
"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 .......................... ■
Canada and Mexico . ..............
Lithuania and other countries ...

Advertising rates 'on application.
’’DIRVA”

7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė CIevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata:

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

’’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 5 KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, VASARIO-FEbT3, 1922 METAI VII (VOL. VII)

Įsteigta Lietuvių Politinis Iždas
Chicagiečiai Sudėjo $1031

CHICAGIEČIAI GAUSIAI ATSILIEPĖ ANT 
NAUJAI PRADĖTO POLITINIAI-KUL- 

TURINIO TAUTININKŲ DARBO

TIKIMA ŽYMIŲ SVE
ČIŲ Iš LIETUVOS 
Chicagos konferencijoje V.

K. Račkauskas pareiškė jog
■ galima pilnai (tikėtis neužilgo 

Amerikoje sulauksime Kapi
tono Natkevičiaus, Steigiamo
jo Seimo Sekretoriaus, arba 
buvusio -Premjero Dr. K. Gri
niaus.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gausi Didelio Darbo 
Pradžia

Chicago, III. — Sandaros 
Seime (lapkričio mėn.) rink
ti žmonės suvažiavę Chica- 
gon sausio 27—28 dd. įkūnijo 
Lietuvių Tautinį Iždą Ameri
koje, sudarė statutą, ir sau
sio 
dos 
net

Bėgyje pereitos savaitės Ohio 
valstijos industijos neparodė žy
mių padidėjimų išdirbiniuose. 
Plieno pirkimas Youngstowno 
distrikte 'buvo kaip pirmiau.

Gelžkeliars prekių vežiojimas 
vis eina lėtai, KielT biskelį pa
didėjo iškasimas anglies.

Pennsylvania gelžkelis užda
rė keturias savo dirbtuves sa- , 
vaitei ar ilgesniam laikui.

Sandusky, O., po susitaikymo,'
sugryžo darban 200 stiklo dar- tuvių Tautinės Sandaros Pre

zidento V. K. Račkausko iš New
1 d. darbinirr- Yorko sukvietimu. Chicagoj at- 
nuoš. ' sibuvo Sandaros , Seimo rinktų- 
, • ,, ,, jų atstovu suvažiavimas nusta-xiiicvuic, xkv., kasyklos eks- , , . .plozijoj užmušta keturi darbi-j Pamat« Ir sutvarkymui 

nįnkai. Nežinia kiek kasykloje darbo to Amerikos Lietuvių 
buvo ir kiek daugiau 'bus žuvę; istorijoje fakto kuris, reikia ti- 
keturi išimta po eksplozijos. kėtis, žymiai .pakreips visą mu-

E. Liverpool, O., prisirinkus' sų čionaitinę politiką 'ir kultūrą 
namuose* palaido gazo, eksplozi-| ir sykiu veiks ant visos Lietu- 
joj sužaista 9 darbininko šeimy-iV03. 
nos nariai įr įnamiai.

Anglijoje valdžia bedarbiams y g Račkauskas 
moka po daugiau negu jie gau- . - -- "■1
davo algų laike darbo.

Nebraska City, Neb., mėsiny- 
čių darbininkų streikui ir riau
šėms tęsiantis atsiųsta miVrija.

j E. St. Louis, Oklahoma City, 
Chicagoj, Omaha, Sioux City, 
Denver ir Kansas City streikuo
ją mėsinyčių darbininkai, 90 jų 
nuošimtis, nubalsavo lakytis ir 
negryžti atgal į darbą. Strei
kas einą, nuo gruodžio d.

Illinois distrikto angliakasiai 
nutarė šelpti Kansas City strei
kuojančius angliakasius, nežiū
rint kad angliakasių unijos pre
zidentas aniems streikuoti už
draudė.

Findlay, O., akmenų skaldyk
loj dinamitui ėksplodavus žuvo 
du darbininkai.

Ohio valstijos angliakasjklų 
operatoriai priėmė naują suma
žintą darbininkams algų skalę ir 
ją pasiryžę įvesti nuo balandžio 
Į d. Darbininkai 'prieš1 tai pa
sirengę kovoti. Bus laukiama 
ką tame reikale nutars Indiana- 
polio visos Amerikos angliaka
sių unijų konvencija.

Pihnu kartu bėgyje 30 metų 
operatoriai paruošė angliaka
siams savo algų išlygas.

.Daug- New Yorko .streikuo
jančių siuvyklų darbo atlieka-

' ma CIevelande: iš teYiai siunčia^ I 
ma čia siuviniai ir Cleveland© 
siuvyklos užversta darbu.

29 d. Chicagiečiai valan- 
laiku tan Iždan sudėjo 

$1031.

Lietuvių Tautinio Iždo Pradžia.
Sausio 27 d., Amerikos Lie-

tininkų.
Cleveland© spaustuvėse numa-j 

žinta nuo vasario 
kams algos po 10

Pineville, Ky..

šoje konferencijoj dalyvavo: 
Sandaros 

I Prezidentas, iš New Xorko, su 
įgaliavimū atstovauti “Tėvynės” 
redaktorių S. E. Vitaitį, Sanda
ros Seimo rinktinį; K. S. Karpa
vičius, Sandaros Litęratinės Ko
misijos narys, iš Cleveland©; 
Įįgaliavimai Chicagiečfams buvo 
I nuo: V. Čekanausko iš Worces
ter, Mass.; nuo p. Grinienės iš 
Philadelphijos; Chicagiečiai Sei
mo rinktiniai buvo šie: Dr. K. 
Draugelis, Dr. A. Zimontas, K. 
Vilkas.

New Yorke apsiveda 23 m. 
amžiaus Rusas su 45 m. amž. 
ifiašle iš' Chicagos; ji turi pąso- 
gos 40 milijonų dolarių.

'Yorke influenza .pradėjo 
epidemiškai: ant dienos 
■po 40 žm.--  *Kruvina Kova Egipte .

Egipto riaušėse .prieš Angli
jos kariumęnę užmušta 190 žm. 
Revoliūcijonieriai buvo užėmę 
sostinę Kairo.

' New 
siausti 
miršta

Popiežiaus; .Turtai
Miręs popiežius Benediktas 

paliko grynų pinigų $185,000.

Ištremto buvusio Austrijos- 
Vengrijos imperatoriaus Karo
lio žmona lankėsi švencarijoj 
pas savo sergantį sūnų. Leidi
mą atvykti nuo Madeira salos 
vargu vos išgavo; Bet ilgai ne
galėjo pas sūnų būti , delei tū
lų buvusių po Austrija tautų 
reikalavimo ją prašalinti, bijo
ma Karlistų naujo sukilimo.

Prezidentas Harding priešin
gas mažinimui karinio laivyno 
jūreivių skaičiaus.

Naujos Organizacijos 
Vardas

Akivaizdoje to kas dėjosi
, staraisAnetais Amerikos Lietu

vių tarpe — 'baisus išnaudoji- 
| mas visuomenės rinkimu pinigų 
. i vienokiems- tikslams, užmirši- 
■ mas Lietuvos žmonių kultūros, 
' apleidimas vargstančių po sve

timu ir savu jungu — reikalin
ga buvo progresivesnei musų 
visuomenės daliai rasti 'kėlią pa
gelbėti žmonėms iš tų pinklių 
išeiti kultūrinimų ir švietimu jų. 
Tam tikslui, Sandaros Seimo nu
matymu, nutarta steigti tokią 
organizaciją kuri atsakys visam 

(darbui ir jį atliks teisingai, są- 
i žiningai.

Tos organizacijos vardas — 
LIETUVIŲ TAUTINIS IŽDAS 
AMERIKOJE/ 
tus, principus ir tvarką suži
nosite tuojau.
imtis už darbo, kaip tą padarė 
Chięagiečiai, valandos laiku ju
dėdami $1031, nors- vakarienė
je dalyvavo tik 100 žmonių.

Iždo Valdyba
Pirmininku išrinkta plačiai 

žinomas Amerikos Lietuviams 
tautininkams ir visoms srovėms 
tautininkų darbuotojas Dr. K. 
Drangelis iš Chicagos. Visi at
mename jį daug dirbus prie bu
vusio Liet. Neprigulmybės Fon
do, jis buvo vienas iš sumanyto
jų Kalėdų Eglaitės-kuriai Ame
rikos tautininkai sudėjo tūks
tančius dolarių, ir jis yra vie
nas iš aktivių veikėjų Chicago- 
je kur tik stoja 
simas.

Iždininku tapo 
tas, Chicagietis, 
metų žinomas darbuotojas Tė
vynės Mylėtojų Draugijoje, Su
sivienijime, ir jo darbai žinomi 
Chicagoje per metų eiles su at
sidavimu savo žmonėms, savo 
tautai. _ -

pa-

Apie jo pama-

Dabar lieka tik

Lietuvos klau-

Dr. A. Zimon- 
nuo daugelio

Sekretorius — K. p. Karpa
vičius, “Dirvos” redaktorius, iš 
Cleveland©. Veikiantis sekre- 

. torius M. J. Damijonaitis, Chi- 
cagietis, kurio vardas ir dar
bai iš senų laikų musų tarpe 
užtikrina jog ir vėl jis dirbs su 
atsidavimu.

L. T. Iždo vice pirmininkais 
ir savo sričių vadovais bus šie:

V. Čekanauskas iš Worceste- 
rio, žinomas Nauj. Anglijos vei
kėjas tautinėje dirvoje.

P. Grinienė, iš Philadelphijos, 
narsi tautininke ir prakilni 
vynės reikalų gynėja.

S. E. Vitaitis, “Tėvynės” 
daktorius iš New Yorko, nuo
nesnių laikų jau žinomas dar
buotojas, kalbėtojas ir gynėjas 
Lietuvos teisių.

K. Vilkas, iš Chicagos, pla
čiai žinomas toje Lietuvių sos
tinėje’ ir rytuose,\ dirbęs daugel | 
metų Brooklyne ir apielinkėse.

/Kaip Iždas Bus Auginama 
/L. T. Iždas savo darbą varys 
is aukų ir narinių mokesnių su
imtų iš Amerikoje, Kanadoje ir 
Pietų Amerikoje bei kitose šaly
se gyvenančių 'Lietuvių.

S. V. Nežino ką Daryt su 
Šaukimu į Genoą

"Washington. — Sausio 28 d. 
Suv. Valstijų Saldžia gavo už- 
kvietimą dalyvauti) visos Euro
pos ekonominėj ^konferencijoj 
Genoa mieste, vienok" į ilžkvie- 
timą dar nedavė atsakymo. Ga
lutino Amerikos nusistatymo į 
tos konferencijos klausimą visai 
dar nepadaryti, nors daugelio 
manoma kad ši šalis butų ma
žos reikšmės Europai prie da
bar esančių aplinkybių užrube- 
žiuose.

Konferencijos tikslą^ yra:
Peržiūrėjimas būdų .pastaty

mui Cannes konferencijos prin
cipų į veikmę.

Įvedimas Europoje taikos,ant 
tvirtų pamatų.

Persvarstymas būdų reikalin- 
Igų atgavimui pasitikėjimo be 
peržengimo esančių sutarčių.

Finansiniai klausimai.
Ekonominiai ir .komercialiai 

klausimai.
Transportacija.
Rusai į Genoa vyksią disku- 

suoti apie faktus, o ne apie prin- 
Icipus, ir daugelio menama jog 
Rusų atstovų dalyvavimas Ge- . 

Rusai Gryžta į Kani- noa konferencijoj bus pradžia ,

tė-

re- 
se-

balizmą
Ryga. — Iš bado distriktų at

ėjo žinios, jog Rusai pradėjo val
gyti Amerikos maistu nupenė
tus vaikučius, žmohės iš badų 
tiesiog virto kanibalais, 
nios privertė bolševikų 
torių organizaciją čeką 
vaikus'kurie turi Amerikos mai
sto korteles.

Pugačeve, Samaros gub., at
sidarė nesenai valgykla ir pra
garsėjo skaniais mėsų valgiais. 
Ją ėmė lankyti ir bolševikų vir
šininkai. Dabar dvi moterįs 
valgyklos savininkės suimta ir 
Ček^ turi prieš jas liudymuš po
ros vaikučių liekanas.

Kitoj vietoj, irgi Samaros g., 
pranešama jog dešimts svarų 
virintos žmogiškos, mėsos buvo 
išmainyta ant javų. Pakeliuose 
kaip kur randama negyvų žmo
nių su išpjaustytomis mėsingo
mis dalimis. Slavenkoj viena 
moteris padalinus savo 13 me
tų amžiaus dukters mėsą tarp 
kitų savo vaikų. Rosta skelbia 
jog tai nesą kraštutiniai atsiti
kimai, tai esą paprasta. ,

Ligos, šaltis ir badas grąsina 
iki žiemos galo išnaikinti mili
jonus Rusų. /

Tos ži- 
inkvizi- 
saugoti

Vokiečiai Duoda Bolše- 
vikams Kreidtą

Maskva. — Oficialia spaudos 
biuras praneša jog Rusų centre
line kooperativų organizacija 
pasirašė prekybos sutartį 
Vokįečių firma ant kredito 
500,000,000 markių.

su 
už

Mirė Garsus Tyrinėtojas
Montevideo, Uruguay (Pietų 

Amerika), — Sausio 5 d. ant 
savo laivo- mirė garsus pietinio 
poliaus jieškotojas Anglas ,Sir 
Shackleton. Shackleton gimė 
1874 m. Būdamas laivyne jis 
dalyvavo ekspedicijoj j ieškoti 
pietinio žemės poliaus. Pietinį 
žemgalį ..tyripeti jis daug sykių 
paskiau vėl buvo nukeliavęs ir 
visi jo ištyrimai yra moksliškos 
svarbos; taipgi yra parašęs ke
letą'knygų apie tai. Dabartinė
je kelionėje jis išbuvo keturis 
mėnesius, nepasiekęs dar galo 
kur norėjo nuvykti.

Rezignavo Chinijos premje
ras Liang ših-Yi.

sudarymo $400,000,000 pasko
los Rusjjai kas'metai; tūli eks
pertai rengiasri-rprirodyt jog ki
tų šalių 'kišimąsi į Rusiją pra
eitais visais metais po karės, 
toms šalims kainavo — ir vėl 
kainuotų — tiek kiek Rusija 
yra joms skolinga.

Genoa Konferenciją Esą 
Lems Europos Ateiti
Londonas. — Anglijoje pla

čiai manoma jog Genoa konfe
rencija be jokios abejonės bus 
nusprendėja vienokiu ar kitokiu 
budu ar Europa ir kitos pasau
lio dalįs, paliestos Europos ap
linkybėmis, turės progos laips
niškam atsigaivinimui, po nau
jų taikių pasitarimų ir ekonomi
nio sutvarkymo. Jeigu ji to ne
įstengtų, viskas 'bus nusmerkta 
neapribotam moraliam ir indus- 
trialiam su’trunijimui kas pa
sibaigs mirtimi Senos civilize 
cijos. Suvienytos Valstijos,- sa
ko Anglija, ir vėl, arba bus va
dovės ir nulėmė jos arba atsi
liks huo to svarbaus žmonijos 
likimo nulėmimo.

Barbariška Kova Kare-' 
Ii joj

Hensingfors. — Iš Suomijos 
sostinės ateina žinių apie Bušų 
bolševikų (kovą prieš Karelijos 
gyventojus. Karelija yra šiau
rėje Rusijos, prie Baltųjų jūrių 
ir Suomijos rubežiaus. Raudo
noji armija, kuri daugumoj te
nai susideda irgi iš Karelijos 
žmonių, savo priešus-baltuosius 
gaudo, žudo ne tik šautuvais ar 
kulkosvaidžiais bet ir nuplėšda
mi žmonėms drapanas sukiša į 
aketes ir tuoj užsaldo nenuskan
dinę. Iš kitos puSės, bolševikai 
taip skundžiasi ant saVo priešų.

Maskva. — Rusija ir Rumani- 
ja ir po šiai dienai veda karę 
per notas ir telegramos, po to 
kaip tik Rumanijai atiduota Be
sarabija. Parubežių gyventojai 
del tų notų įsibauginę ir vis lau
kia kada kils Rųsų-Rumanų ka
rė.

Suv. Valstijose arklių skai
čius -yrą 20 nuoš. didesnis ir 
mulų skaičius beveik du sykiu 
didesnis kaip buvo 25 m. atgal.

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Washington. — Daugelio spė
jama jog Washington© konfe
rencija pasibaigs apie šios sa
vaitės galą, gal vasario 3 ar 4 d.

Konferencijos užsibaigimą ar
čiau prives Chinų ir Japonų su
sitarimas šahtungo gelžkelio 
klausime^

šiose dienose dar svarstys ga- 
zų ir submarinų klausimą.

Chinų-Japonų derybos šan- 
tungo klausime tęsėsi labai ne
rangiai; pereitos savaitės gale 
visa konferencija turėjo nieko 
neveikdama laukti 'kals iš jų ta
rybų išeis, ir tikėtasi Preziden
to Hardingo į tas derybas įsi
maišymo.

Galutinos instrukcijos iš To
kio davė Japonijos delegatams 
padaryti reikalingas sutartis Pa- 
cifiko klausime, kame penkios 
valstybės susitaria saugoti sa
lų nepaliečiamybę. .

Italijos valdžios prisiųsta pa
siūlymas konferencijai kad 'bu
tų nutarta uždrausta įvežimą į 
Chiniją kariškų įnagių.

Sniegas {laužė Teatrą, 
Užmušta 115 Žm.

Washington, D. C..— Sausio 
28 d., užėjus dideliam sniegui ir 
apvertus budinkų stogus, vienas 
[teatras sugriuvo — įlūžo stogas 
laike perstatymo, kuomet buvo 
300 publikos, ir visi beveik vi
duje buvę nukentėjo: apie 115 
žmonių mirtinai žuvo, virš 135 
sužeista. Knickerbocker krutan
čių paveikslų teatras turi vietos 
del apie 2,000 žmonių, tik ant 
laimės stogo {griuvimo laiko bu
vo visai mažai \ suėję. lĮelei to 
kad tas teatras yra vienas iš 

, gražiausių Washingtone,' jame 
buvo laike nelaimės daugelis ir 
valdžios žmonių, 1 
šalių atstovų atsilankę kurie ir 
nukentėjo.

Sniego prikrito apie tris pė
das storio visose rytinėse ’ 
tijose, Atlantiko pakraščių.

1888 
1911 
1847 
1876 
1887
1913 
1909 
1903 
1836 
1887 
1908
1881 
1919
1912 m. Ispanijoj

TUOJ BUS SUDARYTA NAUJA MINISTERI
JA. Č.-SLOV AKIJA PRIPAŽINO LIETUVĄ.

Galvanauskas Tvers 
Naują Kabinetą

Washington, sausio 28 d. 
(Elta). — Lietuvos Respu
blikos Prezidentas Stulgin
skis pavedė sudaryti naują 
Ministerių Kabinetą buvu
siam delegatui prie Tautų 
Sąjungos, Ministeriui Gal
vanauskui. Galvanauskas 
ajpsiima sudaryti nepartinį 
darbo kabinėtą.

Ernestas Galvanauskas, su-jmu Tautų Sąjungos Tarybos 13 
irusio Griniaus Kabineto narys, 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeris, buvo lapkričio 25 d. 
sužeistas bombos sprogimu jo 
kambaryj, kurią- nežinomas pik- 
tadaris nakties laiku įmetė. Jis 
jau pasveikęs.

Naujas Pripažinimas
Washington, sausio 25 d. 

(Elta). — čeko-Slovakija pri
pažino Lietuvą de jure.

Lietuvos Atsakymas T.
S. Rezoliucijon

Washington, sausio 25 d. (El
ta). — Sausio 21 d. Lietuvos 
vyriausybė atsakė Tautų Sąjun
gai kad ji priima su pasigailėji-

Grąsina Sušaudyti Su
imtus Veikejds

Washington, sausio 27 d. (El
ta). — Sausio 19 ir 20 dd.'ir 
vėliau Lenkų buvo padaryta Vil
niuje kratų Lietuvių ii-Gudų įs
taigose ir -privatiniuose butuo
se ir šie asmenįs buvo areštuo
ta: Lietuviai — Mikolas Biržiš
ka, inžinieriui V. Biržiška, Au- 
gustaitis, Randomanskis, inži
nierius Šulcas, Stądzevičius, Mi- 
čiulis, Insoda, Mileris, Kanau
ninkas Kukta, Marcišiauskaitė, 
Grakauskas, špokas, Vaičiūnas, 
ligonis Simaška; Gudai: Harec- 
ki, Jeremįč; Karabač, Murin, 
Prokulevič, Voleiša, Rodzevič, 
Michalevič, Poliško, Dubina, Ja- 
k u beck i ir Sivicki.

d. sausio rezoliuciją kurioje Są
junga pareiškė kad ji atsisako 
toliau Vilniaus 'bylą svarstyti. 
Diplomatiniai ir konsulariai ry
šiai su Lenkija 'bus užmegsta 
tik tuomet kaip susidarys tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos, kaipo ne
priklausomų suverenių valsty
bių, tarptautiniai santikiai.

Lietuva nesutinka pravesti 
naujos demarkacijos linijos. At
sitraukiant iš Vilniaus Tautų 
Sąjungos- Kontrolės Komisijai, 
Lietuva prašo paskirti jos vie
ton Komisarą.

Etninių grupių apsaugojimui 
Vilniuje, Lietuva priims Tautų 
Sąjungos parėdymą.

Protestas Del Teroro 
Vilniuje

Washington, sausio 28 d. (El
ta). — Sausio 26 d. Lietuvos

taipgi ir kitų,>va^ž’a Pas*unt® Tautų Sąjun-
gai protesto notą del Vilniaus 
Lenkų areštų bei teroro prieš 
Lietuvius ir Gudus.

vals-

m.
m. 
m. 
m. 
m;

Kitos Teatrų Nelaimės
Oporto žuvo 200
Rusijoj
Petrograde
Brooklyne
Anglijoj

m. Columet, Mich.
Meksikoj
Chicagoj
Petrograde
Paryžiuje
Boyertown, Pa.-
Viennoj
Francuzijoj

m.
m.
m.
m.
m.
m.

100
100

rc

PINIGŲ KURSAS
Vasario 1 d. 

marki ų-auksinų 
Lenkų markių

Siūloma Toliau Derėtis 
del Vilniaus

' Washington, .sausio 28 d. (El
ta). — šiandien Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministeris, Prof. 
Jurgutis, pasiuntė Lenkų Vy
riausybei Varšavon notą tokio 
turinio:

Tautų Sąjungai atsisakius to
liau tarpininkauti, Lietuva siū
lo tiesiogines derybas Vilniaus 
ginčo išrišimui, bet su sąlyga 
jeigu bus išpildyta Suvalkų su
tartis. Dabartiniai Vilniaus Rin
kimai, kurių nepripažino Tautų 
Sąjunga ^ir kurie negali būti 
žmonių valios pareiškimu, netu
ri būti imama domon. Vilniaus 
gyventojų valia galėtų būti fak
torium tik abiem vyriausybėm 

51c [susitarus del jos pareiškimo bu- 
4c dy-

200 
295 
200 
f 72 
250 
575 
700 
L75 
170 
640 
$80 
įso

Žiemos Švelnumas
Kas į stebuklus tiki sakytų 

jog šią žiemą gamta pati užjau
čia šios ašarų pakalnės gyven
tojams. Iki šiolei Suv. Valsti
jose” dar kaip nebuvo didelių šal
čių, kas turi ekonominės ir so
ciologinės reikšmės. Didėles be
darbės išstatė daugybę biednes- 
nių žmonių ant vargo kranto, 
viskas ‘brangu, pragyvenimas ir 
kuras, na bet iki sausio pu»ės 
kuro 'mažai tereikėjo. Buvo Įte
ktas dienų savais protarpinis 
šaltesnių, vienok ilgai nesilai* 
kė, ištaiga užėjo atkritis ir oras 
vėl užsibuvo švelnus.

Miestuose oro švelnumas pri- 
gelbėjo sumažinti ir bedarbių ei
les. Daug užbrėžto budavoji- 
mo, darbo nebuvo sutrukdyta, 
kas turėtų būti jeigu oras bu
tų žiauriai šaltas, kaip yra bu
vę seniau, ir net visai artimi >je .. 
praeityje. 1917-8 žiema 
gana smarki, toki buvo ir 
20 žiema;

Oro švelnumas žiemos 
gelbsti žmonėms išvengti 
lių sirgimų, 
nuo plaučių 
panašių ligų 
žesnis.

ir mirčių 
uždegimo 
būna kur

•bu r o
1919-

me‘-.u 
did e- 

skaičivs 
ar tam 

kas ma

Karaliaučius. — Čia atidengta 
dar iš 1914 metų slapta Rusų- 
Francuzų sutartis prieš .Vokie
tiją ir rengimąsi karėh kada 
tik bus reikalas- Tą dabartinis 
Francuzijos premjeras Poincare, 
tada buvęs prezidentu, bando už
ginčyti.DIRVA” ATPIGO

SU PRADŽIA 1922 METŲ “DIRVOS” PRE
NUMERATOS KAINA NUMAŽINAMA TAIP
Su v. Valstijose metams

Pusei metų
Kanadoje

Pusei metų

Pusei metų

$2.00
$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

(Jokių Knygų Dovanų su nauja Kaina Nesiduos)

“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS IŠ DI
DŽIŲJŲ (8 ^PUSLAPIŲ) LAIKRAŠČIŲ ! !J

Reikalaukit kopijos pažiūrėjimui — siunčiama vi-, 
siems dovanai. Reikalaukit ‘Dirvos’ Katalogų.

'DIRVA"- ‘ - -
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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I Iš Lietuvių Gyvenimo |
Konferencija, Prakalbos, Vakarienė ir Aukos 

Chicagos Lietuvių į L. T. Iždą

PITTSBURG, PA.
Sandaros 36-ta kuopa suma

nė šįmet apvaikščioti keturių 
metų Lietuvos Nepriklausomy- 

. bes (sukaktuves. Tam reikalui 
rūpintis likos išrinkta komisija 
iš šių: Ed. Paurazas, J. Virbic
kas, P. Pikšris, P. Marmokas ir 
K. Brazaitis. Pirmiausia kreip
tasi į parapiją, iš jos liko išrin
kta J. Vencius, S. Simanavičia, 
A. Rusinas, K. Kundrotas, J. 
Packevičia. Pirmame posėdyje 
sausio 18’ d., L. M. D. salėje, 
likos padaryta visa pradžia Lie
tuvos Dienos rengimo darbui; 
išrinkta sudėtinė valdyta, pir
mininku E. Paurazas, vice pir
mininku J. Vencius, sekr. J. Vir
bickas, ižd. — S. Simanavičius.

Apkalbėjus, nutarta rengt pa
minėjimas L. M. D. Name, pa
kviest Birutės Chorą, McKees 
Rocks chorą lir beną. Kalbėt 
buvo manoma kviest ką iš to
liau, bet galiaus nuspręsti apsi
eit su vietiniais, užprašant šias 
y patas: Dr. [J. Veber, J. K. Ma- 

• žiukną, Kun. B. Zvalionį jr B.
Vitartą. Taipgi nutarta atsi- 
šaukt į visas vietines draugijas 
kad prisidėtų dalyvauti ir su 
auka del tos dienos.

Prakalbos prasidės nuo 7 vai. 
vakare, tuo pat atsibus ir dai
nos, o nuo 10 vakare jaunimui 
šokiai. Taip; pat sutarta paga- 
mint protestą prieš Lenkų už- 

, .grobtas Lietuvos žemes ir rei
kalaut kad Klaipėdos kraštas 
butų prijungtas prie Lietuvos. 
Nutarta padaryt pranešimus į 
vietos Amerikonų laikraščius 
apie keturių metų Lietuvos Ne- 
prigulmybės sukaktuves.

Juozas Virbickas.

N. Y.

mis.
Nežiūrint visų klaidų ir tru

kumų, mes Lietuviai per viso
kius dyglius ir klampynes vis 
žengiam pirmyn, korta po kor
tai, lapas po lapo vis gilyn len
dam į gyvenimo knygą ir vis 
daugiau pradedam suprasti sa
vo garbę ir visuotinos draugi
jos gyvenimą. Ir pati gamta 
mums' padeda žengti pirmyn, vis 
daugiau patiekdama prakilnių 
vaikų musų tautai.

Va štai p-lė Braduniutė, jau 
Lietuviams gerai žinoma artis
tė-nors dar jauna, duos progą 

Imums ją pamatyti dailės sce
noje. Vaąario 11 d. ji rengia 
koncertą savo naudai toliau la
vintis; jai gelbsti Operetės Cho
ro nariai. Butų labai gerai kad 
Lietuviai suprastų tos jaunos 
mergaitės troškimus ir (pagelbė
tų jai pasiekti ko ji pasiryžus. 
Vakaras atsibus vasario 11 d., 

iMcCaddin salėj. Geistina butų 
kad kožnas vietos Lietuvis ir 
Lietuvaitė atsilankytų tos jau
nos musų artistės koncerte, šis 
koncertas yra pirmas taip jau
nos ir mažos musų artistės. Bet 
kuo daugiau musų tauta turės 
artistų ir artisčių ir. juo jie bus 
garsesni tada mums nereikės 
imti savo parengimams burlio
kų, kaip Aido Choras daro.

k Sena Mergelė.

vaikščiodamas pasiremia lazde
le, prie to jo veidas stiklais ke- 
letoj vietų supjaustyta ir dabar 
dar žaizdos neišgiję. šita jo ne
laimė davė Chicagiečiams laimę 
jį turėti savo gražioje vakarie
nėje ir girdėti jo karštą kalbą.

Vakarienės programą pradėjo 
A. Lukas, perstatydamas Dr. A. 
L. Graičuną “toastmasteriu”. 
Jis pirmiausia kalbėti perstatė 
Sandaros Prezidentą V. K. Rač
kauską, kuris plačiai kalbėjo 
apie dabartinių dienų politiką 
Lietuvoje ir ką reikia daryti pa
gelbėjimui Lietuvos žmonėms. 
Sekanti kalbėjo M. Damijonai- 
tienė, po to K. S. Karpavičius, 
nupiešdamas tikslą kuris sukvie
tė juos į Chicagą. Iš jo kalbos 
Chicagiečiai veikėjai, kurių bu
vo suvirš šimtas žmonių, suži
nojo jog įkurta Lietuvių Tauti
nis Iždas Amerikoje, kas jį va
dovaus, kokie jo tikslai ir ko iš 
vakarienėje dalyvaujančių bei iš 
visos Amerikos Lietuvių dabar 
laukiama.

M. Rakauskaitė, žinoma viso
je Amerikoje dainininkė, sudai-

F. A. Juozaitis -5.
J. Strumskis 5.
Dr. Jakubanskis 5.‘
M. Mišeika 5.
Mot. Dobilas • 5.
S. K. Grišius o.
D. Janušauskas 5.
Mot. Bernotaitis 5.
Juozas Solis 5.
Jul. Vaineikis 5.
R. Gečas 3.
V. Ručinskas 3.
S. Zolpis 2.50
M. Zolpienė 2.50
V. J. Kareiva 2..
Jon. Petruševičia 2.
P. Moskienė 2.
V. Brazauskas 1.
M. J. Damijonaitis 1.
B. F. Kubilius 1.
Pr. Selemonavičia 1.
Viso $1031.00
Už aukas tariama xrisiems di-

delį ačiū. Vietinis.

GILBERTVILLE, MASS.

suvažiavimas I navo “Vai ūžė, ūžė” ir “Vai grei-

BROOKLYN,
Iš dailės lauko.

tai gruodžio 30 d. atsibuvo Ope
retės Draugijos “šventoji Nak
tis” ir “Kelinės”. Argi neartis- 
tiškai?' Labai buvo graži muzi
ka ir verta buvo visiems veika
lus ^pamatyti, bet musų Lietu
viai iš dviejų pusių fanatikai: 
katalikai išgirdę kad kas šven
to ir. ne kuiligų rengiama laiko 
sau nuodėmė ir neinabolševi
kai fanatikai išgirdę ką minint 
“šventas” didžiausiai piktinasi. 
Taigi ir nedaug buvo publikos, 
bet aš manau kad jie dabar 
graudinąs už neatėjimą, nes la
bai buvo gražu.

Sausio 8 d. Aido Choras sta
tė Petrausko “Kaminakrėtį”. 
čia irgi nelabai kaip išėjo, nors 
publikos buvo daugiau; muzika 
buvo nekokia. Musų Lietuviai 
kaž kokią turi negerą mintį kad 
nesimokina dailės ir‘dar niekina 
mokslą sakydami jog tas esąs 
buržujų dalykas, ne Lietuvių. 
Taigi Aido Choras ir pasiėmė 
burliokus jiems grajyt. Nerei
kia aiškint kaip burliokai gali 
griežt Lietuviškai ir kaip tas iš
rodė. Taip skyrės lošėjų dai
nos nuo muzikos kaip taukai nuo 
vandenio.

Gaila musų žmonių kad dar 
tiek supranta savo garbę ir su
kvietę Lietuvių publiką peni

Pirmiausia,

šis miestelis turbut yra vie
nas iš geresnių darbininkams; I 
nors algos yra neaugėtos bet 
be pertraukų dirbama. Darbai 
eina gerai, kiek čia yra darbi
ninkų visi dirbam, nėra bedar
bių kaip girdėtis žmones kitur 
nedirbant po kelis mėnesius lai-1 
ko. Pas mus, teisybė, ir darbi
ninkų nedaug,-todėl visi dirbam. 
Iš didesnių miestų atvažiavę čia | 
žmonės nemyli gyventi, o an- 
tra, su šeimynomis negalima 
gauti stubų, nes visos užimta, 
rendos pigios, del to žėdnas vy
ras apsivedęs tuoj ima sau na
mą ir įgyvena. Pas mus išdir
bama vilnoniai audimai, kito
niškų išdirbysčių nėra. Audė
jai tuo tarpu gerai uždirba. _

Lietuvių čia randasi apie 20 - 
šeimynų ir apie pusė tiek pa-į 
vienių. Tarp save Lietuviai su-l 
tinka, tik veikimo jokio nėra. 
Kartais taip sau susiėję narni-1 
nės patraukia: ir viskas; tuomi 
veik ir užsibaigia. Apšvieta mu
sų viengenčių tarpe nekaip sto
vi, laikraščių visai mažai parei
na. Kuomet imi kalbėti kad už
sisakytų laikraštį, sako neturį 
laiko “gazietų skaityt, jos pliau
škia, tauzija ir daugiau iš jų 
naudos nėra.” Taip kalbėdami, 
broliai, klystam, turime žinoti 
kad laikraštis tai yra musų pro
to lavintojas ir mes privalom 
kiekvienas Skaityti ir mokintis, 
tai yra musų namine mokykla; 
o tuomet pažinsim ką mums 
“gazietos pliurpia”.

Vargo Žmogelis.

Svarbi konferencija. Sausio 
27—9 dd. lankėsi čia žinomi tau
tininkų darbuotojai, V. K. Rač
kauskas iš New Yorko, ir K. S. 
Karpavičius iš Cleveland©. Jų 
atsilankymo tikslas buvo': susi
ėjus su Chicagiečiais nariais 
išrinktais Sandarps Seime lapk
ričio 24—26 d. So. Bostone ir 
[aptarti -svarbius musų tautinio 
gyvenimo (klausimus bei suda
ryti pamatą naujai organizaci
jai. Ta organizacija ir įkūny
ta: sutverta Lietuvių Tautinis 
Iždas Amerikoje.- Apie jo tiks
lus čia plačiai neaiškinsiu, nes 
tas gal but bus pranešta pačių 
konferencijos narių.

Konferencijos pirma sesija 
atsibuvo pėtnyčios vakare, tęsė
si subatoj per dieną ir vakare 
užsibaigė.

Subatoj atsibuvo vieši pietus 
kame dalyvavo daugelis vietos 
veikėjų iš visų srovių, svarbiau
sia buris daktarų. Kalbas per 
pietus sakė V. K. Račkauskas, 
K. S. Karpavičius, Dr. Kaspu
tis, Dr. Graičunas, Dr. Naike- 
lis ii- kiti.

Vakare buvo
Chicagos ir apielinkės Sandarie- 
čių, pasitarimui su Sandaros 
Prezidentu. Atstovų buvo iš 
kelių -tolimesnių kolonijų ir iš 
Indiana valstijos. Susirinkime 
plačiai' kalbėjo V. K. Račkaus
kas, taipgi K. S. Karpavičius ir 
vietiniai.

Nedėlioj po pietų, sausio 29 d., 
atsibuvo viešos prakalbos. Da
lyvavo didelis buris žmonių. Tik 
day daugiau negalėjo dalyvauti 
delei to kad tuoj prieš prakal
bas pirmiau paimta salė tapo 

| rengėjams atsakyta, Chicagos Į 
Lietuvio kunigo įskundimu jog Į 
tai busią “prakalbos bolševikų”. 
Bet kad kita salė buvo greta te
nai, tai kunigo skundas nedaug 
jam ant naudos, nuėjo: žmonės] 
nuėjo į kitą salę ir klausė svar
bių kalbų. Prakalbas vadovavo 

[Dr. A. Zimontas, kalbėjo V. K. 
Račkauskas, paskui K. S. Kar
pavičius, antgalo vėl kalbėjo p. 
Račkauskas. Aukų lėšų paden- 

įgimui surinkta apie $17.
I Vietoj bolševikų, kaip kitur, 
čia į prakalbas atėjo biskelį pa- 
sidiskusuot klerikalų šulęįiai.

at-l 
sa-

čiau”.- Dainos publikai labai pa
tiko.

Toliau tęsėsi kalbos ir kalbėjo 
J. Girai tis, po jo J. Eli jožius, 
kuris pirmas ir atsiliepė į Tau
tinio Iždo balsą — jis pareiškė: 
“Jeigu mano moteris duos nuo 
savęs šimtą dolarių, tai ir aš 
duosiu šimtą.” Suprantama, p. 
Elijošienė puo to neatsisakė ir 
taip Iždan pirmiausia teko jau 
200 dolarių. Toliau kalbėjo K. 
Vilkas (Vitkevičius), po jo Adv.

“DIRVA” ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mą

Jie davė tokių klausimų kad 
įsakius į juos patįs gėdijosi 

jįvo paikumu ir nežine.
Vakarienė ir Aukos

Vienas iš įspūdingiausių nuo-l 
įtikiu buvo tai Chicagiečių va
karienė kurioje dalyvavo ir sve
čiai : Račkauskas, Karpavičius 
ir lozorius Bagočius.

Kaip jau Amerikos Lietuviai 
žino, o labiausia- Chicagiečiai, 
kelios savaitės atgal čia atva
žiavęs su savo jauna žmona gar
sus musų prakalbininkas Adv. 
F. J. Bagočius sutiko nelaimę: 
važiuojant automobiliu keletui 
jų pasitaikė susimušti su kitu 
automobiliu, irgi Lietuvių va
žiuojamu. Abiejuose automo
biliuose buvę žmonės tapo su
žeista. Taip Adv. Bagočius ir 
užsiliko Chicagoj iki pasveiks 
jo ♦žmona, ’kuriai perlaužta kojos 
kaįlas. Pats Bagočius liko sy
kiu* ir lozorium: nors labai ne
sumuštas, vienok šlubuoja ir

Bagočius, J. šakalis, Dr. A. Zi
montas, Dr. S. Naikelis, S. Va- 
lančauskas, Antanaitis, Beržin- 
skas, Dr. K. Drangelis ir gale 
vėl V. K. Račkauskas.

Vakaras užsibaigė vėlai po 12 
nakties, dalyvavusių širdingu 
pasikalbėjimu ir pasižadėjimu 
darbuotis visomis spėkomis at
eities dienose Lietuvos labui.

Aukos į L. P. Iždą:
J. J. Elias (Elijošius) $100.
Poni Elias > 100.
Dr. A. Zimontas (čekį 

turėjo -parašęs diena i§- 
kalno) - ’ 100.

J. šakalis 100.^
Adv. F. J. Bagočius 100.
Dr. K. Drangelis 100.
Juozas Letukas 100.
M. Eidutis 25.

■ 1 Just. Kulis 25.
Jonas Sinkus 25.
Juoz. Giraitis 25.
A. J. Mozgerdas 25.
A. Bieržinskas 20.
KL, Vilkas 20.
S. Valančauskas 15.
Jonas Bernotas 10.
Ant. Micevičia 10.
Ad. Micevičia 10.
Jok. Maskoliūnas 10.
Dr. A. Juozaitis 10.
Dr. S. Naikelis 10.
M1. Rožanskis 10.
V. F. Andrulis 10.
A. J. Kareiva 10.
V. šliauteris 1 10.
M. Tamoliunas 10.
A. L. Lukas 5.
Dom. Lukienė 5.
Juoz. Antanaitis 5.
A. Valda 5.

Esperantistų Darbams 
Prašoma Paramos

Broliai ir sesers Lietuviai. — 
Lietuva atgavus savo nepriklau
somybę dar nebeužbaigė savo 
kovos — savo veikimo. Su gin
klais gi rankose jos narsių ka
reivių stovėdama ant sargybos 
savo laisvės, jinai dar turi da- 
vyti ir vakarinės Europos tau
tas pažangoje. Tat ir steigia 
mokyklas (ar tai pati valdžia, 
draugijos, arba pavieniai asme- 
nįs) ir taipjau šviečia Lietuvos 
visuomenę visokiariopais bu
dais. Jus, žinoma, jai tame da
lyke labai daug prigelbstite.

šitai ir vėl jinai jūsų prašo 
paaukoti nors po keletą skati
kų Lietuvos Esperantininkų Są
jungai, kuriai reikalinga lėšų 
.išleidimui dviejų didžiulių žody
nų — Esperanto-Lietuviško ir 
Lietuviškai-Esperantiško. • Bro

niai ir sesutės, būtinai turite 
Lietuvos Esperantininkų Sąjun
gai tame dalyke pagelbėti savo 
aukomis atmindami tą kad Es
peranto yra Lietuvos valdžios 
jau kaip ir pripažinta už tarp
tautinę kalbą, nes laike paskiau- 
sio Esperantininkų tarptautinio 
kongreso Pragoję, tarp 18-kos 
oficialių delegatų nuo įvairių 
valstybių valdžių, buvo delega
tas ir nuo Lietuvos valdžios.

Aukas Esperantininkų Sąjun
ga, prašo siųsti savo įgaliotiniui 
K. Vidikauskui, 2833 Livings
ton St., Philadelphia, Pa. Bet 
vienok jei kas juomi nepasitikė
tų, tesiunčia stačiai į Lietuvą 
vardu Esperantininkų Sąjungos 
Pirmininko: Pr. A. Dambraus
kas, Did. Vilniaus g., No. 34, 
Kaunas, Lithuania, pažymint 
kokiam tikslui pinigai siunčia
ma.

Visų aukotojų vardai bus įra
šyta į tam tikrą atminties kny
gą, o kas aukos nemažiau dola- 
rio to vardas bus indėta ir j vei
kalą—žodyną—kaipo bendralei- 

idėjo. Prie to gi: kas už savo 
paaukotus pinigus norės, kada 
bus gatavi, galės gauti tų žody
nų.

čia Amerikoje jau randasi iš
leistų Esperanto kalbos vadovė
lių ir galima gauti pas mane ar
ba reikalaujant visuose knygy
nuose.

Kazys Vidikauskas,
Lietuvos Esperantininkų 

Sąjungos įgaliotinis.

KODĖL MOTERIS DAUG 
KALBA

— Eureka! Eureka! gerb.- 
redaktoriau ir gerb. mano 
pamokslų klausytojai: šon
kauliai ir tie iš kurių šon
kauliai išlaužti! Aš sura
dau kodėl moteris daug kal
ba ir mažai pasako!

Ilgi-ilgi laikai kaip vyrai 
sau galvas laužo nesupras
dami kodėl moteris šneka- 
šneka, o iš tos šnekos mažai 
naudos. Ir tas rūpėjo ir rū
pėjo, ir ėmė piktumas kodėl 
taip yra, bet nežinojo, o da- 
bas štai aš, gerb. Spragilas, 
šonkaulių skaitytojas ir ki
tokių cinų vyras, tą sekre
tą- pasauliui išgavau. Tik 
atkreipki! gerai ausis, atkiš- 
kit lupas ir klausykit.

Gerb. Sena Mergelė iš

burliokiškumu. Gaila kad taip 
žemai stovi Lietuvių dailė. “

Sausio 14- d. katalikių mote
rų apskritis statė “Aukso Ver
šis” ir “Kuprotas Oželis” — iš
ėjo dailiai, aktoriai puikiai sa
vo . roles atliko ir publiką gana 
prijuokino. Tik-gaila kad pub
likos. mažai buvo. Turbut kal
tė aktorių kurie'dažnai parodo 
komedijas už pigius tikietus, 
kaip ve~New Yorko veikėjų kon
ferencijoj buvo ir 'kitur.

Žmonės sako: ko dar eiti į 
reguliarį teatrą kad mes maty
sim komedijų uždyką. Taip at
sako tie kam pasiūlai pirkti ti- 
kietą. Tai visgi nekokia garbė 
musų partijų akliems vadams 
kad tokią mintį savo srovių pa
sekėjuose įkvepia. Reiktų va
dams biskį pakaušius pasikrap
štyti, pajudinti smegenis, kad 
jau nedarytų juokų ir sau biz
nio iš tamsių žmonių.

Tikiu jog Kadų ir bolševikų 
vadai jau pamatė kur jie nuve
dė s'avo pasekėjus. Patarčiau 
versti knygos lapus ne žydiškai 
■bet krikščioniškai, bet tik ne 
taip kaip dabar verčia Puric-

Scena iš operetės “čigonai” kurią stato Liuosybės Choras, Cleveland, Ohio, nedėlioj, vasario 5 dieną, Lietuvių Salėje, nuo 5 
vai. vakare. Liuosybės Chorą vadovauja Jonas Butėnas, kuris pats perstatyme dalyvaus, ir Jfus kiti žymus dainininkai.

Brooklyno, tą paslaptį sa
vo širdyje nešiojo visą savo 
ilgą amžių, kaip nešioja ir 
visos kitos moterįs ir mer
ginos. • Ji kentė-kentė ir ne
iškentė. Ba mat taip visa
da su sekretais yra: kam 
nors, kada nors kaip nors 
reikia prasitarti. Ale prasi
taria tiktai tokiam kuriam 
užsitiki kad kitiems nepasa
kys. Gerb. Sena Mergelė 
sudėjo visą savo viltį į gerb. 
Spragilą ii* pasakė:

“Atleisk, atleisk, gerb. 
Spragilėli, kad aš tave 
taip varginu ilgais savo 
žodeliais ir prirašau tik
rai bobiškai, ale ką įdary
si kad taip mes sutvertos. 
Dievulis pats yra vyras, 
tai gal jam patiko ir no
rėjo kad moteris kitokios 
butų, tokiomis ir sutvėrė 
ir tokį joms būdą davė. 
Taigi jus, vyrai, turit su
tikti su mumis daugkal- 
bėmis; moterįs vienu žo
džiu negali pasakyti, tai 
reikia daug iškalbėti kol 
išreiškia mintį.”

(Pasirašo.)
Ir štai aš jums pasakysiu 

kodėl moterįs prarado savo 
pasaulio valdymo galybę.

Atmenu aš kaip svieto 
pradžioje vyrams buvo ro
jiškas gyvenimas, jiems nie
kas nerūpėjo, nei šeimyna 
žiūrėti, nei vaikai auginti, 
nei maisto jieŠkoti. Mote
rįs buvo šeimynų galvos, au
gino savo vaikus, nenorėjo 
visada su vienu vyru gy
venti ir užtąi kožho jų vai
ko tėvas buvo kitokis ir vai

rai patikdavo būti jos se
kančio vaiko tėvu.

Moterįs suvažiuodavo Į 
savo seimus ir .laikydavo 
juos ilgai. Mat, reikėjo il
gas begalines prakalbas iš
sakyti kolei kitos delegatės 

I suprato kad kalbanti -duoda 
I Įnešimą kokio medžio lapus 
tą vasarą reikės dėvėti ir 
Į kelias' kasas plaukus pinti. 
O jeigu kada prasidėdavo 
“raportai” ką katra apie ki
tas. žino tai seimai užsitęs
davo po pusę metų ir tas 
moterims išrodė visai trum
pu laiku.

Seimas užsitęsia porą mė
nesių, palikti namuose vai
kai ima rėkti, didesni vai
kai su jais neapsidirba, ta
da vaikai pradėjo lysti pas 
ramiai miegančius vyrus ir 
nedavė jiems ramybės, užtai 
vyrai supykę susiorganiza
vo, pakėlė prieš moteris re
voliuciją ir pastatė jas Į tas 
vietas kur jos šiandien sto
vi. Nuo tada prasidėjo ci
vilizacija, vyrai pradėjo- sei
mus laikyt, ir tie seimai už
sibaigdavo, kaip dabar, Į sa
vaitę laiko. Viename sei
me buvo nutarta kad kož
nas’ vyras pasiimtų sau po 
moterį ar po kelias, ir nuo 
tada pasibaigė vyrų rojiš
kas gyvenimas, ale jie vis- 
tiek yra užganėdiniti, ba jei 
už ką nori garbę turėt tai 
reikia ir dirbt. But šeimy-
nos galva ir pasaulio valdy
toju yra didelė garbė, ir už 
tai dabar vyrams visa naš
ta ant pečių liko. ’

Ale vienas dar negeras 
dalykąs buvo 'kurio vyrai 
buvo neapžiurėję. Turėda
mi kitą metą seimą nuo vie
no jauno delegato išgirdo: 

i “Vyrai, vyrai, mes vyrai, o 
moterįs — moterįs, ir užtai 
kad jos moteris mes turim 

Į but skirtingi nuo jų ir ma
no 'įnešimas yra kad mes 

Į nusikirptume savo ilgus 
I plaukus, ba moterįs irgi ne
šioja ilgus plaukus ir nieko 
iki šiolei musų civilizacijai 
gero nepadarė t” Nuo tada 

I prasidėjo priežodis: “Ilgas 
plaukas trumpas protas” iš- 
Ijuokimui moterų. Bet tik 
del to kad moterįs savo sei- 
me nesumanė pirma kirptis 
plaukus. Jeigu joms ta min
tis butų užėjus šiandien vy
rai butume nešioję ilgus 
plaukus ir butume sakę ši
taip: “Trumpas plaukas. — 
trumpas protas” ant savo 
šonkaulių.

Nors tokio pažeminimo 
moterįs susilaukė ir atsiliko 
nuo svieto valdymo, ale jos 
niekad negalėjo apleist savo 
daug kalbystę ir mažai- pa
sakymą, ir po šiai dienai jos 
susiėję tarp savęs prašneka 
valandų valandas ir pusdie
nius, o tos visos kalbos yra 
tokios tuščios kaip išsekus 
bala į kurią vyrai pažiūrė
ję pamato kad nei varlė iš
simaudyt negalėtų.

kiai, Garinai, Bumšai. Jie ne
turi teisės Vadintis krikščioni-

kai savo tėvų visi nežinojo 
ir apie tai nesirūpino.

Tada visi sykiu — Vyrai 
ir moterįs — nešiojo -ilgus 
plaukus, tik vyrai buvo la
biau apžėlę, o moterįs ne, ir 
tada moterįs laikydavo sei
mus, suvažiavimus ir viską 
tą darydavo kaip dabar da
ro vyrai.

Vyrai sau miegodavo po 
medžiu ir tik pietų 'laikui, 
vakarienei ar pusryčiams 
atėjus atsikeldavo ir įlipę į 
medį prisiskindavo vaisių, 
pasigaudavo kokį kiškelį ai’ 
upėj žuvelę, surydavo ją ne- 
smožytą ir vėl eidavo gulti. 
Mama turėjo rūpintis savo 
vaikais ir tuo buvo užganė
dinta ir jokio vyro savo na
muose nelaikydavo kada ne
reikia.

Tada dar telegramai bu
vo rašoma ant akmeninių 
lakštų, ir moterįs į seimus 
suvažiuodavo akmeniniais 
ratais. Jos tada rašydavo 
meiliškus laiškus ant akme
ninių lentelių ir siųsdavo 
tokiems vyrams kurie kat-

Teatrališki Veikalai
Ęalon Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų komedija, 
moterįs ir 4 vyrai. 54, pusi, 
visų scena ta pati. Lošia 3 
Kaina 35c.

Meilė—Visų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, I 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva ir 
■puiki lošimui. Pusi. ^40. 25c.

Pavogtas Kūdikis — -trijų aktų 
tragedija,' 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas .pašalinių. — 
Kaina 40c.

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

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

Reikalaukit “Dirvoj”



IIIIIIIIIIIHtlllll.llllU.3

- a 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

j būti jos se-t 
tėvu.

įvažiuodavo i 
ir .laikydavo 

lat, reikėjo il- 
. prakalbas iš
eitos delegatės 
kalbanti duoda 
> medžio lapus 
ikės dėvėti ir 
plaukus pinti.

a prasidėdavo 
. katra apie ki- 
seimai užsitęs- 
g metų ir tas' 
>dė visai trum-

Nuo Redakcijos
PRIE L. T. IŽDO ĮKŪRIMO

DIRVA

itęsia porą me
namuose vai- 

,i, didesni vai- 
eapsidirba, ta- 
idėjo lysti pas 
nčius vyrus ir 
ramybės, užtai 

s susiorganiza- 
ieš moteris re- 
astatė jas Į tas 
s šiandien sto- 
a prasidėjo ci- 
■ai pradėjo, sei- 
' tie seimai už- 
aip dabar, į sa- 

Viename šei- 
:arta kad kož- 
įsiimtų sau po 

kelias, ir nuo 
gė vyrų rojiš- 
as, ale jie vis- 
mėdiniti, ba jei 
ęarbę turėt tai 
>t. But šeimy- 
pasaulio valdy
bė garbė, ir už 
rams visa naš-
liko.'

> dar negeras 
o kurio vyrai 
irėję. Turėda- 
seimą nuo vie- 

legato išgirdo: 
i, mes vyrai, o 
oterjs, ir užtai 
jrįs mes turim 
nuo jų ir ma- 
yra kad mes 

savo ilgus 
noterįs irgi ne- 
aukus ir nieko 
įsų civilizacijai 
•ė t” Nuo tada 
iežodis: “Ilgas 
ipas protas” iš- 
terų. Bet tik 
oterjs savo sei- 
i pirma kirptis 
u joms ta min
us šiandien vy- 

nešioję ilgus 
utume sakę ši-! 
pas plaukas — 
►tas” ant savo

o pažeminimo 
aukė ir atsiliko 
aldymo, ale jos 
ėjo apleist savo 
;ę ir mažai- pa- 
) šiai dienai jos 
savęs prašneka 
ndas ir pusdie- 
isos kalbos yra 
is kaip išsekus 
vyrai pažiurė- 

id nei varlė iš
galėtų.

ki Veikalai
iausas nesikelsi— 
įgimų komedija, 
. vyrai. 54- pusi, 
ta pati. Lošia 3

ligų Gydytoja — 
i juose aktuose, I 
cena ta pati, III 
Reikia 3 moterų 
/yru. Lengva ir 
i. Pusi.,40. 25c. 
kis — trijų aktų 
8 pusi, knygelė, 
jinos ir 10 vyrų, 
tas .pašalinių. —

:has — 4-rių ak- 
1 6 atidengimai, 
yru ir 4 moteris. 
!aina .......... 30c.
- drama iš krik- 
nimosi. Vieno ak- 
iteri ir 4 vyrai, 
gali gauti, pirkti 
jyne. Reikalauki-

it “Dirvoj”

Benjaminas Franklin
Sausio 17 d. yra gimtadienis 

žymaus’ Amerikos patrioto, fi
losofo, veikėjo, diplomato, žur
nalisto, išradėjo, spaustuvninko 
ir plačiai jo laikuose gerbto vy
ro Benjamino Flanklino. Jisai 
buvo pirmutinis patyręs jogei 
gamtoje yra elektros ir kad ją 
kuomet nors bus galima panau
doti, kaip jau šiandien naudoja
ma. Franklin buvo mokytojas 
taupumo ir padorumo. Jis ne
norėjo pinigų už nieką, kaip tik 
savo paprastą darbą. Jokio sa
vo išradimo jis neužpatentavo 
ir nejieškojo iš to pelno, ir ra^ 
šydama.8 už savo veikalus nerei
kalavo atlyginimo.

Daug yra istorijoje garsių 
žmonių kurie savo karjeras su
teršė grobimu,- godumu ir kito
kiais toj linkmėj darbais.

Benjaminas .buvo penkioliktas 
iš Septyniolikos savo tėvų vai
kas, gimė Bostone sausio 17 d. 
1706 m., mirė 1791 m.

Pagal dabartinių šeimyninių 
apsirubežiavimų, Amerika butų 
neturėjus tokio garsaus vyro.

S. Valstijų nepriklausomybės 
paskelbimo laiku ijs buvo pir
mas šios šalies atstovas Fran- 
euzijoj, kuri tada.Amerikos ko
lonistams gelbėjo prieš Angli
ją kovoti.

TĖVYNES LABUI
VAIZDELIS IŠ GYVENIMO

Lazdynų Pelėda.,

• “Jei žuvo — dokumentus pristatyk!” -
“Iš kur aš juos imsiu?! Patarkit, per 

Dievo malonę.”
Čia vienas į kitą žvilgt, ir atsiliepia 

pats seniūnas:
“Konsulas tam yra./., prie konsulo.” 
“Kame tas konsulas?....”
Vėl vienas į kitą žvilgt: “Ar mes žino

me! tas ne musų reikalas,” — sako vienas 
iš tų užstalių.

“Iš kur gi aš galiu žinoti?” — sakau 
jam: “aš žinau į stovybą važiuoti, piliavą 
pilti, mokesnius mokėti ir visokius valdžios 
paliepimus pildyti, o ko tu čia riogsai už 
stalo, avingalvi, jeigu nieko nesupranti; 
kokia iš jūsų nauda?”

“Tu nebūk pergudrus, neš aš tave pa
mokinsiu !”

“Tu manęs nepabauginsi, nevidone, kas 
tave užlaiko, siurbėle, kam tu esi jeigu 
žmogus reikalui ištikus negali pas tave 
globos gauti?! pasityčioja dar, bieso pasa- 
monas!” •

— Perdaug tu, Petruk! — tarė Sima
nas. — Valdžia tai valdžia, be valdžios ne-; 
busime!

—- Kokia čia valdžia! Valdžia Kau
ne, ar ji tenai žino ką su mumis valdinin
kai daro?

— O kad taip į valdžią nurašius, — 
pertraukė Balandienė.

— Ei, mama, ką kalbi! — atsiliepė Si
manas. — Kas tą padavimą rašys-? Tamis- 
ta manai kad į valdžią rašant tai kaip pa
prastą laišką, 'rašyk ir parašysi: ne, ma
myte, ten yra tam tikra porma, o šiaip ne
žinodamas rašant vieną žodį suklysi ir vis
kas pernieką! Kad mes patįs parašyti mo
kėtume tai dar kita butų!

— Ži-i-inoma! Toks tokio nepražudys, 
jis išsisuks, o tu kaltas paliksi, — patėmi- 
jo Petrukas, — aš visgi, išeinant, duosiu 
tiems susniavoms ant muilo.

— Tu manai eiti? — užklausė Sima
nas.

— Ką gi darysi, reikės eiti.
— O žemė?
— Išnuomuosiu, ar ką: pats nežinau.
Valandą visi tylėjo.
— O aš neisiu! — griežtai tarė Sima

nas, — lai čia pat sušaudo, o aš neisiu!

2^GIUS apėjus, kaip visada, šeimyna tro
boj susirinko visi prie savo darbų.
Balandienė pas pečių ratelį suko, Si- 

manas prie darbastalio stojo, mažasis Juo
zis bučius pynė. ’

Pavasaris artinosi, jau nebeilgai bus 
laiko verpti, diena po dienos vieversys su
suks kuodeli.

Simanas savo plūgą taiso, žagrės dalįs 
kampe sudėta, viskas taisymo reikalinga, o 

1 nelaikąs taisyti- kada bus į lauką einama.
Juozis su įnirtimu įpina bučius svajo

damas apie dideles mėsingas žuvis, o ka
da su mėsa nekaip Įsišokti, žuvelė Į bulbie- 
nę indėta visas pradaras. .

Darbuojasi visi svajodami apie pava
sarį, kiekvienas savo darbą varydamas pir
myn.

Buvo Petras^ kaimyno sūnūs, rimtas 
ir doras vaikinas. 'Visi labai nustebo pa
matę jį visai girtą.

Petras virste įvirto į trobą, nei “tegul 
bus pagarbintas” nesakęs, drebėsi ant suo
lo pasienyj ir sukeikė bjaurų Maskolišką 
keiksmą. Balandienė ratelį apstabdžius 
pažiurėjo į vaikiną, paskui tarė:

— Ar iš proto kraustais! Svieto pa
baiga kad ir tu pradedi “kiaules pirkti”.

— Ištikrųjų, — prabilo Simanas, — 
kame tu taip prilakei, tfu, amžinai inbie- 
sėjęs! — pridėjo juokdamosi.

— Palauk, palauk, prilaksi ir tu neil
gai trukus! — atsakė Petrukas, šaipyda
mas bjauriai,, ir atsirugėjęs nusispjovė, — 
tik žiūrėk kokį piragą gavau! — Siekė už 
ančio, ištraukė popieriuką ir metė ant sta
lo. — Gausi ir tu, nebijok!

Simanas kybančią lempą atsuko kad 
šviesiau butų, ir skaityti ėmė.

— A pasiuto! Į kariumenę!....
— Jėzau, Marija! — sušuko Balandie- 
sunerdama rankas.
—- To ir betruko, — šnibždėjo Juozis 

niūrai, stovėdamas viduryj aslos.
Simanas tik nieko neatsakė; užsimąs

tė laikydamas nelemtą popieriuką.
— Na,. sakyk, Petruk, kaip tas yra, 

juk tu vienas!
— Pagal jų ne vienas, mat Jokūbą 

skaito, kurs Amerikoj žuvo, sako prista
tyk dokumentus! O mes iš kur tuos do
kumentus gausime? .... Kada jau trylik
ti metai kaip jokios žinios neturime, bet 
jiems kas rupi!

— Kas gi žemelę dirbs? —užklausė 
Balandienė: — motinikė sena ir akla, kas 
bus?

— Kas bus, nieks nebus! žemė nedirb
ta paliks, pastogės apgrius, viską biesas at
ims, ir mane sykiu!....

— Reikai paduoti meldimą, saviškiai 
gi pasigailės, — pertraukė Balandienė.

— Ka, ka, ka, pasigailės! Saviškiai, 
sakote; ar žinote ką — verčiau su pačiu 
biesu tartis ne ką su tais saviškiais! Rus- 
kiui, būdavo, įspąudi dešimtrublinę Į del
ną, tai pakalbėsi, patars kur nueiti, kaip 
daryti; Vokiečiui švarą sviesto ^iiunešei, 
kiaušinių desėtką, dar ačiū pasakys, ir pa
šnekės ir parodys, o tie, vai kokie ežiai! 
Aš gavęs tą popierį tuoj sprukau į valsčių, 
sakau stačiai: kur aš motiną dėsiu? sena, 
akla !...*. Jie juoktis, sako man, prie baž
nyčios .nuvežk ir pakratyk! Aš gi, sakau, 
vienas, iš kur, kas jums piliavas supils, 
jeigu paskutinį darbininką atimate nuo že
mės,?

“Brolis yra, nemeluok!” — atsiliepia 
koks ten iš kampo.

“Kame tas brolis?! mes trylika metų 
žinios neturime, jeigu žinai pasakyk!”

Del Galimo Pasikėsini
mo ant Lenino

Kaip Maskvoje — ir dabar vi
soje Rusijoje — prasiplatino 
raudonųjų šauksmas nesiųsti ar 
neleisti į Genoa važiuoti Leni
nui kad jam kas neatsitiktų, — 
kad nebūtų pasikėsinimas jį nu
žudyti, — tas manymas turi sa
vo pamatą. Leninui, sako bol
ševikai, yra pavojinga vykti į 
svetimas žemes, (nes gali žūti 
nuo rankos kdkio didelio bolše
vizmo priešo-kapitalisto.

Tas atsitikti gali. Leninui iš- 
tiesų reiks 
galima- net 
nužudytas, 
įtiks — jis 
kos Ruso kokiu yra ir jis pats.

Daugybė pabėgėlių iš bolše
vizmo terorizuojamos Rusijos 

l-pabėgo net ir į Genoa, Italijon. 
I Jų yra iš Šveicarijoj ir kitose 
[šalyse arti Italijos. Daugelio tų 
žmonių šeimynas bolševikai iš
skerdė; * Taip pat Leninas su 
savo pagelbinin’kais išžudė daug 
anarchistų, kurių draugai be jo
kios abejonės jieškos keršto.

Taigi Leninas lengvai gali už
baigti savo viešpatavimą atsi
lankymu į Genoa, vienok jo vy
kimas tenai gali lemti daug ge
ro Rusijai.

Ą NT pirmo puslapio žinio- 
se matėte pranešimą iš

Chicagos apie įkūrimą Lie
tuvių Tautinio Iždo Ameri
koje. Kodėl tas Iždas tver
ta? kam jis reikalinga?

Neklausinėkit to. Kruvi
nos ašaros ir skaudus šauk-

• smai musų brolių Lietuvoje 
tą Amerikiečius privertė da
ryti. Nors fondų ir dabar 
gyvuoja ir jie, po priedanga 
laisvės ir gelbėjimo Lietu
vos pavergtųjų pinigus mu
sų tarpe renka, bet tuos pi
nigus išaikVoja sąvo ypatiš- 
kiėms reikalams, savo sro
vės ar partijos stiprinimui.

Kada Lietuvą reikia gel
bėti jiuo Lenkų, atvaduoti 
Vilnių,r pardavinėti pasko
los bonus — jie pinigus ren
ka kokiam ten “kultūros va
jui” ir pinigus pila'į Tautos 
Fondą. Lietuvos valdžia pa
ti įsteigs universitetą ir ja
me bus teologijos fakulte
tas. Ar taigi dabar renka
mi “katalikų universitetui” 
pinigai matys ką daugiau 
kaip tik tuščią Tautos Fon
dą? Be albejo, yra žmonių 
kurie reikia užlaikyti čia ir 
Lietuvoje ir kurie be Tautos 
Fondo badu mirtų.

Lietuvos krikšč.-demokra- 
tų partija ir po šiai dienai 
giriasi esanti stipresne — ir 

. tokia yra. Ji turės galę įs
teigti sau tinkamą universi
tetą valdžios pinigais. Kam 
apgaudinėti Amerikos Lie
tuvius ii’ nepasakyti jog tie 
pinigai reikalinga T. Fondo 
“našlaičių” penėjimui!

Lietuvos žmonės, vargšai 
nukentėjėliai nuo karės ir 
paspausti dabar po Lenkų 
jungu kenčia. Lietuvoje pa
laikoma prispaudinga valdi
ninkų našta ant žmonių ku
riems liko tik bučiavimas j 
rankų. Lietuvoje neturi lai- —-— ---------------- ----  . . ........
svės žodžio nei vienas pilie- moję tėmyti į misterišką-paslap- astr°no;aias. padare žvaigždžių 
. • ' . 1 . • 11 -ii _i__. •__ __________- surasa kuriam a nažvmpin Kas-

cente Pinzon. Taipgi yra žino
ma kad ir su Kolumbu plaukęs 
vienas vyras buvo vadinamas 
Vincente Pinzon. Tikrinama jog 
buvę rekordai kad Cousin atra
do Ameriką, tik kada Anglai 
bombardavo Dieppe 1604 metais 
tie liudymai tapę sunaikinti. 
Dabai* esą užsilikę antrarankiai 
to neva Francuzo atradimo iš
rodymai. Sulyg tokių menkus 
reikšmės testamentų tūli Fran- 
cuzijos.mokslo vyrai dabar pra
dėjo lemtingai šaukti jog Ame
riką atrado jų žmogus.

Ne tik' Kolumbui Francuzai 
i garbę plėšia, bet jie-išrodinėja 
kad tasai Cousin devyniais me
tais pirmiau negu Vasco Da Ga
ma, Portugalas, apiplaukė ap
dink Afriką į Indiją. (Vasco Da 
Gama tą kelionę padarė 1497 
metais.)

Cousin turėjo 'būti arba di
delis žmogus arba didelis mela
gis. Nėra kito budo tam išaiš
kinti. Vienok delei stokos tik
rų dokumentalių įrodymų sun
ku bus dabartiniams Cousin’o 
garsintojams nuplėšti Kolumbą 
ir Vasco Da Gamą nuo jų gar
bės papėdžių.

Kaslink Kolumbo, eina kal
bos jį buvus'Žydu, kiti tikrina 
jog jo tėvų tėvai buvo Ispani
jos- gyventojai. Kolumbas at
rado Ameriką su Ispanijos, ka
ralienės pagalba, kuri davė jam 
lėšų, tokiu budu jis padarė Is
panijai garbę ir padidino jos 
žemes keliolika sykių daugiau.

tiaug (rizikuoti. Ir 
sakyti jog jis bus 
Ir jeigu taip atsi- 

žus tikrai nuo ran-

Naujas popiežius, manoma, 
bus išrinkta greitu laiku, be il
gų balsavimų. Už rinkimus ei-' 
na plačios politikos; Italai bijo 
kad išrinkime gali turėti daug 
reikšmės- Prancūzų užsispyrinė- 
jimak

dienose Chiniečiai 
naujus metus ku- 
šventų knygų, -yra 

Šis senas Chinų

šiaurėj nuo Procyono randasi

Kita Pasaulio Pradžia
Sulyg musų šventraščio, pa

saulis gyvena šeštą tūkstantį 
metų, šiose 
švenčia savo 
rie, sulyg jų 
4072 metai.
paprotis, paskelbus Chiniją res
publika, buvo oficialiu įsakymu 
1912 metais panaikinta, vienok 
Chinai neatpranta nuo senų sa
vo tradicijų ir švenčia savo se
novišką apeigą kaip ir pirmiau.

VASARIO NAKTŲ Dangiškųjų Dvynu grupė, Ge- 
ŽVAIGŽDYNAI 1 ’ ’ - - — "

X 7ASARIO mėnuo, kaip ir pa-
* baiga sausio, turi labai ty

rą orą ir -per tai vakaro laiku 
erdvių tėmytojai mato visas er
dvių gražybes^ Nieko nėra gra
žesnio kaip nakties laiku ramu-

I mini, su pora žvaigždžių, Kas- 
tor ir Pollux, kurie ir davė kon
steliacijai vardą. Pollux- skai
toma viena pirmojo didumo toj 
grupėj, nors'Kastor irgi yra be
veik tokio pat skaistumo. Jas 
abi lengva surasti ir pažinti.

Apie 300 metų atgal vienas

tis nepatinkantis klerikalų čių pilną erdvę ir gerėtis-gerė- 
vadams. Susirinkimai ir jo- tis miriadais spingsančių žvaig- 
kia agitacija už valsčiaus ar (ždžių, žiūrėti į. jų viliones ir 
kitokius rinkimus uždrausta (norėti prie jų siekti-siekti. Am- 
tiems kurie neturi klebono šiais poetai apie jas dainas pi- 
leidimo. Ar tai laisvė, ar na, amžiaiš žmogaus akįs į jas 
tai demokratybė ir ar tik nukreipta ir vis ko tai jieško- 
tam mes iki Šiolei gausiai ma. Ir amžiais žvaigždynai ir 
Lietuvą rėmėm? Kada mes juodos tamsios erdvės bus mu- 
tautininkai aukavom Lietu- su žavėjančiu lauku, n<?s mes jų 
vos gynimui nuo .priešų, kle- niekados pasiekti negalime ir 
rikalai uždėjo Lietuvos žrno- nesueinam į artimą pažintį kaip 
nėms savo jungą, o antgalo žmogus su žmogum.
atvažiavo Amerikon rinkti Vasario mėnesio naktų dan- 
pinigus .pastatymui ivirba- gus yra toks pat žingeidus ir 
lyje kartuvių visiems kurie gražus ’kaip buvo nuo pat rude- 
gryšime Lietuvon be Tau- nio, nes daugybė tų pačių žvaig- 
tos Fondo cedelio.

Kurie .dabar aukauja kar- atsiskleidžia naujos ir naujos 
tuvėms, patįs UŽ meto kito j pirmesniais mėnesiais nebuvu- 
pakeitę savo pažvalgas vyk-|'sios žvaigždės. Bet atminkite: 
darni Lietuvon galės ant tų 1 žvaigždės, pastovios jų grupos, 
-kartuvių patekti. kas metai tam tikru mėnesiu

Bet kad butų visiems iy- ateina tos pačios, ir taigi tos 
gi laisvė — laisvamaniui, pačios dabar mus atlanko kurios 
kątalikui, Žydui, Vokiečiui pernai vasario: mėnesyje su mu- 
ir kitokiam visi tam prita- mis viešėjo ir kurių per vjsą il- 
rianti turi padėti Lietuvių 
Tautiniam Iždui kovoti.

ždynų dar tebesimato, o prie jų

gą metą vėl laukėme.
Tiesiai pietuose matome di-< 

dėlę grupę Oriono žvaigždžių — 
apie ją jau kelintu sykiu kalba
me, bet vis ji nenustoja musų 
žingeidumo. Oriono diržas — 
tiįs viena po kitai esančios žvai
gždės — lengvai matosi vidu- 

.. r---------j—---------- ryje didelės Oriono konsteliaci-
sus Anglų rašytojas, miręs su- jos kurios iš šiaurės ir iš pietų 
virš 300 metų atgal, Shakes
peare, nėra pats .parašęs tų gar
sių, jo vardą padariusių amži
nų, veikalų.

Pastarose dienose prasidėjo Ijinių trijų žvaigždžių eile einant 
ginčai už Amerikos atradėją (į rytus pamatome iskaisčiausią 
Kolumbą. Portugalijos Mokslų 
Akademiją sausio 13 d. turėjo 
savo posėdį kame išrodinėta jog 
Kolumbas .buvęs Portugalas, o 
ne Italas, kaip iki šiolei mes ži
nojome. Iš tos pusės dar nie
ko, nes Portugalų savinimasi toj 
garsaus žmogaus dar neatima I Saturno.
jam garbės. Vienok kas kita’su šiaurrytin nuo Siriaus ir tie-
Francuzais. Jie beveik išveda siog į rytus nuo Oriono'yra kita 
jog Kolumbas niekad nėra ko šunų veislės 'konsteliacija, Ca- 
nors daug pridėjęs savo vardo 
pakėlimui. Sulyg Francuzų pro
pagandos, Ameriką atradęs tū
las Dieppe miesto navigatorius 
vardu Jean Čousin 1488 metais. 
Tai yra keturi metai pirm Ko
lumbo. Vienas su Cousinu bu-

Ginčai del Kolumbo
Plačiai buvo per keletą atve

jų visame pasaulyje perkalbėta 
ir pridaryta išrodymų jog gar-

yra po didelę žvaigždę, šiaurė
je esanti vadinasi Betelgeuze ir 
yra tokia milžiniška kąd musų 
įsivaizdinimas nesiekia. Vidu-

!j rytus pamatome iskaisčiausią 
musų erdžių žvaigždę Sirius iš 

| Did. šunies konsteliacijos. Ją 
į geriausia dabar prisižurėti. Si
rius yra taip skaisti kad turi 
vietą pirmutinės žvaigždės ir 
stovi po saulės, mėnulio ir trijų 
planetų: Venaus, Jupiterio ir

nis Minor, arba Mažojo šunies. 
Vienatinis tos grupės žingeidu
mas yra jos žvaigždėje; ji turi 
vieną pirmo didumo žvaigždę 
Procyon. Tas vardas reiškia 
‘priešakyj šunies’, kadangi Pro
cyon visada teka kiek pirmiau----— —- .    v** v Aiva 1100 

vusių kelionėje buvo vardu Vin-lnegu jo didysis draugas Sirius, (išvakaro.

. surašą kuriame pažymėjo Kas
torą pirmesne, kaip jam rodės 

, ta žvaigždė buvo skaistesnė už 
jos draugę. Tas duoda žinoti 
jog Kastor yra 'buvus skaistes
ne žvaigžde ir palengva gęsta 
ar tolinasi nuo musų.

Rytuose apie 9 vai. pasirodo 
nauja konsteliacija — Liūto — 
su pirmo didumo žvaigžde Re
gulos.; ji išrodo rusva ir aiškiai 
surandamą. Pati konsteliacija 
turi didelio pjautuvo 
Regulus gi randasi 
gale.

Ditiėji Meška arba
Ratai matosi iš rytų šiaurinia
me dangaus krašte. Ratų visai 
nėra, tiktai matosi pailgai ke
turkampė skrynia-vežimas su 
sikorusiu dyseliu. Tas dyselis 
Meškos pavidalą sudaro uodegą. 
Paskutinės Idvi skrynios žvaig-j 
ždės stovi lygioje eilėje su šiau
rine ir šiaurinės žvaigždės jieš- 
kodami lengvai, ją rasite sekda
mi tų žvaigždžių eile į vaka
rus.

Pirma minėta Betelgeuze" iš 
Oriono konsteliacijos ir Auriga 
konsteliacijos žvaigždė Kapella, 
stovinti tiesiai virš galvos 9 v. 
vakare irgi yra lygioje eilėje 
nuo pietų į šiaurę su šiaurine 
žvaigžde.

žvaigždė Deneb, iš Kryžiaus 
konsteliacijos, dar matoma, bet 
tuoj pranyks ant keleto mėne
sių. Pirm 9 vai., kada Kryžius 
leidžiasi, kurie prisižiurėsit ge
rai matysit Kryžių stovintį va- 

; karų krašte.
Pegasas, Persejaus žirgas, ir

gi paskui Kryžių skrenda į va
karus, Andromeda, šv. Jurgio 
(Persejaus) išgelbėta karalaitė, 
eina paskui, dar paskui ją eina 
į vakarus Persejaus konstelia
cija, kuri yra visai arti prie Ka- 
pellos iš rytų, prie Plejadų iš 
pietų ir biskelį toliu į pietus nuo 
jų randas V-pavidale Taurus ar
ba Dangiškasis Bulius su skais
čia rusva žvaigžde Aldebaranu.

Venus palengva pereidinėja iš 
rytinės į vakarinę žvaigždę ir 
už kelių mėnesių vėl ją matysi
me skaisčiai žibančią vakarų 
■krašte. Marsas bus rytine visą 
pavasarį, o Jupiteris ir Satur
nas neužilgo pasirodys mums

pavidalą, 
rankenos

Grižulio

Apverktinas Lietuvos 
Mokyklų Padėjimas 
Broliai Amerikiečiai! Jūsų 

budri akis sekė ir tėbeseka kiek
vieną Lietuvos darbą ir žings
nelį. Matydama jos pasiseki
mus,- jūsų širdis džiaugiasi ar
ba nuliūsta, kai blogumas ir 
nepalaima užeina. '
• Broliai! (užeikite ir (pamatyki
te Lietuvos liaudies mokyklų 

1 dabartinę padėtį; čia pamaty- 
1 site menkus namelius, grūste 

prisigrūdusius mažais vaiku
čiais- Net troškus oras nuo jų 
daugumo kambaryje! Ant sie
nų paveikslų nematyti.
lo priemonių irgi nėra. Spintų 
lentynos tuščios.

Tai daugelio Lietuvos mokyk
lų vaizdas. Prie tų priklauso ir 
musų — Tenėnų — mokykla.

Neatsižvelgdami į 'tas sunkias 
aplinkybes, 'betgi dirba Lietuvos 
mokytojai, visa siela pasišventę 
auklėti ir lavinti suvargusių 
Lietuvos žmonelių vaikučius.

Lietuvos mokytojai stato jau
nose vaikučių sielose tuos Tau
tos rumus kurie amžiais jau 
nebus sugriauti. Juos, kaipo 
brangų paminklą, gerbs ir gau
ges ateinančios Lietuvių kartų 
kartos!

Kruvinus Lietuvos liaudies 
pečius slėgte prislėgė sunkus 
vargas, skurdas ir neturtas. Ko
dėl? Mokslo reikia liaudžiai. , 

Tą mokslą tegali duoti gerai 
ir tinkamai aprūpinta Lietuvos 
liaudies rhokykla.

Bet vargas! Musų mokyklai, 
tarp kitų mokymui- priemonių, 
trūksta knygynėlio vaikams.

Bet vėl vargas ! Mes vieni 
savo lėšomis nepajiegiamę jo 
įsikurti-'-

Todėl į jus, broliai, šaukiame: 
pagalbos. Padėkite mums nors 
keliais dolariukais palengvint: 
mokytojui darbą ir prašalinti 
tas sunkiąsias aplinkybes kurios 
trukdo mokytojo“ darbui ir liau
dies švietimui.

Mes išanksto įtariame padė
kos žodelį ir’tikimės iš gerbia
mųjų brolių Amerikiečių malo
nios užuojautos ir paramos taip 
svarbiame švietimo darbe susi
laukti.

Maloni atmintis ir dėkingu
mas pasiliks mumyse ilgai, il
gai. ....

Su pagarba
Mokytojas J. Stragauskas 

(Adresas: Mokytojui Juozui 
Stragauskui, Teneniuose, Taura
gės apsk., Šilalės paštas.)

(Šį laišką pridavė “Dirvai” 
Dr. J. T. Vitkus.)

Moks-

nė,

Pavasaris. Subruzdo žmonės žemelę 
arti.

Veltui ant Petruko lauko skrajoja vie? 
veršelis, veltui iš ryto savo bubiną skam
bina, artojo nėra, nėra!

Žaliuoja svėrėmis Petruko laukas, siū
buoja gurgždžiai įsigalėję....'

Kur Petrukas?....
Nesenai buvo nuo jo laiškas, liūdnas 

laiškas; atnešė kaimynas iš pačto, skaitė 
senai motinėlei, skaitė ir pats verkė.

“Aš gyvas ir sveikas, biskĮ tik kojas 
ima gelti; jau antras mėnuo kaip lieknuo
se stovime iki kelių, stovime ir mirkstame; 
nei vieno Lenko dar nemačiau. Kada sau
lutė šviečia skaisti, aš taip bestovėdamas 
mąstau kas ten' pas mus darosi, žmonės 
laukus aria, juoduoja dirvelės, tik musų, 
laukelis žaliuoja vėjo apsėjamas; širdis 
krauju Verda, o čia stovėk, stovėk.... ”

* Praėjo dar mėnuo, antras laiškas nuo 
Petruko atėjo: “Esmu ligoninėje, kojos 
sutino, sako gydytojas kad kaulų ‘ramati- 
kas’. Ar Berkis dirba lauką, taip man ru
pi kad neužleistų žemės.”

'Nuo to laiško daug laiko praėjo, jokios 
žinelės. Kad ir ateitų nebūtų kam skaity- 

Iti, nes sena, akla močiutė nuėjo su savo 
skundu toliau, kur neima kyšių, kur nėra 
karės, kur baigiasi viso gyvenimo kančia.

Po skarotu berželiu guli nabagė, ilsi
si....

DABAR LAIKAS
PRADĖTI Naujus Metus su “ARTOJU” kuris išeis Sau
sio pirmose dienose ir bus išsiuntinėtas visiems užsirašan
tiems; taipgi neužmirškit saviškių Lietuvoje. Už $1.25 
suteiksit Lietuvoje esantiems giminėms džiaugsmo vi
siems metams. Amerikoje kainuoja tik $1.00 metams. 
“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato, aiškios 
spaudos, talpina gražias eiles, populiariškus moksliškus 
straipsnius ir šiaip raštus, neužsiima jokiom polemikom.

Norėdami numerio pažiūrėjimui prisiųskit 10 centų.

Pradėkit Naujus Metus savo ir savų giminių su “Artoju”.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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SVEIKATOS SKYRIUS klausimai ir atsakymai
DR. J. T. VITKUS

ŠILTINĖ IR ČIEPAI
pRADEDANT platintis šarlatanizmui, at

sirado ir jo apgynėjų. Taip, visai dar 
netolimoje praeityje musų fiziologai ramiai 
sau darbavos ir nei sapnuoti nesapnavo kad 
dvidešimtame šimtmetyje susitvers būriai 
ignoramų ir savo nudėvėta “idealogija” 
bandys pastoti kelią apšvietai. Tačiau rea
lybėje pasirodė ir antroji medalio pusė. 
Pasirodė jog žmonijos dar netoli nukeliau
ta priekin. Jog dar visoki burtai ir klas
tos randą vietos tarpe musų. Visokie spi- 
ritualistai, užkalbėtojai, burtininkai ir tam I 
panašus gaivalai vis dar tebegyvuoja. Prie 
to “garbingo” būrio galima pridėti ir taip 
vadinamus antivivisekcijonistus ir savo rū
šies nedakepėlius “bevaisčius daktarus”. : 
Taigi apie pastaruosius ponus ir tarsime 
žodį sąryšyje su šiltine ir jos čiepais.

Žodis antivivisėkcijonistas yra sudėta 
iš trijų Latiniškų žodžių. Anti reiškia ' 
prieš, vivuš — gyvenąs ar gyvas ir sectio ' 
— pjaut.' Liuosai išvertus žodžio mintį 
galima-sakyti jog antivivisėkcijonistas yra 
toks asmuo kurs yra priešingas pjausty- J 
mui gyvūnų. Kaip jau yra žinoma, medi- 
cinos daktarai ir kiti mokslo vyrai daro 
įvairius bandymus ant žemesnės rūšies gy- < 
vunų. Organų funkcijos, vaistų veikmų ir 
daig kitokių dalykų yra surandama tik per 
ilgus bandymus ant varlių, želvių, balan- 1 
džiu, kačių, šunų, jūriniu kiaulaičių ir kitu i 
gyvūnų. Ačiū panašiems bandymams, šian
dieninis gamtos mokslas stovi ant augštų 1 
pamatų. Gi antivivisekcijonistai priešina
si panašiems bandymams. Jiems geriau j 
butų matyti žmoniją ligota ir skaudulinga, 
negu mokslo vyrus pjaustant šunis. Tai 
yra savo rūšies ženklas silpnaprotystės. , 
Tą patį galima pasakyti ir apie čiepus. ( 
Jeigu butų užginta pjaustyti ir užkrėsti 
žemesnės rūšies gyvūnus, tai iš kur gau- , 
tume čiepų. Bet antivivisekcijonistai ne- j 
tiki ir į čiepus.

Kad panašiai kalbėtų tik antivivisekci- 
“jonistai tai butų galima gardžiai pasijuok- ' 
ti. Vienok kuofriet panašias nesąmones 
'laiks nuo laiko pakartoja “bevais'eiai dak- - 
tarai”, būtinai reikia tarti žodį. Pastarie- ( 
ji irgi netiki, į čiepus ir kitokius vaistus. 
Anji kiek jų tas tikėjimas ar netikėjimas i 
yra paikas, tegul sprendžia patįs skaity- ‘ 
tojau Aš tik paduosiu truputį skaitlinių, 
kurios pačios už save kalba. Pavyzdžiui ' 
paimkime šiltinę ir jos čiepus.

Vyriausias gydytojas Anglijos armijo
je, Sir T. H. Goodwin, sako jog laike taip 
vadinamos Pietinės Afrikos karės Angli
ja turėjo 208,226 kareivių mūšio lauke, kas 
met. Iš to skaičiaus 57,684 užsikrėtė šilti
ne, o 8,022 mirė nuo tos 'baisios ligos. Tas 
sudaro 13.9, beveik 14 nuošimtį, mirčių. 
Reiškia, iš šimto keturiolika kareivių mirė 
vien nuo šiltinės. Tai yra baisiai didelė 
skaitlinė. Tuomet dar nebuvo vartojama 
čiepai. Gi laike pastarosios, Pasaulinės, 

■“karės Anglija, laikė apkasuose net 2,000'000 
kareivių kas met. 20,139 sirgo šiltine, o 
tik 1,191 mirė. Tas sudaro 5.9, beveik 6, 
nuošimčius mirčių. Tas parodo jog liga 
buvo daugiau negu per pusę lengvesnė lai
ke paskutinės karės. Gi jeigu paimsime 
abelną nuošimtį iš visų kareivių pamaysi- 
me jog metinis mirčių skaičius laike pir
mosios karės bUvo 14.6 nuošimčių, o laike 
paskutinėsės karės vos tik 0.139. Reiškia, 
laike paskutinės karės -05 sykius mažiau, 
imant proporcionaliai, mirė negu laike Pie
tų Afrikos karės.

Vyriausias armijos gydytojas Suvie- 
. nytose Valstijose, M. V. Ireland, paduoda 

.skaitlines kurios rodo jog laike Ispanijos- 
Amerikos karės, 1898 metais, iš kiekvieno 
tūkstančio kareivių 148 apsirgo šiltine, o 
16 mirė. Iš tūkstančio net 16 tapo auko
mis baisios ligos-šiltin.es. Gi laike pasku
tinės karės jau tik iš trijų tūkstančių Ame
rikos kareivių vienas apsirgo šiltine, o iš 
20,000 vos vienas mirė. Reiškia, laikę pas-- 
kutinėsės karės mirčių skaičius tapo •su
mažinta net 320 sykių. Stebėtinas progre
sas, ir tik amžinas fanatikas gali priešintis 
čiepų vartojimui. Visose armijose yra pri
verstinas vartojimas prieš-šiltininių ir 
prieš-rauplinių čiepų! Taigi ir antivivisek
cijonistai su “bevaisčiais daktarais” gavo 
čiepų dožą — “šats”. Ačiū čiepams ir šva
rumui, šiltinė kasdien mažėja ir su laiku 
pranyks visai.

Dr. med. J. T. Vitkus.

Antanas 2-kas klausia: 1. Kas yra 
1 optometrija? 2. Ar optometrai turi tei- 
[sę akis gydyti? 3. Ar optometrai turi dak
taro mokslą ir ar jie gali vadintis dakta
rais, akių gydytojais ar net specialistais?

Kokie yra santikiai medicinos daktarų 
optometrais? 5. Ką reiškia O. D. ir D. 
po pavardės?
Atsakymai. 1. Patsai žodis optometri- 

reiškia mokslas apie akies matavimą.

4.
su 
O.

ja
Grekų kalboje žodis “optikos” reiškia ma
tymas, o “metron” — mąstąs. Tačiau abel- 
noje kalboje po žodžiu optometrija reikia 
visuomet suprasti mokslą kuris parodo kok
sai yra žmogaus matymas-akis ir kaip tą 
matymą su pagalba akinių pagerinti. Dar 
aiškiau galim pasakyti jog optometrija'yra 
mokslas apie akinius ir jų pritaikymą prie 
akių. Trumpoje ateityje aš bandysiu už
kviesti kokj nors rimtą Lietuvi optometrą 
kuris bešališkai ir plačiau parašys apie, šią 
mokslo šaką.

2. Optometrija mokina apfe akį ir kaip 
prie jos pritaikinti akinius ir nieko bend
ro neturi su akių gydymu. Taigi ir opto- 
metra neturi legalių ir moralių teisių gy
dyti akih, bet turi teises išmatuoti < akį ir 
pririnkti akinius. Kad geriau pririnkti aki
niai prašalina nekurias mechaniškas akių 
ligas ir silpnumus, tai jau yra tiesa. Gy
dyti akis reikia turėti teises kaip ir me
chaniškai matuoti akis ir priskirti akinius, 
taip pat ir vartoti vaistus ir daryti opera
cijas. 1 Reiškia, turėti teises pavartoti vi
sus galimus budus kurie būtinai yra rei
kalinga gydymui įvairių ligų.' Optometrai 
negali to daryti. Jie negali vartoti jokių 
vaistų nei daryti mažiausių operacijų. Tai 
yra viena rūšis taip vadinamų laisvos 
lies “bevaisčių daktarų”. Akis gydyti 
gali ir yra leista^vien medikams.

3. Nežinau ką klausėjas supranta 
“daktaro mokslu”. Optometrai nėra dak
tarai medicinos, tačiau jie turi Daktaro 
Optometrijos> laipsnį. O turėti mokslą ir 
laipsnį yra du skirtingu dalyku.. Yra tokių 
kurie turi gimnazijos, high school, atesta
tus ir į metą-kitą baigė optometriją, bet 
yra ir tokių kurie nėra baigę nei žemesnės 
nei vidurinės mokyklos, vienok irgi vadi
na .save optometrais. Niekas negali užgin
ti vadintis daktaru ar kitokiu. Tačiau op- 
tometrų sąjunga draudžia dėti “Dr.” prieš 
savo pavardę ir vadintis akių gydytojais 
ar specialistais. Mano nuomone’, optome
trai gali vadintis daktarais, kadangi turi 
savo rūšies laipsnį. Sąžiningesni optomet
rai netituluoja save daktaru nei gydytoju, 
jie tiesiog ir teisingai vadina save optome
trais. Mat žodis daktaras liaudies kalbo
je beveik visuomet reiškia Daktaras Medi
cinos, nors ir yra įvairių įvairiausių dak
tarų.

4. Su gerais optometrais yra geri san- 
tikiai, su blogais — blogi. Jeigu optome- 
tras užsiima tiktai pritadkymu akinių ir 
nevilioja žmonių klaidingai vadindamas 
save “akių gydytoju” ir net gydymu akių, 
tuomet medikai gerbia tokį optometrą ir 
sulyg išgalės nekenkia jo užsiėmimui. Gi 
prieš tuQs kurie neteisingai save tituluoja 
augštais ir apgaulingais titulais medikai 
kovoja kaip ir prieš visokius'apgavikus.

5. Reiškia Daktaras Optometrijos ir 
Daktaras Osteopatijos.

ša- 
tik

po

J. T. V.

GAMTA RENKA GERIAUSIUS
Gamta visada parenka įrankį ir for- 
kuri išreiškia, energiją tinkamiausiu ir 

konštruktiviu budu, kaip ji tai darė per 
milijonus metus, parinkadama tokius gy
vūnus išlikti kurie pasirodė tinkamiausiais. 
Milžiniškas, besmegenis dinosauras kuris 
suėdė po pusę tono maisto kasdien, turėjo 
užleisti vietą smarkiam, atsakantesniam 
arkliui; dabar gi arklys pakeičiama auto
mobiliu. Dinosauras paliovė atlikti kokią 
nors konstruktivę funkciją ir pranyko, ir 
kuomet bile kas ant šios žemės palieka ne
naudingas jis paliauja egzistavęs.

mą

spaudi- 
ar rn<r.

reikalaujant ir darant i 
mą, iš L. G. D. Centro dar rug
sėjo 8 d. 1919 m. tapo pasiųsta 
Liet. Raud. Kryžiui, Kaunan, 
per Lietuvos Delegaciją Pary- 

| žiu j e, $1,601.50 arba 12,882 fr.
nelengva* yra' padaryti,* bet dZ [Gautose Liet. [R. Kryžiaus at-

Po ilgo laikotarpio, veikėjai 
šiėk-tiek atsipeikėjo. Pradėjo 
mėginti iš savo darbuotės at-1 
skaitąs duoti. Nors jiems tas

linai, noromis nenoromis, turi 
su duosnia Amerikos Lietuvių 
visuomene skaitytis, ir norint 
sulaukti tolimesnės pagalbos iš 
Amerikiečių, rodą neroda, turi 
duoti atskaitą. Ir štai,-nors an- 
tron eilėn nustumta įstaiga, 
nors neatjausta kaip turėjo bū
ti atjausta, tai yra Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus organiza
cija, pirma išeina su atskleis
tomis knygomis ir pirma išduo
da atskaitas už 1919-ir 1920 m. 
Ir ką gi tose atskaitose mato
me? Kiekvienas skatikas mu
sų aukų ne tik kad užrašytas, 
bet ir parodyta kaip tas skati
kas tapo sunaudota.

Kur dingo kitos įstaigos? Kur 
dingo visoki 'bendri ir nebendri 
komitetai? Kur dingo fondai, 
taip dar nesenai garsiai skam
bėję Amerikiečių ausyse? Jų 
nėra, ir nebus atskaitos!

Skaitylj$‘‘Lietuvos Ūkininką”, 
Nn. 49—50, už 1921 metus, tai 

| sužinosi.
Vienas tik Lietuvos Raudona

sis Kryžius atvirai ir aiškiai, 
nemikčiodamas, išduoda savo 
darbuotės atskaitas. Todėl, at
virai sakant, toji įstaiga, t. y. 
L. R. Kryžius, dr privalo būti 
ir ant toliaus šelpiama.' Su ki
tomis įstaigomis patarčiau būti 
atsargiais nors iki tol kol nesu
lauksime atskaitų — aiškių, ne- 
mikčiojančių atskaitų!

šiais 1922 metais parodykime 
solidariškumą ir didesnį atjau
timą Liet. R. Kryžiui. Duoki
me daugiau piniginės pašalpos; 
paskatinkime visuomenę 
didesnių aukų, nes daug 
Lietuvoje labdaringų darbų 
veikimui, laukiančių musų 
rainos; ir be musų paramos- 
galinčių atsistoti ant kojų. -

Praeitais metais, nežiūrint 
raginimo tai gyvu žodžiu, tai 
raštu, labai mažai tesušelpėme 
tąją vienintelę garbingą įstai
gą. Pasižiūrėkite į laikraščių 
skiltis: beveik .kas savaitė tai 
viename, tai -kitame radosi šio
kis tokis priminimas ir paragi-’ 
nimas, vienok visuomenės širdis 
suketėjus buvo/ Kokia priežas
tis sukietino Amerikiečių širdis 
ne man spręsti — ’gal ji turi 
tani kokius išrokavimus, — bet 
tik ne prieš' Liet. Raud. Kryžių.

Todėl, gerbiamieji Amerikie
čiai, neskriauskim įstaigios ku
ri taip bešališkai ir su tokia 
ištverme ir pasišventimu dar
buojasi labdarybės srityje; ei
kime pagalbon ir paremkime ją 
aukomis. Draugystės, 'klubai, 
kuopos aukaukite iš iždo po -ke
letą dolarių, nuo to nesubiednė- 
site bet didelę paramą suteiksi
te Liet. Raud. Kryžiui.

Visas aukas siųskite per L. 
G. D. Centrą, nes tas pasirodė 
butinu reikalu idant galima bu
tų šiokia tokia kontrolė turėti 
kad aukos nežūtų privatinių as
menų kišeniuose.

Visuomenės aukos siunčiamos 
privatinių asmenų vardu tan
kiai žlungarir atimti nėra būdų, 
arb'a labai sunku, nes pasidaro 
teismo lėšos. Siunčiant gi per 
tam tikrus centrus, į tam tik
rus centrus, jei ir pasitaiko kam 
nors pasiglemžti ir įsidėti savo 
kišeniun, galų gale visgi susi
randa ir at jieškoma, štai ir šis 
žemiau paduodamas atsitikimas 
turi būti gera pasarga visiems 
siuntėjams:

Nesant dar gerų susinešimo 
kelių su Lietuva, o visuomenei

skaitosę už 1919 m. ir už 1920 
m. nesirado tų ąukų pakvita
vimo. Todėl užklaustas laišku 
del ko atskaitoje nėra pakvi
tuota tų pinigų, Liet Raudona
sis Kryžius prisiuntė paaiškini
mą. Šiomis dienomis gauta lai
škas iš L. R. K., N. 1294, gruo
džio 3 d., 1921 m., sako: “Del 
sumos 12,882 frankų, kurie ne
siranda Liet. R. Kryžiaus at
skaitose, jau kelis kartus pra
šėme Užsienių Reikalų Ministe
riją kad padėtų išgauti minimą 
sumą. Ministerija prižadėjo už
klausti Atstovybę Berline kur 
tie pinigai užlaikyti, ir iki šiol 
laukiame atsakymo.”

Jau pustrečių metų- kaip pi
nigai pasiųsti, o Liet. *R. Kry
žius negalo. Reiškia koks nors 
iš tūzų, arti stovinčių prie val
džios, naudojasi tais pinigais be 
baimės, manydamas- kad apie 
tai bus siuntėjų pamiršta. Juk 
pakvitavimą nuo Paryžiaus De
legacijos L. G. D. yra gavus — 
tai ko daugiau reikia? Bet čia 
ir visa bėda — L. G. D. Centras 
nėra žiopliškas ir į panašius pa
kvitavimus nekreipia domės pa
kol tikro pakvitavimo negauna 
nuo L. R. Kryžiaus. Už tai da- 
bas aišku visiems siuntėjams 
gavusiems pakvitavimus nuo p. 
'Stulginskio, Smetonos,' Valde
maro ar kitų asmenų kad nereik 
but pilnai- užsitikrinus jog ta
vo siųsti pinigai nuėjo ton įstai
gon kurion buvai siuntęs, .pakol

nuo tos įstaigos negausi tikro 
pakvitavimo.

žinoma, tie $1601.50 pinigai 
bus atimta ir perduota L. R.- 
Kryžiui, nes L. G. D. yra orga
nizuotas kunasj ‘bet kaip bus su 
tais kurie siuntų Liet. Raud. 
Kryžiui ar kitoms įstaigoms pi
nigus pavieniais?

štai (del ko būtinai reikalin
ga siųsti aukas per 
Centrą jeigu nori kad 
tikrai pasiektų tikslą 
gai sunaudota butų.

Kaip' L. G. D. Centras taip ir 
Liet. Raud. Kryžius turi knygas 
atviras visiems, kadir mažiau
sia aukavusiam: jis ar ji gali 
ateiti ir peržiūrėti, nieko nėra 
slepiama ar užvožiama.

Tat kuriems galima geriau 
pasitikėti: ar tiems kurie bijo-, 
si parodyti knygas ir atskaitas 
visuomenei išduoti, ar tiems ku
rie visada ir visuomet užrašų 
knygas atveria ir parodo ne 
inplaukas bet ir išlaidas?

Dar sykį meldžiu: siųskit 
kas -per L. G. D. Centrą.

DR. A. L. GRAIČUNAS.
Centro Sekretorius, 

8310 S. Halsted St., Chicago,- Ill

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog i 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
Paskiri uždari kambariai mote- 

i rims ir šeimynoms.
ORBITA Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12 
ORDUNA Kov. 3 Bal. 14 Geg..26 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
The Royal Mail Steam Packet Co.

26 Broadway New York 
117 W. Washington St. Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

jeigu'tinkamai naudojami, musų sme
genis nuolatos yra vystymosi laipsnyje.

L. G. D. 
tavo auka 
ir tikslin-

tik

aU'

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiso.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Fėmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženkl].

į

S

LAIVAKORTĖS ATPIGO
Į Hamburgą .............  $103.50
I Liepoją .. ...♦... $110.00
Į- Piliavą-Karaliaučių $106.50 

War Tax $5.00.
Pinigą Siuntimas Lietuvon že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų. '

P. MIKOLAINIS ,
53 Hudson Ave. | 

Brooklyn, New York +

i

prie 
yra 
nu- 
pa- 

>ne-

‘Lietuvos Ūkininkas’
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS , 

Užrašydami vieną savo giminei 
Lietuvoje kitą sau Amerikon 
gaunat per metus tik už $2.50.

Visi užsirašanti gauna (‘Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui

P. Mikolainis
53 Hudson Avenue

> Brooklyn, N. Y.

t

Užduočia Kiekvienos
Svarbiausia

Molinos
Jeigu ji negali1 žindyti savo kūdikio 
turi surasti'maistą, kuris patiktų jam 
ir padarytų jį raudonu ir sveiku kūdi
kiu.

'EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK) '

buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudo
jamas beveik per 60 metų tūkstančių motinų, 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikių.

Pasiųskite šitą apgarsinimą
Borden Company, New 

York ir gausite pilnus pata
rimus ir nurodymus, kaip jį
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

Laikas Prisidėjimui Prailginta iki Vasario 1 Dienos
Lengviausias ir Tikriausias Budas Susitaupyti Pinigų 
Taksams, Apdraudai ir Bile Kitam Specialiam Tikslui 

yra prisidėjus prie

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Klubo

Penkios Narystes Klesos
1— 25c savaitėje —
2— 50c savaitėje —
3— $1.00 savaitėje —
4— $2.00 savaitėje —
5— $5.00 savaitėje —

Čia irieina ir 5% nuošimtis.

Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa

$ 
$ 
$

12.80
25.62
5124 

$102.48 
$256.20

atneš jums 
atneš jums 
atneš jums 
atneš- jums 
atneš jums

PRADEK ŠIANDIENTHE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY
įsteigta 1913; Abelnas turtas virš $1,900,000.

MAIN OFFICE — 2ros Grindįs — HANNA BLDG.
Superior Skyrius St. Clair Skyrius
7909 Superior Avenue 2006 St. Clair Avenue

M. A. VINSON, Vedėjas ' P. MULIOLIS, Vedėjas
Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue

Lietuviškai-Angliškas -ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy* 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam į

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 
Lietuvą būtinai' reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei yienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit,' parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... $10.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

BALTIC STATES pAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietu- 
1 von, — per musų tarpininkystę turėsite geriausią ke
lionę. 1921 m. musų Bankas išsiuntė suvirs 1000 kelei
vių. Pasportų išrūpinta 3000. Visi buvo dėkingi už drau
giškumą ir gražią kelionę!
AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite 
pinigus Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėk
loms, ūkio įrankiams. Mes saugiausiai pristatome ir pil
nai išmokame pinigus žemiausiu kursu. Per 1921 metus 
12,000 žmonių per musų Banką persiuntė Lietuvon arti 
55 milijonus auksinų. Musų kursas yra žemiausis.

DEPOZITUS PRIIMAME PER PAŠTĄ. Mokame 4% 
priskaitomus kas mėnuo. “ '"

Rašykite

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N..Y. *

Kampas 25-tos gatvės. Telefonas Watkins 2142

%25c5%25a1iltin.es
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•LAINIS t

4ew York

JONULIS nuėjo pas Onytę, su kuria jis 
nuo senai labai draugiškus ^ryšius turė

jo. Labai jis nudžiugo Onytę vienų vieną 
namie radęs. , Dabar jis norėjo griebt ją į 
glėbį ir prispaust prie savęs. Anoje durų 
pusėje pasigirdo žingsniai, ir barškina. 
Jiedu nutilo, net kvapą sulaikė savyje, kad 
tikrai atrodytų jog čia nieko nėra.

Onytė — ji nesitikėjo kad šį vakarą 
) ateis pas ją bernužėlis, tai nebuvo nei pa

sipuošusi. Palaidi, geltoni jos plaukai drie
kėsi ant pečių, ir tas darė ją žavėjančia 
esybe. Jis senai norėjo užtikt ją nepasi
rengusią. Kuomet pasipuošus tai gražu
mas gali būti netikras, o dabar jis tikrai 
mato kokia ji. Ji jam da'bar labai patin
ka.

Onytė pakėlė ranką ir prisuko žiburį, 
ir šešėlyje ji dar gražesnė atrodė. Jiedu 
perėjo į priešakinį kambarį ir atsisėdo prie 
lango. Čia ramu. Ji pradėjo niuniuoti ' 
kokią tai dainelę ir jos virpantis balsas 
pasiekia bernužėlio sielą. Onytė prisiglau
dė arti prie bernužėlio ir riebią savo ranką 
perdėjo per jo petį. Palaidi jos plaukai nu- ’ 
sviro jam per veidą.

s — Kaip nedėldienį perleidai?, — jis 1 
kuždėjo jai. * 1

— Prastai, t— atsakė. — Laukiau, lau
kiau tavęs. Paskui išvažiavome į parką.

— Gal but, — numykė jis..— O kaip 
parke?

— Nelinksma, — atsakė. — Visos su 
bernužėliais, o mudvi neturim.

Ji dabar nutilo ir užsimąstė.
• Jiedu pažvelgė per langą. Aplink mė

nulį buvo drignis. Neaiški šviesa žaidė ant 
jo veido. Ji tarė:

— Vakarą bet gi užbaigėm linksmai.
— Nagi? -' ■-
-— Matytum! — ji kuždėjo. — Nuėjo-, 

me pasivažinėt vežimukuose. Vėjas galvą'
> galėjo nunešt. Žiūrim kad jau ir vėl že

mai sėdim. Konduktorius reikalauja pini- ’ 
gų — mes papurtėm galvas. J

DIRVA

ir Svietais juoksis sy
kiu su tavimi

— Visai ne, — tęsę jis. — Jos ištrūkt' 
negalėjo ir turėjo su jais išdykaut, o jei 
nenorėjo pasiduot — gavo įpušt.

— Gerai, Jonyti! Jei jos ištrūkt ne
galėjo, tai iš kur sveikas, žinai kad su jo
mis taip atsitiko? "

— Palauk, Onyte! — tarė jis. — Mer- Į SKAUDUS ATSIMINIMAI 
gina ant švarko nugaros nematant kreida Ar atmeni upelį sriaunų 
užrašė šitaip: “Gelbėkit iš ištvirkimo pra- ®al® kuri° mudu sėdėjom, 
garo. Mes esame pavogtos ir vyrai su mu- ?Eai ^a.saiax?eda»?. graJ*ais 
mis elgiasi negražiai. Vyras to nepate-|jr pauįšyai krūmuose linksmai 
mijęs švarką apsivilko ir išėjo į gatvę. Jį Dainavo ir straksėjo? 
pradėjo sekt buris vaiku, patėmijo poli ei-L. ... - ..... v “ 1 x šiandien buvau as ten nuėjęs,
ja 11 jį Suareštavo. .. . . , Nubudęs vienas jin žiurėjau —

— Vaja, vaja! — ji stebėjosi, c— Kažin Ant jo jau ledas užsidėjęs, 
ar tai teisybė? -

_  Tikra teisybė! Ar atmeni, pajūrio krantą
Dabar jis ją prispaudė prie savęs ir ji [ mudu,kur sukūrėm, 

žiurėjo šypsodamosi jam Į akis. .Jis ją jau 
spaus prie savęS ir gaus karštą-saldų buč
kį. Pačiame svarbiausiam momente 
bir-bir-bir-bir Į duris.

— Kas ten? — ji piktai atsiliepė.
— Ona! —- pasigirdo balsas: — tu 

ri jaunikį?
— Kas man tą jaunikį davė? — ji 

kirto. — Tu, seni, sapnuoji! Eik gult — 
girtas.

— Ona, Ona! — murmėjo senis: — tu 
turi jaunikį, aš mačiau kaip atėjo.

— Eik greičiau gult, o ne — šluota 
gausi!

Girtas senis nukrepesiojo žemyn, 
du prasivėrė duris ir klausosi:

— Motiejau!
— Ką? — atsiliepė kitas balsas.
— Ona jaunikį turi.
— Matei? — klausė.

x — Ne, — atsakė" senis. — Bet aš gir
dėjau juokiantis. Turi fundyt, o jei ne — 
mes jam kailį aušime! Aušime, rungužei!

(Bus daugiau)

Kai liepsnos kilo, šokinėjo, 
Kai ki-birkštįs-kilo su vėju,.

Į Ir kai vakare vėlai 
t?.k Tas mudu taip žavėjo?

Aš vakar buvau ten nuėjęs — 
Radau tik pelenų ką liko, 

tu- Kit viską išnešioto vėtąs. *

RUDUO
Dangaus skliautai aptemę; 
Lietus, purvai, vanduo.... 
O vėjas palei žemę 
Vis kaukia lyg šuo:

Ruduo....
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gų — mes papurtėm
Ji atsikvėpė.
— Jis vėl( prašo.

susijuokėm. Jaunas, 
vėl važiuojame.

— Paskui?
— Paskui, — ji atsiliepė. —Paskui to

kie nepažįstami vaikinai net kelis sykius 
mokėjo už mus ir mokėjo, o mes važiuojam 
ir važiuojam.

— Pliuškės, — jis pridėjo. — Kaip tas 
užsibaigė?

— Atsibodo — išlipome, — ji atsakė. 
— Paskui, kad žinotum, tie nepažįstamieji 
seka paskui mus ir šnekina.

— Ką jie sakė?
— Mes nesupratome.
— Kaip persiskyrėte ?
— Nusigandom, — ji pasakė. — Ma

nom, aitvaras bus čia su jais.... Antga- 
lo inėjome j moterų kambarį ir jie turėjo 
pasilikti.

— Jūsų laimė, — tarė jis. — Galėjo jie 
šposą iškirst.

— Et! — krikštavo ji. — Kvailius 
Įima erzint.

— Ar žinote ką jie apie jus manė?
— Na?
— Jus jiems atrodėte paikios, arba 

‘sileidėlės..
— Tai kas? — ji atrėmė. — Jie juk 

mus nepažįsta.•
— Galėjo būti ir dar kitaip.
— Na, užteks apie tai.
— Pąlaukit! — tarė jis. — Aš žinau 

tokį atsitikimą: Paskui mergas vyrai se
kiojo parke, išsiviliojo-į kraštą, susisodino 
į automobilį ir parsivežę elgėsi su jomis 
kaip norėjo....

— Duočiau su kumsčia tai jiems nieko 
nereiktų! ’

— Jie drutesni.
— Tu mane nori įgasdint.

Mes j jį žiūrėdamos
Žmonių prisėdo ir

Ir taip klaiku, nemiela, 
Nubodu ir graudu.... 
Ką bendro turit, siela,< 
Su rudeniu judu?.... \
Erdvė beribė — keliaszmiglotas, 
Žirgas-svajonė nežabotas,
Lekia it žaibas saulės keliu, — 
Kvapą atgauti vos begaliu.
Bėgki, vai bėgki, ristas žirgeli, 
Aš pamylėjau skaisčią saulelę, 
Tas prie jos kojų, vargšas, krisiu, 
Ir apkabinęs jas sudegsiu. •

Di/okit man žarijų-žodžių, 
Duokit man daugiau teisių, 
Aš bemiegant naktį sodžių 
It perkūnas uždegsiu, 
Ir tamsi, speigi naktis 
Purpuro varsa nušvis.
Duokit žodžių — švino kulkų, 
Aš nukausiu skurdą mus, 
Ir mus rūpestėlį smulkų, 
Ir stambius vergų skausmus. 
Duokit man daugiau teisių — 
Aš laimužę surasiu!

at- Aš atmenu tą žalią girią 
. Kurioje mudu vaikštinėjom 

Gegužio mėnesio grože 
Kad medžiai pasipuošę buvo, 

1 Daugus lyg kristalas žėrėjo 
Ir mudu glamonėjo.

Dabar sniegu viskas pabalo, 
Apnuogę medžiai, švilpia vėj- 

' Su tuo širdis tavo atšalo.
Ašara.

Nuo Juokų Red.: Pati šių ei
lių tema primena (mums -gerb. 
Cirineušą nuo kurio .jau senai 
nieko negirdime. Gal jis per
daug jau liūdesio -prislėgtas, ne
randa sau paguodos, jo mintįs 
liko juodos ir eilės rašyt jau 
nesiduoda. Vienok ši ašarų pa
kalnė pilna tokių nelaimingųjų, 
kurių vienas «štai vėl naujas į 
musų kampelį užsuko ir teikia 
vėl musų skaitytojams saldaus 
džiaugsmo, tik žinoma ne vi
siems. Daugybei šios gerb. Aša
ros eilės suspaudžia už širdžių, 
sujudina jų mintis, ir atgaivina 
atsiminimus.... tik kaip mums 
gaila kaji jie negali, negali to 
eilėmis išreikšti....

Nors gerb. Ašara pasirinko 
moteriškos lyties parašą vienok 
užtikriname jį priklausant prie 
visų tokių kuriems saulės užgę- 
so, kuriems žvaigždelės nusilei
do ir kurie visad daugiausia, 
bent žodžiais, savo gailestį iš
reikšti gali.
.Ar yra kas liūdnesnio, paklau

sime visų tokių, kaip ant ryto
jaus sugryžti prie savo meilės 
židinėlio ir krapštyti -pelenus'ir 
jieškoti juose dar kibirkštėlės, 
■bent kibirkštėlės, .tos meilės ku
rią “jinai” neatsargiai užlaiky
dama užleido lietui aplyti ir 
są viltį amžinai pražudyti, 
yra kas, ar yra, ar.... ?
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(“Trimitas”)
Bijūnas.

Kada mes matom gatve 
važiuojant gražius raudonus ug
niagesių automobilius — mus 
apima džiaugsmas iš tok’fo regi
nio ir tankiai sekame, del sma
gumo, paskui juos. Bet tuo tar
pu gaisras grąsina kitų gyvas
čiai, turtui, ir skiria jiems skur
dų.

Kaip sunku yra sutaikint ki
to nelaimę su savo, ,ir kaip tan
kiai mes ganėdinamės kada ki
tas verkia....
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Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 
Akyvi Apsiriškimai Sviete . . ...... p. 79 
Apsireiškimai Atmosferoje .............. p. 238

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

Ta pati drūtais apdarais
Aritmetika ..................................  p. 104
Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pragarų, p. 72 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų . . p. 472 
Badas — Dailus vaizdelis .................. p. 260
Baltoji Vergija ............  p. 118
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 

ret H. Sanger, vertė J. Stropus..............
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas .............. p. 210

1595. Socialisiiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 

Pa...... .-...............    X.

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa.,' 1899, 

pusi. 171 .  !.....'................

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

75 Paskutinis Šventakupris ant
50 žemės, iš Brooklyno, atsiliepia 

t Oq į pereitame num? tilpusi gerb. 
175 Jaunutės atsišaukimą ką jai da- 
1.25 ryti nukreipimui minčių nuo tų 
2.00 saldžių svajonių kurios kankina

40 seną ir jauną lygiai. Jis sako: 
Nuo savęs patariu jai štai ką: 

mazgot bliudus,- skalbti, virti, 
siuvinėti, kasti sniegą, sijoti 
pelenus, kapoti malkas ir tam 
panašiai.

I ir visi -busim kaip 'broliai.
Išvedimas: Kerštu niekad 

niekas nieko nelaimėjo.
Kokie paiki tie smertelni 

žmoneliai.

Gerb. žvairas (vietinis) pra
šo ankstyvo pavasario ir derlin
gos varlėmis vasaros kad Cle- 
velando vyčiai galėtų nedėldie- 
niais į laukus išvažiuoti ir per 
sumą pabalėse su varlėmis ma
nevrus daryti.

Clevelando bolševikėliai pri
siuntė protestą prieš ^Lietuvos ■ 
grąžinimą iš Rusijos turtų, nes 
tas, sako, nuskriaus tarybų ro
jų, ir tuomi bus padaryta -dide
lė provokacija.

N. B. žodis “Provokacija” pir
mu 'sykiu pateko į šį skyrių, ir 
tai ne vietoje. Bet jis labai 
vartojamas musų, (bolševikėlių 
ir jiems taip labai "patinką kad 
jie ir miegodami jį ant lupų tu
ri-.

Daug musų sumanomų daly
kų už ilgesnio laiko -pasirodo 
negerais ir net del to patįs iš sa
vęs Ipasijuokiam. Bet yra ne- 
kurie sumanymai ką su laiku 
svarbesniais tampa.
''"Taigi po kokio nors užside

gimo ką nors daryti, veikti ar 
sakyti palaukime: Jeigu su lai
ku tas reikalas liks svarbesniu 
busi tokiu kuris apsvarstęs pro- ■
tingai gerus darbus atlieka. O 
jeigu išsvajotas dalykas su lai
ku atšals — išvengsi klaidos 
kokių kasdien pridirbi.

Gerb. Vaidelytė (iš Providen
ce, R. I.) rašo: Katrie žmonės 
del savęs gyvena turi ir viršu
tines ir apatines drapanas šva-

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvK 

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

12000 Superior Ave.

I
rias. Katrie del kitų gyvena — 
tik viršutines švarias dėvi. O 
kurie gyvena tik kad -gyvena — 
visapusiai apsileidę ir purvini.

Taip yra ir su protu.
sU

Meilėje—juo daugiau dvi sie
los viena prie kitos būna tuo 
daugiau į krūvą rišasi.

Apsivedus (moterystėje) *juo 
daugiau du kūnai buna sykiu 
tuo daugiau pradeda šalintis ir 
nesutikti.

sU
Visųdidžiausi nuo amžių pa

garbos žodžiai prakilniam žmo
gui, daug dirbusiam, yra šie:

“Jis- mirė”.

Francuzijoj, -kur viliojantis gražumas 
ir mados eina ranka rankon, gražuo- • 
lės žino kokį didelė patraukimą turi 
žibanti dantįs.

Ir tenai; kaip ir čionai, gražios moterįs, ku
rios rūpinasi apie savo išžiūrą; pasirenka 
COLGATE’S. Jis išvalo dantis saugiai ir šva
riai. Jo gardus skonis priduoda dantų va
lymui smagumą. Didelė tniubelė, kaina 25c.

Geri Dantįs .Gera Sveikata

“Colgate” vardas ant toiletiniu daiktų gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. Įsteigta 1806, m.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

iff The Lithuanian Mortgage Co. 
gyvuoja jau ketvirti metai ir nuo 
pat savo pradėjimo veikti moka 
savo šerininkams metams po 

12%
ĮJ Ši įstaiga yra ant vietos, žmones 
kurie ją vadovauja žinomi nuo se
nų laikų šio miesto biznieriai ir vi
suomenės veikėjai. Neturėsi rū
pesčio'ir tavo pinigai bus čia pat 

. ant vietos, o ne kur kitur, tau ne
žinomuose kampuose.
€ Atliekamą šimtą ar kitą dolarių 
Įvestink į šią saugią Lietuvišką įs
taigą, galas metų parodys skirtu
mą ir busi užganėdintas.

Reikia sumokėti visus antsyk.
Kreipkitės šiuo adresu:

2006 ST. CLAIR AVENUE
A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prez. P. MULIOLIS, Sekr.

Septyni
Senojo
Pasaulio
Stebuklai

NAUJAUSIA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSŲ KALBOJE!

Kiekvienas Ją Turėtų Nusipirkti!
Angliškai paraše Rrof. Edgar J. Banks 

Vertė K. S. Karpavičius.
200 Puslapių :: :: :: Kaina $1.00 

Drūtuose dudimo apdaruose $1.75.

Telpa sekantieji keturi paveikslai: 
Didėji Egipto Piramida ir Sfinksas kaip 

jie išrodo 1921 metais.
Flat Iron Budingas New Yorke. 

Zeuso pavidalas Dianos pavidalas.

Šioje didelėje ir populiariškai parašytoje (taipgi aiškiai lengvai išverstoje) 
knygoje-aprašoma sekantieji septyni senojo, mums mirusio, pasaulio stebė-z 
tini dalykai kurie nerado nieko sau lygaus nėi ilguose amžiuose senovėje, nei 
niekas šių gadynių kultūros ir civilizacijos bujjais neįstengė padaryti:

1— EGIPTO KARALIAUS KHUFO KAPAS, kaip, iš ko jis padarytas, jo 
(augštis, didumas ir visa tų laikų istorija iš 3,000 metų prieš Kristų.

2— BABILONO MIESTO MURAI— apie Babiloną visi žinot iš šventraščio, 
susipažinti su juo šitų mūrų gadynės tarpu bus labai svarbu.

3— OLYMPIŠKO ZEUSO STABAS, neapsakomo didumo ir puikumo stovyla.
4— DIEVĖS DIANOS MALDNAMIS—ir jos ant žemės atsiradimo istorija.
5— KARALIAUS MAUSALIO KAPAS: istorija brolio su sesere meilės ir 

jų šeimyninio gyvenimo, karionių, laimėjimų ir pagerbimų.
6— RHODES SALOS STOVYLA—-Saulės dievo Apollo stovyla pajūryje.
7— ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS, jo/stebėtinas įrengimas, augštis, tik

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.

25
60
25 

1.25 
1.00

50 
60 

1.00
50 Mes girdėjome darbininkus
75 kalbant: žinote, vyrai, ateina 

į musų dirbtuvę naujas užveiz- 
da, sako jis yra labai piktas ir 
labai užžiuri kad visi dirbtų. 
Mes laikykimės vienybėj, kaip 
pradės smarkauti sustreikuokim 
ir nulaužysim jam ragus.,

Tą jų pasiryžimą naujas už
vaizdą patyręs, pamatęs juos 
šnairuojant, po vieną visus at- 
leidinęjo, paėmė naujus, ir iš jų 

| ožių nieko neišėjo.
Bet nei vienas niekur nepasa

ko: Pasirodykim jam geri, gra
žiai priimkim, -'žiūrėkim savo 
darbo, pažinsim jo būdą, jis ne
ras priežasčių ant musų pykti,

10c

75c

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

Reikalaudami knygos, užsakymus ir pinigus siuskit šiuo adresu:

‘DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ąve. : : :’ Cleveland, O.
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Per tą patį mėnesį Lietuvos. 
Laisvės Bonų kuponų suaukau- 
ta valstybės reikalams $120.00

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.,

Neužmirškit saviškių Lietuvoje:: 
Užrašykit jiems “Dirvą” 

Žiūrėk pusi. 1-mą

Badaujantiems Lietu
viams Rusijoje 24.42

Viso suplaukė $259.60-
Visos šios aukos pasiųsta Lie

tuvon.

Aukų

$61.00

Klauskite informacijų ir kainų.
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Columbia Rekordai

THE' REPRESENTATIVE PLANO

1.73
106.10
45.00
21.35
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“DIRVA” ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mą

ant 
pa-

(Nuo 
kūmo 
skaitų 
abelna's sutraukas.)

Red.: Delei aukų smul- 
ir stokos vietos visų at- 
netalpiname, dedame tik

AUKOS
Suplaukė laike Gruodžio 

mėn. sekančiai:

nuoga- merga. Nesivai-

BEIRUT
Saulėleidžių Miestas

Beirut, senovinis Syrijos mie
stas, pastarųjų dienų žiniose pa
sirodęs pasekmėj Musulmanų 
priešinimosi permainymui gat
vių vardų ir policijos pagerini
mų, sekančiai apibudinama bu- 
letine iš National Geographic 
Society vieno buvusio to, miesto 
gyventojo:

“Paveikslas, nusidriekęs palei 
apačią Lebanono kalnynų, kele
to eilių vienas ant kito miestas 
nustumtas į saulės nusileidimo 
kraštą spaudimu garsių kalny
nų eilės, kuri, stovinti rytuose 
nuo miesto užkerta jam anksty
vo ryto šviesą, išsikėlusi 8,500 
pėdų ir t iegražųs kalnai/*snie- 
gais' nuklotos viršūnės sudaro 
kristalinius atspindžius į ku
riuos atsimuša rožinė saulės 
šviesa ir kasdien padaro vaiz
dingiausius saulėleidžius pasau
lyje.

“Miesto nugarkaulis nusitęsia 
į vakarus žema vandens suneš
ta lyguma kuri beveik padaro 
Beirut jniestą sala. Priestotės 
randasi šiaurinėje pusėje, žiū
rinčioje šalin nuo garsingesnių

jauni Amerikos mokytojai mau
dosi. Krantai vietomis yra iš
graužta giliais urvais ir gabes
niems plaukikams yra didelė 
garbė pasidrąsinti per mu- 
šančias bangas dasisiekti į ur
vų gilumas kada bangos atpuo
la, .po ko jos vėl užsilieja, ap- 
šviesdamos urvų vidurį gražia 
mėlyęa šviesa kaip tas yra ir 
garsiuose urvuose prie Capri.

“Nuo pavandenio kįla į kran
tą karbuotas gelžkelis kuris su-

tų valytojais su mažomis batų 
valymui dėžėmis ; aplink tą par
ką apsisuka tramvajai. Vieto
mis yra kitos tramvajų linijos 
kurios eina į pietus į purkų pu
šų šilą kurios buvo susodinta 
apsaugojimui miesto nuo lekian
čio smėlio.

“Vakarinis kalkinių kalnų ga
las vadinama Ras Beirut, arba 
Beiruto čiukuras, ir sale išlau
kinės šios srities randasi pui
kiausia kolegijos įstaiga ant že
mės, su keliolika svarbesnių 
budinkų. Gal but niekur kitur 
pasaulyje nebuvo taip Ameri
kos vardas gerbiama ir tokis 
malonus yra vaizdas gilios mė- 

bet mažesnės svarbos uostų kaip lynos užlajos ir snieguotų kal- 
Tyro ir Sidono pietuose ir lin- nu viršūnių jog senai jau eina 
kui kitų Foinikijos uostų kaip ginčai tarp šios kolegijos ir Ro- 
Tripoli ir Aleksandretta ir Se- berto Kolegijos, Roumeli His- 
leukia, visi kurie turi senus Foi- 
nikiečių vardus senai jail da
bartinių jų gyventojų užmirš
tus. Berytus buvo pirmesnis 
Beiruto vardas.

“Pavandeniu'- naudojamasi be
veik visą metą; nors kiek to
liau nuo krašto- yra skalų suga
dinančių visišką-' vandens tuš
tumą, vienok visas vanduo yra 
toks gražus mėlynas ir pakraš- 
tis yra vienas iš gražiausiai iš
lenktų pavandenių į rytus nuo 
Neapolio. -Tas pavandenis turi
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sarę, išlaukėje Konstantinopo
lio prie Bosforo, apie tai kuri 
iš jų turi gražiausią apielinkę.

'■“Iš vakarų ir šiaurės pusės 
užplaukinėja bangos kurios nai
kina krantus ir kas metai pajū
rio linija traukiasi nuo žiaurios 
kovos su vandenimis kuriuose 
Foinikijos j ureiviai išsileido 
jieškoti garbės ir komercijos. 
Vienoje vietoje teškiančios ban
gos persikirto visai aplink dvi 
augštas skalų mases ir perėdė 
didelę skylę per vieną jų ir ka- 

vardą šv. Jurgio ir nors Fran-Ida užeina audros Karvelių Ska- 
euzai jį ištaisė, Anglai jį pada-Įlos atidengia tiesiog žavintį vai
re garsiu panaudodami ant sa
vo auksinių pinigų,-dabar.išny
kusių, šv. Jurgį užmušant} sma
ką. Mitologija- pasako kas bu
vo šv. Jurgis ir kodėl jis sma
ką nudūrė ir del ko Anglai pa
dėjo jį ant savo pinigų ir jo 
kryžių ant savo vėliavos, čio
nai įai tame pakraštyje šv. Jur
gis nudurė smaką ir įmetė jį į 
šulinį — niekas Orientaliąm šu
liniui nekenkia — ir jeigu jus 
tam netikit, tas šulinis ir dabar 
ten stovi ’ir jeigu nuvyktumet 
tenai; tamsioje naktyje pažiū
rėtumėt tan šulinin į jo tamsų 
juodą vandenį, pamatytumėt ja
me smako akis!

“Miesto gatvės yra siauros ir 
pilnos gyvumo. Budinkai nu
marginti įvairiomis spalvomis, 
prasti iš arti žiūrint, bet ištik- 
ro artistiški ištolo. Augščiau- 
siuose punktuose rytiniame ga
le kur nusidriekia miestas yra, 
ar buvo, militariai barakai. Bei
rut turi tramvajų linijas kurios 
eina augštesnėmis vietomis, ir
netoli miesto centro randasi ne-1 jungia senąjį Damasko miestą 
didelis parkas išmargintas ba-|Su pajūriu, šis tai Francuzų 

gelžkelis ir Francuzų uostas pa
darė Beirutą svarbiu kaipo uo
stą ir retas kuris aplankančių 
Palestiną apsilenkia nepatekęs 
ant to kelio išvažiuodamas iš to 
seniausio pasaulyje miesto, ža
liuojančio oazo viduryje troš
kaus tyryno, ir Cyklopiškų griu
vėsių Baalbeke, gryždamas prie 
laivo keliauti namon.

“Kalnai yra tinkamiausi va
sariniai rezortai Beiruto 
tui ir žalios masės kalnų 
nėse nusmaigyta gražiais 
nono kaimeliais, iš kurių 
tančiai Syrijonų ne tik keliau
davo skersai jūrių kaip tą darė 
ir Foinikiečiai iš-to paties uos
to, bet ir į Ameriką vietoj su
situokti šalip Albiono kreidos 
krantų, kur cinas buvo imama 
senovės laikuose.

“Tenaitiniai žmonės sako jog 
Lebanono kalnai turi vasarą 
ant savo kelių, pavasarį ant 
krutinės ir žiemą ant galvos ir 
tik palipėjus augštyn galima 
rasti temperatūrą kokią norima. 
Turtingi Egiptėnai. atvyksta į 
Į šias vietas praleisti vasaras iri 
ir ‘Lebanono {kalnuose yra lošių 
vietos -ką lenktyniuoja su Mon
te Carlo. Pastarais laikais at
sirado tenai automobiliai ir va
žiuojama jais vingiuotais Le
banono keliais visokių rūšių ir 
didžių automobiliais. -Tenai yra 
daug namelių apsibuvimui ir 
kas vakaras nuvargę biznieriai 
pasišalina nuo karšto pajūrio 
tam tikru traukiniu- vyksta 
Aleih arba Suk-el-Gharb.

“Šiaurėj nuo Beiruto eina 
senovės jau garsus kelias ir prie 
šunies upės pakelėj skalos iš
drožinėta išdidžiais parašais už
kariautojų kurie praėjo šiuo 
keliu nuo tada kaip jau istorija 
pradėjo žymėtis.

“Beiruto gyventojai yra mai
šyti ir turi daugybę švenčių. 
Nekurios bažnyčios yra turtin
gos, nors moskos paprastai yrą 
mažos. Ilgai žymėjęs: savo mo
kslingumu, miestas" šiandien yra 
kolegijų ir mokyklų.—Viena iš

IŠ PARYŽIAUS
Kaip Lietuvoj taip lygiai yra 

ir Paryžiuje. Lietuvoje vargas 
su Vokiškais auksinais ir rub
liais, kurių vertė kįla ir puola, 
ir jie nesavi. Paryžiuje vargas 
su savais, Francuziškais, pini
gais, ir būtinai patriotiškais, 
nes ant visų jų yra atspausdin
ta moteriška galva, arba ir su-j 
visai 
kant senesnių laikų, pažiūrėsi
me į stovį paskutiniame mėne
syje, gruodyje, 1921 metų. Už 
Amerikonišką dolarį reikia duo
ti 13 Francuziškų frankų, už 
Anglišką svarą 54 frankai; už 
100 tokių pat šveicariškų fran
kų reikia mokėti 357 Francu- 
ziški frankai; už 100 Švedijos 
kronų reikalauja 321 franką, 
žinoma, yra valstybių nelaimin
gesnių už Francuzus, viena iš 
tų gi Lietuva.

Paryžiuje valstybinių popieri
nių pinigų apivartoje yra 37 bi
lijonai frankų (37,000,000,000) 

„ Į po 5, 10, 20, 50, 100, 500 ir di- 
usais ir raudona dėsniais. O mažesnių-smulkių 

— kaip lapų Lietuvos miškuo- 
mėgsta saulelei- se — taip jau bilijonais skaito- 
tik vakaras užei- ma po^višą Francuziją.

didžiausių Beirute įstaigų yra 
Amerikoniška spaustuvė kurr iš
leidžia daugiausia Biblijų ir ki
tų šventų raštų Arabų kalba. 
Jos produktai pasiekia visą pa
saulį.

“Karės laiku didelės miesto 
šritįs buvo išgriauta padarymui 
naujų kelių ir pats miesto cen
tras lieka mažiau ir mažiau vai- 
zdingesnis negu praeitose die
nose.

“Sugrustame mieste gatvėse 
■matyt vaikščiojant Krikščiones 
moteris, nuogais veidais ir ne 
visai gražias, ir Musulmanų mo
teris kurių religija verčia dėvė
ti velionus ant veidų. Gatvėse 
maišosi žmonės ir vežimai sy
kiu, ir jeigu einant išgirsti rė
kiantį važiuotoją trauktis iš ke
lio, kuomet pasisuki pažiūrėti 
kas važiuoja tankiausia pamatai 
žibančioj karietoj pravažiuoja 
Levantino gražuolė, gražiausio 
veido ir gausiai nusiperfumavu- 
si, su kuria.sėdi koks nors iš
blyškusiu veidu1 viršininkas su Į 
suyaškuotais 
kepure.

“Syrijonai
džius ir kada ..... .
na, visas beveik miestas vyksta | šituos smulkius pinigus spau- 
ant Ras Beirut augštumos kurlS{jjna vertelginiai susivieniji- 
bangos verčiasi iš vakarų ir maj; įvairios draugijos ir pa- 
saulė smunka į blizgančią jurę. vieni turtuoliai. Kiti tų pini- 
Tuomet vežimų eilė beveik ne- gų būdavo dailus, ant gero po- 
pertraukiama ir nuogi kloniai | pįerio, o kiti taip sau, su reika- 
numarginta būreliais Muzulma- lingomis raidėmis ir skaitlinė- 
nų su jų 'haremais’ kuriuose mjs ant bent kokio pbpierio, po 
ineina visos moteriškos giminės 5, io, 25, 50 santimų (centi- 
nuo kūdikio iki senmotės. Lyg Įmes)j i, 2 frankai, ir būdavo 
kad tokis gražumas negalėtų , gerai. Paryžius buvo išleidęs 
būti nesuteršiamas, tenai atsi- antroje 1920 metų laidoje gra- 
dangina visokie prekiautojai ū-|žiausius po 50 santimų ir po 1 
su kalbančiomis mašinomis mu- franką; Francuzų frankai yra 
zikantai, prieš kurių smaugiau- hj ioo santimų, bet pinigai apau
ti riksmą Arabiškų - melodijų |sdinama tik čia suminėtose su- 
jurių bangų užimąs yra niekai.

Valstybės reikalams:
(a) Vilniaus atvad.
(b) įvairiems valsty

bes reikalams
Liet. Raud. Kryžiui
Liet. Gynimo Komit.
Liet, šaulių Sąj.4

Prospect 2420 Central 1766

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

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

SIUNČIAME DAIKTUS 
LIETUVON

Per musų Ofisą galite pasiųsti Lietuvon visa ką 
tiktai norite: drabužius; avalus, mašinas,, automo

bilius, trekus, traktorius'ir tt.

Adresuokite šitaip:
Lithuanian-American Transfer Company

429 West' 29th Street New York, N. Y.

zdą įšėlusių bangų ir tvirtų ska
lų kovos. Siauros alkūnės nu
sitęsia nuo jūrių ir jose žmonės 
turi puikausius gamtinius plau
kiojimo prudus, kadangi jie yra 
gilus ir vanduo tyras ir šonai 
yra įvairaus statumo taip kad 
maudytojai gali pasirinkti sau 
tinkamiausias vietas šokti van
denin kap nuo pat lygumos iki 
kitose vietose iš trisdešimties 
pėdų augščio.

“Šitos alkūnės yra žaismių 
vietos kolegijos studentams ir 
kožna jų turi sau vardą. Tenai 
yra Prirengiamoji Alkūnė jau
niems mokiniams,.Kolegijos Al
kūnė, ir Fakulteto Alkūnė kur

Visi 10 Celiniai 
Abiem Pusėm
Columbia Rekordai
Atpigo

PARSIDUODA PO

T.. Naruševičius Apie 
Musų Nesutikimus

Washington, sausio 21 d. (El
ta). — “Lietuva” sausio 6d. nu
meryje paduoda pasikalbėjimą 
su Lietuvos Delegacijos Tautų 
Sąjungon pirmininku, fcerai ži
nomu Amerikos Lietuviams, Ta
rnu Naruševičium. T. Naruše
vičius šitaip kalba apie padėtį:

“Genevoj sausio 10 d. musų 
delegacijai teks išnaujo pradėt 
Tautų Sąjungoj rišti musų ir 
Lenkų- sentikiai. Musų delega
cijai bus labai- sunkus uždavi- 
nis. Paskiausieji įvykiai musų 
vidaus gyvenime; sacharino sfe
ra, musų vadinamosios opozici
jos pikti atakai savo spaudoje 
prieš valdžią įžeidė, nužemino 
musų nepriklausomybę ir bega
lo pakenkė Lietuvos reikalams 
užsieniuose. Gausingi Lietuvos 
nepriklausomybės priešininkai 
visur trina rankas iš džiaugs
mo girdėdami plačiausiai sklei
džiamus šmeižtus prieš visus 
musų valdžios priešakyj stovin
čius žmones ir užsieniuose mu
sų priešai stengiasi juos pla
čiausia išpusti norėdami įrody
ti 'Lieįįjvos nevertumą ir nepri- 
brendimą nepriklausomybei. Tie 
gi musų piliečiai kurie platina 
įvairius gandus apie nebūtas 
musų narių nedorybes, patįs ne
jausdami žaidžia su ugnimi. Vi
duje šalies paskalai yra papras
tas daiktas ir -gal įspūdžio ne
daro, bet užsieniuose jie grauž
to graužia musų nepriklauso
mybės pagrindą.”

mose, mažesni kaip 5 santimai 
lapivartoje nesiranda.

1920 metais visos Francuzijos 
bizniniai susivienijimai (Cham- 
bres de Commerce de France) 
padarė tam tikrą sutarimą, ir 
jau 1921 metais pradėjo mušti 
ir. 45 milijonus paleido po platų 
pasaulį taip vadinamų auksinių 
pinigų po 50 santimų, 1, 2 fran
kų. Pinigai labai gražus, pada
ryta iš kieto, lengvo ir auksuo
to metalo, atrodo kaip auksiniai. 
Bet kaip tik jie spėja pasirody
ti taip tuoj ir dingsta. Taip 
lygiai dingo yisi sidabriniai ir 
variniai pinigai. O auksinių ir 
su žvake-nesurastum. Tie auk
suoti pinigai tokio pat stiliaus 
kaip (būdavo valstybiniai sida
briniai, tik kitaip vertybė 
žymėta: ant vienos pusės 
“bon pour 50 centimes”, o 
kitos pusės — nuogas vyras 
sodintas ant prekių.

Šitaip yra Paryžiuje su pini
gais; kas moka, ir kas tuomr 
verčiasi, gerai pasipelno. Del to 
bankai dyksta čia kaip grybai 
po lietaus. A. Erškėtis;

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ. agentą — G. KUN ASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
.Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bft. išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau begki į aptieką ir 
hupirki 35c. bonką

BAMBINO
Vaizbaženklls uireg. S. V. Pat. Ofise

Arbatinis šaukštukas 
tuojąus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo dauginus!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai’ prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn, New York.

•VISI KURIE TURIT "DIRVOS” KRAUTUVES 
REKORDU KATALOGUS SU SENA KAINA, 
NUO DABAR REIKALAUDAMI REKORDU 
SIŲSKIT TIK PO 75c. NUO REKORDO

Dirvos” Krautuvė turi didžiausią Sankrovą Lie
tuviškų ir kitokių kalbų Columbia Grafofonų 
Rekordų Amerikoje. Reikalaukite 1922 Metų

Dirvos” Rekordų Katalogų — DYKAI

Su užsakymais siųskit ir pinigus adresu;

“Dirvos” Krautuve
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

REIK AL AUJAM 
AGENTŲ 

Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų 

“DIRVA”
7907 Superior Avenue

DR. BAILEY “Specialistas”
Per 21 metus gydė keblias ir chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, "Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
jj ir pasveikit.
Jis naudoja'Garsingą Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailey ypatiškai ir slaptai.

Jo darbas yra geriausias^ jo kainos žemiausios.
Mes kalbame Lietuviškai.

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 yak. Nedėldieniais 10 iki 1 dieną.

5511 Euclid Ave. Netoli E. 55th Street
Antros grindis, Room 222.. -

CLEVELAND, OHIO

X-RAY EGZAMINAVIMAS Sl.OOwww

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

Patogumai: 1—Penkių šimtų jmokėjimas ant bile darbininkui reikalingo namo.
2—Likusi dalis ant mėnesinių išmokėjimų.
1—Šešių nuošimčių (6%) mokėjimas už likusius pinigus.
4— Gyvasties ir nelaimių apdrauda musų lėšomis.
5— Žmoniškas apsiėjimas visokiuose atsitikimuose.

MES- BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT
JUMS BUS

SAVO APLIKACIJĄ. GAUKIT SAU EILINĮ NUMERĮ.
PRANEŠTA KADA NAMAI KURIOJE DALYJE BUS UŽBAIGTA.

Main 6950

THE REPRESENTATIVE 
REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS f naujo ūpo. | suprato Rygos Lietuviai? 
.konferencijos s u-l _ _ —
dar daug kliūčių,!

kad Sąjungos s ta-;

Senasis Kabinetas Veiks 
iki Susidarys Naujas 

Washington, sausio 27 d. (El
ta). — Iki bus Lietuvos Respu
blikos Prezidento paskirta nau
jas Ministerių Kabinetas, sena
sis Kabinetas eina savo parei
gas. Naujas Kabinetas galimas 

Tcoalicinis taip pačiais pamatais 
kaip ir iki šiol buvusis, arba 
krikščionių demokratų su ne- 
partniais. Taip pat galimas ir 
visai nepartinis darbo kabinę-| 
tas.

; [SIUNTINIAI RUSIJON
Lietuvos ir Rusų vyriausybės 

padarė sutartį apie siuntimą^ 
daiktų į Rusiją. Kiekvienas f 
Lietuvos pilietis gali siųsti sa- ’ 
vo giminėms siuntinius į Rusi
ją. Galima siųsti du kartu j 
mėnesį siuntinius, nedidesnio 
svorio kaip 16 kilogramų (vie
no pūdo).

Galima siųsti: maisto produk
tą!, drabužiai, skalbiniai ir vai
stui.

Siunčiant siuntinį giminėms, 
kitą tokį pat siuntinį-duplikatą 
reikia siusti Rusijos badaujan- 

KALINIŲ GLOBOS DR-JA tiems.
Kaune įsikūrė ir tapo įregis-[ Siuntinius priima Lietuvos 

truota Kalinių Globos Draugi- Įtaudonasis Kryžius, 
ja”, kurios tikslas yra teikti ka- I •
liniams. medeginės ir moralės PABALTJURK) VALSTYBIŲ 
pagalbos. Draugijos steigėjai: 
V. Putvinskis, Kun. M. Jonai
tis, Vyr. Not. Lynartas, Iz. Ta
mošaitis ir Al. Žilinskas.

Gruodžio 16 d. šaulių Sąjun
gos bute įvyko steigiamasis tos 
draugijos susirinkimas kuriame 
tapo išrinkta valdyba iš Steigia
mojo Seimo nario K. Ralio, -p. 
Sinkevičaitės ir Kun. M. Jonai
čio.

įtovai įgavo'
Del burių 

kvietimo yra 
svarbiausioji 
tūtas nėra baigtas, o be to sun-I 
ku yra parengti konferencijai1 
dirvą. Tikimasi kad gegužio 
pradžioje galės įvykti.

DELEI ŠMUGELIO
Gruodžio 16 d., St. Seimo 15> 

posėdyje, ministeriams atsakius 
į kelis St. Seimo atstovų pa
klausimus, seka Ministerio Pir
mininko Dr. Griniaus atsakymas 
į social demokratų interpeliaci
ją del sulaikytų, trijų vagonų 
prekių Joniškyje.,

Atsakyme nurodė kad. del ba
do Rusuose buvo pavesta Užsie
nio Reikalų ministerijai suda
ryt projektą Rusams padėti. 
Užsienių Reikalų Ministerija su
sitarus su Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerija leido iš
vežti du vagonu su produktais 
badaujantiems ir vieną vagoną 
musų atstovybės Maskvoje rei- I 
kalams. Sulaikius vagonus pa-> 
sirodė juose neteisėtai vežamų i 
prekių. 'Del to' įvykio eina tar-j i 
dymas. Paskiau visa eilė kal-į ] 
bėtojų kalba šiuo klausimu. Soči 

pabaigoj įvyk-1 demokratai pasiūlo neužsigariė^ ]

Ar rengėjų troškimus! VIETINES ŽINIOS 
Dar Žodis apie Clevelando 

Vyčius.
Pereitame “Dirvos” num. aš 

prižadėjau nurodyti apie Cleve
lando vyčių vadų papročius. Aš

gulintį alkaną liūtą, numestum

'LIETUVIŲ OPEROS 
SUKAKTUVĖS

Gruodžio 
iškilmingai 
Opera; ėjo 
ta”.

Gruodžio
tuvių Operos metinėms sukaikr 
tuvėms paminėti vėl buvo pa
statyta ta pati opera “Travia
ta”, dalyvaujant K. Petrauskufi.

31 d. 1920 
atidaryta 

tada opera

31 d. 1921

m. taper 
LietuviiĮk 
“Travia-

m. Lfer

KONFERENCIJA
Gruodyje įvyko Estijos sos

tinėj Taline Pabaltjurio valsty
bių konferencija, kurioj daly
vavo Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos atstovai.

Konferencijoj buvę svarstyta 
tų valstybių bendri reikalai.

Vasario mėn.
sianti kita tų valstybių konfe-1 dinti vien tardymu, bet išrink-; 
rencija, dalyvaujant ir Rusijos 1t* dar jspecialę Revizijos komi-į 
atstovam;
su Bu^ua

į. sudarius sutartį l3iJ4- Tas pasiūlymas priima- 
"X (ma, tuo posėdis ir baigiama.

vjrwvA, (“Trimitas”)
YRIŲ VADŲ 5 
rčiJA . S-ž 
27—30 dj. Ka

' iAUWU SI
. tONFERE 
f Gruodžio 
vyko, šaulių Sąjungos but!, 
šaulių Sąjungos skyrių vadi 
conferencija tikslu išsiaiškii^i'

Lietuviai Rygoje
I Padaryt ką nors yra 
engva kaip pasakyti.
ii Lietuvių dainų vakarą Rygo- 

kuomet musų sienos jiegos

netaip
Suruoš-

e,
jėgamuosius Sąjungos reikalus! lar taip jaunos, choras dar vi- 

• atstovavo, iš 18 skyrių. Praj 
nešimais iš vietų paaiškėjo kac 
Saulių organizacija pradeda sti
priau 
Vėžes 
ejti. 
darbą

nesenai gyvuoja, buvo dar-
labai'rimtas ir atsakomin-

Kadangi Latvių laikraš-

tą pralkalbėtų žmogiškais žo
džiais: ar nebūtų stebėtinai OLIETUVIAI ILUKŠTOS

KRAŠTE
Teisingiausia sužinoti

Lietuvius Dūkštos apskrityj ga-1 tankiai tėmiju laikraščius kaip 
Įima per bažnyčią. juose Clevelando vyčių vadai nu-

Pačiame krašte yra šios baž- siškundžia: sako'jau ir Vadovas 
nyčios: šventmuižė, Laukiesai, (žinot apie kokį vadovą čia kal- 
Alema. Tose parapijose žmo- bu) vyčius ignoruoja kiek tik 
nių tarmė Baltgudįška taigi pa- jjs ga]i už tat kad vyčiai stovi 
mokslai ir giedojimai Lenkiški; už Lietuvių kalbą ir jų papro- 
Lietuvių Čia labai mažai. To- gius, o čia kaip sykis einama 
liau Grendza ir Stelmuižė su prie§ tai. Jei vyčiai sutiktų su 
dauguma Lietuvių; čia ir pamo- Amerikonizmo dvasia, kalba, ir 
kslai- Lietuviški. Stelmuižė da- papročiais, tai vyčiai butų to- 
bar priskirta prie Lietuvos. kiems Vadovams artimiausi 

Tarp Grivos ir Kalkunų daug draugai. Toliau sako: Bet at- 
šeimynų yra Lietuvių, prieš ka- eitis parodys kad'vyčių darbas 
rę trečias šventadienis Grivoje išplauks viršun kaip aliejus vir- 
pamokslas būdavo Lietuviškai, šuje vandens, čia vyčių vado- 
dabar nepavyko sužinoti kaip. Vams reikia pripažint teisybę,

Dūkstoje pamokslai esti du Įneš vos praėjo 90 dienų nuo to 
kas šventadienį: Lenkiškas, an
tras po eile vieną -šventadienį 
Lietuviškas, antrą Latviškas.

Eglaitėje (Jelovka) bažnytė
lė lapo įsteigta karės laike, vie
tinio kunigo nėra; jis kas trečią 
šventadienį atvažiuoja iš Dūk
štos; pamokslai sakoma du — 
Lietuviškas- ir Lenkiškas.

Toliau eina Bebrinė, Dvitas, 
Rubinai [ir Dunava. Tose baž
nyčiose pamokslai ir giedojimai 
Latviškai, ir čia, nors mažai, 
rasi kiek Lietuvių.

Galiausia Aknysta ir Subatas.
Tos dvi parapijos grynai Lietu-į 
viškos, čia pamokslai ir giedo
jimai Lietuviški. O kas ypatin
go tarp Subato ir Aknystos tai 
yra valsčius Garšvinė. čia val
stiečiai Liuterio tikėjimo; bet 
tarp savęs šnekasi Lietuviškai, 
bažnyčioje gieda choralus ir pa
mokslų klauso Latviškai, o iš 
bažnyčios išėję šnekasi Lietuviš-1 
kai. Jie turi savo Liuterio baž
nyčią. Viršminėtose bažnyčio
se kunigai’ visi Lietuviai, išsky
rus Bebrinę kur yra Letgalis, 
bet ir tas moka Lietuviškai.

apie

vyčių paskelbimo, o jau minė
tas “aliejus” pasirodė, nes tam 
tikslui ir susirinkimas tapo su
šaukta sausio 6 d. Dabar tik 
atsargiai darbuokites kad tas 
“aliejus” susimaišęs su vande
niu vyčiu, vadams pilvų nepa
gadintų. Kaip dabar matosi iš 
vyčių vaidų nusiskundimo jie vėl 
nori turėti tokį “Vadovą” kokis 
jau sykį Clevelande buvo, kuris 
taip pat puikiai mokėjo vartoti 

I vyčių vadų papročius ir čia au
gusį jaunimą niekuom nevadin
davo kaip tik Amerikoniškais 
branktais, žinoma vyčiai tuo- 
męt nieko nesakydavo, nes vis
kas buvo jų pusėn. Bet kaip 
dabar Vadovas tokių vyčių pa
pročių nenaudoja tai jie sako 
jog tai ne Lietuviškai, viskas

Į yra Amerikonizme paskendę.
Taigi, vyručiai, buvo kada ir jam šmotą mėsos ir jis į tamis- 

jums geri laikai kuomet atėję 
į bažnyčią galėjot viens kitam'
ant kupros pasidėję šmotą po- dar -stebėtiniau butų kad vytis 
pieros adresus rašinėti; vienas 
iš jūsų gaujos net mėlynu pie- žmogiška ypata, turėdamas kar- 
šuku parapijos komitetui ant žygio galvą!

Tolesniai priminsiu biskelį jš 
praėjusių kelių mėtų, kada se
niau vietinį laikraštį redagavo 
T. S—kas. Vyčių 25-tos rotos 
senberniai pradėjo ardyti Teat
rališką Chorą; F. Baronas cho
rą užtarė. Tas atsitiko 1916 m. 
Jis parašė kelis straipsnelius į 
kitus laikraščius, o tas užgavo 
-vyčių augštas-ypatas ir jie su
manė kreiptis į Didelę vietinę 
katalikišką draugiją užkirtimui 
kelio vyčių oponentui. Jie tuoj 
skelbė buk F. Baronas nėra ge
ras katalikas, rašo straipsnius 
apie vyčių kenksmingą tautai 
darbą kituose laikraščiuose. Ta 
draugija išrinko komisiją ir ji 
išnešė protestą prieš Baroną, 
nužemindami jo ypata, o vyčius 
iškėlė į padangės. Baronas ir 
po šiai dienai neima plunksnos 
į ranką del to kad nekurie jam 
nedaleido duoti vyčiams “pa
thological treatment” ir jie visi 
butų jau buvę pas Abraomą ant 
pietų ir šiandien butų viešpata
vus ramybė tarpe Clevelando 
visuomenės. O dabar vyčių va
dai atsimoka ir Senam Clevelan- 
diečiui už jo pasitamavimą.

Advokatas.

ounu yaiapijuo ixuiuivvuuj unvi 
knygos pabrėžė, kuris atsigry-
žęs liepė eit lauk arba poteriau ti. — . . . . -• -"8. .
del ko aš jus Žydberniais vadi
nu;
kams vadais būti, jūsų papro
čiai panašus žydų papročiams, 
nes ir Žydai praeinantį gatve 
žmogų už rankovės tęsia Į savo 
krautuvę, nepaiso koks tas žmo
gus nebūtų. O jeigu tas pra
eivis žydui pasipriešina tai Žy
das išvadina jį bjauriausiais žo
džiais. Tas .pas daroma ir jū
sų. Jus nepaisot kokis žmogus 
ir kiek jis yra Lietuvių bei ka
talikų gerovei pasidarbavęs — 
jeigu jis tik jūsų disciplinai pa
sipriešina tai pirmutinis jūsų 
priekaištas yra ‘'laisvamanis”, 
“bedievis”. Apie tai kitą sykį 
‘♦Dirvoje” pakalbėsime.

Senas Cleveland ietis.

Tai matot jus, vyčių vadai

jus ^negalit Lietuvių vai-

(karžygis) elgtųsi taip kaip

Vyčių Vadų Atsimokėjimas.
Skaitydamas “Dirvos” No. 4 

patėmijau straipsnelį po kuriuo 
pasirašo Senas Olevelandietis 
ketinąs pradėti ataką ant Cle
veland© vyčių už tai buk jį 
tie žydberniai kandžioja. Pa
tarčiau Senam Clevelamdiečiui 
kitaip apie vyčius manyti: jie 
nėra kiaulės, bet karžygiai, jie 
ne taip baisiai kandžioja kaip 
parazitai, nes jie yra pažaboti 
tam tikru brizgilu ir negali nei 
vienam Amerikos piliečiui Lie
tuviui įkąsti. O jeigu tamista 
matei kaip jie kitus kandžioja, 
tai nieko stebėtino: jeigu eitum 
pro liūto klėtką ir pamatytum

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

982 E. 79 St.. Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rošedale 5758, Princeton 431

ĮVESTA METRINIAI SAIKAI
Matų ir Saikų Rūmai skelbia 

kad nuo 1922 metų sausio 1 d. 
visoj Lietuvoj galutinai įveda
ma metrinė saikų sistema. -Nuoljima^ 
tos dienos prekyboj, pramonėj Į tamsumas ir nerangumas.

tą visą prašalintų, Skyrių Vadaij rengiamas be šokių, 
ir Centro Valdybos atstovai tu
ri susipažinti su vietos gyven
tojais ir jieškoti "būdų kaip im-j 
tis tą visą gydyti. Paskaita — 
Skyriaus Vadas ir jo veikimas—

susitvarkyti ir ineit į tas j 
kuriomis yra nusistačius: 
Tik daugelyj dar vietosi 
trukdo liaudies nesupra- 
burių uždavinių, žmonių 

Kad

lai
toas
kas.
piai atsiliepia labi prielankiai ir
pažymi tarp musų vieną-kitą as
menį, dabar galima kalbėti pla- 
•čiąu.
i Šitas kalbamas vakaras bene 
.bus pirmas Rygoje

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

ir prie atlyginimo darbininkams 
griežtai draudžiama vartoti vi
sus Rusų ir kitus saikus, svare
lius, ilgio, ploto ir tūrio matus; 
vieton jų privalo but vartojama 
metriniai matai, saikai ir svare
liai; vieton Rusų svaro bus sva-[išdėstyta Skyriaus sistematin- 
ras lygus -pusei kilogramo, vie-[xas darbas.*- E_____ __ ------
ton aršino — ̂ metras ir tt.' /

Už vartojimą uždraustų ma-S 
tų, saikų ir svarelių būs 
džiama iki 3000 auksinų.

Lietuvių 
Tai. pada- 
Bet daly- 
yra bega-

bau-

APGAUDINĖJIMAS AUKSI
NIAIS DAIKTAIS'

Tš padarytų tyrinėjimų, auksu 
nių ir sidabrinių dirbinių paau-; 
kotų Gynimo Komitetui ir iš, 
padarytų kratų pas pirklius pre|j 
kiaujančius 'brangiais metalais 
Kaune paaiškėjo kad yra par| 
duodama daug falsifikuotų a u- 
ksinių ir sidabrinių dirbinių. !į 

Variniai dirbiniai paauksuoja* 
ma, dedama praba ir parduodat 
ma vieton auksinių.

. Prabavimo Rūmai pataria 
liečiama perkant auksinius 
sidabrinius daiktus 'paimti

|
nii-

iš

ryta drąsus žingsis.
yauti tokiame vakare

■Jo malonu: išėjus estradon žinai 
■ [kad publika nelaukia kuomet 
[kuomet baigsis programas, bet 
■atėjo programo žyminių nume- 

> Buriai-šiuo tikslu Erių paklausyti. Tokie vakarai 
besirišdami turės tinkamą or-1 kol kas nei Lietuvoje, nei kitur 

įganizacinę tvarką. Antra paskai- [(Amerikoje tos’pačios bėdos — 
ta — šaulių pagrindinė vienata 
buris, reikalinga kreipti didžiau
sią domę į būrį. Atlikdami sa
vo uždavinius 
[sudalys atsiekiančią savo tiks
lus Sąjungą.

ir'Dirva”), kur publika Lietu
viai, pelno labai mažai duoda. 
Bet rengėjų noras duoti rimtos 

bhriai-vienatos [dailės, publikos sielon įnešti ti- 
Įkros ugnies kibirkštėlę ir ati
traukti, ją nuo kasdieninės gy- 

Dar skaityta visa eilė paskai- genimo realybės, juos ūžganė- 
tų ir iš kitų šaulių veikimo ša- dina.
kų: Apie kultūrinę, švietimo ir | Tokio Lietuvių vakaro reika- 
propagandos darbuotę, šaulių plą čionykštė Latvių spauda se- 
Sąjungos tikslas kultūros srity- iiai jau matė, tik gaila kad Lat- 
je, Pilietinė žvalgyba, Padoru- vįų publikos apsilankė labai ma
mas, Taktika. Karinė žvalgybajĮ žai, kas dnocla manyti jog jiems 
Sportas.

Konferenciją sveikino Lietu’ 
vos Abolicionisčių, Krašto Aį>-> 
saugos Ministerijos atstovai. 
Kr. Aps. M-jos atstovas' pažy
mi kad betirdami šaulių Sąjun-

pardavėjo sąskaitą ir paskiau gą pamatė joje rimtą pąjiegą.
▼umiwhlnn 11 rPi1z-» 4-\rviwiii cncn’iim'nn ir Izif'zranupirktus daiktus atnešti į Prą- 
bavimo Rumus patikrinti. Par
davėjai apgavę pirkėjus bufe 
traukiama atsakomybėn.

Tuo tyrimu susirūpino ir 'kitos 
valstybės, mes mato jog musų 
tautoje gema savotinė sąmonė.

Konferencija tikslą pasiekė:

į I nelabai tas rupi. Lietuvių pub
lika — daugiausia šviesuomenė 
— nepaisant keletos vakarėlių 
laike švenčių, atvyko yidutiniai 
nors tikėtasi buvo daugiau. Ak 
tie šokiai, šokiai!....

Pirmaeilėje Rygos Juodgalvių 
salėje musų daina nuskambėjo 
pirmą kartą! Jinai rodė kad 
mes turime keliolika savo muzi
kų ir įvairiausio tipo liaudies

LATVIŲ-LIETUVIŲ PARU- 
BEŽIO VARGAI

Mums, paru'bežiečiams sunku 
su leidimais. Aknystėnų Mikė
no vaikai mokinasi Kaune. Ant 
švenčių parvažiuoja, reikia va
žiuoti leidimo Subatan 27 vars
tai, ten ir atgal 54 varstai. Iš
važiuojant vėl tas pats. Su ar
kliu turi kelias dienas gaišti ir 
kas kartą 60 rublių mokėti už 
leidimą per rubežių.

Netoli nuo Subato įgyvena’ 
Galvelis. Jojo duktė išėjus -už 
vyro Lietuvoje už Abelių, ir dar 
našlė su vaikais. Pradžioje ad
vento įsudegė visos jos trobos'; 
vos tik išbėgo motina su vai
kais pusplikė, o motina dar ir 
apdegė. Išgirdo apie tai jos tė
vas, norėtų kuo nors sušelpti. 
Negalima pravežti nieko, o kos 
ypatinga tai visa nelaimė su 
tais leidimais kol juos gauni.

(“Rygos Balsas”)

§ S

1.

2.

Lietuvos Albumas

LIET. PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKAS DIDINA 
KAPITALĄ I

Washington, sausio 25 d. (El
ta). — Sausio 15 d. Kaune įvy
ko Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės .Banko akcininkų susirinki
mas. Pagrindinis kapitalas nu
tarta padidinti iki dvylikai mi
lijonų auksinų, be to nutarta § 
prašyti kad Lietuvos valdžia % 
greičiau išleistų savo- pinigus. •§

LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 
Liudas Gira. Išleido Knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ellsner Berline. 
435 puslapiai. Didelis formatas. Dai
liais viršeliais. 285 paveikslai. 155 
Biografijos. Kaina ................. $5.00

A Lithuanian Etymological Index, by 
Harold H. Bender, Ph. D., Professor 
of Indo-Germanic Philology in Prince
ton University. Princeton, N. J. 1921.

- 307 pusi. Kaina..........................$5.00
veikalas yra parašytas, remiantis šiais žody- 
Sanskrito — Uhlenbeck, Vokiečių — Kluge,

šis
nais:
Goti) — Feist, Slavų — Berneker, Latinų — Wal- 
de,.Graikų — Boisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžių, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno' 
būti'.

■apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų

3. žaibas ir Griaustinis ir Kaip [taisyti 
Perkūnsargį. Parašė Agron. J. Kriš
čiūnas. “Varpo” Bendrovės Spaustu- 
švė. Kaunas. 1921. Pusi. 24.. .:10c 

Svarbus ir žinotini dalykai netik ūkininkams, bet 
ir miestiečiams. Knygelėje išaiškinama šitie da
lykai: Kas yra žaibas; kaip atsiranda elektra ore, 
kokie buna žaibai; kas yra griausmas ir t V

SENIAUSIA

figenturfi
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

S- B S
Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų. .

“Įjj E S
’’VIENYBĖS”

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

A. BARTKUS — Lietuvis Fotografas 
Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
Amerikoje. Traukia gražiausius vestuvių gru
pių ir pavienių paveikslus. Eina j namus nu
imti visokius paveikslus. Pasportams traukia 
paveikslus dieną ir vakare. Kurie turi paveik-- 
sius iš Lietuvos ir nori padidint, padarau ar
tistiškai gražius ir sudedu i grupes jei to 
reikalaujama. Turiu daugybę rėmų. Už vi
są savo darbą garantuoju. Mano studija 
randasi ant E. 79th St., tarpe Superior ir . 
St. Clair. Kviečiu visus Lietuvius atsilanky
ti ir persitikrint mano darbu.

A. BARTKUS 
Lietuvis Fotografistas 

1197 EAST 79TH STREET, CLEVELAND

KADA REIKIA FOTOGRAFISTO S
‘Patogiausią Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik- 

šių darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro J< 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi ■! 
pavienių, dideliu, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi >J 
puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- J* 
veikslų ant p'asportų — ateikit ir čia jums bus padaryta-kokie reik. Ji;

SUPERIOR PHOTO STUDIO į
J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892 j!

7033 Superior Aye. Cleveland ■;

4. Žmonių Ligos ir Apie Žmogaus Dailu
mą. Parašė Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Varpo” Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48. ...................  ...... ....10c

Viena uncija apsisaugojimo nuo ligos yra ver
tesnė už visą svarą gyduolių-, ligai atėjus. Šitoje 
Dr. K. Griniaus knygelėje paduota visa eile ligų, 
jų aprašymas, symptomai ir budai nuo jų apsisau
goti. Priede nurodoma kaip žmogus turi gyventi, 
kad būti dailus.

5. Didis Graikų Išminties Vyras Sokra- 
“Varpo” B-vės Leidinys No. 2.
Pusi. 20.................. 10c 
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 
patys išmintingesni būtame.

Kursai. Veršiukų Auginimas.

tas.
1921.

' Svarbu yra 
kad tuo budu

6. Ūkio
Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo” 
B-vės Leidinis N4. Kaunas. 1921. 
Pusi. 36.............................. .10c

Ypatingai patartina -ūkininkams susipažinti su 
išmintingais Specialisto surašytais patarimais. Jei 
pats neskaityti, tai laiške pasiųsk Lietuvon, savo 
giminėms, gyvenantiems ant ūkio.

7; Ekonominio Rusijos Gyvenimo Bruo
žai. Parašė V. Stepukas. “Varpo” 
B-vės Leidinys N3. Kaunas. 1921. 
Pusi. 61. ....... ......... .... .......20c

Indomi knyga ypač tiems, kas nori žinotu tik
rąją Rusijos padėtį, — ,nesa by krašto padėtį ge
riausia atvaizduoja jo ekonomijos daviniai.

Reikalaukit LIETUVIŲ SPAUDOS DRAUGIJOJE
307 West 30th Street New York, N. Y.

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti "Dirvos” Knygyne)

AR GRYŽTAT LIETUVON? 
NEAPSIGAUKIT! Pirkite Lai
vakortę pas mus, Didžiausioj 
Lietuviškoj įstaigoj, del to kad: 
1) nėra ofiso visoj Amerikoj 
kur pigiau gautumėt laivakor
tę; 2) parduodame laivakortes 
stačiai į Piliavą, Hamburgą, 
Kauną, ir 1.1.; 3) Patinkame 
Lietuvius ant ' stoties iš kitų 
miestų ir gauname puikią nak
vynę; 4) Pristatome ant laivo 
ir apdraudžiame bagažą, pasa- 
žierius siunčiame ant laivų au
tomobiliais;- 5) Gauname -pas- 
portus ir ineigų taksų paliudy
mus; 6) Musų pasažieriai gali 
iš Lietuvos, sugryžti; 7) Už pa
tarnavimą nei cento nerokuoja- 
me; 8) Siunčiame Lietuvon pi-, 
nigus ir partraukiame gimines 
j Ameriką; 9) Daugybe Lietu
vių gryžta j Tėvynę tiktai per 
mus; 10) Brolišką atidą atkrei
piame. ant šeimynų ir atvažia
vusių iš kitų miestų. Rašykit 
ar atsilankykit, o nesigailėsite. 
Nepamirškite antrašo:
INTERNATIONAL TRAVEL 
BUREAU, Inc. Dept. D.

136, East 42nd Street 
New York, N. Y.

Visokius suaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. ' 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

S?D S
’’VIENYBĖ” 

EINA | DV-ĖART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius xaS- 
tus, vėliausias- žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 83.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50,

S
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės Serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-

Ar Ju« Kjmkina Pleiakano* ? 
NAUDOKITE Puffies 
Ar Jums Galvos Oa^blie&ti!* 
NAUDOKITE Rttffles 
.At Plaukai 31enka?
NAUDOKITE j

Ar Jus Norito Aptauyoir Juos? f 
NAUDOKITE

UzLulęrmui savo plaukų gražiais ir tankiaia 
NAUDOKITE Ruffles 

Užlaikymui galvos odos tveiluu ir svariai
NAUDOKITE

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbėju per pafity už 75c. bonkp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn* N. Y*

iš 
turi

Vienas Šeras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokiu knygų.

Reikalaukite platesniu 
formacijų apie viską,

vi-

knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. y.

Kur vienybe, 
Ten galybė.

KLAUSYKIT!
Svarbu yra žinoti visiems jog naujas svei

katos būdas, vadinamas Chiropraktika, yra 
geriausias iš visų iki šiolei žinomų. Neva? 
tojaina jokie vaistai ar operacijos daroma 
Jis tik pagelbsti gamtai atlikti reikalinga: 
funkcijas. Paveikslas kairėje perstata vaik[ 
Joe Novak, 13 metų amžiaus, gyvenanti 1194 
E. ,168 St. Jis per daug metų kentė ir kar
tais labai jog negalėjo eit mokyklon. Po še
šių savaičių gydymosi pas

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.
6108 ST. CLAIR AVE.

jo ligos neliko nei žymių. Jis dabar yra pit 
nas džiaugsmo ir jo tėvai, šalip dėkingumo 
pataria visiems viršminėtą gydytoją. įį

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton -*66

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market. 
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.



DIRVA

Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

buvu-

ieno_ žmonių bandas.
Pranešimą apie

30c

75c

35c

(mišram chorui)

Šviesos Patarnavimas

k

THE ILLUMINATING COMPANY

25c

1.00 •PER 7 DIENAS PRADEDANT NEDALIOJE VASARIO 5-TĄ
25c

©©©©@©©®©©©@©©©©©©©©©@@©@® ,

dabar 
punk-

kaip 
Ne- 

pats

25c
30c
40c 
35c-

(4 lygiems balsams) ..................
Stygos (duetas) ....'..........

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI 
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) . ..............................

35c- 
60c 
50c ■

'Nežinia kodėl pernai rink- 
neatsistatydina ir nesuren- 
naujos rinkimų? Kada tas 

i, ar ir tada sąry- 
pasakys: “Mes išrenkame

Willoughby miestelyje eksplo- 
davus degtinės varymo apara
tui suardyta namas ir 5 žmo
nės sužeista, trįs iš jų turės 
mirti. • \

. Kame čia sensas?
Tie “laisvamaniai” kaip tik ir

Lntkus. Solo ir pianui) ... 
veik, fantastiška opera) ...

laiš- 
hors 
laiš- 

Cleve-

vaistus kada 
prieinamos.

nuo 9 iki 6 kasdien.
pasitarimui.

obuolių, 
4 iki 7 
medaus, 
daugiau 

Užsakymus

lygiams balsams) ,....

(solo) . . .....................
Gimę (chorui) ........

PARDAVIMAI
GROSERNĖ ir Delicatessen krautu

ve, geroj ir išdirbtoj vietoj. Kas 
nori tokią krautuvę pirkti atsišaukit

I Žemes Drebėjimas
I Visą žemę sausio 31 d. sudre-

Daugiau vietiniu žinių randa- @©©@@@@©@@©@@@©@@@©©@@@@^ 
si ant pusi. 7-to. -

— -------- , ~įjt. šiuo atžvilgiu, pasirodė neat- 
Į sargi ar nesugabi sąryšio vado- 
vu “diplomatija”, ne kas kita.

® Sojo.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tSt DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

^!s bino koks tai -nežinomas suju- 
didehs bankas Jiures jau 49 ofi- (jįmas. Kalifornijoj tas atjaus- 
- - . - .. , • ta labiausia. Menama drebėji-

75e- 
50c 
50c 
65c.
40* 
75* 
25* 
60c.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po pįet 

Nedeliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki- 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior. /
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

Kurie norit daržovių, šieno, vasa
rojų del geresnio derliaus; žemuogių, 
aviečių, serbentų, agrastų, 
grušių, slyvų, vyšnių čiepų 
pėdų augščio. Turim tyro 

(rugių grudų viskam. Kuo 
užsakymų tuo pigiau.
priimsim iki, kovo 30 d. Kainas pri- 
siųsim vėliau. Farmas pas mus vi
si perka pigiau ir teisingiau, .mes 
esam seniausi ir geriausi, žinom apie- 
linkę ir pažįstam žemę.. Dabar laikas 
susirast. Pareikalaukit farmų sura
šo! Rašykit į redakciją . (6)

“AMERIKOS ŪKININKAS"
M. Valenčius, Box 94, Hart, Mich.

PAJIEŠKAU savo brolį Kastantą 
Kurą, Mariampolės apsk., Aleksoto 
gm., Vilemų kaimo. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti. (7.) 

JUOZAS KURAS
35 New Empire St. Wilkes Barre, Pa.

Salės Bendrovės susirinkimas. Į tt. 
Panedėlio vakare Lietuvių sa- ' 
Įėję atsibuvo Salės Bendrovės norėjo prisidėti prie parėmimo 
šėrininkų 'metinis susirinkimas. | tos ‘katalikiškos valdžios”, 
Buvo pusėtinai ginčų ir užmeti- ji ąysideda 
mų salės direktoriams laike at-lrio. Dabar 
skaitų. Dalykams išsiaiškinus 
ir išrinkus -komisiją pertikrin
ti knygas, buvo renkama nauji 
direktoriai.

Tankiai Clevelando vyčiai sa
vo laikraščiuose rašydami užme
ta vietos katalikams tą kad jie 
yra Clevelando Lietuviškos Sa
lės savininkais. Nešant tikrų 
prirodymų kiek katalikiškos ir 
tautinės draugijos turi išpirkę 
salės šėrų ir kiek pavieniai — | 
katalikai ir tautininkai — turi 
salės bendrovės šėrų reikia pa
sitenkinti gandais. Bet tegul 
bus kaip jie skelbiasi. Ir štai 
kokią naštą sąu katalikai užtai 
užsideda. Jų draugijų ’sąryšis 
nutarė boikotuoti visas kitas 
draugijas rengiančias Lietuviš
koje salėj savo vakarus. Nors 
salė pastatyta del biznio, -tas jų 
nutarimas parodo jog katalikai 
iš salės biznio nenori. Nenori 
jie kad kiti salei pelną augintų. 
Na, sakysime, jausdami patįs 
galį salei pelną padaryti, patįs 
ims rengti tankiai vakarus. Te
gul rengia, tegul daro. Tik rei
kia atminti, prie salės priguli 
su beveik puse kapitalo ir tie jų 
nekenčiamieji. Kada matys di
delį katalikiškų draugijų užsi- 
varymą neįleisti į Lietuvišką sa
lę žmonių, kiti visi bus privers
ti toje salėje nieko nerengti: 
kam jų draugijos turi duoti sa
lei iš savo iždo pinigus kadą iš 
parengimų pelno nėra? Tada iš
eis šitaip: katalikai visomis sa
vo pastangomis turės dirbti au
ginimui salės pelno ir didinimui 
visų tų “bedievių” šėrų ir mo
kėjimui jiems dividendo!

Pati logika turėtų musų pro
tingesnius katalikus priversti 
žiūrėti ką jie daro. Solo.

. SUSIVIENIJO DIDELI 
BANKAI

The -Lake Shore Banking & 
Trust Co., ir The Garfield Sav
ings Bank susivienija su The 

I ThT^Cleveland^'IYuš’t Cto VaidU 1

I Operetė “Čigonai” vėl pa-kar- 1 . ^ncnnnnnn . .i. . .. , _ sus ir $165,000,000 viso turto,tojama. Liuosybės Choras, va- j- • • ......
dovaujamas Jono Butėno, šioj riuos The 'Cleveland Trust Co. 
nedėlioj, vasario 5 d., nuo 5 v. 
po pietų, stato scenoje gražią 
tragediją-operetę “čigonai”. Ją 
daugumas jau matė pirmiau, 

nereikalaudamas vienok tokis buvo visų pamėgi
mas -kad ir mačiusieji išreiškė

nors
i ir iš žydo ministe-

. rio. Dabar pasirodė -jog sąry- 
i šis užsibrėžęs vienas “savo val

džią” remti, 
“laisvamaniškų centų”.

Balsuojant už susidėjimą, tik pageidavimo dar ją pakartoti ir 
trijų -balsų diduma susidėjimas abelnai publika to nori. Loši- 
liko atmesta. Reiškia pusė są- mas atsibus Lietuvių salėj, 6835 j 
ryšio narių bendrumą gerai su-J Superior avė.
prato, kiti tik partiviškus ožius) šiame vakare prie operetės 
statė.
" Kodėl pusė sąryšio narių nu

sigando apie aukas kada buvo 
pasiūlyta rinkti Lietuvos Gyni
mo Komitetui? Todėl kad jie

• žinojo jog aukos jau negalės bu- 
! ti atiduota Tautos Fondui — 

jos turės eiti per Atstovybę (ir
gi katalikišką) tiesiai į Lietuvą. 
Gal renkant aukas jų publikai 
bus sakyta jog tai yra “Lietu
vos reikalams”, bet kaip visada, 
po surinkimo bus pasakyta taip: 
“ačiū, tai bus Tautos Fondui”.

Sykiu sąryšis atmetė ir pa
siūlymą bonus pardavinėti, nes 
atsakyme visai nemini. Nege
ra bus sykiu pardavinėti bonus 
ir rinkti aukas į Tautos Fondą, 
nes tada fondui mažiau teks. 

. Sąryšio klaidoms pavyzdis iš 
pirmos Paskolos pardavinėjimo. 
Katalikų spauda nekęsdama Vi
leišio agitavo jį neremti fr ne
rengti niekur prakalbų kur jis 
atvyks bonus pardavinėti.. Ta
da vieni tik tautininkai bonus 
pirko, katalikai laukė “savo” 
atstovo. Clevelande, tiesa, visi 
išvien dar darbavosi ir bonus 
pirko. Kvota -buvo $90,000. Jos 
pusė išpirkta. Dabar, naujam 
Atstovui esant, Clevelando kvo
ta tik $10,000, o nei poros tūk
stančių neišpirkta. Kome daly
kas? A-r ne atmetimas “laisva
manių” kaip ii- šiame atsitiki
me su Dienos rengimu?

Prisidėjimas tautininkų kaip 
tik butų parėmęs tą sava vadi
namą valdžią Lietuvoje, jeigu 
sąryšis nebūtų padaręs tokios 
didelės klaidos.

Jau šios savaitės pradžioj^ vi
si katalikiški laikraščiai (dien
raštis- ir kiti vėliau) paskelbė 
žinią: “Galvanauskui pavesta

bus dar ir koncertas, dainuos 
visi žymiausi Liuosybės Choro 
solistai, taipgi bus vienas žy
mus dainininkais A. V. Sadaus
kas iš Pittsbua-go.

šalip Lietuvių, dainuos vienas 
svetimtautis, F; Panzer, 1 
ras, Butėno mokinis. Jis dai
nuos Lietuviškai.

Ks. Strumskis, iš Brooklyno, 
rengiasi patraukti atsakomybėn 
Mirtos Choro vadovą J? žiūroną 
už panaudojimą jo kopiruotų 
dainų savo tikslams be jokio 
pranešimo ir gavimo leidimo pa
naudoti.

^ie^n2en^le 'S mas įvyko kur jūrių dugne. Ki-
_..c --Y"-"-ti mokslininkai sako jog 

turės bus galima Clevelandie- Dėmė perkeltus savo ašių 
čiamš atlikti visokias bankines I įus_ 
transakcijas -kaip siuntimą pi
nigų Epropon, pirkimą laivakor
čių, gavimą afidavitų ir paspbr- 
tų, taupymą pinigų ir gavimą 
dovanai patarimo visokiuose rei
kaluose.

The Lake Shore ir Garfield 
bandai prideda šešiolika kaimy
niškų bankų prie trisdešimts 
trijų The Cleveland Trust Co. 

i skyi’ių, taip kad šiam suvieniji
mui įvykus bus didžiausias sky
rių Skaičium -bankas šioje šaly
je. Bankai taipgi turės 364,000 
depozitorių ir tai gal bus dau
giau negu bent kokis kitas šio
je šalyje bankas turi, todėl ši 
nauja sąjunga bus didžiausias 
žmonių bankas.

! susivienijimą 
paduod^nas -Prezidentas F. H. 
Goff, iš The Cleveland Trust 
Co., primena kad tokį žygį da
rant visos trįs pusės dikčiai pa
sišvenčia tam kad galima butų 
sudaryti didžiausią būdą patar- 
navivams Clevelando publikai. 

Skyrių yra pačiame mieste ir 
aplinkiniuose miesteliuose, kaip 
Painesville, Bedford, Willough
by, Lorain.

* Vokiečiai apvaikščiojo 
šio savo kaizerio (Vilhelmo 63 
metų amžiaus sukaktuves sau
sio 27 d. Kiti ji dar vis laiko 
imperatorium ir Prūsų kara
lium.

©©@©@©©©©@©©®
DR. COWDRICK

Perkėlė savo ofisą nuo Ontario St. 
j naują savo modemišką medikai) 

budingą po numeriu
547 Woodland Ave. 

kampas Central avė., antros grin
ds. 36 metai praktikoje, buvo są-, 
ryšyje su dideliais medikaliais Ii- ~ 
gonbučiais per šešis metus. Da
bai- yra Clevelande tarp Lietuvių. 
Teisingas draugas ir daktaras. 
Naudoja modemiškus metodus 
serums kraujo ligose ir kt. 
ima nieko už 
gydo. Kainos 
Ofiso’ valandos

Ateikit
©©@©©®©©©©@@©

CHORAMS DAINOS 
MUZIKA

Žiema, Draugijų Veikimas — Chorai 
ir Solistai Jieško Naujų Dainų 

Štai Jos!

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI 
šių nakcialy (dzūkiška) , ....................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau ........................ 
Už šilingėlj ....................... . -. 
Dovanojo (dzūkiška) ............... . ..........................
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis Teka ... . ............ 
Saulutė Raudona ..... -.................... 
Lihgo (Latviška) ....._....................  
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) .................... 

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

Jaunosios Daina (iš op. "Vestuvės”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ...... .. 

Birutės Daina (aria iš op. "Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna 

Girių Karalius (I 
Aras (kvartetas) 
Neverk pas Kapą
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ..........
Oi, Rūta, Rūtele (solo) .........",........ 
Pasaka (solo) ............................. 
Noktumas — Ačiū (solo) ................. 
Kur tas Šaltinėlis (solo) ................... 
Vai, Verčia, Laužo (solo) ................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. ... 
Gamta Graži 
SkambančiusVasario 1 d. mirė plačiai Lie

tuviams žinomas pianistas, da
lyvavęs su Liuosybės Choru ir 
akomponavęs visuose Choto pa
rengimuose, M. L. Ring, 58 m. 
amžiaus žmogus. Per pora me
tų jis akomponąvo J. Butėno 
koncertuose.

Kita katalikiškų draugijų va
dovų. klaida. Bet tą klaidą jie 
turbut daro ‘pasiduodami kele
to karštagalvių nepaisančių ką 
jie rėkia'ir ko jie nori.

Katalikiškų Draugijų Sąryšio 
susirinkime sausio 25 d. buvo 
paduota sumanymas, sulyg tau- Į sudaryti ministerių kabinetą.”, 
tinių draugijų atsikreipimo, ren- Galvanauskas nėra krikš.-demo- 
gti Lietuvos Dieną, vasario 16, kratų partijos žmogus, taigi “ne 
visiems išvien.- Atsakymas at- musų-katalikų”, kaip sąryšis sa- 
ėjo šitokis: “Sąryšis apsvars- ^0- kodėl katalikiškas Pre- 
tęs Jūsų, paduotus reikalavimus ridentas Stulginskis jam tą pa
lo ten buvo tik išlygos — ko- vedė? Tas faktas rodo jog Lie- 
resp.) rado nepriimtinais. Są- tuvos katalikai daugiau supran- 
ryšis nemato reikalo ginčytis de-1ta’• jie. nori kad visi Lietuvą 
lei kokių busiančių piniginių pa- remtų ir užtai paveda be partijų 
jamų....” ir užtai sąryšis -iš-Į skirtumo žmogui kabinetą su
rinko komisiją rengti Lietuvių daryti- To nesitikėjo Olevelan- 
Diena sau vienas. do sąryšio pusė balsavusi prieš

Kokios tos pajamos? štai: susidėjimą išvien su “laisvama- 
Iš tautininkų pusės buvo pa- niais •
duota šios, išlygos: Aukas rink-Į Galvanausko paskyrimas su- 
ti Lietuvos Gynimo. Komitetui; daryt ministerių kabinetą paro- 
jei nebus galima susitaikyti del do kad Lietuvos valdžia nėra 
aukų — jų visai nerinkti; inei-Dau taip,katalikiška kaip Cleve- 
gas laike parengimo gautas, abi- Į lando -sąryšio narių dalis įsivai- 
duoti vietos Paskolos Stočiai ku- zdina (ministerių kabinetas ir 
ri turi daug skolų; galiaus, par- skaitosi visa valdžia). Kodėl tai 
davinėti Lietuvos bonus. musų dešinieji taip užsigeidę

Tos išlygos .pasirodė sąryšiui vięai valdžią remti ir kodėl 
“reikalavimais”; ir argumentai ta*-P drąsiai sava vadina ?
jų atmetimui naudota šie: Į Tuoj reikės rinkti Clevelande

Su laisvamaniais begalima su- nauJ ? Paskolos s toties valdyk 
sidėt, nes jie neremia musų kk- ka
talikiškos valdžios Lietuvoje, ir r-0-!1 

---- ;— gia
bus paskelbta, 

į^lĮšis p»=°l*y°- 
^4 naują Stoties komitetą.” Jeigu 

taip bus tada, pasirodys kad jie 
H patįs nenori -kad “laisvamaniai” 
m “katalikišką Lietuvos valdžią” 

Columbia Rekordų! remJ .irWte^- vėl nekalti’ 
. z-, f na laisvamaniu .,ir v>raroroQų-«> _

Krautuve

Klaidos atitaisymas. “Dirvos” 
No. 2 rašydamas apie A. L. D. 
L. D. 22 kuopos, susirinkimą nei 
nepajutau -kaip klaidingai para-’ 
šiau apie kuopos finansų rašti
ninką įr kasierių, kad jiedu au- 
tomobilium važinėdami daug pa
daro 'kuopai išlaidų. Tas nėra 
teisinga, kadangi jie patįs savo 
išlaidas padengia. Raškauskas 
yra geras mechanikas, motorą 
pats pasitaiso kad ir viduryj 
laukų nelaimei atsitikus, o už 
gazoliną turbut per pusę moka 
su kuo važinėja. Kaip atskai
ta kuopos- rodo jie savo geriems 
laikams leisdami pinigus kuo
pai bilų nepriduoda, taip kad ir pas Ed.‘Goodman, 6921 Superior Av. 
ant šių mėtų kuopa juos išrin
ko jų senose vietose ir pavedė 
kuopos turtą globoti.

Progresiviškų draugijų sąry
šis turi bėdos su savo -korespon-l' r. . . " > .
dental. 1920 m. koresponden-1 gaįg Lietuvių bažnyčią, 
tas visą laiką rašydamas tik-brangi. 
Butėną gyrė, 1921 metų kores
pondentas visuomet Jsavo pačią 
gyrė, dabar 1922 metais gal -tik 
apie save rašinės ilgas kores
pondencijas. Mat kas darosi iš 
tų rinktinių! korespondentų; jei
gu jie man tik gerą žodį duotų 
tai aš juos išgarsinčiau visus 
-ne vien per “Laisvę” bet per vi
sus laikraščius kiek tik yra Lie
tuvių kalboje. Dovydas.

ANT R ENDOS 6 kambariai, viršuje 
Lietuviško Banko, ant Superior, 

tinka daktarui, advokatui ar pana
šiam ofisui kur galima sykiu ir gy
vent, arba butų vietos net del dvie
jų. Lietuvių apgyvenai sritis, prie- 

. .Renda ne-
Kam yra reikalinga kreipki

tės pas (7)
P. BRAZAITIS

1254 E. 59th St. Cleveland, O;

M

fe

Ft®

į LOUIS EISENBERG 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių, 
į Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
31 Lieja ir Stogams dangalų 

1169 East 79th St. N. E.
Princeton 1337-K 
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REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c 
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

Lietuviai kurie negauna 
kų iš. Lietu-vos del kokių 
priežasčių, tankiai ras savo 
kus pagarsintus pačte.
lando krasoj kožną subatą pa
skelbiama laiškų surašąs kurie 
nepriduota tam kam adresuota. 
Todėl kiekvienas negaunantis 
laiškų gali nueiti ir pažiūrėti su
rašo tankiai, ten -jeigu neras sa
vo vardų, tai bent ras savo pa
žįstamų ir jiems praneš. Kar
tais vardai yra labai iškraipyta 
ir Sunku pažinti jog Lietuviš
ki; ir daugelis Lietuvių dar iš 
čia saviems paduoda iškraipy
tas pavardes.

Laiškų ilgai kfasoje nelaiko
ma jeigu jų niekas neatsiima, 
buna perduodama į “mirusių lai-, 
škų” departmentą Washingtone.

J. J/ žilis.

jįį; su ĮSEujdnj AuĖduio^ SuvįBUĮUinni aųj, 
apie' išdirbimą elektros, bet ir apie sutei
kimą visų patogiausių kokie galima būdų 
Šviesos Patarnavime.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
mėnesinis Susirinkimas atsibus 
nedėlioj, vasario 5 d., nuo 2 v. 
po -pietų, Flynn salėj, 5309-11 
.Superior avė. Nariai kviečiama 
atsilankyti ir pakalbinti♦ drau
gus prisirašyti, nes draugystėn 
•įstojimo mokestis numažinta..

Užr. sekr. J. Ruškis, 
3101 Church Ave. N. W.

o ”~ ■
Alli Sveikatos komisijonierius iš- 
® leidžia miesto gyventojams per
lai sergėjimą nuo peršalimo ir pne- 

? umonijos (plaučių uždegimo).
l/Influenza1'sergančių yra 165.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos:. 1—-3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1286 E. 65th St.
Virš Aptifkos 

Kampas Superior Avenue

Liko įvesta padavadijimas priėmimui per
mainų gyvenimo vietų per telefonu. Jei
gu' jus naudojot musų patarnavimą ir da
bar persikeliat Į naują vietą, kur buvo pir
miau indėta meteris ir suvesta vielos, jums 
nereik išpildyti naujos aplikacijos korte
lės. i Tik pašaukit Main 6380, Service De
partment.

D. W. GRIFFITH’S PERSTATYMAS

“WAY DOWN EAST”
(“Teri Toli Rytuose”)

Populiarės Kainos Specialė Muzika

VICTORY STRAND THEATRE
Superior Avė. prie E. 89th Street

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) . .......... 
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Ilgu, ‘Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo).
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .....................
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigrąudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ...... ................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ............ 
Oželis (mišr. chorui) ...................... 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo.) ...........................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..-,./... 
Paukštužėli Skrajūnėli (mi(r. chorui) .............
Plaukia sau Laivelis (duetai) .........
Pamylėjau Vakar; Vai Varg£ Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) .... ..............
Saulutė Tekėjo" (duetas) ..A............................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ......................... 7.
Scherzo (tik pianui) ...______._____
Sunku Man Gyventi (solo) ..............-... 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa. Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ..................
Vakarinė Daina (mišram chorui)....................
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai" tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .............
Vienas žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) ................ . ... ....... ...... '..........
Lietuvos Himnas' (solo) ..................... 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 

.Eisiu į Girelę ir Ui, ui", ui, Dieve (mišr. ch.) ..
Keturi Suktiniai (pianui) . ................. 
Gailesčio Giesmė (trio) ......."............. 
Asperges Me (trio) ........................ 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .........................
Pasaka (pianui) ...................................................
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ..............

30c 
60c 

-20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c
25c 
15c

30c ~ 
50c 
60c

1.00
1.00 
30c 
75c

No

FF

r

IR

75c 
25c 
30c 
25c 
60c 
60c

50c
60c
25c 
30c 
45c-

30c 
3.00 
40c 
60c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c‘ 
25c 
50c 
50c

35%
30c
60c- 

1.00> 
1.50*
60c- 
50c 

l.oo.
60c: 
60c 
50c
75c: 
60c.- 
30c
30c

7bc 
60e 
35c 
35c 
35c 
35c- 
35c 
35c- 
35c 
35c1 
60c 
25c 
50c- 
50c 
60c 
50c.
50c 
50c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) . ..._v..................
Graži čia Giružė (solo) ....................... .
.Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) ...

- Meile Uždegta Krūtinė (solo) .............
Meilė (solo) ........•..... .............................
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .. . . .........
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .......................
Visuomet Širdis Surakinta ..................

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupe (mišram chorui) ........
Karvelėli (mišr. chorui) ................................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ..............
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ...............
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos.- čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ...........

Dainos, sutaisltos" ant keturių balsų. Surinko L. 
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .............................. .*. 1.50>« 

i Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams-,. 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16. ..............-..........

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų-, 

ir dainavimo. Paraše J. A. Baronas. ....
“Pumpurėlis” — Operete — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill.........................................,! ....

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland,-Ohio

Ohi 
eitą t 
pageri 
ninkyi 
gurno 
ryn, ii 
mai pi 
tąsi š:

Vok 
kas. i 
ja nuo 
ližiuot; 
darbin: 
jo. P 
ir gelž 
kai. 5 
000 d; 
buvo 5

‘visų si 
telegra

Vasa 
žinios i 
baigė. '. 
tose sti 
ir įvest 
agitatoi

čeki ji 
streikai

Provii 
numažir 
24 audi 
mo diri 
11,000 i 
kę dari 
kan. Si 
telių eii 
dar dirt

JHuntii 
klos eks 
ni darbi 
la visai

Pastai 
gyviau v 
tų metai 
pyklos t 
bus, per 
rimę.

Gates, 
loj kilus 
darbininl 
dirbo lai-1

Birmin 
■kaliniai v 
je' užmuš

Pittsbu 
hela angį: 
West Vii 
re namus 
po 30 nuo

Kanawl 
anglies -k; 
rosi už p; 
dimą laisv 
naikinimą 
nimo ar u 
kestis. Ti 
nutars an 
žiavimas 
14 d.

Indiana 
ratoriai ss 
še rezolijK 
pasibaigus 
sėjais bus 
mažinimai 
foininkams.

Washing 
kas bus gi 
angliakasių

Gelžkelių 
nijimo vald 
siu unijos 
mą daįyvat 
žkelių unij 
rencijoj ap; 
kirtimui ke 
mažinimui.

Dedama i 
vesti i vien 
kasyklų dai 
kompanijų 
algas. Gelž 
bininkai yri 

. ganizuotos 
riko j e.

Richmond 
(lūs gaisrui, 

30 esą ding 
28 sužeista, 
ir dali mies


