS GRINDYS

1-88

2.38

98*

38c

19c

24c

$1.95 Importuoti
Užtiesalams Grenadinai
72 colių pločio. Galima gauti 
dvejuose pavidaluose su dve
jopos rūšies taškais. Parsi- 1.49 
duoda jardas po ........
98c Nešuntami Lentynoms 
Tiesti Audiniai
Pilnai jardo pločio. Merceri- 
zuotos rūšies 'gražių įvairių 
spalvų. Daugelis iš ko pasirin- 07c 
k'ti. Jardas po ..........

69c Venspalviai Lentynoms 
Tiesti Audiniai
Tvirtom spalvom mėlina, roži
nę; ruda ir žalia. Geros merce- 
rizuotos rūšies. Jardas ....
39c Cretonne Audimas
Didelis skyrius pasirinkimui 
ir gražių pavidalų. Puikių iš
didžių spalvų. Vieno jardo plo
čio. Jardas po ..................

39c

26c

98c Abipusis Užadngalams 
Audinis
Gražus lentynoms ir šiaip už
dangalams audimas tamsaus 
išdirbimo .Vieno, jardo pločio.
Jardas po .......... '.. . .........

68c

26c

19c

39c Zira Audinis
Arba spausdintas marquisette 
patraukiančio uždangalam ma- 
teriolo. Šviesių ir tamsių spal
vų.' Verdure pavidalo. Jardas

29c Mezginais Apsiulėtas 
Etaminas
Storai išsiūtais kraštais ir 
mezginiais, keletoj pavidalų. 
Jardas po ...............

79c Nepermatomi Langams 
Uždangalai
Miera 3x6 pėdas. Visokių" tin
kamų spalvų. Ant gerų volu- 
■kų. Šie skaitosi antros rūšies, 

■ bet jų negerumai visai menki 
ir nepatėmijami. Apribota po 
6 kožnam pirkėjui. Parsiduo
da po .........

$2.95 Langinių Užtiesalų. _ 
Džiovinimo Temtpuvai
Tvirti rėmai, išdžiovinto me
džio. Pritaikomi bile didumui. L 88 
Parsiduoda po ..................

63c

Alex Smith’s Geriausia Besiuliai Axminster Patiesalai —
Tai yra Yonkers rūšies. Puikiais pavidalais. 
Mieros 9x 12 pėdų. Musų kaina $7-3.50. Šia
me išpardavime po___________________ >_____ $51.00

Alex Smith’s Besiuliai Wilton Patiesalai —
Kolonialės rūšies. Visi reguliariame stovyje; 
puikiuose pavidaluose. Musų $67.50 rūšies.
Šiame išpardavime po___________ __________ $49.00

Alex Smith’s Axminster Patiesalai —
Miera 9x 1 2 pėdų. Visi puikiausiame stovyje, ge- 

liuoti ir Persiško pavidalų. Aprubežiuota po vie
ną kožnam pirkėjui. Kolei iš 100 jų tenka-$29.00

Hartford Firth ir Magee Brussels Patiesalai —
Visi besiuliai ir labai puikus. Patinkamų pavida

lų. $31.50 iki $35.00 rūšies. Kolei iš 150 jų 
dar ištenka. Po vieną kožnam pirkėjui---- $19.50

Stori Besiuliai Axminster Patiesalai —
Miera 6x9 pėdas. Daugybėj visokių pavidalų. $35 

rūšies. Šitie yra sužymėti kaipo ne visai gera
me stovyje. Visai specialiai po__________ $22.00

Alex Smith’s Besiuliai Axminster Patiesalai —
Miera 9x 1 2 pėdų. Persiški ir kvietkuoti pavidalai.

Visi atsakanti kaip reikia. Musų $48.50 rūšies 
šiame pardavime yra'po_____________ _■____$37.00

1000 Magee Velvetinių Patiesalų —
Miera 27x54 coliai, kvietkuoti, Persiško ir su gy

vulių paveikslais paviadlai. Musų $3.95 rūšies 
parsiduoda dabar po _____________________ $2.39

$1.95 Velvetiniai Laiptams Mušti Užtiesalai —
27 colių pločio. Senos rožės, Japoniškos mėlinos ir 

rusvos spalvos. Naujais marginiais pavidalai. 
Jardas parsiduoda dabalr po ________________$1.38

5000 Cocoa Prie Durų Tiesalai —
Miera 14x24 coliai. Gerai pašiaušti kojų nutryni

mui šepečiai,, tvirtai padaryti. Musų tikra kai
na $1.39. Apribota po 2 kožnam pirkėjui.______ 79c

VISAS VAGONAS GRINDIMS TIE-
SALŲ — Linoleum pavidalų. 
Kiekvienas jardas geraos rū
šies. Pjaunam, perkantiems iš 
rolo. Musų 98c. rūšies. Par- 
rolo. Musų 69c. rūšies. Par
siduoda jardas po ........

39c

STORI AXMINSTER PATIESALAI 
miera 27x54 colių. Visokių rū
šių išdarbis. Tie yra dalimai 
negeri. Musų $5.95 rūšies 3.58 
parsiduoda dabar po ....

$1.49 COLONIAL AUDIMO PATIE
SALAI—miera 27x54 coliai.
Dailių pavidalų. Galima nau- 1.10 
doti abiem pusėm Po ..

BAILEY’S—PENKTOS GRINDYS
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6000 JARDŲ BRUSSELS LAIPTUS 
NUTIESTI KARPETAI —27 colių 
pločio. Taipgi tinka ir tiesti po 
priemenės. MuSų 98c. rūšies. 58c 
Uarsiduoda jardas po ...

NAIRN’S TVIRTAS LINOLEUM—
Gražių marginių išvaizda; yra 
ir medžio pavidalo marginiai'. 
Parsiduoda iš rolo. $1.75'iki 
$1.95c. ruišes parsiduoda da- J.24 
bar jardas po .■.......... ”,

CONGOLEUM GOLD SEAL 
‘TIESALAI—Vienam šmote, 

visi geram stovyj. Pasirinki
mui yra iš ko. Miera 9x12 pė
das. Musų $16.95 rūšies. 12.50 
Parsiduoda po

PA-

su pirkiniais 10c. ar augciau


