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Francuzija Nori Atidėti
Genoa Konferenciją

PRANCŪZAI NORI KAD KONFERENCIJOJ 
DALYVAUTU TIK TAUTU SĄJUNGOS 

NARES - TAIGI RUSIJAI NEVIETA

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijos per- 
eitą savaitę pasižymėjo mažu i 
pagerėjimu, svarbiausia puodi-j 
ninkystės darbuose, gi Akrono j 
gurno darbai nuolatos eina ge
ryn, ir plieno ir geležies išdavi
mai pasirodė geresni negu tikę-j 
tąsi šiuo tarpu.

Vokietijos gelžkelininkų strei- j 
kas. Berlinas. — Visa Vokieti- . 
ja nuo vasario 1 d. liko supara-1 
ližiuota sustreikavimu gelžkelių j 
darbininkų; Visi trukiai susto-1 
jo. Prie gelžkeliečių prisidėjo |: 
ir gelžkelių dirbtuvių darbinin
kai. Viso streikas apėmė 200,- i

Prancūzai ■ Neprisitaiko 
Europos Konferencijai

•Londonas. — Paskiausios 
žinios įrodo Francuzų užsigei- 
dimą Genoa konferenciją ati
dėti bent trims mėnesiams.

Washington. — Amerikos 
valdžia rengia atsakymą ant 
užkvietimo į Genoa. Koks at
sakymas bus niekas nežino.

Paryžius. — Francuzijos prie
šinimais! Genoa konferencijai ir 
įjos pageidavimas kad butų lei
sta dalyvauti tiktai Tautų Są
jungoje prigulinčioms valsty
bėms aiškinama nesą noru pa
kenkti konferencijos įvykimui ir 
sakoma jau baigiasi įvairus su- 

000 darbininkų, Berline iš jų sinešinėjimai su Anglija-sutai- 
buvo 50,000 streikerių. Priejų|kymui vienokių ir kitokių punk

tų esančių nesuvedamų tarp D. 
Britanijos ir Francuzijos. , 

“Toli esant nuo išstatymo 
kokių nors keblumų konferenci
jos įvykimui/’ sako Francuzų 
pranešimas,1 “iš musų pusės yra 
stengiamasi užstoti kelią nepa
sisekimui konferencijos ką pas
kui Did. Britanija pirmoji bus i

Paskelbus Į apgailauti.”
Delei Italijos ministerių kabi- s 

neto krizio konferencijos šauki- i

'visų sustojo diibę ir pačto bei. 
telegrafo darbininkai.

Vasario 7 d. atėję iš Berlino 
žinios skelbia, jog streikas pasi
baigė. Komunistai įvairiose vie-1 
tose stengėsi pasinaudoti proga: 
ir įvesti dirbtuvių sovietus; jų 
agitatorius kariumenė išvaikė.

Čekijoje, Ostrau srityje, su
streikavo^ visi angliakasiai.

Providęnce, R. I.
numažinimą algų, šios valstijos 
24 audinyčios ir audeklu dažy- • • 11CLV JLA 1£>1V U.U111C1 I.111.1JU3mo dirbtuvės, turinčios i apie _  _ _ . . Za-j-4jll°0U0 darbininku, sdstojo vei-j"1^ matomai bus atidėti 
kę darbininkams išėjus- strei- del galima būsią ginčus tame 
kan. Streikeriai iš vienų mies- klausime pratęsus prieiti prie 
telių eina į įeitus ir priverčia geresnio galo, 
dar dirbančius streikuoti.

^Huntington, W. Va. — Kasy-1 
klos eksplozijoj užmušta aštuo- 
ni darbininkai. Marietta kasyk
la visai suardyta.

GaliKą Genoa Konferencija 
Padaryti

- Anglas rašytojas Gibbs sako 
jog vienas iš žin'geidžiausių is- 

Pastarose dienose prasideda jtorijoj punktų prasidės kuomet 
gyviau veikti vario, zinko irki- Į sovietų atstovams bus suteikta 

I pasiaiškinimai-pirmu kartu kal- 
į bant apie pasaulinius reikalus 
I Genoa konferencijoj, žinoma'"jei 

. , Itokis Rusu užkvietimas nebus— Anglies kasyk- . , ’ ... .. .° - ,. atmesta Francuzijos ir kitų sa-
Trisdešimts vyrų j hų užsispyrimu.

i. Rusijos klausimus turi svar- 
: i styti ir kitos valstybės — ypa-

tų metalų kasyklos ir "taipgi tar- 
pyklos tų metalų pradeda dar
bus, per ilgesnį laiką buvę ap
rimę.

Gates, Pa.
loj kilus eksplozijai užmušta 25 
darbininkai. T_L2_L_..L .
dirbo laike eksplozijos įvykimo.

Birmingham, Ala. — Devyni I
kaliniai verstinai dirbą kasyklo-(tingai Suv. Valstijos ir Did. Bri- 
je" užmušta kilus eksplozijai.

Pittsburg, Pa. — Mononga
hela anglies kasyklų operatoriai 
West Virginia valstijoje nuta
rė numušti darbininkams algas 
po 30 nuoš.

tanija — sako Gibbs, — kadan
gi jos skaitosi raktais prie iš- 

I rišimo tarptautinės taikos ir 
Į Europos: atsigaivinimo.

Atgryžtant į ekonominį pri
pažinimą ir ''imantis išnaudoti 

Kanawha apskrityje, W. Va., I Rusijos gamtinius turtus, už- 
anglies kasyklų operatoriai va- leistus suirus tos šalies indus- rn«i 117. Tinnnikinima nniin ivp. L • «. / _ •__ •

ir

rosi už panaikinimą unijų, įve
dimą laisvo darbo visiems ir pa
naikinimą darbininkų pertikri- 
nimo ar užsimokėję unijos mo
kestis. Tuo tarpu visi laukia ką 
nutars angliakasių unijų suva
žiavimas Indianapolyje vasario 
14 d.

Indiana valstijos kasyklų ope
ratoriai savo suvažiavime išne
šė’ rezoliuciją pareiškiančią jog 
pasibaigus kontraktams su ka
sėjais bus įvesta žymus algirnu- 
mąžinimai visiems anglies dar
bininkams.

Washingtono valdžia dairosi 
kas bus galima daryti atsikime 
angliakasių streiko.

Gelžkelių telegrafistų susivie
nijimo valdyba priėmė angliaka
sių unijos prezidento užkvietr
iną daĮyvauti angliakasių ir gel- 
zkelių unijų viršininkų konfe
rencijoj apsvarstymui būdų už
kirtimui kelio tolimesniam algų 
mažinimui.

Dedama didelės pastangos su
vesti į vieną gelžkelių ir anglia- 
kasyklų darbininkus kovai prieš 
kompanijų užsispyrimą mažinti 
algas. Gelžkelių ir kasyklų dar
bininkai yra dvi didžiausios or
ganizuotos darbo grupės Ame
rikoje.

Richmond, Va., viešbutyj ki
blus gaisrui, šeši žmonės žuvo, 

30 esą dingusių nežinia kur ir 
28 sužeista. Gaisras sunaikino 
ir dali miesto.

trialiam gyvenimui, didžiosios 
Valstybės galėtų reikalauti, ir 
priversti,1 demobilizuoti raudo
nąją armiją, panaikinti revoliu- 
cijohišką propagandą ir įsteigti 
netokią tironišką valdymo siste
mą. Tokiu sutarimu, po griež
ta užžiura, Europa pasiliuosuo- 
tų nuo militario pavojaus kuris 
šiandien visiškai užslopinęs tai
kos gyvenimą. Demobilizavus 
raudonąją armiją nebūtų prie
kabių Lenkijai norėti didelės 
armijos, nei armijų Latvijai ir 
Lietuvai. * Tas palengvintų fi
nansinę ir miiltarę naštas Fran- 
cuzijai į kurią Lenkai žiuri pa
ramos. Tas padarytų Francu,- 
ziją mažiau agresive prieš Vo
kietiją ir jos draugingi ryšiai su 
Did. Britanija butų užtikrinta.

Skerdynės Indijoj
Londonas. — Keliose vietose 

Indijoje vėl atsibuvo riaušės ir 
skerdynės, nužudyta septynioli
ka policijos viršininkų ir kele
tas iš užpuolikų, taipgi daugy
bės sužeista; sunaikinta daug 
turto. Riaušės kilo pasekmėje 
Indų vado, Gahndi, paskelbimo 
panaudoti visus budus kovai, 
jeigu valdžia neduos amnestijos.

BIJOMAI VOKIEČIU 
KONKURENTO

New York. -— Vokietijos 
tuolio Hugo Stinnes vardas 
siplatino ant |Wall gatvės, 
dieji bizniai, ' ypatingai plieno 
industrija, tuo užsižingeidavus 
ir klausinėja' bene Stinnes turi 
mierius užplūsti ant komercįa- 
lio ir industrialio veiksnio šioje 

. ... . . j šalyje. Eina gandai jog Stinnes
Naujas Lietuvos Ministe- veda derybas su daugeliu Ame- 

rių Kabinetas rikos gelžkelių kompanijų pri- 
Washington, vasario 4 d. (EI- statymui joms relių už daug pi

ta). — Vasario-antrą dieną pa- Ziaa ne«u čia Amerikoje gau- 
tvirtinta Galvanausko Ministe- Į narna. Tas Amerikos plieno ka
riu Kabinetas: i raliams labai nepatinka ir jie

Ministeris Pirmininkas — E. tėmija ką Stinnes toliau Marys.
Galvanauskas, bepartinįs. • --------i------------

I Užsienių Reikalų - Profeso-1 Rusai Tarfasi su Kitomis
Šalimis

Brusselis. — Rusų prekybos 
komisijos užkviestos į Brusselį 

I Belgijos fabrikantų turinčių di
delius indėlius Rusijoje prašoma 
leisti jiems pradėti darbą jų 
fabrikuose. Po konferencijos su 
Belgais Rusų atstovas išvyko į 
Paryžių tartis su Prancūzais iš- 
dirbėjais.

Vokiečių Kruppo kompaniją! 
tuoj busią pavesta didelės kon
cesijos įvairiose dalyse Rusijos 
išdirbimui ir išnaudojimui kas 

įtik galima paversti biznio nau
dai. Kruppui busią pavesta 100 ; 

|tūkstančių 'akrų žemės augini- j 
mui įvairių dalykų, kaip cukri- ■ 
nių burokų irįkt. .

rius (Kun.) Jurgutis, krikščio
nių-demokratų bloko.

Krašto Apsaugos — Inžinie
rius Majoras Sližys, nepartinis.

Vidaus Reikalų — Juristas 
Oleka, nepartinis1;

Finansų, Prekybos ir Pramo
nės — Gamtininkas Dobkevi-j 

Ičius, nepartinis.
švietimo — Prof. B. Jodakis, 

nepartinis;
Teisingumo — Juristas Karo

blis, nepartinis;
Susisiekimo — Inžinierius"~P. 1 

Vileišis, nepartinis;
žydų Reikalų — Dr., Solovei-1 

čikas, Sioninkas.’ h
Gudų reikalų — Vakuja.

Sovietų Atstovai Tures 
Išrodyt Buržujiškai

Maskva. — Rusijos delegatai 
skiriami važiuoti į Genoa kon
ferenciją gavo instrukcijas ap
sikirpti plaukus, skurinius ap
valkalus ir ilgus batus palikti 
namie, o pasirengti kaiį> pride
ra, sulyg buržujiško pobūdžio.

Visi delegatai dabar perkasi 
naujas drapanas kad išrūdytų

i, nes, pa
yra

naujas drapanas kad 
žmoniškai prieš pasaulį, 
sakė vienas jų, bolševikai 
tokie žmonės kaip ir visi.

Sovietų delegatai vyksta į 
noų .per Juodąsias jūres ir 
vu plauks tiesiog į Genoa, 
kartais, traukiniais keliaujant, 
besimaišant su svetimais, kas 
ant jų neužpultų. Išvažiavimas 
rengiama slaptai ir nesakoma 
iš kokio uosto laivas išeis. Su 
delegacija vyksta daugelis ,vyęų 
ir moterų čeką organizacijos 
šnipų.

Ge- 
lai- 
kad

Ebert Išmestas iš Unijos
Berlinas. —r Vokietijos prezi

dentas Ebert, savo 51-mų metų 
gimtadienyj, 'tapo išmestas iš 
pakinktų siuvėjų unijos. Suva
žiavime pakinktų dirbėjai 200 
prieš 8 nubalsavo Ebertą išjnes- 
ti, kadangi jo apsiėjimai kenkia 
organizuotiems darbininkams.

Laikraštis “Raudona Vėliava” 
atakavo prezidentą šaukdamas į 
darbininkus remti 
streiką, sekančiai: 
na 300,000 markių 
gauna dar 400,000
bet ne darbininkų labui. Ar ste
bėtina kad jis uždraudžia alka
niems gelžkelių darbininkams 
streikuoti? Stokit prie savo 
kovojančių brolių.”

gelžkeliečių 
“Ebert gau- 
ant metų, ir 
išlaidoms —

Baltijos Jure Pilna Ledų
Stokholm, Švedija. — Trijų 

savaičių neperstojamas šaltis 
sudarė Baltijos jūrėse pusėtinai 
storą ledą kad jis net labai 'pa
kenkia laivų' vaikščiojimui. Ga
balai ledo, tankiai po 15 pėdų 
storio, įsiverčia į .uostus ir už
stoja kelią laivams. Švedijos -ir 
Suomijos uostai užtverta. Le
das padengė jūres per šimtus 
mylių. Daugelis laivų .buvusių 
jūrėse pradėjo jieškoti užlajų 
■išsigelbėti nuo pavojaus.

Nelaime ant Gelžkelio
Japonijoj ant traukinio nu

slinko kalno žemė ir užgriuvo 
daug žmonių; užmušta apie 100 
ir daug sužeista.

tur-
pra-
Di-

Sniegas Pašiepia Mirties 
Vaizdus iki Pavasario 
Ufa, Volgos srityje. — Kuo

met pavasarį sniegai nutirps 
I Rusijos laukai bus pilni skeletų. 
I Tarp skeletįj-įgyv-ulių bus šim
tai tūkstančių vyrų, moterų ir 
vaikų kaulų kurie krito bado au
komis. šitas badas yra baises
nis negu buvusis 1891 metais.

■Badaujantieji blaškosi po vi
sas puses ir krinta laukuose. 
Nekurie nusidavė į vakarus nuo; 
Volgos ir rado mirtį tyfo ap
imtuose miestuose; kiti išvyko 
į Turkestaną; kiti vėl traukė į 
Siberiją. Kaimiečiai nieko ne
žino. Jie negalėjo gauti pirkti 
tikietų ant gelžkelių,- negali gau
ti leidimų keliauti traukiniais 
užverstais raudonąja armija ir 
maistu gabenamu į Maskvą ir 
Petrogradą. Kada jų gyvuliai 
krinta .negyvi, žmonės eina pės- 
'ti tolyn ir patįs krinta.

Kaip Sulaikyt Peršalimą
New Yorko sveikatos komisi- 

joniefius šitaip skelbia: “Rei
kia tuoj įsigulti į kubilą karšto 
— kiek tik galima kęsti — van
dens ir būti per (pusę valandos. 
Karštą vandenį reikia nuolatai 
leisti kad pasilaikytų vienodai 
šiltas. Kubile esant, išgert apie 
kvortą karšto lemonado. Nusi- 
maudžius sausai nusišluostyt ir 
atsigult tarp blanketų. Gulėt 
valandą laiko. Prakaitavimas 
tada bus praėjęs. Atsikelti nu
siplaut šaltu vandeniu ir vėl at
sigult, dabar tarp blanketų.”

Socialistų kongresas Paryžiuje
Delei gelžkelių streiko Vokie

tijos .delegatai į tarptautinę so
cialistų konferencija Paryžiuje 
pavėlavo pribūti. Francuzų ko
munistai konferencijoj nedaly
vauja.

Johannesburge, Pietų Afrikoj, 
anglies darbininkai streikeriai 
savo susirinkime išnešė rezoliu
ciją reikalaujančią Pretorijos 
parliamento narius paskelbti 
tenai respubliką ir paskirti pro- 
vizionalę valdžią.

New Yorke nuo 25-to augšto 
miesto rotužės budingo nupuolė 
ir užsimušė Jonas Marsh Li'b- 
bey, 65 m. amžiaus, žino/nas ra
šytojas ir autoritetas tarptau
tiniuose industrialiuose dalykuo
se. Nusižudymo priežastis ne
žinoma.

IŠ WASHINGTONO IŠRINKTA NAUJAS POPIEŽIUS — VADINSIS 
KONFERENCIJOS PIUS XI

■ , Washington, vasario 6 d. —
■ Ginklavimosi mažinimo konfe- 
• rencija, kuri susirinko Amerikos 
» sostinėje lapkričio 12 d. pagal | 
i Prezidento Hardingo sušaukimo, 
i vasario 6 d. užbaigė savo posė-
■ džius ir delegatai skirstosi į sa-
■ vo žemes.

Devynios įvairiais klausimais 
sutartįs padaryta, ant jų tūlų 
pasirašė 
neužilgo visos tos sutartįs .bus 
perduota Suv. Valstijų senatui 
persvarstyti ir priimti ar atme
sti. Prezidentas Harding savo 
kalboj konferenciją uždarant pa
sakė jog šis suvažiavimas yra 
“pranokėjas naujos ir geresnės 
epochos žmonijos progrese”.-

Šitokiu budu Prezidento Har
dingo ,tautų susivienijimo pro
gramas įvykinta palaikymui pa
saulinės taikos kitokiu budu ne
gu .per Tautų Sąjungą. Tautų 
Sąjungos priimtina visos vals
tybės —- tnažos ir didelės, šia
me gi Hardingo suplanuotame 
susivienijime priguli tik didė- 
sės valstybės pasirašiusios po 
sutartimis negrąsint'i viena ki
tai;

“Nesukalbamieji” senatoriai, 
kurie yra priešingi visokiam S. 
Valstijų susidėjimui su kuo iš
laukiniu, praplėtė savo planus 
priešinimuisi priėmimui keturių 
valstybių sutarties del Pacifiko 
salų.

Suvien. Valstijos, ir

Tolimų rytų sutartis, parem
ta ant/‘atvirų durų” ir užtikri
nimo Chinijos nepaliečiamybės 
nekuriu valstybių paskirai, liko 
galutinai užtvirtinta vasario 4 d. 
Deyynios valstybės turinčios 
reikalus su tolimaisiais rytais 
ant tų .sutarčių pasirašė.

Padaryta galutini užtvirtini- 
mai, dviejomis sutartimis, ap- 
mažinimo karinių 
varžymas naujų 
laiku;

Viena sutartis 
čių karinių laivų
penkių didžiųjų valstybių.

Kita sutartis kalba apie var
žymą submarinus ir nuodingus 
gazų .naudojimą karėje.

Chinų ir Japonų delegatų su
sitaikymas del šaritungo pareik
šta galutinu ir užbaigtu.

laivynų 
įmonių

nustato 
spėkų

ir su
karęs

skai- 
tarpe

Paskutiniai konferencijos po
sėdžiai ir sutarčių skaitymas at
sibuvo. prie atvirų durų, daly
vaujant minioms žmonių. Pas
kutinės karštos visų tautų at
stovų kalbos apie taiką ir ko iš 
šios konferencijos pasauliui ga
lima tikėtis buvo sutikta trukš- 
mingais plojimais ir demon
stracijomis.

Nesutaiko Rubežių
Dublinas. — Airiams susitai

kius su Anglija, dabar eina de
rybos su Ulsteriu už rubežius 
tarp Dublino valstybės ir Uls- 
terio teritorija. Klausimas ki
lo opus. Abiejų pusių vadai ne
įstengė 
nenori 
žinti.

prieiti prie sutarimo ir 
užleisti savo žemių ma-

Pavojus Pereina
York. — Trumpu laiku

FIu
New

šiame mieste influenzos pavo
jus bus perėjęs, — skelbia mie
sto sveikatos departmentas.

Pereitą savaitę New Yorke 
viena diena susirgo 1,122 ir 15 
žmonių mirė. 240 žmonių sir
go pneumanija ir 72 viso mirė.

'Suv. Valstijų sveikatos valdy
ba skelbia jog maža esą pavo
jaus influenzos prasiplatinimo 
šioje šalyje taip kaip buvo 1918 
metais.

Anglijoj nuo dabartinės in
fluenzos mirė' 13,000 žm. 
demija sakoma nyksta.

Roma. — Kardinolas Achille 
I Ratti, Milano arcivyskupas, va
sario 6 d. liko išrinktas nauju 
Romos katalikų bažnyčios po
piežium į vietą nesenai mirusio 
Benedikto XV.

Naujas 
sau-vardą Pius XI; jo apkaru- 
navimas popiežium bus vasario 
12 d.

Po paskelbimo jo išrinkimo, 
naujasis popiežius pasirodė ant 
balkono Šv. Petro bažnyčios ir 
suteikė palaiminimą tūkstan
čiams žmonių laukiančių oib ant 
lietaus! žinių apie naują savo 
bažnyčios galvą. Šitokį palai
minimą naujasis popiežius da
rydamas peržengė pirmesnių po
piežių pasielgimą, nes per 52 
metu palaiminimai naujai rink
tųjų popiežių atsibūdavo viduje 
bazilikos, ne lauke, 
ta nuo 1870 metų 
santikiai Vatikano 
valdžia, kurie ir iki 
neatitaisyta. “Ramybė ant že
mės ir taika” buvo svarbiausi 
popiežiaus kalbos tema.

Rengiantis prie laiminimo mi
nių, kardinolai norėjo perkalbėt 

1 naują savo popiežių neiti lauk 
ant balkono, bet jis atsakė: “At
minkit, aš nesu jau kardinolas, 
aš jau popiežius” ir darė kaip, 
jam patiko.

popiežius pasirinko

Taip dary- 
kada suiro 
su Italijos 
šiai dienai

Išrinkimas Kardinolo Ratti 
valdovu Romos katalikų bažny
čios nesiskiria nuo keleto pas
tarųjų popiežių rinkimų. Mila
no arcivyskupas buvo kardinolu 
tik aštuonis mėnesius ir nebuvo 
nužiūrėtas kandidatu pirm kar
dinolų.'Susirinkimo, vienok nega
lėjimas .gauti reikalingo balsų 
skaičiaus kitiems 'labiausia no
rintiems popiežiaus vietos pri
vedė 'balsuojančius kardinolus 
pakeisti balsavimą. Balsavimas 
tęsėsi per tris dienas. Pirmų
jų dviejų dienų "balsavimuose 
Kardinolas Raw negulėjo gauti 
žymesnio skaičiaus balsų.

Naujas popiežius yra Italas ir 
paeina iš vidurinėsės, arba bur
žujų, klasės; kaip žinoma, jis 
yra liberališkesnių pažiūrų. Ti
kima jog Pius XI seks nusista
tymais savo pirmtakuno ir sten
gsis suvesti į sutarmę Vatikaną 
su Italijos valdžia.

1914 metais miręs popiežius 
Pius X buvo iš kaimiečių klesos, 
Benediktas XV paėjo' iš didžiū
nų. Pius XI yra buržujų kle- 

■sos. Trįs paeiliui popiežiai per
statė visus sluogsnius Italijos 
•gyvenimo. ■ Popiežius Pius X, 
nors iš kaimiečių, buvo konser- 
vativis ir užsispyrėlis, Benedik
tas XV, iš didžiūnų, buvo labai 
sukalbamas ir liberalių pažiūrų.

Epi-

Fordas numhžino traktorių 
kaina: Nauja kaina bus tik po 
$395.

gęs influenza, bet norėjęs daly
vauti rinkimuose. Jis turėjo 
79 metus amžiaus.

Amerikos du kardinolai ne- 
suspėjo pribūti į rinkimus. Bos
tono" 
buvo 
kada 
vartų
vė savo palaiminimą.

Kardinolas O’Connell pri- 
į Romų tą pačių dienų ir 
privažiavo^ prie Vatikano 
jau naujasis popiežius da-

Mirė A. Ramanauskas
Los Angeles, Calif. — Utar- 

ninke sausio 24 d. čia pasimirė 
Antanas Ramanauskas, "žinomas 
plačioj Amerikoj tautininkas.ir 
veiklus tėvynainis. Tiesa per 
pastarus kelis metus jo niekur 
nesigirdėjo dirbant, bet tai bu
vo ne ^iš'jo kaltės: perblokštas 
patalan aštrios reumatizmo li
gos velionis niekur negalėjo pa
sirodyti ir pastarais laikais vi
suomenė apie jį 'beveik užmiršo.

A. Ramanauskas paėjo iš Vil
niaus gubernijos, Suv. Valsti-/ 
jose 'būdamas pirmiausia moki
nosi Valparaiso universitete, po 
to kiek laiko pragyveno Chica
go.], vėliau persikėlęs į Lawren
ce, Mass., ten išgyveno apie 15' 
metų; ten turėjo krautuvę, lai
vakorčių ir pinigų siuntimo ofi
sų, ir savo kantriu darbu pasto
jo turtingas. Kaipo kalbėtojas 
velionis visada savo kalbose ai
škindavo apie meilę Tėvynės ir 
rūpinosi tautos reikalais. Pats 
niekada neatsilikdavo su auko
mis jokiame Lietusių reikale.

Velionio vardas nuolatos {žy
misi Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos darbuose ir jis buvo vienas 
iš uoliausių TMD. palaikytojų^

Vaifcinamas reumatizmo, ke
letą pastarųjų metų jis jieškojo 
būdų pasiliuosuoti nuo tos ligos, 
•ir tikėdamas pagalbos kitokia
me klimatd, daugiau pora me
tų atgal išvažiavo su žmona j 
Kaliforniją.

A. a. Ramanausko mirtis at
ėmė dar vieną iš musų tarpo vy
rą, vieną iš keletos musų anks
tyvųjų tautystės žadintojų šio
je šalyje, kada Amerikos Lietu
viai vadinosi ‘katalikais iš Pol- 
ščos”, kada jų tarpe tamsybė ir 
prietarai viešpatavo, kada pa
čių tarpe buvo smarkiausi per
sekiojimai už laisvesnį žodį.

'šitaip palengva nyksta iš mu
sų tarpo tie brangus musų kar
žygiai ir liks apie juos tik at-’ 
minimai. Tautos Vaikas.

Naujasis popiežius gimė kovo 
31 d.,’ 1857 m., Desio, Italijoj.

■Buvo .prefektu Ambroziškoj 
obzervatorijoj, Milanfe, iki liko 
paskirtas Vatikano knygium — 
1914 m.

Padarytas Lepanto vyskupu 
1919 metais. Tuoj buvo pasiųs
tas Lenkijon kaipo Benedikto 
XV atstovas.

Balandžio 1 d. 1921 -m. pa
keltas į arcivyskupus, o pereitų 
vasarų, birželio 1.6 d., Benedik
tas XV padarė jį kardinolu, ir 
dabar jis užėmė jo vietą.

Kardinolas Gasparri, buvęs 
Popiežiaus Benedikto XV sek
retorium, pasiliko sekretorium 
ir prie naujojo popiežius. Pats 
Gasparri buvo pirmiausia nu
žiūrėtas tinkamiausiu jkandida- 
tu ant popiežius^ gi yienatinis 
jo oponentas buvo Kardinolas 
Merry del Vai. Nei vienai lenk- 
tyniuojančiųjų, pusių' neužsilei- 
džiant, nukreipta balsavimai ant 
kito asmens — ir laimėjo Kar
dinolas Ratti.

Jeigu kareivių bonų bilius bu
tų priimta kongręse, Suv.- Val
stijos susidurtų su dideliausiu 
deficitu. Dabar stoka ineigų ir 
be mokėjimo kareiviams bonų.

Iš Koblenzo, Vokietijoj, grą- 
žinama kitas''transportas, 1,100 
vyrų, Suv. Valstijų armijos.

PINIGŲ KURSAS , j

Vasario 8 d. 
100 markių-auksinų 
100 Lenkų markių

61c 
4c

KAINA (METAMS 
Amerikoje - - - - - $2.00 

(Pusei metų $1.00) ' 
Kanadoje ----- $2.50 

(Pusei ragtų $1.25) •/ 
Lietuvoje ----- $3.00 •

(Pusei metų $1.50)

“Dirva” dabar yra pigiausias iš 
visų didžiųjų (8 puslapių) Ame

rikoj leidžiamų Lietuviškų 
Savaitinių Laikraščių.

Pirm išrinkimo (naujo popie
žiaus, ten pat Vatikane mirė 
Kardinolas Marini, buvęs apsir-

Reikalaukit numerio pamatymui 
arba patįs tiesiog užsirašydami - 
pinigus siųskite šiuo adresu:

•"DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.
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Is Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

L. L. Bonų Stoties Komitetas 
turėjo savo posėdį sausio 31 d. 
Liet. Piliečių Name. Apart ki
tų reikalų, nutarta šie dalykai: 
Nutraukt paveikslus Stoties vei
kėjų del rengiamo albumo ir pa
rašyt apie Stoties darbuotę. Nu
tarta taipgi pasiųst paragini
mas Lietuvos Atstovybei kad ji 
daugiau dirbtų del Lietuvos la
bo skelbdama Amerikos laikraš
čiuose apie Lenkų žiaurius dar
bus Vilniuje. Proga buvo ką 
nors pasakyti ir apie dabartinį 
Lenkų '*seimą‘', bet musų At
stovybė tylėjo ir jokio gyvumo 
neparodė, per tai apsistojo au
kos Lietuvos reikalams plaukę 
ir bonų pirkimas nutilo. Stotis 
nusprendė pasiųsti Atstovybei 
iškarpą iš “The Pittsburgh Ga
zette Times” su prašymu kad 
ant jos Atstovybė duotų atsaky
mą į Lenkų/ šmeižimus Vilniaus 
Lietuvių tūlo Varšavos “grafo” 
Jean de Strelecki.

Stoties numanymu, naudinga 
butų paskelbt pilną bonų parna- 
vimo atskaitą: kiek Finansinėn

Nuo 1857 metų trys gentkartės kūdikių pasekmingai 
išaugo šituo laiko išbandytu pienu.

MOTINOS PIENOI PRANYKUS, VARTOK 
BORDENO EAGLE BRAND PIENĄ

Dažnai nutinka kad motinos neišsigali penėti savu pienu kūdi
kių ir, prie tokių aplinkybių, žinoma, reikalinga surasti kitas 
kuris nors maistas.'
Ir šituo pavaduojamu maistu yra geras, grynas ir sveikas karvės 
pienas tinkamai sumaišytas su reikalingu kiekiu puikiausio cuk
raus ir vandens.
O puikiausias mišinis parinkčiausio pieno ir geriausio cukraus 
□atlekiama tik po vardu Bordens Eagle Brand Pieno.
Kiekvieną metų dieną tūkstančiai ir tūkstančiai šeimynų vartoja Bordeno 
Eagle Brand Pieną, sekdami pakominimus esančius ant kiekvienos dėžutes, 
arba daktaro suteiktus. *

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK

•jį.
čia yra paveikslas blokinės Bordens 
Eagle Brand Pieno. Įsitėmyk į 

Reikalauk jo būtinai.

■čąilborden

Per tris gentkartes Amerikos motinos buvo atsidėję ant šito puikaus pieno. 
I Duodamas kaip pamokinimą isako jis suteikia artimiausi pavaduotoją mo- 
“ tinos pieno.

Bordeno Eagle Brand Pienas nėra kas tokio naujo. Priešingai, jis šiandien 
auklėja daugeli kūdikių kurių tėvai buvo juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai 
50-tuose ar 70-tuose metuose praėjusio šimtmečio, buvo taip pat išauklėti 
šituo paču pienu. Faktiškai, žmonės išaugę Eagle Brand pienu šiandien 
yra geriausi jo draugai ir garsintojai.
Kuomet pasvarstai kad štai turi pieną kuris buvo vartojama per tris gent
kartes ir kurį kasdien didesnis ir didesnis skaičius žmonių ima vartoti, tai 
surandi tik vieną priežastį. Ta priežastis tai kad jis pasirodė esąs užga- 
nėdinančiu ir saugiu per tokį ilgą laiką ir žmonės jam pasitiki.
Kitas dalykas prielankus Bordeno Eagle Brand Pienui yra tas kad jį gali 
'auti kiekvienoje krautuvėje, kiekviename miestelyje ir mieste Suvienyto
se Valstijose ir Kanadoje. Eik kur nori po šitą visą šalį, visur gausi tą 
patį Bordeno Eagle Brand Pieną. O kadangi daugelis tūkstančių žmonių jį 
zartoja kas valandą, tai suprantama kad jis visada gaunama šviežias. Tai- 
n visais žvilgsniais tas pienas yra vienatinis saugus pienas kuriuo galima 
kūdikius auklėti kuomet motinos pienas neprieinamas.
Mes neprašome Jūsų išbandyti ką nors naujo. Priešingai, mes su pagarba 
kviečiame jus pasinaudoti patyrimais milijonų kūdikių paskutinių trijų gent- 
karčių.
Kuomet norite išaugint savo vaikus į stiprius, sveikus vyrus ir moteris, tai 
niekas nėra tiek svarbu jų pirmose gyvenimo dienose kaip maistas. Todėl 
tai žmonės ir pametė bandinėjimą senai. Išmintingi žmonės nerizikuoja. 
Jei motinos pienas pasibaigia jie nepuola į rūpestį, bet pradeda vaiką auk
lėti su Bordeno Eagle Brand Pienu.
Jei atrašysi mums mes pasiųsime jums Kūdikio Gerovės knygutę ir pamo
kinimus apie maitinimą, jūsų kalboje. Sykiu ir virimo receptų knygą.

ade Mark ©f the Borden CoMP*r*
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Borden company 
SJss-NEVV YORK. U.S.A.

Misijon 'bonų pinigų susiųsta ir 
kiek tų pinigų pasiųsta Lietu
vos Valdžiai, kiek išleidžama čia 
visos Misijos užlaikymui, kad 
žmonės matytų kur padedama 
pinigai už bonus prisiųsti.

Juozas Virbickas, 
Stoties Sekretorius.

I LAWRENCE, MASS.
Čionai Lietuviai smarkiai ruo

šiasi prie Lietuvos Neprigulmy
bės šventės; visos draugijos ir 
kuopos eina išvien su tautiška 
parapija; tą dieną atsibus iškil
mingos pamaldos L. T. K. baž
nyčioj, o paskui prasidės apvai- 
kščiojimas su prakalbomis ir pa
gerbimu Lietuvos vėliavos. Tai 
dienai specialiai rengiasi su dai
nomis žymiausis vietos M. P. 
Choras. Musų vyčiai, arba viš
čiukai, įgąsdinti tūlo vanago, 
neina išvien su visais Lietuviais, 
slapstosi sau po kampus ir jie 
tą dieną švęs vieni. Gaila žiū
rėti -kaip jų užtemdintas pro
tas neleidžia jiems pražiūrėti į 
šviesą.

Lawrencietis.

PROVIDENCE, R. I.
Sausio 30 d. vietos Lietuvių 

Piliečių Sąjungos skyrius buvo 
sušaukęs ekstra susirinkimą nu
tarimui kaip patogiau ir iškil
mingiau butų galima apvakš- 
čiot vasario 16 d., Lietuvos ke
turių metų neprigulmybės su
kaktuves. čia buvo pakviesta ir 
kitų organizacijų atstovai sykiu 
pasitart, taipgi-.ir vietinis klebo
nas, Kun. čeplikas. Bet jis pa
siaiškino turįs važiuoti į Wor
cester} ir negalįs pribūti ant to 
laiko.

Dabar pažiūrėkit kaip atsiti
ko. L. P. Sąjungos susirinki
mas turėjo įvykt nedėlioj, nuo 
3 vai. po pietų. Ir štai iš sakyk
los bažnyčioije pasigirdo kunigo 
žodžiai kad visi susirinktų 3 v. 
po pietų, tą pat -dieną, į bažny
čios sklepuką, ten busią prakal
bos, kalbės du kalbėtojai, vienas 
iš Worcesterio, kitas iš Bosto
no, ir ragino visus pribūti ir iš
girsti jų kalbų. Dabar publika 
ir nežinojo kur eit: ar ant mi
tingo, ar dht tų “garsių” pra
kalbų. čia turiu pabrėžti jog 
į L. Piliečių Sąjungą priklauso 
pusė parapijonų ir jie yra geri 
tėvynainiai, taigi šiuomi pasi
rodo kad vietinis Lietuvis kuni
gas (ne Lenkas) užkenkė L. P. 
Sąjungai kuri dirba vien tik del

labo Lietuvos ir šelpia Lietuvos 
valdžią finiansiškai. Nežinia ar 
kunigas tai darė is savo noro, 
ar jam buvo įsakyta iš klerika
lų federacijos. Su laiku gal su
žinosime.

L. P. Sąjungos skyriaus nu
tarimai buvo: išnešt griežtus 
protestus už naikinimą Lietuvių 
Piliečių vardo ir brukimą kokio 
ten užvardžio “Rėmėjai” ar ki
taip. Jau teko daugumui ma
tyt užvardį “Rail Road” rėmėjų; 
jie gali būti ir nigeriai, ir Pran
cūzai, bet jie nėra Lietuvos pi
liečiai ir jie nemoka Lietuvai pi
lietybės taksų, jie yra piliečiais 
Afrikos ir Francuzijos. Man 
nurodo kad tai pusei tuzino fe- 
deracijonų butų daug/maloniau 
išgirsti žodis “Baudžiava” ir 
“Lietuvis baudžiauninkas”, bet 
ne žodis “Lietuvis pilietis”. Prie 
to klerikalų federacija su tautos 
fondu Lietuvius ir veda, pir
miausia- užsimanius panaikint 
Lietuvos piliečius kad paskui 
galima butų įvesti 'baudžiavą.

Bet mes, Providence Lietu
viai Piliečiai, viešai išreiškiam 
jog mes buvom, esam ir busim 
Lietuvos piliečiais ir dirbsim 
del labo Lietuvos ir jos piliečių, 
šalin klerikalų federacijos bau
džiava 1

Mes taipgi pageidaujam kad 
Liet. Piliečių Sąjungos Centras

tuojau išsiųstų paraginimus į 
visus savo skyrius kad jie tuoj 
pradėtų rinkti pilietybės mokes
nius, nes Lietuvai reikia pinigų, 
kaip jau visi matėme Atstovy
bės atsišaukime.

To muSų protesto ir atsišau
kimo kopijos bus pasiųsta Lie
tuvos Atstovybei Washington© 
ir visiems Lietuvių laikraš
čiams. L. Pilietis.

PAŽANGIOSIOS 
VISUOMENES 

DOMEI
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros VIII-jo Seimo nutari
mu, įsteigta Lietuvių Politinis 
Iždas Amerikoje. Sudarymui 
reikalingų taisyklių ir darbuo
tės plano, Chicagoj buvo Politi
nio Iždo .Komiteto susirinkimas 
27 ir 28 dd. sausio, 1922 m., kiir 
priimta Iždo Statutas, suruošta 
planas veikimui ir išrinkta Ko
miteto Valdyba.

Visi Komiteto nariai yra iš
rinkti Sandaros Seime. Komi- 
tetan ineina sekanti asmenįs: .

Pirmininkas — Dr. K. Drau
gelis, daug savu laiku pasidar
bavęs Liet. Neprigulmybės Fon
do reikalais; Sekretorius -■— K. 
S. Karpavičius, “Dirvos” redak
torius, Cleveland, Ohio; Iždinin
kas — Dr. A. Zimontas, Chica-
goj’e, III. Komiteto nariai, pir- 
mininko'pavaduotoj’ai savo apie- 
lin'kėse: Klem. Vilkas — Chica
go, III.; St. Grinienė — Phila
delphia, Pa.; V. M. Čekanaus
kas — Worcester, Mass.; E. 
Vitaitis, “Tėvynės” redaktorius, 
New Yorke. Veikiančiuoju sek
retorium išrinkta M. J. Damijo
naitis, Chicago, Ill.

Lietuvių Politinio Iždo Ame
rikoje tikslai jau . yra visuome
nei žinoma. Bendrai imant, jie 
yra sekanti: 1) Platus politinis 
darbas Lietuvių tautoje demo
kratiniu pagrindu A. L. T. San
daros principų ir programo dva
sioje; 2) Kultūrinis darbas Lie
tuvių tautoje; 3) Finansinė pa
rama pažangiosios visuomenės 
politinio ir kultūrinio darbo Lie
tuvoje. šiandien, kuomet didelė 
Lietuvos dalis yra Lietuvos prie
šininko pavergta, Liet, Politinio 
Iždo darbuotė bus juoląĮbiausia 
nukreipta teikimui pagalbos ko
voje už atgavimą Lietuvos sos
tinės Vilniaus.

Amerikoje Lietuvių pažangio
ji visuomenė yra karštai prašo
ma sukrusti darban. Sunkioje 
Lietuvos gyvenimo valandoje 
visų jiegos turi būti sunaudota 
— nuo veikimo, tegali atsisaky
ti tiktai Lietuvos laisvės prieši
ninkai. Chicagos Lietuviai jau 
padarė pradžią: jie, apie 100 
žmonių, daugiausia Sandarie- 
čiai, susirinkę sausio 29 d., iš
klausę pranešimų apie įsteigimą 
Lietuvių Politinio Iždo, viena 
valanda sudėjo $1031 ir garbės 
žodžiu prižadėjo visomis jiego- 
mis dirbti Lietuvių Politinio Iž
do Amerikoje naudai.

šiuo pranešimu prašoma pa
skirų kolonijų darbuotojų kad 
jie teiktųsi kuėveikiau-sia kreip
tis -į Liet. Politinio Iždo Komi
tetą (3252 So. Halsted Street, 
Chicago, III.) -reikalaudami in
strukcijų ir nurodymų darbui.

V. K. Račkauskas, 
A. L. T. Sandaros Pirmininkas.

Lietuvos Žymai Ameri
koje Tuokiasi

Washington, vas. 1 d. (Elta)'. 
— .Sausio 31 d. New Yorke, 
Waldorf Astoria viešbutyje, bu
vo sušaukta Lietuvos žydų su
sirinkimas su tikslu įkurti Lie
tuvos žydų Amerikoje organi
zaciją. x

Susirinkimas pripažino reika
lingu tęikimą moralės ir mate- 
rialės paramos Lietuvai. Sujun
gimui visos Lietuvos žydų į vie
ną organizaciją, iš savo tar
po išrinko laikiną komitetą ku
riam pavesti, išdirbti organiza
cijos statutas ir jį patiekti ki
tam susirinkimus kuris bus su
šaukta apie vasario 17 d.

Susirinkime apsilankė prava
žiuodamas į Pennsylvaniją Lie
tuvos Atstovas V. Čarneckis, 
Atstovybės Sekretorius M. Vi- 
nikas ir Atstovybės Juriskon- 
sulas B. Bastauskas. Dalyvavo 
jame I. e. Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos įgalioti
nio pareigas Dr. J. Bielskis.

“DIRVA” ATPIGINTA
žiūrėk pusi. 1-mą
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KELINIŲ VAJUS JAU 
PRASIDĖJO

Atsikrapštykit ausis, at- 
kiškit zubus, nukarkit nosis 
ir pakabinę smakrus visi 
klausykit:

Slaptos Spragilų Sąjungos 
Vyriausia Galva gerb. Spra
gilas slaptai savo sąnariams 
skelbia sekantį:

Slaptos Spragilų Sąjungos 
Spragilaičiai po visus pasau
lio kraštus ištyrinėjo ir ap
reiškia savo vyriausiai gal
vai kad jau prasidėjo nauji 
metai ir reikia naujas al
gas mokėti, nuplyšo kelinės 
ir reikia naujas pirkti, už
tai vėl kiauras tautos puo
das (arba tautos fondas) po 
visą Ameriką, Aziją ir Af
rikoj tarp beždžionių pas
kelbė “kultūros vajų” ir su 
smarkiu užmu skubina po 
prievarta iš žmonių pinigus 
išlupti iki žmoneliai suspės 
susiprasti kad pinigai eina 
tik Į tą patį kiaurą puodą ir 
tada vėl neduos.

Jau jų patyrimas parodė 
kad žmonėms nusibosta vie
nas tai sumano jie kitą ką: 
rinko aukas kokio ten Vinco 
našlaičiams ir lozoriams, o 
pinigai neskambėjo į kiau
rą tautos puodą. Tą suži
noję žmonės pradėjo neduot. 
Tada sumanė naują!— ir da
bar jau sako renką univer
sitetui, arba “kultūros va
jui”, o antgąlo sužinosim 
kad pinigai nubarškėjo visi 
į tuščią tautos puodą iš ku
rio išsemta ir išmokėta di
delės algos Pakštams, Rut
kauskams, Česnuliams, Kau
pams ir kitokiems gizeliams 
kurių mielaširdystei tasai 
puodas buvo įsteigta.

Jau suvirš du metai kaip 
Česnuliukas važinėjo po Pa
ryžių ir Šveicariją, ar mis- 
linat kad per tokį ilgą laiką 
vienos kelnaitės jam nupir
ktos nesudilo? Nemanykit, 
ba jau reikia naujų, už tai 
pradėta naujas “kelinių va
jus”, pavadintas “kultūra”. 
Ba kolei žmogus nekulturiš- 
kas jis nesupranta kad su- 
plyšusios kelinės nėra etiš
ka ir jis nieko nesako, ale 
kaip dabar puodo gizeliai 
pasiekė augštą laipsnį kul
tūriškai tai ir reikia naujo 
vajaus jiems nupirkt nau
jas kelines, švarkus ir šilki
nes pančiakas.

Tautos puodas prisiekė 
amžinai maitint visus tuos 
kurie už jį šnekės, kurie už 
jį barškės ir kurie padės iš- 
mislyt kas sykis naują va
jų. O kaip Spragilaičiai 
ištyrinėjo,’ šią- vasarą bus 
pradėta dar vienas vajus— 
civilizacijos vajus, ba daug 
dar Afrikoj yra beždžionių. 
Bolševikai savo kad jie iš 
beždžionių išsivystė, taigi 
kad daugiau 'beždžionių ne
patektų į bolševikų eiles rei
kia važiuot į Afriką ir ty- 
kot: kokia tik beždžionė iš
sivystys į žmogų tuoj ją pa
gaut į kultūros vajų, apkul- 
turint (ar apkult) ir paskui 
pacivilizuot, o tada atleist 
į Ameriką pinigų rinkt ant 
beždžionių universiteto, ba 
jos pačios negali įsisteigt ir 
gali daugiau jų neišsivystyt.

Ale dar Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičiai pra
neša kad ir Pietinėj Ameri
koj yra beždžionių kurių ci- 
vilizavimui reikia pradėt va
jų ir nupirkt naują žiponą ir 
kelines kitam Žvaigždaus- 
kui. Vienas anais metais 
tenai važinėjo ir daug tau

tos puodo pinigų išbarstė, 
ale tada dar nebuvo kultū
ros vajaus ir neturėjo jis 
natijų kelinių tai beždžionės 
atsisakė vystytis ir nelaikė 
jo savo krašte.

Kitą žiemą, apie šį laiką, 
bus paskelbta Brazilijos bež
džionių vystymo vajus.

Su Lietuvos reikalais da
bar nesvarbu ir juos visai 
reikia užmiršti. Ponai Len
kai ją apgloboja ir taip tik 
dalį užęmę, o kaip visą už
ims tai dar geriau apžiūrės. 
Jie mokės pastatyt tvirtą 
savo valdžią, gerai apžiū
rėtą kariumenę ir ta kariu- 
menė su Lietuvos vargšais 
apsidirbs. Kam čia reikia į 
juos žiūrėti?- Ale kas svar
biausia, prošepanai neduos 
nei supuvusioj skatiko į tau
tos puodą iš kurio čia Ame
rikoj taip gausiai mūsiškiai 
semia. Jeigu Lietuvos val
džia tokia gudri tai tegul iš
silaiko be Amerikiečių bo
nų, ba čia mes turim rinkt 
pinigus kelinių vajui, ba ne
užilgo prasidės ekspedicijos 
į Kongo ir į Amozonės pašo
nes kur gerb. 'beždžionės 
laukia civilizacijos ir kul
tūros vajaus ir jos pasiren
gę jau vystytis.

Kad mes šnekam apie Lie
tuvos nusivertetą tai tik 
šnekam, ba mes papratę šne
kėt, ir jeigu nešnekėtume ir 
kas sykis naujo neišmisly- 
tume tai musų kelinių va
jus liktų kiauras ir negali
ma butų pasirodyt kultūriš
kų žmonių tarpe.

Lietuvos valdžia 'nusiver
tetą pati jau kuria ir meke
no pagalbos neprašo. Ale 
jeigu mes neišnaudosim pro
gos ir tuo pačiu sykiu neuž- 
rėksim Lietuvos prispaustų
jų balso tai visi čia sužinos 
kad dar Lietuvai reikia bo
nų ir' aukų gynimo komite
tui ir šauliams ir Raudona
jam Kryžiui ir našlaičiams, 
o kas jų gerkles gali užkišt 
kada tiek daug reikalinga? 
Mes .verčiau rinkim 
kelinių vajui ir pasakykim 
visiems tiems kurie drysta 
užsiminti apie Lietuvos gy
nimo komitetus ir našlaičius 
ir raudonus kryžius kad vi
siems jiems bus Virbaliuje 
pastatyta kartuvės, ir kas 
tiktai iš jų gryš į’ Lietuvą 
nedavęs tautos puodo- keli
nių vajui tų visų kaklai į 
kartuvių kilpas pateks, ba 
jie parvažiavę gali pasakyt 
Lietuvos žmonėms kad mes 
permažai beždžionių išvys
tom, o perdaug kelinių su- 
nešiojom, ir tik jie vieni Lie
tuvą rėmė.

Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaitis važinėja sy
kiu su Bumbumšais ir’ Gar- 
garmais ir raportuoja kad 
jų prakalbos apie kelinių va
ju yrą labai pasekmingos, 
ba jie parodo ant /scenos pa
vyzdį kaip visi liberalai bus 
pakarti Virbalyje ir paro
do paveikslą kokios bus kar
tuvės, jeigu tik pasiseks pi
nigų kiek reikiant prirink
ti.

Taigi kurie norit jnatyt 
kaip jus busit pakartais ei-, 
kit ant kelinių ir kartuvių 
vajaus ir aukaukit kad tik 
greičiau Lietuva liktų lais
va ir neprigulminga nuo 
Lietuvių.

Skausmus ir gėlimus nutildo 
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DIRVA 3

KAS BUS SEKANČIAME KETVERGE - gelį ir kitus nešvarius dalykus 
kuriais pasižymėjo Lietuvos kle
rikalai !

“Rinkdami St. Seimą, Lietu
vos žmonės padarė didelę klaidą 
kad pavedė ‘kitai kūno daliai’ 
didesnę pusę vietos toje įstaigo
je. Sekantį kantą jie turės ge
riau apsižiūrėti — nes negražu 
yra svietui pasirodyti su tokiu 
Seimu!”

Taip tai “Naujienos” suvaro 
“Draugo” “anotomistą” į ožio 
ragą.

Klerikalai sau “galvų” vietas 
besiskirdami visai užmiršo vieno 
savo žymiausio vado Amerikoje 
pareiškimą: “Pas katalikus — 
masė; pas socialistus — gerk
lės, o pas tautininkus — pro
tas”. Protas, kaip žinome, vi
sada buna galvoje — taigi tau
tininkai ir pasilaiko sau vado- 

redaktorius ski- paujamą vietą kaip Amerikoje 
krikščionims demokratams taip ir Lietuvoje; bet kad, anot 

i neatsako galvos funkci- “Draugo”, pasturgalis yra sun- 
_ . , jGalva juk užima garbin- kiausia kūno dalis, ta “garbin-

SOS biznių Įstaigos reikėtų I ga vietą žmogaus 'kūne, o ir jos ga” vieta ir išpuola musų kleri-
- kališkai masei. (Lai musų skai- 

| nauja ir atlieka juodą (kartais tytojai tokia kalba nepasipikti-
: prie to mus privedė musų 

ir Dievo” mylėtojų “do- 
ir “gražiakalbystė”. — 
kokia gražus žodeliai 

iš lupų musų klerikališ- 
kų laikraščių — kada ant to

I IŽ savaitės laiko bus va- 
sario 16 diena — dieną 

brangiausio kiekvienam Lie
tuviui —- tai Lietuvos Ne- 
prigulmybės keturių metų 
sukaktuvės. Keturi metai 
jau kaip musų valstybė, iš 
visų pusių priešų teriota — 
lyg laivas blaškomas jūrių 
bangose — išsilaikė neper
galima ir nenualsinta. Lie
tuva šiandien stovi kaip uo
la nebojanti nėi priešų kan
džiojimų, nei pasalingų už
puldinėjimų, visada gatava 
kovoti už savo, už viską kas 
jai priguli.

Amerikos Lietuviai sulau-j 
kę taip prakilnios dienos i_ ______ _____ _
privalo ją nuoširdžiai švęs- no sudėtį) tai, be abejonės, tu- 
ti su. Įvairiomis iškilmėmis, rėsime pripažinti 'kad ta rolė 
Pirmiausia, vasario 16 d. vi- kurią ‘Draugo’ i 
si Lietuvių namai reikėtų rįa į 
aprėdyti Lietuvos ir Ameri- visai 
kos vėliavomis, taip pat vi-(joms.

mes

tvirti-

ne. Jie demokratybės sargai, 
jie darbo žmonių ginėjai, už
leidžia kitiems garbingą val
džios vairą, o patįs sutinka 
būti paprastais, juodais Vals
tybės darbininkais. Jus — 
kitų krypsnių vyrai — vieš
pataukite, sako jie, o 
jums tarnausime’.”

‘ “Draugas’, vadinasi,
na kad krik'čionįs-demokratai 
visuomet paveda garbingas vie
tas kitų krypsnių vyrams, o pa
tįs tenkinasi juodu 'bet neapsi
einamu (butinu) darbu valsty
bės labui; jie tarnauja, o ki

ltiems leidžia viešpatauti.
“Jeigu mes dabar atsižvelgsi

me į žmogaus anatomiją (ku-

---  C CO ________„ v juo
iškaišyti tais tautiniais žen- uždavinis yra viešpatauti; o tur
kiais. __ ._____ _ v’____

Lietuvių kolonijos po visai net purviną) darbą kitos kūno j na:
, “artimo

“Taigi, ‘Draugo’ redaktoriaus rūmas”
I nuomone, krikščionįs-demokra- j Matome
tai Lietuvoje yra ‘kita kūno da- Į veržiasi 
lis’, o ne galva. Ir mes mano
me kad jo nuomonė yra teisini- paties puslapio tuoj rašoma apie 
ga: atsiminkim tiktai apie šmu-.Dievą, Kristų ir popiežių.)

Ameriką, kur tik yra orga- Į dalis, 
nizacijos, jau pasirengę tai 
didelei šventei. Vienur ren
giama demonstracijos, kitur 
prakalbos, kitur vakarėliai 
su koncertais ir tt.

Labai gražu bus matyti 
tas vietas kur visi Lietuviai 
be pažiūrų skirtumo suren-Į 
ge iškilmes 'bendrai, kur ne
buvo jokių “mes” ir “jus” ir 
kur vieni nesišiaušė prieš 
kitus. Bet to ne visur išven
gta. Ant kiek ta šventė yra 
visiems bendra ir turėtų bū
ti visti viena, daugelyj kolo
nijų pasirodė iškalno pasi
dalinimas; Labiausia pasi-

ŠIAURINIO ŽEMGA
LIO GEOGRAFIJA

“ 1\/T UŠŲ žemės viršus, sritis 
1’1 apie Šiaurinį Polių, kuri 

nuolatos vilioja -keliauninkų dva
sią per užšalusius Arktiko van-. 

_________ _________ r___ .denis ir dabar drąsius atkaklius 
dalinimas Įvyko ten kur kle- oriaivininkus, lenktyniuoja su 
rikalai jautėsi galėsią parin'-j Kalnu Everestu (Azijoje) kaipo 
kti pinigų savo 
fondui, kur susidėjimas su 
kitomis" srovėmis butų pa
kenkęs Tam jų užšimany- 
mui.

Kur panašiai atsitiko, da
lyvaujantieji apvaikščioji- 
muose tėvynainiai turėtų 
reikalauti kad aukos butų 
persiųstą Lietuvos Atstovy-

ir prasisiekė šiaurlinkui iš šios 
pusės vietoj iš Beringo Perta- 
kos srities.

“Peary, kuomet jis persimu- 
| še per šiuos beveik neapgalimus 
keblumus savo kelionėje ir pra
važiavo suvirš šešis šimtus my
lių plakančių ledų srityje, nužy
mėjo 'kelią (kuriuo ateityje ty
rinėtojai galės sekti, ir jis taip
gi parodė jog pasiryžimas ir en
tuziazmas sudėtas 
nojimu užsibriežto 
užkariauti didumą, 
keblumus esančius
še žemės geografiškų dalykų.

“Srityje per kurią Peary stu-

sykiu su ži- 
dalyko gali 

jei ne visus, 
tyrinėjimuo-

bei o ne fondui iš kurio nie
kam kitam pinigų netenka 
kaip tik “diplomatų” keli
nėms.

“Tautos” viena iš labiausia neprieinamų 
pasaulyje vietų”-, rašo mums 

(prisiųstas buletinas -iš National 
I Geographic Society iš jos rašti
nės' Washingtone, D. C.

“Kįur Sįbefija, Alaska, šiau-Įmesi pirmyn jis rado daug žin- 
Įrinė Kanada, Grenlandija ir Ar-|geidumo. Nuo pietinio pakraš- 
Iktiko Rusija susigaubia iš visų čio Gfenlandijos kur gluosniai 
[ pusių aplink Arktiko Ruožtą vi- ir beržai auga tik nuo 15 colių 
I sos tos šalis beveik apgaubia di- iki trijų pėdų ir samanos dau

Kuri Kūno Dalis '— 
,Klerikalai

“Nau jienos” No. 28 rašo:
‘ “Vienas ‘Draugo’ bendradar
bis pašiepia tautininkų prakal
bas, šiomis dienomis įvykusias 
Chięagoje, ir išvedžioja kad pa
gal tautininkų kalbėtojų aiškini
mą išeina jogei tautininkų par
tija esanti ‘pasturgalis’. . Girdi, I 
vienas jų perplėšęs Lietuvių vi
suomenės (kūną į tris dalis: ka
talikų, tautininkų ir ^socialistų.

“ ‘Kitais žodžiais tariant;’ 
''rašo tas .‘Draugo’ bendradar
bis, ‘ant operacijos stalo atsi
rado: galva, pasturgalis ir ko
jos. Kadangi tautininkai sa
kosi stovi tarp katalikų ir so
cialistų, tai išeina kad jiems 
tenka musų visuomenėje vai
dinti garbinga pasturgalio ro
lė’.”

“■Savo gi partiją tas rašytojas 
Skaito Lietuvos visuomenės ‘gal
va’.-

“Bet ‘Draugo’ redaktorius ski
ria krikščionių-demokratų parti
jai visai kitokią"vietą Lietuvos 
visuomenės anatomijoje. Kal
bėdamas apie Galvanausko pa
skyrimą ministerių pirmininku, 
■jisai sako:

“ ‘Tai dar' vienas iš šimto 
atsitikimų kuomet vyriausio
ji St. Seimo krikščionių demo
kratų 
jiems 
vietos 
rovė.
(daryti
kvietę nepartinius žmones, jei
gu jie tik butų norėję. Bet

partija parodė kad 
ne ministerių-valdžios 
■rupi, bet Tėvynės ge- 
Juk jie butų galėję su- 
savąjį kabinetą pasi-

Ohio valstijos sveikatos de- 
partmentas pergandintas padi
dėjimu valstijoje bepročių s'kai- 

.čiaus. Nuo kožno 349 valstyjos 
ligoninėj perteiktų ligonių vie
nas sirgo beprotyste 1921 me
tais. 1911 m. vienas buvo nuo 

, kiekvieno 460 ligonių.

delį plotą vąndenų mažiau ar giau kaip pėdos augščio jis ap
daužiau’Apklotų ledu. Grenlan- keliavo-vakariniu pakraščiu tos 
dijos pati šiaurinė dalis, Peary šalies 
žemė, jr Grant žemė kuri guli 
į vakarus, išsistumia arčiausia 
prie Poliaus.

.“Jeigu, nuo Kolumbia Rago, 
šiauriniame pakraštyje Grant 
žemės, Arkliškas 
'šaltų į kietą lygų lauką bėgyje 
mirtingos žiemos 
kaklus tyrinėtojai gal but galė
tų privažiuoti šunimis vežamo
mis rogėmis ant Poliaus su ma
žu keblumu ir pavojum. Vienok 

ita okeano sritis padengta nesu- 
skaitomais gabalais pasisklai- 
džiušio ledo. Tie šmotai daužo
si į visas puses,1 susigrudžia ir 
susikelia vienas ant kito iki su
daro kalnus po penkiasdešimts 
ar' šešiasdešimts pėdų augščio, 
kurie' plyšta ir laužosi su van
dens plaukiojimu ir vėjų smar
kavimu;

“Nors tenai visada yra-van
dens, tarpai tarp ledų kalnų nė
ra i____  . .
praplaukti, ir jie tankiai taip 
išsisklaido kad paskui negali- ežerą, ir daugybę įvairių gyvu
mą žmonėms sugryžti pas lai
vus jeigu kada pasitaiko per ne
kurtuos ledų plotus toliau su šu
nimis pavažiuoti. Tokios aplin
kybės .susitinka net viduržiemio 
mėnesiuose kuomet temperatū
ra sieki iki 50 ir 60 laipsnių že
miau zero. Stefansson sako jog 
šie atviro vandehs ruožtai yra 

Į ‘dąug keblesni negu giliausios 
masės minkščiausio sniego ar 
stačiausios ir slidžiausios ledų 
■kalnų viršūnės.’

“Gulf Strimas, arba šilto van
dens srovė iš pietų, kurio ma- 

jgiškas kvėpavimas užneša šilu
mą ir gyvybę į sritis kurios ki- 

Į taip butų sušalusios ir nuogos, 
ištarpina dalį to ledo šiaurinia
me Atlantike kur jis susijun
gia su Anktišku Okeanu, tokiu 
budu laivai gali pasiekti Gren
landijos ir Skandinavijos šalių 
'vandenis ir galima iš čia prasi- 
oirjUti ninllwnn

Okeanas už-

mėnesių, at?

L.1L.J per Davis Per taką, ir 
Baffih Užlają į Etah, Eskimo- 
sų -kaimą prie Smith Susmau
gęs Grenlandijoje. Jis žinojo, 
kaip ir kiti tyrinėtojai žinojo 
pirma jo, jog šilto vandens sro
vė tankiai inplaukia į tą perta- 
kų sritį tarp šiaurvakarinės 
Grenlandijos ir didžiųjų salų 
Arktiškos Amerikos žinomų kai
po Ellesmere žemė, Grinnel že
mė ir Grant Žemė, kurios galės 
pagelbėti jam pasistumti su sa
vo laivu šiaurlinkui iki Kolum- 
bia Rago 83 laipsnyje nuo šiau
rės, artimiausio žemės punkto 
prie šiaurinio Poliaus. Delei to
kio žinojimo’ ir keliauninkų ga
bumo, jų laivas pasiekė savo nu
sistatytą vietą, kuri ir buvo' to
limiausia šiaurėje, kokią kada 
garlaivis priplaukė.

“Į vakarus nuo šio kelio gu
li Grinnell žemė, kurios platu
mą ,Generolas A. W. Greely iš-tarpai tarp leuų namų ne- uoneiuias xi. vv. io-

užtektinai platus laivams tyrinėjo «jr pranešė jog atrado 
tenai derlingus klonius, .puikų

lių. Grant žemė guli dar to
liau prie šiaurės. Robeson Per- 
talka, paskutinis bryžis pirm ne
gu pasiekta patį Arktiko Okea~ 
nj(į skiriantis Grant žemę nuo 
Hali žemės šiaurinėje pusėje 
Grenlandijos, yra keliomis my
liomis ilgesnė negu Dardaneliai.

“Garsioji šiaurinė Pereiga; 
per kurią Nansen dasivarė su 
‘Fram’ iki mažiau kaip penkių 
laipsnių prie Poliaus, prasitęsia 
nuo Naujosios Siberijos Salų už 
šiaurinio pakraščio Siberijos iki* 
Grenlandijos Jūrės. Bangžuvių 
gaudytojai prasivarė ir ištyrinė
jo kiekvieną švarpą ir užlają 
prie vakarinio Spitzbergen pa
kraščio ir net įsisteigia vasari
nes kolonijas tenai delei Gulf 
Strimo užnešamo patogumo, vie
nok jokie poliariai tyrinėtojai 
nesikėsino plaukti kiek toliau į 
šiaurę į Arktišką Okeaną nuo 

siekti toliau prie šiaurės negu šių sausžemių delei to kad di
rts Pacifiko šono, šiaurės tyri- 'durna ledynų išplaukia į .pietus 
Įnėtojai pasinaudojo tuo faktu tuoj šiaurėj už Spitzbergeno.”

Amerikiečių L. Varpas 
Lietuvoje Pagerbtas 
Kaunas. — Sausio 12 dieną 

vakare pareina į Kauną didi 
Amerikos Lietuvių dovana ne
priklausomai Lietuvai — Lai
svės Varpas. Laisvės Varpas
nulietas Amerikos Lietuvių 
aukomis, su tam tikrais ata
tinkamais parašais. Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje jį ofi
cialiai priėmė kaipo Amerikos 
Lietuvių dovaną Nepriklauso
mai Lietuvai ir išsiuntė jį 
Lietuvon. Laisvės Varpas lai
mingai perplaukė okeaną, bu
vo sutiktas Lietuvos konsulo 
Liepoj u je ir pasiųstas į Kau
ną,

Ministerių Kabineto nutari
mu, Laisvės Varpas pavesta 
Karės Muzejui ir bus iškel
tas Karės Muzejaus bokšte. 
Juo bus skambinama šiais at
vejais: 1) politinių švenčių 
dienomis; 2) karės šventėmis 
ir 3) kultūrinių švenčių die
nomis?

Laisvės Varpas, pirm .pakė
limo į bokštą, bus rodomas 
Karės Muzejuje.
šitaip rašo Kauno “Lietuva”.
Kiek musų klerikalai vargo 

padėjo belinkėdami Varpui blo
gų pasekmių, kiek jie nekentė 
to varpo kada juomi Chicagie- 
čiai sukėlė Amerikos Lietuviuo
se garsą šaukiantį remti Lietu
vos Nepriklausomybę! Nežiū
rint to, patriotinė musų visuo
menė, sykiu ir katalikai, dikčiai 
sudėjo pinigų tam reikalui, ir 
Laisvės Varpas, dabar laimin
gai pasiekęs Kauną, nedykai te
nai užims garbingą vietą ir per 
ilgus amžius skambins Lietuvos 
sunams iškilmingose musų tau
tos šventėse.

Jiems Vistiek Žeme 
Plokšti kai Blynas

Illinois valstijoj yra mažas 
miestelis vadinamas Zion City. 
To ‘miestelio visa galva' ir dik
tatorius yra žmogus vardu Vo- 
liva. Ir tašai Voliva turi sa
votišką supratimą apie pasaulio- 
kosmogeniją ir tą savo mokslą 
skelbią. To miestelio mokyklų 
vaikai turi retenybę iš reteny
bių kokios gali pasaulyje pasi
taikyti. Jie mokomi tokių da
lykų ko šiandien jokie kiti vai
kai nemokinama. Už keleto me
tų'jiems bus garbė pasisakyti 
jog šalip visko jie buvo mokina-
mi jog žemė yra plokšti, jog jos 
kraštai apsaugota kainais ledo 
kad kartais perdrąsųs'jurininkai 
nenukristų, jog dangus yra kie
tas ir kad jis rymo ant ledinių 
briaunų, jog saulė yra prikabin
ta prie dangaus ir jog ji yra. 
apie kėturiasdešjmts mylių dia
metre,, ir jog žvaigždės yra ma
žučiai žiburėliai keliaują aplink 
Polinę žvaigždę kokiu tai neiš
siaiškinamu dangišku laikrodi
niu veiksniu.

Tokia tai Volivos kosmogeni- 
ja. , Tūlas laikas atgal jis pa
skelbė jog žemė yra' plokščias 
blynas, vienok tas neužganėdi
no neviernhs Tamošius jie reika
lavo smulkesnių paaiškinimų. 
Voliva maloniai ir pilnai sutiko 
paaiškinti, bet kad nebūtų atei
tyje gentkarčių su klausinėji
mais jis išleido nuosprendį mo
kinti astronomiją pagal Volivos 
visose Ziono mokyklose.

Keista ant kiek toji valstijos 
ir žmogaus proto tiesos leis to
kioms nesąmonėms tęstis. Tegul 
Voliva skelbtų savo daiktų plok
štumą jp niekas negalėtų prie
šintis“ suaugusiems į tai tikėti, 
jeigu Ziono gyventojams patin
ka. Vienok kada ateinama prie 
mokinimo vaikų tikėti į tokias 
nesąmones mokyklose tai jau 
reiktų visuomenei atkreipti do- 
mę. Tas jau tiesiog priešinga 
civilizacijai ir Amerikos kultū
ros pakilimui mokinti šių die
nų vaikus jog dangus yra kiau
ras gaubtis rymąs ant žemės 
ledinių briaunų. Užteko visokių 
paikysčių tamsybės amžiuose 
kada žmonėms buvo uždrausta 
tikėti įrtnokslą ir kada mokslas 
buvo skaitoma velnio galybe.

▼ y v

Suv. Valstijose pinigų 1921 
m, nuo galvos buvo po $59.12, 
arba viso $6,634,463,718 cirku
liacijoje, ant 107,249,000 gyven
tojų. šiais metais ant 108,917,- 
000 gyventojų yra $5,775,400,- 
315, arba po $53.03 nuo galvos.

“DIRVA” ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mą

.DU BAILIU
KOMEDIJA VIENAME AKTE 

Labich — Vertė Šeinis.

Veikiantieji Asmens:
Turauskas . . . . Dvarponis 
Cecilija ...... Jo duktė 
Julius Premis . . . Advokatas 
Gardauskas . ... Gyvanašlis 
Onytė ....... Tarnaitė

AKTAS PIRMAS
Scena I

Vieškam'baris Turausko namuose. Platus 
inėjimas iš užpakalio, kuris atsiveria Į sod
ną. Durįs po kairei ir po dešinei. Dešinė
je pusėje ugniavietė. Ant priepečio laikro
dis ir tušti vazonai. Kairėje — mažas-sta- 
lukas apdėtas;rašomais pabūklais. Kito
je pusėje — kitas didesnis stalas. Prie in- 
ėjimo po kairei —- lentyna, kėdės ir kiti 

rakandai.
(Uždangai kįlant, Onytė ineina iš užpaka
lio nešdama katilą. Eina prie durų po kai

rės ir beldžia.)
Onytė: — Pone, .štai tamistai šiltas van

duo (ir pravėrus įuris paduoda. Iš 
sodno girdis Cecilijos dainavimas.) Tai 
Pana Cecilija gryžta pasivaikščiojus.

Cecilija (lauke būdama): — Onyte, Onyte, 
prirengk vazonus, greitai!

Onytė:-— Labai gerai, panele. (Ineina Ce
cilija, rankoje gėles nešina. Onytė ima 
gėles jai iš rankų ir deda Į vazonus.) 
Panele, jis jau atsikėlė; aš tik ką pa
daviau jam šilto vandens.

Cecilija:'—Kam?
Onytė: — Ponui Gardauskui.
Cecilija: — Gerai, tai kas iš to?
Onytė: — Ar panelė patėm’ijai jo pirštų na

gus?
Cecilija: — Ne.
Onytė: — Tamista nematei? Ak, kokie jie 

ilgi, net tokie (parodo savo pirštais). 
Bet vieną dieną, kuomet jis bandė ati
daryti langą, vieną nagą nusilaužė !

Cecilija: — Akį tai nelaimė!
Onytė: — Taip, ir nuo to laiko jis visuo

met šaukia manę atidaryti -bei užda
ryti jam langą.

Cecilija: — Ar aš tau nesakiau kad tu nu
stotum visą laiką barškėjus apie poną 
Gardauską£ Aš to visai nemyliu.

Onytė: — Bet jis panelės sužiėduotinjs.
Cecilija: — Sužieduotinis? Gerai, bet jis 

dar. neapsivedė su manimi! Kur yra 
tėvas? (Deda vazonus ant priepečio.)! 

Onytė: — Ponas Turauskas buvo savo raš
tinėje per visą valandą su kaž kokiu 
žmogumi kurs tik ką atvykęs iš Vil
niaus.

Cecilija (greitai eidama link Onytės): — Iš 
Vilniaus? Jaunas žmogus? Jaunas 
advokatas? šviesus? Tykaus budo? 
Mėlynų akių?

Onytė: — Ne, jis tamsus — juoda barzda 
ir ūsais....

Cecilija (apvilta-: — Ak kad tave kur!
Onytė: — Aš manau jis yra ‘keliaujantis 

agentas-pardavėjas, atvykęs su gėrimų 
reikalais. .Išsykio ponas nenorėjo pri
sileisti jo, bet jis'stačiai prisikalbėjo 
— užkariavo pono,protų.

Cecilija: — Kodėl tėvas jo neišvarė?! *
Anytė: — Ponas? Jis perbailus tą pada

ryti-
Cecilija: — Šitaip....

Scena II
(Ineina Turauskas iš dešinės, sustoja ant 

slenksčio.) •
Turauskas (užpakalyje atsiskirdamas su

pardavėju): — Pone, dėkuoju tau. (Ei
na Į kambarį nešinas dvi mažas bon- 
kutes vyno.) Nors nebuvo reikalinga 
— aš pirkau 'keturis tuzinus.

Cecilija: — Ar tėvelis pirkai vyno?
Onytė: — Bet juk jūsų skiepas pilnas. (Ji 

eina į priekį.)
Turauskas: — Aš žinau, bet kaip aš galė

jau atsakyti tam puikiai apsirėdžiu
siam ir mandagiam žmogui? Jis at
vyko tokį kelią iš Vilniaus vien tik ma
nęs pamatyti!

Onytė: — Ar vynas geras?
Turauskas: — Ar nori patirti skonį?
Onytė (atidaro bonką ir ima stiklą nuo len

tynos) : — Pamėginsime. (Prisipila, 
siurbteli, pasikrato) Brrr!

Turauskas: — Aš taip ir maniau, ir visgi 
aš neišdrįsau jam pasakyti. Aš sakiau 
kad jo vynas perjaunas — tik niekas; 
tada man pasirodė jog jis gali įsižeis
ti — ir aš užsakiau keturis tuzinus.

Onytė (imdama antrą bonką iš pono): — 
Galėsime bent gi salotus taisyti su juo. 
(Girdėt skambutis.) Tai ponas Gar
dauskas. Jis nori manęs atidaryti jam 
-langą. (Išeina po kairei.)

Scena III
Turauskas: — Ar ponas Gardauskas dar 

neatsikėlė?
Cecilija: — Ne, jis niekuomet nepasirodo 

pirm dešimtos.
Turauskas: — Aš visai nesistebiu girdėda

mas tai. Kožną vakarą jis pasiima 
mano laikraščius; tuoj kaip tik jie at
eina,- ir eina į savo kambarį. Jis skai
to lovoje. .

Cecilija: — Ką tėvelis tada darai?
Turauskas: — Aš perskaitau juos sekantį 

rytą.
Cecilija: — Ak, tai juokinga!
Turauskas: — Tas greičiau neparanku — 

jei galėtum duoti jam suprasti apie 
tai, suprantama, be nuožvalgos jog tas 
nuo manęs paeina..,.

Cecilija: — Nesirūpink! Aš jam pasaky
siu!

Turauskas: — Tikrai? Ar tu išdrįstum?
Cecilija (pilna pasiryžimo): — Tėvelis tai 

pamatysi!
Turauskas: — Aš myliu tavo tvirtą valią— 

ir tu esi dar tik aštuoniolikos metų. Aš 
neįstengiu to, net gi savo metuose. 
Kuomet mano namuose vieši svetimas 
žmogus — aš net piršto pajudint ne
galiu !.....

Cecilija.: — Vargšas mano tėvas!
Turauskas: — Bet aš viską tuojau užbaig

siu, ačiū dangui augščiausiam.
Cecilija: — Ką tuomi tėvelis norėjai pasa

kyti?
Turauskas: — Tie visi susipažinimai ir vi

sos tos ceremonijos, ir viskas — aš ser
gu nuo to! Ąš pergyvenau-visą savo 
amžių slaptame archive ir nupratau 
kalbėtis su žmonėmis, aš nieko neži
nau.

[Cecilija: — Tėvelis pažįsti poną Gardaus- 
ką artimiausia?

Turauskas: — Aš jo visai nežinau. Mano 
notaras perstatė man jį — ir jis atke
liavo pas mus, pats pasivėlino sau čia 
gyventi. Jis kalbėjo į mane, apie dvi 
valandas, ir kaž kaip, nagi kaž kaip 
ten pasirodė jog aš turėjau prižadėti 

p jam tave. Bent jis taip sako. Taip jis 
čia gyvena jau per dvi savaites. Tas 
gi atrodo jog mes šiandien eisime į 
kleboniją paduoti tavo užsakus su juo.

Cecilija: — Šiandien?
Turauskas: — Jis vienas tą ū'žgyrė. Ir aš, 

dievaži kaip butų, pasipriešinti tam ne
įstengiu.

Cecilija: — Bet, tėveli....!
(Bus daugiau)

DABAR LAIKAS
PRADĖTI rūpintis apie sekančio menesio “ARTOJĄ , 
nes jis visada išeina pirmą menesio dieną ir tuoj išsibai
gia ir nelieka tokiems kurie “vėlai keliasi” arba vėlai pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas menuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už metus iškalno, tada nereiks manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bus prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato,' literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių'ir juokų;

Amerikoje Metams $1. Lietuvon $1.25

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio. ‘
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Nepriklausomybės iš-

Nieko.

K.

laiko Sa
jas savo

sayo sukimusi 
iš savo tikrojo 
minutų ir pa
lšis kad tiktų

atskaitas savo 
valstybės At- 

pradėjo dirbti 
po Atstovybės

Atstovas 
kad visi

profe- 
sudre- 
obzer- 
visoje

Politinio, Iždo valdybai.
Baltijonis.

Už $3 galit pralinksmint visą 
kaimą per metus laiko — už-

I rašykit saviškiams ^Lietuvoje 
; “Dirvą”. Pinigus siųskit mo

J. Naujalis. Jis žada pabūti 
Amerikoje keletą mėnesių duo
damas koncertus.

Taipgi aukas (galit persiųsti 
per “Dirvos” redakciją, pažy
mint jok turi Būti perduota Lie
tuvių

LIET. POLITINIS IŽDAS
Kilus Europos -karei Ameri

kos Lietuviai pasidalinę į tris 
politines partijas kibo gelbėti 
Lietuvos žmones, ir visos trįs 
partijos sutvėrė savo fondus į 
kuriuos rinko Lietuvos žmonėms 
Aukas.

Kaip socialistai taip ir tauti
ninkai ką suaukavo į savo fon
dus viską išsiuntė Lietuvon tam 
tikslui kam tos aukos buvo su
rinkta, ir kaip tik Lietuva at
siuntė savo valstybinį Atstovą 
Amerikon taip greit tos dvi sro
vės panaikino savo- fondus, ati
duodamos pilnas 
aukautojams bei 
stovui ir po—to 
valstybinį darbą 
direktįvu.

Klerikalų partija savo fondo 
nepanaikino, jie po atvažiavimo 
Lietuvos valstybės Atstovo ypa
tingai pradėjo rūpintis tiktai 
savo partija ir į partijos fondą.. 
aukas rinkti..

Jie tverdami tą savo “Tautos 
Fondą” indėjo į to fondo statu
tą tai kad nuo visų surinktų fon
de aukų 20 nuošimčių eis kle
rikalų partijos reikalams, -bet 
dabar jie visas aukas 
vo fonde ir vartoja 
partijos stiprinimui.

Pirmasis Lietuvos 
J. Vileišis reikalavo 
Amerikos Lietuvių fondai kurie 
rinko Lietuvos žmonėms au- 1 
kas atiduotų Lietuvos Atstovy- 1 
bei atskaitas. Kiti visi fondai 1 
ir komitetai išdavė atskaitas ir I 
panaikino savo veikimą, o klerir ’ 
kalų fondas atsisakė -tai pada- ’ 
ryti ir pareikalavb\Lietuvos vai- ’ 
džios kad atsiųstų Amerikon jų ! 
žmogų Lietuvos Atstovu, nes, 1 
mat, Vileišis buvo griežtai nu- 1 
sistatęs gauti atskaitas iš jųJ1 
fondo, nors prie to butų reikėję 1 
eiti ir su pagalba Amerikos vai- ! 
džios. Klerikalai negalėjo to ’ 
panešti ir tada gavo savo žmo- 1 
gų Vileišio vieton kuris nuo jų 
atskaitų nereikalauja.

Mes žinome kad klerikalų fon
das turi šimtus tūkstančių do-' 
larių suaukautų Lietuvos žmo
nėms šelpti, bet tiems tikslams 
jie tų pinigų nemano dubti, jie 
tas visas aukas vartoja savo 
srovės reikalams.
'Jie surinko apie $60,000 Lie

tuvos Raudbnojam Kryžiui, o 
nusiuntė tik apie $800, kiti vi
si pinigai guli jų fonde.

Kuomet Lietuvos valstybė 
nutarė steigti Lietuvos Univer
sitetą su teologijos skyriumi, 
ant ko ir Lietuvos kunigai su
tiko, tai klerikalai dabar Ame
rikoje su didžiausiu trukšmu 
renka pinigus “katalikiškam 
universitetui”. Visi žim^, kad 
Lietuvoje du dideli .universite
tai negalės užsilaikyti, ir visi 
gali žinoti kaa įsteigti universi- 4 
tetą reikia ne' kelių dešimtų tuk- I 
stančių dolarių, bet kelių mili- 1 
jonų dolarių, ir užlaikymui to- j 
kib -universiteto reikalinga 'kas 
metai pridėti po kelis milijonus, 
ne auksinų bet dolarių, ir todėl 
visiėms -gali būti suprantama 
'kad klerikalai nesteigš jokio 
universiteto už tas aukas kurias 
jie^dalbar Amerikoje-renka. Jie 
neturi net nei organizacijos tam 
universitetui įsteigę. Lietuvoje 
tas ir nemanoma daryti, bet čia 
klerikalai tą turi skelbti kad tu-j 
rėjus priežastį su kurios pagal
ba butų galima žmonėms muilin
ti akis ir iš jų pinigus vilioti, o 
tuos pinigus po senovei naudoti 
savo partijai. z

Kas davė keliolika tūkstančių 
dolarių Kaupukui ir kas jį už
laiko Lietuvoj? Klerikalų-“Tau-

yra geras gyvenimas, nes juk 
kunigas' ne valstybei prisiekęs 
tarnauti bet Rymui.

Todėl tai Amerikos tautinin
kai dabar įsteigė po savo par
tijos pilna priežiūra Lietuvių 
Politinį Iždą. Į tą Iždą, dabar 
reikia rinkti aukas ir patiems 
aukauti. Tegul nuo šio laiko 
Amerikos tautininkai atkreips davo tik tam instrumen. nijos salyną, 
daugiau domės į savo partiją 
negu jie pirma darė. Mes tau
tininkai pirma rinkome aukas 
Lietuvos 
gavimui, ir tas aukas-visas tam 
tikslui atidavėme, nepasinaudo
dami savo partijos reikalams nei 
vienu skatiku. Nepriklausomy* 
bė dabar atsiekta. Dabar meą 
rinksime aukas augščiau minė
tiems reikalams, ir rinkdami au
kas aukautojams taip ir sakysi
me, nes aukautojas duodamas 
savo skatiką turi pilną moralę 
teisę reikalauti kad jo auka ei
tų ten kur jis tą auką skiria.

Mes aukas rinkdami neturėsi
me jokio šydo kaip kad klerika
lai turi. Mes renkame -nuo da
bar aukas-į Lietuvių Politinį Iž
dą, o tas Iždas gelbės .tas par
tijas kurios kovos prieš klerika
lizmo hydrą; tas Iždas šelps tas 
organizacijas ar partijas kurios 

.skleis 'Lietuvių liaudyje ty-rą 
fondas niekuomet ir negalės iš-1 kultūrą, kurios platins sveiką 
duoti skvo aukautojams teisin- Lietuviams literatūrą; tas Iž- 

1... ijag gelbės tuos žmones, tas or-
Dedasi Lietuvoje ganizacijas ir partijos kurios vi- 
turėdami daugiau jokiais budais dirba už Lietu- 
partijos reikalams vos rems visus darbus
politika pavaryti kurie veda Lietuvos liaudį, Lie

tuvos piliečius susitverti pavyz
dingą laisvą, demoksatingą sau 

(valstybę kurioje butų malonu 
I gyventų lygiai laisvam -taip ir ' 
I bile kokį tikėjimą išpažįstan
čiam žmogui, šio Iždo skati
kai neis rauti iš Lietuvio širdies 
bile- kokio tikėjimo, bet prieš 
klerikalizmą tas Iždas bus tvir
tu* kovotoju.

Taigi, mielas skaityfojau ir 
mielasis tautininke, aukauk pats 
šiam Iždui ir rink tarpe savo 
draugų aukas ir dirbk taip kad 
tavo pasidarbavimu suplauktų 
kuoda^igiausia aukų į Lietuvių 
Politinį Iž-dą.

Pinigus siunčiant’ adresuok*; 
Lietuvių Politinis Iždas

C. of Dr. A. Zimontas, 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

NUO KO PEREITĄ SAVAITĘ SUDRĖBĖJO 
VISAS ŽEMES SKRITULIS?

bėjimo žymės buvo didelės.” sužinota jog laivas jokios že
mės nesiekė.

tos” fondas. Kas siuntė ir davė 
keliolika tūkstančių dolarių ir 
užlaikė suvirs metus laiko Lie
tuvoje Dr. Rutkauską? Kleri
kalų “Tautos” fondas. Kas siun
tė bereikalingai Lietuvon Biels- 
kį ir Kun. Bartušką duodant po 
keliolika tūkstančių dolarių jų 
kelionėms ? Klerikalų “Tautos” 
fondas. Kas davė Mostowskiui 
tūkstančius važinėjant po Eu
ropą? Klerikalų “Tautos” fon
das. Iš ko maitinas tokie vai
kėzai kaip Pakštas, česnulevicz, 
etc. ? Iš klerikalų "Tautos” fon
do. Kas šelpia visą gaują Gab
rio sėbrų ir patį Gabrį? Kleri
kalų “Tautos” fondas. Tie visi 
žmonės apsieina klerikalų “Tau
tos’/ fondui laibai didelės sumos 
pinigų. O ką tą visa gauja kle
rikalų fondo užlaikomų žmonių 
gero padarė Lietuvai?
Jie už tai varė ir varo klerika
lų partijos reikalus. O kam tie 
visi pinigai į klerikalų “Tautos” 
fondą buvo suaukaUti? Lietu
vos žmonėms kurie karės metu 
kentė nepanešamą vargą, Lietu
vos Raudonajam Kryžiui ir Lie
tuvos valstybės palaikymui.

TodeUtai klerikalų “Tautos” |

Tokie drebėjimai pa-Pereitą savaitę pasklido ži- okeanų.
nios apie ypatingą visos žemės prastai įvyksta netoli Vakari- 
sudrebėjimą. Sudrebėjimas ne nių Indijų ir po apačia Pacifi- 
visur buvo vienodas, todėl ne vi- Į ko į vakarus nuo Amerikos kon- 
sur žmpnės galėjo jausti; dau-ltinentų eilėje nuskendusių kal- 

I gelyje dalių drebėjimą, užrekor- nynų kurių dalis sudaro ir Japo-

gų atskaitų!
Kas Dabar 
Klerikalai 

pinigų sayo 
galėjo savo 
taip kad į! Steigiamąjį 'Seimą 
gavo didumą savo atstovų ir 
tokiu budu paėmė valdžią į sa
vo rankas, ir pasekmes turime 
tokias kad Lietuvoje laisvam 
žmogui gyventi nevieta. Ten 
dabar kunigų diriguojama kle
rikalų partija uždėjo savo lete
ną ant 'Lietuvos žmonių, įkur
dama helengvesnę reakciją už 
senosios Rusijos. Lietuvoje da
bar nėra laisvės sąžinės, žodžio, 
spaudos bei susirinkimų. Tie 
visi demokratybės .principai 
šianrien Lietuvoje yra ant kiek
vieno žingsnio persekiojama.
Ką Turi Laisvesnių Pažiūrų 

žmonės Dabar Daryti?
Jie turi spiestis -krūvon ir or-r 

ganizuotis ir dėti aukas idant, 
prašalinus iš Lietuvos tą kleri
kalizmo hydrą.

Mes turime pradėti taupyti 
savo partijoje skatikus kad ga- ’ 
lėtume padėti Lietuvos laisves- 1 - . . , 1niems • žmonėms atsiremti pries 
klerikalizmą; mes turime vesti 
milžinišką kultūros darbą čia 
ir Lietuvoje idant -tą' musų liau-' 
dį, kuri dabar eina aklai paskui 
klerikalizmo, sukulturinus, iš
mokinus musų liaudį kad ji pa-, 

1 jiegtų suprasti svarbą laisvos 
l valstybės, kad ji suprastų lais

vos valstybės piliečio pareigas.
Mes turime skleisti ant mok

slo ir demokratybės paremtą "li
teratūrą tarpe Lietuvos žmonių; 
įneš turime kultūrinti ir vesti 
prie aiškaus susipratimo Vilni
jos žmones kad jie suprastų jog 
jie yra Lietuviai ir jie Lietuvos 
kraštas; mes turime tokį pat 
kultūros bei propagandos darbą 
varyti Klaipėdos srityje. Ai
mes gailine atsisakyti nuo Vil
niaus ir • apleisti savo brolius 
Lenkams? Ar mes turime teisę 
nęsisavint Tilžės it Klaipėdos? 
Juk tai musų plotai, žerriės ir 
musų 'žmonės ten .gyvena; jie 
ištautėjo ir 'patįs nepajiegia 
daugiau Lietuvos jausmu supra
sti, todėl mes -turime juos gel
bėtis

Klerikalams tie dalykai ma
žai apeina: juk kunigui visvie-. r 
na ar jo parapija prigulės Len-| •'____ _ ________ __ ____ _
kams ar Lietuvai, bile kunigui, ney orderiais, štampais, etc.

tai-seismografai. 
į žemė, baisiu
erdvėje, iškrypo 
centro ant kelių 
keitė savo polių
rlaujam sukimosi centrui.

Tada, kad nesisukus kairi koks 
kreivas ratas, taip sakant, ke
letas milijonų tonų kietų skalų, 
kur nors toli nuo vakarinio Su
vienytų Valstijų krašto, gilumo
je Racifiko vandenų, “nuslydo” 
kokį šimtą-kitą pėdų dalykų iš
lyginimui.

šitaip tai geologijos ir seis- 
mografijos obzervatorijų 
šoriai išaiškina tą žemės 
bėjimą" sudemoralizavusį 
va tori jų instrumentus 
šioje šalyje sausio 31 d.

Iki šiolei tikra to didelio “nu- ( 
slydimo” vieta neapspręsta, nors 
tyrinėtojai visų Suv. Valstijų ( 
obzervatorijų sutinka jog tas j 
atsitiko maždaug už kelių šim
tų myjių nuo ištakos Kolumbia j 
upės į Pacifiką.

Nepatėmijimas niekur sausže- j 
myj perplyšimų nei didelių van- j 
dens užsiliejimų kokie atsibuna į 
paprastuose žemės drebėjimuo
se duoda tyrinėtojams tikėti jog ] 
"nuslydimas” žemės ar povan- j 
deninių kalnų atsibuvo už kelių į 
mylių po vandeniu, okeano gilu- i 
mose.

Sudrebėjimo1 smarkumą paro- i 
dė dideli išsibraižymai seismo- < 
grafiškų aparatų kurie neku- 
riuose atsitikimuose net buvo i 
numesta nuo rekordų© j ančių vo- ] 
lukų, o Berkeley, -Kalifornijoj, ‘ 
obzerva tori joj įrengta tam tik- i 
ra '‘‘stipri mašina” paleista vei- < 
kti pirmu kartu bėgyje daugelio j 
metų, kurios jokie žemės drėbė- j 
jimai pastarais laikais' neišjudi- 1 
no. . 1

“Nėra abejonės jog. žemė at- ; 
sitaisė savo vieton”, sako Prof, i 
Lynch, seismografiškas tėmyto- i 
jas Fordham univėrsitete.

“Tam tikru laiku žemė išeina , 
iš sukimosi centro, perkeičia sa
vo ašių stovį in paprastai, apie 
tą laiką, atsibuna smarkus že- ' 
mės sujudimai, nuslydimai iry
lių plotų žemės sluogsnių, ir vėl. 
po to mes sau tolyn keliaujam.”

Andes kalnynai, Pacifiko pa
kraštyje Pietų Amerikoje ir ei
lė skalų tik dar besidarančių ir 
jungiančių šiuos du kontinen
tu, nutrūkstančių jūrėse už piet. 
Kalifornijos, nuolatos kįla, puola 

' ir “nuslenka”, sako seismogra- 
fiški ir geologiški tyrinėtojai.'

Daugelis tokių sujudimų atsi
buna .viduriuose okeanų, viena
tinis to paliudymas tebūna seis- 
mografiškų 'aparatų zig-zagai. 
[Vienas iš pažymiausių tokių ap
sireiškimų buvo gruodyje 1920 
m., ir mokslininkai dar tebe
vargina savo smegenis j ieško
dami “dingusio” žemės drebėji
mo.' Jo tikra'ipriežastis dar ne- 
|buvo surasta, nors sudrebėjirpas 
IbuVo taip smarkus kad sukratė 
instrumentus už tūkstančių my- 
lių atstu, ir'pasiuntė vandtens

Pilėnas Amerikoje
■ Kazys Pilėnas, plačiai pagar- 
sėjęs Amerikos spaudoje atiden- 
gėjas slaptų Francuzų ir Len
kų užsimojimų užvaldyti Euro
pą ir užgrobti Lietuvą 'su kito
mis Baltijos valstybėmis, sausio 
20 d. atvyko iš Londoho į New 
Yorką ir žada Amerikoje apsi
gyventi. Kaip “Dirvos” skaity
tojai iš jo straipsnių atmena, 
K. Pilėnas lankėsi Paryžiuje ir 
kitose vietose darydamas tyri
nėjimus Lietuvos naudai.

Pirm to, K. Pilėnas buvo Lie
tuvos slaptoje tarnyboje ir ga
vo dąug patirti apie musų tau
tos’ vidujinius ir išlaukinius! 

, priešus.
■ Taipgi jau pribuvo New Yor-
• k!™P_0Zi_t°[iUa ban'gas aplink vfeą žemę.”“

Už kelių dienų vėliau atėjo 
žinios apie žemės drebėj jmą 
Zan-Zui provincijoj, Chinijoj, 
kame žuvo 2,000 žmonių. Mok
slininkai tikrino jog tada turė
jo- būti du sujudimai, gal but 
priešingose skritulio pusėse.

‘Dingusieji’ žemės drebėjimai 
. tankiausia atsibuna vaduriuose

Pirma didėji katastrofa nuo 
žemės drebėjimo as vulkaniško 
išsiveržimo kurią istorija užre- 
kordavus buvo Konstantinopoly
je 577 metais, kuomet 10,000 
žmonių' pražuvo. Nuo tada to
kių baisių nelaimių buvo. į po
ra desėtkų. Didžiausis skaičius 
žmonių žuvusių vulkaniškam iš
siveržime buvo tai 1703 metais, 
Yeddoj, kuomet 190,000 gyvas
čių sunaikinta. Už suvirs "po
ros šimtmečių vėliau, buvo ki
tas baisus išsiveržimas kuris 
palaidojo Messiną ir 54 kitus- 
Italijos miestelius, ir tuo laiku 
žuvo 164,000. gyventojų.

Kita Sudrebėjimo Priežastis
šv. Ignatiaus obzerva tori jos 

Cleyelande Profesorius Kun. F., 
Odenbach sako štai ką.

Kitas žemės sujudimas, gal 
dar baisesnis, turės įvykti trum
pu laiku '.

šiaurinės žvaigždės rodo tą 
patį savo punktą kurį palaikė 
per amžius, tokiu būdu liudija, 
jog žemės ąšįs, kaip nekurie >iš- 
vedžioja, nepakeista nuo to mil
žiniško sudrebėjimo.

Dideli kalnynai, besiformuoją 
Pacifiko okeane per amžius, nu
versti įtaigu vandens veikimu 
gal but tą misterišką sudrebėję 
mą padarė.

Kuri. Odenbach buvo pirmuti
nis paskelbęs jog tasai žemės 
sudrebėjimas įvyko Paficike.

“Labai gali būti jog kitas že
mės sudrebėjimas atsibus tuoj 
po šito”, sako Kun. Odenbach. 
“Sudrebėjimas greičiausia paėjo 
nuo 'paprasto išsikėlimo ar nu
slūgimo didelių kalnynų okeano 
gilumose. Yra didelės eilės au- 
gštumų, nuolatos judančių ir 
kilnojančiųsi, gulinčių Pacifiko 
viduryje. Jurininkai pravažiuo
ją pro Aleutiškas salas, paveiz- 
dan, vienu tarpu randa naujas 
salas tenai iškilusias, o po ne
kurto laiko vėl ten būdami ma
to tik tyrus vandenis, salos vi
sai paskęsta. Nieko neatsitiko 
su žemės ąšim. Jei taip butų 
'buvę kitos žvaigždės butų pa
sirodę zenite pereitą naktį (sau
sio- 31 d.) ir šiaurinė žvaigždė 
nebūtų rodžiusi tikros šiaurės. 
Aš į žvaigždes tėmijau pats. Jos 
buvo tose pačiose vietose kaip 
ir pirmiau. Jeigu negausime 
pranešimų iš civilizuotų žmonių 
kuri nors tarpe 3000 mylių at- 

. stumo, kaip mano seismografas' 
rodė/gal but teisingiausia bus 
jog šis. misteriškas sudrebėji-

■ mas atsibuvo Pacifike. Kada aš
- tik pažvelgiau į seismografą po
- sudrebėjimo maniau jog tas 
. atsitiko po musų kojų, taip dre-

Jurininkai pribuvę San Fran
cisco uostan vasario 1 d. pasa- 

Įkoja jautę žemės drebėjimą net 
(vandenyje laivuose būdami. Iš-I 
Isyk, kaip pasakoja Adeno laivo 
kapitonas, pasirodė jog jų lai
vas lyg ant skalos' užlipo, taip j 
susikratė, ir darbininkai subėgo 
ant viršaus tikėdami Negerovių. | 
Pertikrinta vandens gilumas ir (

HAMBURG
Naujais la’ivais — Tiesiog i 

BANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
Paskiri uždari kambariai mote

rims ir šeimynoms.
Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12
Kov. 3 Bal. 14 Gcg.,26

ORBITA
ORDUNA _
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9
The JRoyal Mail Steam Packet Co.

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

Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
pagarsinimą j Borden Compa
ny, New York ir gausite dykai 
lietuvių kalboj pilnus patari
mus ir nurodymus, kaip jį var
toti, taipgi ir puikią kūdikių 
knygą.

Kada ir Kaip 
Privalot Penėti
Savo Kūdikį?

Pavalgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
bet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, 
neabejokite apie mūs

EAGLE BRAND
(CįtiCeNSED MILK i,

Yra labai lengvai sutaisomas. Viskas ką jūs turite 
padaryta, tai paimti tam tikrą mierą “Eagle 
Brand” ir jis yra jau gatavas valgydinimui /ūsų 
kūdikio.

r Amerika Ateiviams is
Kitur Duoda Daugiau 
negu tai daro kita kokia tauta. Čio
nai jie turi lygias progas biznyje ir 
valdymp reikaluose, dovanai mokyk
las ir knygynus, etc.

Tokiu budu darbininkas gali uždirbti 
daugiau — ir sutaupyt daugiau. Ir 
Amerikoniški bankai palengvina jums 
taupymą.

Mes saugojame Šešiasdešimts Milijo
nų Dolarių^padėtų netoli 90,000 žmo
nių. Leikit mums užlaikyti jūsų pi
nigus saugiai — su 4% uždarbio.

BALTIC STATES

Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

Yorkville, O., plieno darbinin
kų streiko riaušės'e užmušta 1 
ir sužeista keletas žmonių.

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.
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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 Klešos
1— 25c savaitėje — atneš
2— 50c savaitėje —
3— $1.00 savaitėje —
4— $2.00 savaitėje —
5— $5.00 savaitėje —

Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa

Čia inėina ir 5% nuošimtis.

jums 
jums 
jums 
jums 
jums

12.80^
25.62
51.24 

$102.48 
$256.20/

$ 
$ 
$
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atneš
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DEPOZITUS-PRIIMAME PER PAŠTĄ. Mokame 
priskaitomus kas mėnuo. • “ /v

Rašykite

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

Kampas 25-tos gatvės. Telefonas Watkins 2142

THE 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 Aventie
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laimimas

DAINA
Lietuvos Kariumenei

Užtraukime dainą, garsingą ir žvainią, 
Pabaltijos krašto žmonėms!

Čia Lietuvos sūnus nustelbė galiūnus, 
Lai upas pakįla seniems.

Kareiviai čia' eina prieš Lenkus į “vainą”, 
Siūbuoja ir trata laukai;

Į frontą jie traukia ir priešų ten laukia, 
Didvyrių garbingi vaikai!

Į eilę kas gyvas! pasauliui bus dyvas 
Kad musų galybė stipri!

Su vilčia stipruoliai, karingi jaunuoliai, 
Dar spėka, tvirtybė vikri!

Tat giniklai į ranką šiandieną' pritinka, 
Skubomis tironai išpliekt!

Kovokit, nežukit, kaip plienas ten bukit, 
Reik bočių praeiti atsiekt.

Paliokų nebijot, daug sykių išvijot;
Dar šiandien turėsit, vaišint.

Ir gaus jie į kailį, plėšikai tie smaili — 
Atrėmę turėsit dvasint. \

Marš! reikia skubėti tų-priešų svaidyti, 
Numuškit “poneliams” ragus;

Išgrusit Varšavon, neknaisios ne savo, 
Uždrošit per ilgus nagus!

Mus kraujas pralieta, net visas jau svietas 
v Suprato tos “varnos” geismus;

Moksleivius kankina, kultūrą naikina — , 
Vis daugin nekaltų verksmus....

Paliokai-siaubunai, trankys jus perkūnai 
Iš musų sostinės šventos!

ši brangi valanda lai spėkas mums randa,
< Užtenka nuožmiausios skriaudos.

Tiek pinigučio jai padėjęs,' 
Prašiau aš bučkio jos lupelių/ 
Ir visai arti buvau priėjęs, 
Kaip štai kokių gavau žodelių:
“Iš visų begėdžių kalapošių,
“Išpustažandžių vaikinų,
“Tokį' tik pirmą tematau judošių, 
“Ir paskutinį matyt ketinu.
“Šelauk, namon, tu, besarmati!
“Dvikojis niekše! Kaip drįsti! 
“Kai rėžšiu vieną per regratį, 
“Daugiau į akis nelysi!!?!!?!”
Ir taip tada aš nustebau
Kad žado ir dabar negaunu.
Mergelių širdis išvydau, 
Ir su jomis nebedraugaunu.

Atos.

SPĄSTAI
šliburis.

Ji užda- 
duris.

Atėjome

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
I .......................-- ■—=G

ANGELAS 
Aš Angelą regėjau, 
Ir lyg tai sapnuose 
Akysna jos žiurėjau 
Paskendęs džiaugsmuose. 

, Mačiau kaip Ji kalbėjo, 
Bet ką — aš nežinau, . 
Labai taip užžavėjo 
Kada ją pamačiau.
•Nors vėl ji tuoj išnyko, 
Akyse nematau,.

. Bet mintį man paliko, 
Širdyj skiriu ją sau.

kiu savo gyvenime matėme poe
tę. Nors čia jų keletas rašinė
ja, bet ir mes, kaip ir kiti žmo- 
heliai, manydavome sau: “Kaip 
tos poetės išrodo, kad kaip nors 
gavus pamatyti”. Ir štai ma
tėme, ir pamatėme. Bet gerb. 
Audra nėra tokia šturminga

Petis gi į petį! ar mirti, gyventi!
Su kraujo paskiausiu lašu!

Paliokai apėmę mus prabočių žemę, 
Ją margin mus kraujo dažu....

Sukilkiin! pabuskim! į kovą sukruskim!
Tyra bus liuosybė šalyj!

Iš Vilniaus išvysim, lizdus jų draskysim, 
Tik žengkim narsumo kelyj!

Išbadę atvyko, tuoj vogt mus apniko, 
Durtuvas jiems reikia suteikt!

Kaip lauko gyvūnai, žmogžudžiai-siaubu- 
nai —

Šautuvas del jų tik tūr veikt!
•Čia mažas mums juokas, Paliokas-apubkas 

Negali mus brolių valdyt.
Del bočių mes vardo,, karžygiai, už kardo!

Jų gaujas iš žemės mus vyt!'
Ir durkim ir pliekim, visus juos nujiegkim, 

Po musų jie^kojų sugrius!
JPer musų narsumą, karžygių tvirtumą,

Jau priešų greit “ponstva” pražus!
A. J. Jokūbaitis-.

Boston, Gr. 4, 1921. <

“APSIVILIMAS”
Išsivedžiau merginą sykį 
Gerų laikų parodyt jai;
Visur vedžiojausi po biskį,

, Pinigų padėjau nemažai.
Pavaikštinėję pp Brodvėję,
Kur šlama turtas ir šilkai, 
Linksmi tęatran mes užėjom»— 
-Patin brangiausijin — žinai.
Veikalas ir man ii’ jai patiko?

>.Nuo juoko įskaudėjo šoną, 
Tat nieko kito nebeliko 
Kaip eiti kur į restauraną.
Nusivedžiau kur muzikė puiki, 
Kur valgis skanus kaip dievams, 
Kur nieko peikti negali, 
Nebent perstriųka pinigams.
Kad nesus’terštų josios šlebė, 
Nenukentėtų karuose šonai, 
Namon važiavom “taksikebe”, 
Minkštai, gražiai, kaip kokie ponai.

(Tąsa iš pereito num.)
—- Gal jis turi pištalietą? — Motiejus 

sako.
— Tai kas? — atrėmė anas, 

kim! Gal fundys. Jei fundys —r išsiger- 
sim ir. eisim sau gult, o jei ne — tai męs 
jam parodysim!

Klap, klap, klap lipa į viršų, 
rė duris ir užrakino. Barškina į

— Kas ten? j

— Ona! — -atsiliepė jie. — 
tavo jaunikį pamatyt.

— Eikite gult! — bapėsi ji. — Kas 
jums šį vakarą darosi? Jeigu n'enųsira- 
minsitj tai -su šluota gausite!

— Na palauk tu, ragana! — tratėjo.
— Mes tavo jaunikiui išdirbsime kailį rau
donai ir mėlynai....

— Pasikarkit!
Jie keikdami lipo žemyn.
— Motin, motin! — šaukė žemai se

nis. — Kur tą geležį dėjai?
— Kokią geležį? — atsiliepė senė. — 

Ką tu dabar su geleže veiksi? Girtas esi, 1 
eik tėkštis.

— Motin, motin! — šnekėjo jis. — Ona 
turi jaunikį. Mudu žadame su ta geleže i 
šliubą duot.... ' Į ]

— Del Dievo! — nusigando senė. — < 
Prąnuk, paslėpk tą geležį — dar kokia ne-4 
laimė -gali atsitikt. Senis girtas. Dar ga
li žmogų primušt.

— Motin! Kas tau velnias? Tave 
Onos jaunikis papirko?'

— Eik gult, tėvai! Sakau eik gult!
— Tylėk! — šnekėjo kitas baldas. — 

Geležies nereik — aš turiu mipkštesnį dai
ktą .... Liobsiu porą ypų su šituom tai 
jam užteks.

— Vyrai, vyrai! ■+— šnekėjo senė. — 
Man Ona sakė kad jos jaunikis tūri piš
talietą.'*

— Pištalietą? — atkartojo. — Mes ži
niom kad jis turi....

Ona šū savo jaunikiu ir vėl susėdo 
prie lango. Paliūnės dar nebuvo namie.
- >—Kąs bus?,— tarė jis.

— Et! — ji numykė. — Gįrti.\ Tuoj 
nueis drėbtis ir viskas taip praeis.

"Parėjo Palionė.
— Ką jie' ten veikia?
— Kas? — klausė Palionė. — Aš 

ko ųemačiau?
Jis dabar nei šnekėti jau nenori, tik 

rupi kaip čia ištrukti. Ona nulipo žemyn 
pažiūrėt kas ten priemenėje dedasi. Su- 
gryžus -pasakė kad durįs tokia stora vinimi 
užkaltos'— ir daugiau nieko.

— Kas .bus?
-^.Nakvok! — tarė Palionė. —Mfai kas.

Rytoj pareisi. t
—“Nakvok! — kalbino Ona. — Męs vi

si tris išsitniegosime....
Tokis” pakvietimas^ jam patiko. Bet 

laimė. Ona surado kaltą. Jiedu išėjo pir
štų galais kad anie nepajustų.

Ji angelo gražumo,
Tyra kai šviežias snieg’s, 
Nuo josios sutikimo 
Gražesnis nėr man nieks.
Bet o! tiktai svajoti, 
Tiktai mintyse vien 
Galiu aš ją mylėti, 
Tik taip mylėt šiandien!

. Adonis.
Nuo Juokų Red.: Visko iki 

šiolei čia buvo: ir žvaigždžių, ir 
saulių, ir šaltinių ir visko, bet 
dar Angelo, neturėjome, štai, 
taigi, palaima užeina į šį muši) 
kampelį.... Gerb. Adonis an
gelą vadina “ji”, nors musų kal
boj angelas yra vyriškis. Ale 
žinodami kad angelai piešiama 
su andarokais ir moteriškais 
plaukais, delei to prie gerb. Ado
nio priekabių ne jieškosime.

Kaip smagu, pirmu beveik sy
kiu; jausti kaip šiame skyriuje 
liejasi eilėse džiaugsmas, užsi- 
ganėdinimas, kaip (kuriasi nau
ja meilės liepsnelė.... Taip jau 
pasaulis — ir mes sykiu — pil
nas nubudimo ir neapikantos 
Jcad mums būtinai jau reikia 
rūpintis vien "tuo kas žmonijai 
laimę teikia.

Gerb. Adonis yra naujas mu
sų poetas, ir kaip smaigu kad 
jis čia atėjo su tokia linksma 
žinele.... nors sau vienam.

Laimingai jis kad. gali mylė
ti taip kaip dabar myli: nes to
kia meilė — ištęlo — yra šven
čiausia 'ir gražiausia meilė.

B du pynėmis juokintų, o iš mei
lę pažinojusių akių ašaras iš
spaustų .... Gaila, tikrai gai
la, ir tam gailesčiui išreikšti 
mes neturime užtektinai žodžių.

Tik nesupraskit musų klaidin
gai. Gailestis gali būti dvejo
pa: pirmiausia (kas ir šiam i 

I kampeliui tiek žingeidumo da- kaip bent kas manytų, ir atsi- 
vė) tai kad mes daugiau jau ne- lankę pas ją butų taip širdin- 
girdėsime veiksmo tos sielos Įgai priimti kaip priėmė mus.

i. kuri taip suskaudinta ilgą laiką 
kentė ir kentė iki priėjo galo ir 
— įgali būti — atsiekė amžino 
džiaugsmo. Mes, smertelni žmo- 
neliai, esame papratę iš kitų 
Skausmų, bėdų ir užgęsusios 
meilės juoktis. Dabar gal tu
rėsime nubusti, kadangi kitų 
džiaugsmai, laimė ir gyva mei
lė mumyse sukelia pavydą kur 
tik tą pas kitus matome. An
tra, tai kad ,per jį mes gavome 
tikrai suprasti (kurie suprato
me) kas yra meilė — neš jis sa
vo eilėse to neslėpė..... Jis sa
kė aiškiais žodžiais, visais jaus
mais ir tyra sąžine... .

Mes sau ir dabar atleisti ne
galime už tai kad jo eilutes tal
pinome šiame skyriuje, — kur 
neturėtų būti matoma kenčian
čių, neturėtų būti girdima ver
kiančių ir neturėtų būti žinoma 
kas yra skausmas — širdies ir 
sielos skausmas, baisiausias už 
visus skausmus.... Bet prie to 
mus privedė didžiausia žmonių 
"kietširdystė, neapikanta vienas 
kito ir tokia pažiūra į kitų kan
čias kaip jau viršuje apipiešė- 
me..'..

Vienok, nors daugiausia žo
džių čia pridėsime ir prisiskųsi- 
me — gerb. Cirineušo jau nė
ra.... nėra... . Juokų Red. -

■ (Bus-daugiau)

Chicagos daktarai, kalbėdami 
susirinkimuose ir paduodami sa
vo, sumanymus, sako: “Aš, ger
biamieji nariai, paduodu jums 
šitokį receptą”.-

Gerb. Dr. Zimontas pakarto
tojo mums kaip vienas bolševi- 
kėlis nuskriaustiems proletarijo-

šiams sakė prakalbą: jis sako: 
“Draugai darbininkai, žiūrėkit, 
pažiūrėkit kaip tie siurbėlės pas
kutinį lašą kraujo mums iš ki
šenių -iščiulpė!”

Gerb. Elijošius, kurs Su savo 
žmona L. T. Iždui paaukavo net 
$200, pasakė kokie Chicagos 
Lietuviai gabus “mųnšainės” 
darytojai, kad nuo to nei vieno 
Airįšio neliko Lietuvių gyvena
moje srityje ir visa’s jų nuosa
vybes Lietuviai turi.

Supraskit kaip norit: ar Ai- 
risius Lietuviai “munšaine” iš
nuodijo, ar jie Lietuviams pra
sigėrė.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą” 

žįurėk pusi. 1-mą

Vartojama 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

Ispanijoj

pn-Saulėtoj Ispanjoj švarus dantįs 
duoda “senoritai” viliojančio gražu
mo, taip lygiai kaip ir šiosx šalies 
gražuolėms.

Ir tenai, kaip ir čia, kiltesnės šeimynos pasi
renka COLGATE’S del jo gerumo. Jis išva
lys jūsų dantis puikiai. Didelė triubelė, 
kaina 25c.

Geri Dantįs
“Colgate” vardas ant toiletinių daikttĮ gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

Gera Sveikata
Gerb. Bartoševičius sako: Va

žinėjimas po kitus miestus ar 
vietas turi dvejopą naudą: žmo
gus arba ką naujo pamatai, ar
ba patiri jog "namie yra geriau
sia.

Bet labai liūdną žinelę mes 
turime šiuomi jums, gerb. skai- 

Įtytojai, pranešti. Nei vienas 
j dalykas kas tik turi pradžią ne
įgali butt- be pabaigos. Medis 
(pavasario laiku susprogsta, pra
žydi, žaliuoja; rudeniui atėjus 
parųjffla, apnuogėja — ir mirš- 

Ita. Tas pats dedasi su gėlėmis 
Į ir su visais kitais daiktais. Tas 
i pats atsitinka ir su žmonėmis ir 
su poetais. Ir koks keistas gam- 

i tos surėdymas kad niekas am
žių neegzistuoja—rtik kaip liep
snelė sužiba ir užgęsta — už- 

| gęsta ant visados.
“Mes visi atmename gerb. Ci- 

! rineušą kurs per du beveik me
tu nuolatos čionai verkė-ašaras 
liejo ir savo dingusias viltis 
gailavo. Mes atmename jo 

iriausios meilės jausmus — 
bevilčius — čia išlietus, ir 
mename kaip tankiai gražiai iš 
jo verksmų juokęmės visi tie 

| kurie to nepažinom.... Kokiu 
i užsiganėdinimu žiūrėjome kaip 
jis'savo užgęsusios meilės kūri
nėlyje jieškojo dar bent kibir- 

• kštėlės, ir šaukėsi-šaukėsi kad 
ji (kurios vardo niekados mums 
neleido žinbti) sugryžtų prie to 
paties kūrinėlio ir padėtų jam 
atgaivinti tą meilės ugnelę ku
rią ji taip urnai įkurus — ir iš
ardė, išgesino....

Tą viską mes gerai atmena
me, tas gal but niekados neiš
dils iš atminties tų kurie jo ei
lučių čia laukdavo — ir kurie 
patįs (ar kurios) tą pergyveno 

Kaltu at- — ir pergyveno taip kaip gerb. 
vertė vinį į šalį, atsidarė duris jr Jonas pa- Cirineušas.
sprukęs dui namo.

(Galas)

Mes važiavome traukiniu ir 
su mumis vagone buvo daugybė 
kitų žmonių. Visi jie sėdėjo, 
vienas kitą akimis permetinėjo, 
dairėsi per langus į lauką, ir 
kožnas jų ką tai sau mislino.

Bet kad negalėjome žinoti ką 
jie mislino čia ir nępąduodame.

£
/Chicagoj būdami, Lietuviška

me distrikte, vieno biznieriaus 
lange matėme šitokią iškabą: 
“Kam eiti pas žydą ir būti ap
gautu — ateikit pa's mus.”

Kalnas-'su kalnu susieina,^— 
sako priežodis, — o žmogus su 
žmogus negalės sueiti. Šai taip 
ir buvo: mes lankėmės pas gerb. 
Audrą — vieną iš šio skyriaus 
moteriškos lyties poečių — ir, 
turime prisipažinti, pirmu sy-

nie-

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 

Pa.....................................   •-
1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para

šė kun. V.' Dembskis. Shenandoah, -Pa., 1899, 
pusi. 171 ........ ,............................... s............

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne .

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

ap- 
ty- 
bet 
at-

< Gerb. Cirineušas buvo tikras 
žmogus, su siela, su mintimis, 
jausmais, su širdžia ir mokėjo 
mylėti. Jis pamylėjo, mylėjo ir 
buvo vilčių pilnas, bet tas ūmai 
jam atnešė taurę kartybių, ku
rią''j is ilgai-il'gai ištuštint nega
lėjo. ... Jis pats įspūdingiausia 

75c dar tik pereitą vasarą pasisakė: 
v “Dvi vasaras mylėjau, dvi va- 

__ sąrąs verkiau—” ir tas dvi va
saras jam vaizdinosi tik kapai, 
kapai. .. .

Taigi, dabar gerb. .Cirineušo 
jau nėra. Jis užgęso mums, ir 
su liudnumu tą pranešdami ap
gailaujame kad vargiai jau ra
sis kitas kurs užimtų jo vietą, 

, kurs čia šaltaširdžius savo rau-

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. Člair Avenue - Cleveland, Ohio.

SIUNČIAME DAIKTUS 
LIETUVON

Per musų Ofisą galite pasiųsti Lietuvon 
tiktai norite:, drabužius, avalus, mašinas, 

bilius, trokus, traktorius ir tt.

Klauskite informacijų ir kainų.

Adresuokite šitaip: " 
.Lithuanian-American Transfer 

429 West 29th Street

Septyni

Pasaulio
Stebuklai

New

visa ką 
automo-

Company
York, N. Y.

NAUJAUSJA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSŲ KALBOJE! .

Kiekvienas Ją Turėtų Nusipirkti!
Angliškai parašė Prof. Edgar J. Banks 

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

Drūtuose audimo apdaruose $1.75.

Telpa'sekantieji keturi paveikslai:' 
Didėji Egipto Piramida ir Sfinksas kaip 

- jie išrodo 1921 metais. . 
Flat Iron Budingas'New York?. 

Zeuso pavidalas Dianos pavidalas.

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

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

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

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

jų šeimyninio gyvenimo, karionių, laimėjimų ir pagerbimų.
6— RHODEsSsALOS STOVYLA—Saulės dieyo Apollo stovyla pajūryje.
7— ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS, jo stebėtinas įrengimas, augštis, tik

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.

Reikalaudami knygos, užsakymus ir pinigus siųskit šiuo adresu:

, . “DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave> : Cleveland, O.
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AKINIAI IR KRUTANTIEJI 
PAVEIKSLAI

Aną sykį “Dirvoje” kalbėjau 
apie krutamu paveikslų kenki
mą akims, dabar bus galima pa
kalbėti kaip gerai priskirti aki
niai apsaugoja akis tų ypatų kas 

•lanko krutamu jų paveikslų teat
rus.

Sakoma jog Suvienytose Val
stijose iš visų gyventojų randa
si apie 70 nuošimtis su optiškai 
defektivėmis akimis. Optiškai 
defektivės akįs yra tokios ku
rios patalogiškai sveikos (neli
gotos),' o tiktai anatomiškai de- 
formiškos. Pavyzdžio delei ga
lima palyginti žmogų su viena 
trumpesne kojai Tokiam žmo
gui jeigu nieko nereiktų veikti 
jisai taip jau galėtų apsieiti su 
ta koja, bet kadangi jam reikia 
vaikščioti ir šiokį ar tokį dar
bą atlikti, todėl ir reikia nešio
ti ką nors .pritaisytą po .ta koja 
sulyginimui jos su kita. Taip 
arba panašiai* yra su žmonių 
akimi. Kiekvienas žmogus .ma
to, jeigu nėra visai aklas, bet 
matymas matymui nelygu. Dau
gelis ypatų turi tokias akis: žiū
rint iš priešakio jo's atrodo svei
kos ir gražios; betgi anatomiš- 
ka akių obuolių sudėtis ir me
chanizmas nėra normališki. Dar 
yra tokių žmonių kurie 
Ii labai gerai toli matyti, bet 
žiūrint į smulkius daiktus arba 
į krutančius paveikslus jų akįs 
greitai pailsta ir jaučia įvairius 
nešmagumus akyse, galvoje ir 
net visame kūne. -Tokių ypatų 
akįs taip jau priklauso prie ame- 
tropiškų, optiškai defektiviųf 
akių rūšies.

Normtališkų akių obuoliai tu
ri 23 milimetrus ilgio (apie 1Į4 
colio). Jeigu akies obuolis turi 
ilgio apie 24 mm., daugiau arba 
mažiau, tai jau nenormališška 
ir yra žinoma kaipo trumpare
gė, todėl ypata su tokiomis aki
mis nemato tiek kiek reikia, ta
tai jam visuomet reikalinga ne
šioti akiniai. Bet yra daugelis 
ir tokių žmonių kurių vienos 
arba abiejų akių obuoliai yra 
pertrumpi, turi apie 21 ar 22 
mm. ilgių. Tokios akįs yra ži
noma kaipo tolregės. Taigi ypa
ta turinti minėtas akis ir- jeigu 
lanko krutančiu^ paveikslus, 
jam kad ir ištolo ant scenos pa
veikslai atrodo labai aiškiai, iri 
jam rodos jog jo matymas la
bai geras, bet ištikrųjų, jo akįs 
nėra normališkos. Todėl kru
tamieji paveikslai tolregiams 
labiau kenkia negu trumpare
giams, ir jiems -reikia akinius

ga-

nešioti nors tuomet kada lanko
si krutančių paveikslų teatruo
se arba kuomet skaito bei žiuri 
į smulkius daiktus. Tiesa, tol
regiams žiūrėjimas į tolimus 
nekrutančius arba povaliai slan
kiojančius daiktus akims neken
kia.

Dar yra ir tokių ypatų ku
rie yra trumparegiai arba 
giai ir sykiu jų akįs yra 
matiškos. Astigmia tai 
kia ne simetriškai apvalą 
obuolį, p ypatingai priešakinė 
akies obuolio dalis 
arba pailga, nėra 
todėl kaip šviesa į 
eina ir neatsimuša 
metriškai ant retinos (užpaka
lio akies). Tokių ypatų akį: 
yra dar blogesnės ir krutantiej 
paveikslai labiau jiems kenkia

Jeigu akių mechanizmas vi 
suomet butų statiškame stovy 
je, akių įvairios dalis neveiktų 
tai butų galima bite kam lengP 
vai akinius priskirti. Bet visu 
žmonių akįs beveik visuomet 
yra dinamiškame stovyje, v® 
suomet įvairios akių dalis S 
muskulai veikia,, todėl ir yrą' 
reikalinga eiti pas tam tikrus 
akių gydytojus kad priskirtu 
akinius. Kad gerai priskyrus 
akinius prie tokių akių, reika-l 
linga taip sutvarkyti ’kad akių 
muskulai kuomažiausia veiktų. 
Senovės akių gydytojai, tokiuo-Į 
se atsitikimuose, vartodavo vai-: 
stus vadinamus atropine, kartas; 
nuo karto įlašindavo į akis pa-j 
kol, taip sakant, suparaližiuodaJ 
vo akių muskulus, o vėliau pri-Į 
skirdavo akinius.^ Toksai nje^į 
todas priskyrimui akinių prie1 
patalogiškai sveikų, o tiktai op
tiškai defektivių, akių pasirodė, 
negeras. Todėl dabar yra žino-, 
ma naujas metodas vadiniamas 
“fogging system”, šis būdas 
yra sekantis: Jeigu ypata turį 
spazmą akių muskuluose, prisi
laikant šio sistemo, jam pir-: 
miausia priskiriama stiprus plus 
(+) akiniai. Paveizdan, jeigu 
žmogus mato iš 20 pėdų folio 
15 pėdų raides ir, turi musku
lų spazmą, tai priskiriama aki
niai plus, duokim sau +'1.50 ar- L 
bš 4-2:00’ Diaptrus; :ir, žinomą, g 
jisai per tokius, akinius mato 
iš 20 pėdų tolio 50 pėdų raides. 
Panešioja tokius -.akinius apie 
dvi, tris savaites arba ir mė
nesį, kuomet akių muskulai su
menkėja tuomet galima jau pri
skirti tikri akiniai ir žmogus 
tada normališkai mato.

Todėl galima drąsiai sakyti 
kad krutamieji paveikslai žmo
nių akims nepavojinga kuomet 
jie nešioja gerai priskirtus aki
nius.

DIRVA
I I

IŠ A. P. L. A. SEIMO įmatė kad su diktatūra nekaip jas ir antspaudą. Bet ir tas ne- 
Pittsburg Pa. 1907 m. čia bu- sekasi» 'nežinia kokios pasek- pavyko jiems. Nutarta baigt 

vo įsteigta’ Atigščiausia Prie- m®3 jai bus sušaukus seimą, to- Į seimą, einant pagal dienotvar- 
glauda Lietuvių Amerikoje, pa-ldel garsino Mc]Kees Rocks 
šalpinė draugija. Galima buvo miestelyj6 Yra daugiau restau- 

rantų ir tt. Bet ištikrųjų ten 
yra daugiau raudonukų ir tie

tolre- 
atsig- 

reiš- 
akies

— paplokšti 
diametriška, 
tokią akį in- 
ivienodai-dia-

, a^Sjirviliškio Šauliai
Ii šaulių ‘buris didėja. Nariu! 
iškaičius siekia į 100. Į būryj 
pasisekė sutraukti visas apie- 
linkės susipratęs jaunimas. Til j 
gaila kad mergaičių mažai te Į 
įsirašė, vos trįs. Tinkamai Vai į 
dybai ir Būrio Vadui esant šis I 
tas veikiama; kiekvienas narys 
stengiasi visai pažinti šaulių 
idealogiją, užduotis- ir bendrai L 
būryj susispietus dirbti, kaip [ 
Sąjungos įstatai rodo ir ko vi
suomenė iš šaulių laukia. Ap
sibrėžtam darbui daug truso 
reikia. Bet vienybėje—galybė.i 
Įrengtuose suagusiems kursuo
se du sykiu į savaitę esti pamo
kos. šauliai ir šiaip piliečiai 
skaitlingai lankosi. Aiški pa
žanga ir kursų reikšmė matosi.

Gyvas reikalas yra burini tu
rėti'nuosavas namas. Jojo sta
tymas visų šaulių rupesniu yra. 
Pradėta daryti žingsniai. Apsi
rinkta gan patogi namams sta
tyti vieta — miestelio rinkas. 
Projektuojama statyti namas 

I nemažas. Del lėšų, sako, kai 
pradėsime statyti pinigų rasis, 
Dievas duos, kad statysime pa
statysime. Po naujų metų įren
gta rinkelėj prie bažnyčios bu
delė laikraščiams pardavinėti'^ 
Iš mažo pastatymo bus einamaj ta suspenduot, iki komisija su- 
prie didesnio.

Sutaisyta orkestras iš 11 in-l rįUS) nes tas jų “draugas"). Ka- 
strumentų. Būrio kasoj buvo 
keletas auksinų. Bet nė gi auk
sinas Surviliškiečių šaulių pa- 
.siryžimui' gali kelią pastoti?! 
•Norintieji orkestre dalyvauti su- 
(dėjo po 200 auks., pasiskolino, 
suvedė galas su galu ir parsi
siųsdino iš Vokietijos už 6,000 
'auks. 9 instrumentus. Esant 
gabiam ir darbščiam kapelmeis^ 
trui vietiniam vargoninkui Vi 
[Baltušiu! mokslas sparčiai eina.’ 
ilr dieną ir naktį per kaimą ei
damas išgirsi kur dalyvaujantis] 
orkestre šaulys gyvena. Moki-j 
įnimasi net su motinomis nesu-* 
įsipratimų iškelia, kad adventą 

’linksmybes” daro ir nakties- 
•amybę drumsčia.. Greitu lai| 
ku orkestras pasirodys vakarė-l 
iyj ir visi pamatys ką moka.

(“Trimitas”)^.

tvert jos kuopas ir atidaryt sa
vas namas arba klubas. Drau
gija pradėjo augt gana sparčiai ^raugučiai valdybą užstotų.
ir susitvėrė net 22 kuopos. Ka- Atėjo seimo diena, išdirbta 
dangi A. P. L. A. 'buvo tverta dienotvarkė ir priimta. Vienas 
ant laisvų pamatų, prie jos ir pastebi kad į dienotvarkę nein- 
pradėjo pirmiausia laisvieji tuo- dėta šelpimas Rusijos. Delega-

tai juokiasi. Rinkimas seimo 
valdybos: pirmininku išrinkta 
G. Porčeskis; “draugai” nusimi
nė. Ištisą dieną dirbus, nieko 
gero nenuveikus, Centro pirmi
ninkas šaukia kad seimes esąs 
nelegalis,, kadangi atsibuna ne- 
dėlioj, reikią perkelt į panedėlį. 
Visi mato kad nebus galima pa-

ktis, ir, žinoma, “Laisvė” buvo 
ir organu. Vienas iš lyderių, J., 
Aleksis, buvęs Centro sekreto
rium, buvęs ir prie konstituci
jos tvarkymo, ištaisė taip kad 
visi -kuopoms išmokėjimai turi 
[eiti per jo rankas. Iždininkas 
[gauna orderį, siunčia Centro se
kretoriui, o jis išsiuntinėja kam _ T
priguli. Bet kad buvo gana baigt tą dieną, daro įnešimus 
gudrus vyras, jis vietoj siųst kada laikyt kitą seimo posėdį, 
pats sau pasilaikė, ir taip per 
tris metus suglemžė apie 14,000 
dolarių. Kada turėjo sau gana 
jis ir pabėgo, žinoma, kilo ter
mas, sušaukta ekstra seimas 
pradžioje pereitų metų. O čia 
tuomet kaip tik ėjo propaganda

ir diduma -nubalsuoja tą ant se
kančio nėdėldienio, sausio 29 d.

Sausio 29 d. G. Porčevskis ati
daro seimą, čia Centro sekre
torius S. Fedotof ir F. Rodger 
rėkia kad nelegalis ir šis posė- 

_____r __  ____dis, viena: vėl nedėldienis, o an- 
itarp kairiųjų kad jie turi viską Itra — nei pusė delegatų nėra 
užvaldyt, o jei kur nebūtų gali-((mat jis nepatėmijo poros savo 

(“draugučių”). Bet mandatų pri
ėmimo komisija paaiškina jog 
pribuvo 50 delegatų, arba ma
žiau tik šešiais kaip pereitą ne- 
dėldienį. čia vėl Rodger su
mano kad pirma negu bus pra
dėta sesija buvęs iždininkas K. 
Varašius ir pirm. J.-K. Mažiuk- 
na atiduotų čarterį, savo kauci-,

kę, ir kada bus išrinkta nauja 
valdyba bus viskas jai perduota.

Išeilės atėjo atsiskaityt Cen
tro, valdybai už sauvaliavimus. 
Įnešta duot jai papeikimas, čia 
draugužiai stengėsi neprileist j 
prie balsavimo, bet matydami 

Itą neišvengtinų, pirmiausia lei
do balsuot už tai kad jie yra 
“nekalti avinėliai”, na ir Suskai
to 18 balsų; už papeikimą 'bal
suot liko 32. Bet čia tuoj vice 
pirmininkas Adomaitis kelia ler- 
mą ir šaukiasi į draugus kad 
esą negalima prileist prie balsa
vimo, “aš išeinu, draugai, su 
manim!” Na seimas ir nutru
ko. Kas toliau bus nežinia. Ro- 
dgeris aiškino kad už kokių 30 
dienų šauks seimą paprastą die
ną, bet kur nepasakė (gal Ru-

sijoj). Is delegatų buvo girdė
ti kad ir organą reikia pamai- 
nyt: paimt “Dirvą” ar “Sanda
rą”. Tai tiek iš A. P. L. A. Sei
mo. Delegatas.

ximiix»iiiiuxxixxx3Jft
Gydytojas ir Chirurgas
DR. ANNAS SZCZYTKOWSXI

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

Rosedale 5758, Princeton 431
Valandos: tik vakarais nuo 7 

iki 9 vai.
Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Kur seniausia.
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

floenlurfl 
VIENYBE

REIKALAUJAM
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

Columbia Rekordai
Visi 10 Colmiai
Abiem Pusėm
Columbia Rekordai
Atpigo

PARSIDUODA PO

VISI KURIE TURIT “DIRVOS” KRAUTUVES 
REKORDŲ KATALOGUS SU SENA KAINA, 
NUO DABAR REIKALAUDAMI 1 REKORDŲ 
SIŲSKIT TIK PO 75c. NUO REKORDO

Dirvos” Krautuve 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.

pa — sugriaut. Kadangi eks
tra seime pasirodė diduma kai
riųjų, tai jiems nerūpėjo dingęs 
lyderis su pinigais, ’bet rūpėjo 
kaip paimt draugijos vadeles į 
savo rankas. Tas ir pasisekė: 
intarta jog vienas sekretorius 
to negalėjo padaryt, kad visas 
komitetas turėjo.žinot apie va
gystę, tat visą komitetą nutar-j

ras kas kalti (tik ne sekreto-

da tas taip puikiai jiems nusi
sekė ir visi kairiukai gavo vie
tas, tada juk negalima pamiršt 
ir tų draugučių kurie gyvena 
Brooklyne ir West Virginijoj, 
nes ir ten kuopos yra ir ant sei
mų reikia atvažiuot, o dar kol 
kas komisarukų uždyką neve
ža, na tai reikia uždėt ant na
rių mokesnius užmokėjimui tų I 
delegatų kelionės lėšų. Seimas 
užsibaigė, raudonukai trina ran
kas iš džiaugsmo kad puikiai pa
vyko. Bet visa .nelaimė: papra
sti kuopų nariai kaip ims kelti 
trukšmą jog jie nesutinka su 
seimo nutarimais, nesiųs į Cen
trą mokesnių, kiti visai pradė
jo skirtis ir atsimeta kuopos, I 
prasidėjo ir provos. Galų gale 
ateina ir kitas seimas, nariai 
laukia ir rengiasi, bet štai “Lai-Į 
syėj” paskelbta jog A. P. L. A. 
seimas bus McKees Rocks, Pa., 
sausio 22 d., nors nutarta bu
vo laikyt Pittsburge, L. M. D. 
salėj, kur-- yra 7-ta kuopa. Cen
tro valdyba per metus laiko pa-

Bedarbės laiku—pigiausia skai
tyti “Dirvą” — pusei metų tik 
$1. Prisiųs'k štampais ar me

nei orderiu ar kitaip.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ĮSI DANTISTAS ĮSI!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaųs!

AR GRYŽTAT LIETUVON? 
NEAPSIGAUKIT! Pirkite Lai- 
vakortę pas mus, Didžiausioj 
Lietuviškoj Įstaigoj, del to kad: 
1) nėra ofiso visoj Amerikoj 

t laivakor- 
) parduodame laivakortes 

Piliavą, Hamburgą, 
t.t.; 3) Patinkame 

ant stoties iš kitų

į kur pigiau gautumėt 
tę; 2) parduodame 1
stačiai j 
Kauną, ir 
Lietuvius 
miestu ir gauname puikią nak
vynę; 4) Pristatome ant laivo 
ir apdraudžiame bagažą, pasa- 
žieriuj siunčiame—ant laivą 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) Daugybė 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: 
“INTERNATIONAL7 TRAVEL
BUREAU, Inc. Dept. D.

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

ii®

ii

Net ir mažyliai žino, kad

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem I”

3

3!
31

'•B

Valzbažeoklis užreg. S. V. Pat. Ofiso

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtų pašto siuntiniu prisiunčiamo' tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

JŪSŲ ATEITIES SVEIKATA, GAL IR GYVASTIS, 
PRIKLAUSOMUO TO KĄ DARYSIT DABAR

Jeigu sergi, nežiūrint koka liga butų, ar kaip nusiminęs likai, Nenustok vilties, 
ateik pas mane. Jeigu jūsų liga nepagydoma aš jus tą atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksit trumpiausiu galimu laiku, kaip tūkstančiai kitų žmonių 
pasveiko nuo mano mokslško gydymo. Mano paties ypatiškai ištyrinėti gydymo me
todai vartojami klinikose V'ennoje, Berline, Paryžiuje, Romoje, ir Londone, ir mano 22 metų patyri
mas gydyme keblių ir chroniškų ligų vyrų ir moterų davė man daugybę progų atvesti žmones į svei-. 
katą. _ Jeigu kenčiat nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulįu. Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio,- 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerkles ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykiL Aš 
vartoju garsngą Kraujo Vaistą 606 ir 914. ’Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 
pas j j tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas* pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios.- Mes Kalbame Lietuviškai.

DR. BAILEY “SPECIALISTAS
Cleveland, Ohio.

Nedčldiėniais nuo 10 iki 1 po pietų. 
Antros Grindys.

5511 Euclid Avenue,
Ofise valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. :: '

Netoli E. 55th Street. Room 222.

—X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00

i i* 
L

arduoda 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.

K B H
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 į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant- visų 
šalių pinigų.

S EI Si
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

Si S Si 
’’VIENYBĖ”

> EINA DU-’KART 
SAVAITĖJE .

Spausdina geriausius 
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir turi 

•juoku skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 83.50 MET. 
LIETUVOJE .....:. 1.50

Si B Si
Pirkite ’’Vienybės” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
dis pelnas.

Vienas seras $10.
S B Si

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formaciją apie viską,

ras
is

kalaukite 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL 6o.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

*<• <S 
ss

M
ti

PILVIŠKIŲ 
VENTOJŲ '

Prieš karę 
vo Mariamp 
su valdžia p< 
kur labai d 
priskyrė pri 
Tokiu budu 
viškių vals. į 
timo apskrii 

Todėl Pilv 
ri kentėti d; 
medegą alts 
Kadangi Vii 
žai miškų, 
girinės kon 
(Paežerų gi 
žiausio supi 
Pilviškių vai 
ir nežino tn 
lingu-mo. Tt 
čiaus atstov 
rupinia'si v 

r reikalais.
skaičių kuod 
ti neatsižvelf 
kalingumą i 
medžius išv 

• nodami žm 
padėties jie 
ja ne 10 bet 
Komisijos p 
p. Kiškis, 
reikia kad 
kas. O kas 
riai, ar jį ras 
met raštvedį 
mano darbas 
girininką, ,b< 
neprieisite, j 

O aktų neis -p 
nematydami 
rėdami savi 
Stengias vist 
papirkimus, 
aktus.... I 
susipratimų 
Gavę aktą 
girininką (K 
rinkiko dienc 
dienis ir pei 
džiui žmogus 
nyj. Giriniu 
tą sako šianč 
eisi pirmadie 
ateisi kitą ] 
ta žmogus 
keikdamas s: 
ir jos valdin 
nekeikti, ka 
geras kelias 
vaikščiok dy 
ar trečią kar 
ko akte pažy 
žiną nuo savę 
dar maža mi 
gausite j 
duoda iš -eil 
taiko vietoj 
netinkamos i 
O kaina 
padegėlis 
pažymėta 
rūšies — 
džių duos 
su arkliu į lai 
keliai neišbrt 
kantrybės išė 
ryti, iš kur ]

Ir .tiesą sal 
sų valdininką 
čiui neturint 
tatymus, apit 
ką, nežinant 
ninkai matyd;

1. LIET 
Liūdi 
tėjas 
435 ] 
liais 
Biogi

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

THE REPRESENTATIVE PLANO
Patogumai: 1—Penkių šimtų įmokėjimas ant bile darbininkui reikalingo namo. 

2—Likusi dalis ant mėnesinių išmokėjimų.
Iv—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

A L 
Har 
of I: 
ton 
307 

veikai 
Sansk 

Fci

Sis 
nais: 
Gotų — 
de, Graiko - 
vių žodžių, i 
vieno apšvii 
būti.

3. žaib
Peri 
čiun 
švė.

Svarbus ii 
ir miestiečū 
lykai: Kas ; 
kokie buna



DIRVA

į buvo girdė- 
reikia pamai- 

ar “Sa-nda- 
P. L. A. Sei- 

Delegatas.

Chirurgas ;
:ZYTKOWSKI =1 
‘▼eland, O. h 
d — • Į 
-inceton 431 n

irais nuo 7 J

! iki 4 v.al Į

į Lietuvą 
lu kursu; 
a, kad — 
— pinigai 
ankiai iš
stoję vie- 
>jo gyve-

■ H B- B
Bia, ■
šia.

SIfl B

nrfl z
UI /1
<RF H
DL S '

laivakor-
visų pa-
u Lini-
r iš Lie- «<
visur ki-
ntverpą,
Breme- r

i, Liepo-
u ir ki-

Eidkū-
Kauna,

aetuvos.
K

etuvą 
rramu. 
nigus 
visų

g
ĖS”

los dar- 
greitai, 
itžiai.
rtltucljas, 
popioras, 
korteles, 

ir tt.

i
lĘ”
ART 
E .
sius raš- 
iiuias iš 

ir turi
lų

10 NET.
.:. 4.50

i ’ ’ Bcn- 
ridendai 
bus di-

ygyną, 
.utį v

in-
ką, ra
us, rei- 
iniginio 
italogo.

žalais
resu:

N
L. 60.

PILVIŠKIŲ VALSČIAUS GY
VENTOJŲ VARGAI

Prieš karę Pilviškių vals. bu
vo' Mariampolės apskričio. Mu
sų valdžia po karės Pilviškių v., 
kiir labai daug sudegė trobų, 
priskyrė prie Vilkaviškio apsk. 
Tokių bųdu visi padegėliai Pil
viškių vals. yra aprūpinama sve
timo apskričio mišku.

Todėl Pilviškių padegėliai tu
ri kentėti daug vargo, gaunant 
medegą atsistatymui trobesių. 
Kadangi Vilkaviškio apsk. ma
žai miškų, Pilviškio valsčiaus 
girinės komisijos pirmininkas 
(Paežerų girininkas) nei ma
žiausio supratimo neturi apie 
Pilviškių vals. padegėlių vargus 
ir nežino trobesių jiems reika
lingumo; Taip pat ir kiti vals
čiaus atstovai ūkininkai mažai 
rupiniasi valsčiaus padegėlių 
reikalais. Stengiasi medžių 
skaičių kuodaugiausia sumažin
ti neatsižvelgdami į trobesių rei
kalingumą arba patogų laiką 
medžius išvežti. Taipgi -neži
nodami žmogaus ekonominės 
padėties jie savo valia reikalau
ja ne 10 bet 20 nuošimčių. Prie 
Komisijos priskiria raštvedžiu 
p. Kiškis. Jam parašius, dar 
reikia kad pasirašytų girinin
kas. O kas žino kur tie Paeže
riai, ar jį rasi namie, ir tt. Tuo
met raštvedis paaiškina kad jau 
mano darbas užbaigta, eikite į 
girininką, bet prie to lengvai 
neprieisite, jis del vieno, dviejų 
aktų neis pasirašyti, žmonės 

v? nematydami kitos išeities ir no
rėdami savo . reikalus atlikti 
stengias visokiais budais, daro 
papirkimus, moka brangiau už 
aktus.... Del to kįla daug ne
susipratimų ir nepasitenkinimų. 
Gavę aktą eina į Velnekalnio 
girininką (Kazlų urėdijoj). Gi
rininko dienos paskirta: pirma
dienis'ir penktadienis. Pavyz
džiui žmogūš ateina penktadie- 
nyj. -Girininkas pažiūrėjęs į ak- ' 
tąrsako šiandien nėra laiko. At
eisi pirmadienyj bus žydų, 
ateisi 'kitą pirmadienį! Gryž- 
ta žmogus 12—15 kolometrų 
keikdamas savo likimą, valdžią 
ir jos valdininkus. Ir kaip gi 
nekeikti, kada laisvas laikas, 
gerais kelias tada kelis ' kartus 
vaikščiok dykai. Nuėjęs antrą 
ar trečią kartą gauna. Girinin
ko akte pažymėtą kiekį dar ma
žina nuo savęs, aiškindamas kad 
dar maža medžių turįs. Kitus 
gausite į pavasarį. Medžius 
duoda iš -eilės. Kartais pasi
taiko vietoj medžių gauti visai 
netinkamos statymui medegos. 
0 kaina gana augšta, (vienas 
padegėlis parodė orderį.- Ten 
pažymėta už 20 st. 16.76 kt. III 
rūšies — 865 auksinai). Me
džių duos tada kada reikės eiti 
su arkliu į lauką, arba kada bus 
keliai neišbredami. žmonės iš 
kantrybės išėjo, nežino kas da
lyti, iš kur pagalbos laukti.

Ir tiesą sakant sunku su mū
šų valdininkais kovoti, valstie
čiui neturint supratimo apie įs
tatymus, apie pardavimo tvar
ką, nežinant ką daryti. Valdi
ninkai matydami kad ūkininkas

nieko nežino, dirba sauvališkai. 
Kas juos pabaidys jeigu valdžia 
tik savo valdininkams instruk
cijas išduoda, o žmonės jų ne
mato, tada valdininkai kaip nori 
taip ir daro. O žmonių visa pa
guoda pasikeikti ir tylėti.

žmonės kreipėsi į valsčiaus 
tarybą kad išrūpintų 
parduoti instrukcijas.
nieko nežino ir negali 
pagalbos suteikti.

miškams
Bet ji 

žmonėms

važinėdamas valstybės reikalais 
užsieniuose, apleido susisiekimo 
ministeriją ir todėl ji turinti di
delį deficitą, tai yra daugiau pi
nigų išleido kaip surinko. Ar 
del šito deficito kaltas ministe- 
ris ar kas kitas -dar (negalima 
butų ginčytis,’ bet indomiausia 
yra tai kad didžiu ministerio 
prasižengimu ir visų deficitų 
priežastimi yra tas ’kad ministe- 

I ris leido susikurti geležinkeli
ninkų profesūrai sąjungai. Gir
di, valstybės valdininkai yra vi
su kuo aprūpinti, (jų reikalais 
rūpinasi valdžia, todėl patįs ge- 

| ležinkelininkai neturį teisės sa
vo reikalus ginti, jungiantis į 
kokias nors Sąjungas. Jeigu 
taip pasakytų mažas vaikas tai 
nereikėtų stebėtis, bet kada taip 
rašo kiaurai mokslus išėjęs pro- ' 
fesorius tai reikia stebėtis jo : 
vaikiškumu. Jeigu ir daugiau 

|panašių niekų rasim “Laisvėje” ] 
i tai daugiau nereikės stebėtis, ' 
nes žinosim kas “Laisvę” reda- ■ 
guoja. '

KUN. PURICKIO DARBAI
Nepersenai, Krašto Apsaugos 

Ministerio Šimkaus įsakymu, 
Joniškyje sulaikyta ir patikrin
tą trįs vagonai 'kurie ėjo Mask
von su Užsienių Reikalų Minis- 

I terio antspaudomis užpečėtyti. Į 
Prieš patikrinimą Minist. Pir-1 
minin'kas Dr. Grinius .klausė Už
sienių Reikalų Ministerio Kun. 
Purickio ar nėra tuose vagonuo
se šmugelio, Kun. Purickis at
sakė kad nėra. Bet Dr. Grinius j 
nepasitikėdamas Kun. Purickio 
žodžiais, sutiko su Ministerio L 
Šimkaus reikalavimu patikrinti' 
tuos vagonus ir tenai rado vie- j 
ną vagoną miltų, kitą vagoną Į je> Ežerėnuose-Zarasuose. Cen- 
cukraus ir trečią vagoną sacha-.j trale meteorologijos stotis bus 
rino ir kokaino. Kokainas įšįa- iDotnavoje prie žemės Ūkio ir 
tymais yra draudžiama išvežti, j Miškų Mokyklos. Meteorologi-

Bet Kun. Purickiui šmugelis- jOg stotis tyrinės Lietuvos oro 
virnas ne naujiena. Tarp Berli- permainas: lietų, sniegą, vėjus 
no ir Maskvos su Užsienių Rei- Į įr 'kitus oro apsireiškimus.
kalų. Ministerijos antspaudomis i Valstybės Centralis Knygy- 
vežiojama daug ir didelių skry- naiS> ,kuris dabar yra Kaune st 
n!^‘ .Ty08 siuntinius dažnai ly-( geimo rūmuose, turi savo sky- 
di Užsienių Reikalų Minister!- rjuS gjauliuose, Raseiniuose, Ma
jos kurjerei (pasiuntiniai) ži- riampolėje> Telšiuose ir Pane- 
nomi šmugelninkai-spekuliantai. vėžyj Dar manoma atidaryti 
Tose skryniose dažnai esti dau- skyriai Ukmergėje, Rokiškyje, 
Igiau prekių-siuntinių tų spėkų- k. Mažeikiuose.
liantų negu Ministerijos. Pa- ^922 metams 
vyzdžiu, kaip rašo* L. B.”, vie- 10 vaistybiniu 
nas Maskvon siuntinis Svėrė progimnazi]os ir 
2400 pūdų, o valdžios Atstovy-' kv-kios 
bei teko-tiktai 400 pūdų. Reiš- jus 
kia, 200 pūdų buyo spekulianto riampolėj 
naudon atvežta su Užsienių Mi
nisterio antspaųda.

Kitą kartą vienas speku-lian- 1922 metams numatoma 2001. 
Na tas nenorėjo parodyti kas jo 

skrynioje yra, tai valdininkai j, 
atsišakė padėti antspaudą. Ta-T 
da antspaudą pridėjo patsai Ku-T 
nigas Purickis.

Estų valdžia Taline sulaikė I KOVA SU LIMPAMOMIS 
bešmugeliaujančią panelę Jago- LIGOMIS * x
mastaitę, atėmė nuo jos pinigų Gruodžio 29 Id. -Kaune įvyko 
ir rado prie.jos negerų Kunigo miešto valdybos, Sveikatos De- 
Purickio laiškų. 1920 m. p-lei partmento ir ligoninių atstovų 
Jagomastaitei Kun. Purickis, posėdis kuriame buvo svarstyta 
dar būdamas' Lietuvos Atstovu apie kovą su dėmėtosios šiltinės 
Berline, pasiuntė į Stokholmą epidemija.
800 tūkstančių markių. Gal iš Abelių karantinas esąs tikras 
tų valdžios pinigų iš kurių dar limpamųjų ligų lizdas, nes trem- 
neatsiskaitė. Tiek rašo musų tiniai gryžta suvargę, nešvarus, 
ir svetimi laikraščiai. Kiek ir ligoti, o karantinas nepajiegiąs 
kokių darbų, kurie kaipo kuni- apsaugoti šalį tn-uo ligų -prasi-i 
gui visai nepritinka, dar nėra 
paskelbta.

Lauksime kitų 'krikščionių-de
mokratų vadų darbų išplaukiant 
į viršų.

VISOKIOS ŽINIOS
švietimo Ministerija rengia 

atidaryti Valstybės Centralį Ar- 
chivą, 'Valstybės Muzejų ir Me
teorologijos stotis Kaune, Pa
langoje, Telšiuose, Mariampolė-

Valstybės Centralis Knygy-

Lietuvoje 
gimnazijų, 
vidurinės

5 mokytojų seminari
jas: Panevėžyj, Šiauliuose, Ma- 

_, Telšiuose, ir Žydų 
(mokytojų seminarija Kaune. 
Mokytojų pradžios mokykloms

bus
37 

mo-

Be valdžios mokyklų Lietuvo
je dar yra privatinės mokyklos.

(“Liet. Ūkininkas”)

IŠ DIDELIO RAŠTO IŠĖJO 
Iš KRAŠTO

Kunigas Bučys, dabartinis 
“Laisvės” (Kaune) redaktorius, 
kaltina susisiekimo minister) 
Galvanauską (dabar paskirtą 
premjeru — “Dirva”) kad jisai,

plėtimo.
Apsvarstyta kavos budai su 

limpamomis ligomis ir nutarta 
imtis rimtų- priemonių apsaugo
jimui šalies nuo ligų prasiplėti- 
mo.

Kadangi limpamųjų ligų vie
na. svarbiausių priežasčių yra 
■nešvarumas, nutarta stropiai 
prižiūrėti žydų (maldų namus, 
tremtinių barakus bei punktus, 
nakvynių namus-, kad jie nebū
tų limpamų ligų šaltiniais.

Lietuvos Albumas
1. LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 

Liudas Girą. Išleido Knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ellsner Berline. 
435 puslapiai. Didelis formatas. Dai
liais viršeliais. 285 paveikslai. 
Biografijos. Kaina ..........

155
$5.00

2. 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

Šis veikalas yra parašytas,, remiantis šiais žody
nais: Sanskrito- — Uhlenbeck, Vokiečių — Kluge, 
Gotų — Feist, Slavų — Bemeker, Latinų — Wal- 
de, Graikų — Boisacų. Jame surinkta 5,000 Lietu
viu žodžių, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų 
būti

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 žaibaif kas yra griausmas ir tl.

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 eilė ligų, 
jų aprašymas, symptomai ir budai nuo jų 
goti. Priede nurodoma kaip žmogus turi 
kad būti dailus.

apsisau-
gyventi,

Didis Graikų Išminties Vyras 
tas. ’’ ~
1921.

Svarbu yra 
kad tuo budu

Sokra- 
No. 2. 
...10c

6.

“Varpo” B-vės Leidinys
Pusi. 20............. 
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 

patys išmintingesni butume.

Kursai. Veršiukų Auginimas.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 
gim-nems, 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 žinoti tik
rąją Rusijos padėtį, — nesą by krašto padėtį ge
riausia atvaizduoja jo ekonomijos daviniai.

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

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne)

LIETUVOS KATALIKŲ 
KONGRESAS

Sausio 2 dieną Kaune Liau
dies Namuose atsidarė antras 
Lietuvos Katalikų kongresas. Į 
kongresą suvažiavo daug visų 
Lietuvos katalikų organizacijų 
atstovų ir šiaip katalikų visuo
menės darbuotojų iš visos Lie
tuvos.

Kongresas svarstė kalusimus 
apie katalikų organizacijų vei
kimo subendrinimą ir sustipri
nimą.

MOKSLO PRIEMONIŲ 
PARODA

Sausio 5 d. Kaune tapo 
daryta mokslo priemonių ir 
kų darbelių paroda suruošta Mo
kytojų Profesinės Sąjungos ru
pesniu. Parodoj išstatyta daug 
mokslo priemonių, kurių tarpe 
daug yra musų mokyklose ne
matytų ir nevartotų. Išstatyta 
daug vaikų indomių dirbinių. 
Matoma, rūpestingai ir uoliai 
pasidarbuota parodos įrengimui.

Parodos atidaryme dalyvavo 
žymus skaičius mokytojų, Sei
mo narių, įvairių įstaigų atsto
vų ir šiaip visuomenės darbuo
tojų. Paroda tęsėsi iki- sausio 
15 d.

ati-
vai-

NEWARK, N. J.
I Sandaros 19-tos kuopos val
dybos sumanymu buvo sukvies
ta sausio 29 d. Newarko pažan
giųjų visuomenės veikėjų susi
rinkimas, įvyko nuo 2 vai. po 
pietų. Kuopos pirmininkas M. 
Truska atidarydamas susirinki
mą paaiškino priežastis kurios 
privertė kviesti šį susirinkimą, 
ir tikslą prie kurio turėsim eiti. 
Iš svarbiausių priežasčių, kurias 
M. Truska pabrėžė, yra sekan
čios:

žinios kurias pranešė Lietu
vos laikraščiai paskutiniais sa
vo telegramais, yra begalo svar
bios ir jomis kiekvienas Lietu- 

ivis tėvynainis, kuris tik stovi 
ant valstybinio pamato,: turi su
sidomėti. Pirmiausia, kr.-dem. 
partija, turėdama didumą balsų 
Steigiamajame Seime, jau spė
jo suvaržyti Lietuvos sunkiai 
iškovotą laisvę, pavergė mokyk
las savo partijos naudai, kurio
se skleidžia tamsybę, neprilei
do prie valdžios nusavinimo dva
rų, o svarbiausia priežastis ku
ri privertė Dr. Grinių rezignuo
ti iš ministerių kabineto, tai ve
dimas Lietuvos į Rymą, o per 
Rymą į Lenkiją, del to Dr. Gri
nius pasitraukė nuo premjerys- 
tės kad tuomi neužsitraukus ju- 
došiškos dėmės ant savęs ir ant 
pažangiųjų partijų.

Kad tas yra faktas ir ne koks 
prasimanymas tą patvirtins šių 
dienų. įvykiai: Pirmiausia, Ame-

MOKYTOJŲ KONFERENCIJA
Sausio 4 d. Kaune atsidarė 

mokytojų profesinės sąjungos 
konferencija. Iš Valdybos pra- aienų jvyxiai: rirmiausia, Ame- 
nešimo apie 1921 metų darbuo- rjkon prisiųsta kr-dem. partijos
tę matyt kad sąjungos gana 
daug darbo atlikta. Suorgani
zuota įknygynas-krautuvė su 
centru Kaune, Kėdainiuose įš- 
nuomuota dvaras-kolonija, Pa
langoj įkurta sanatorija, įsteig
ta spaudos fondas, leidžiama 
organas “Mokykla ir Gyveni
mas”, pastaruoju metu įrengta 
Kaune mokslo priemonių .paro
da.

Sąjunga turinti 22 skyrius su 
i,021 nariu.

LATVIŲ-ESTŲ GINČAI DEL 
SIENŲ

Šiomis dienomis ėmė darbuo
tis Latvijos-Estijos sienų ir at
silyginimo komisijos. Iki šiolei 
dar neišspręsta klausimas apie 
Runo salos ir Laurų kolonijos 
priklausomybę Latvijai ar Es
tijai.

Be to, neatsiskaityta tarp tų 
dviejų šalių už padarytas išlai
das ir nuostolius pirmose kovo
se del nepriklausomybės.

Tų 'klausimų išsprendimas ne- 
išrodo labai sunkus, bet Latvių 
ir Estų spaudoj vis tik jaučia
ma pakilęs tonas.

SEMELIŠKIS
Kaip Semeliškių šaulių buris 

gyvuoja jau yra metai. Pernai 
atsižymėjo kovoj ypač ties Bab- 
riškiais. Bet vasarą išsiskirs
čius vietos inteligentams, buris 
buvo tartum apmiręs. Tik at
ėjus rudeniui sulošta keli vakai- 
rėliai. Net manoma atidaryti 
kursai vietos šauliams.

(“Trimitas”)

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

bjedėliomis 
nuo iki 12 

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

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu valsbnženkUnSuv. Valst. 
l’al.ulu Biuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvėpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaišytojas, kuris

- ______ -p- patiks kad
ir gačniau- 
šiai y patai.

1 į-
sftiPSMiOiO
HEALTHYSCAI.P
LUXURIAlfrHAIR

EAD.RlCH’IYR&.Čd 
,:aUSH TUMIHM-SUK 5 
*- , bROO'KtYNj! 
?J‘WĘViįjfO.RK.'

Aptiekcsa 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per pašto 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Butinei 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad bulų 
INKARO 
rals- 
baženklls.

Lietuvos 
Koki kr.- 
yra? Rei- 

kuituros

atstovai Bagdonas, Bumša ir 
Garmus kurie renka aukas ne 
kovai su Lenkais, ne atvadavi
mui Vilniaus, ne šauliams, ne 
Gynimo komitetui; jie atsiųsta 
ne agitacijai sekmingesniam iš
pardavimui Lietuvos Bonų, bet 
grynai savo klerikalinei parti
jai. Nors žmonių akyse pirmiau 
sakydavo jog surinktos aukos 
busią sunaudota “katalikiškam 
universitetui, bet kuomet Ame
rikiečius pasiekė iš Lietuvos ži
nios kad Seimas nutarė ir stei
gia Valstybinį Universitetą, tie 
atstovai ir klerikalų laikraščiai 
nukreipė tas atikas 
''kultūros” darbams, 
dem. 'kultūros darbai 
kia priminti, kitokį
darbai negali būti kaip yra pa
žymėta dviejų tūkstančių metų 
programe....

Antras liudymas tai prisiun- 
timas Lietuvos Atstovo ‘viemo’ 
savo šulo Čarneckio kuris savo 
“locnomis” 'spėkomis pirmiausia 
■pasirūpino sudaryti finiansinę 
Misiją iš savo “viernųjų” ir jie 
visi sujungtomis spėkomis vi
sai nuslopino Paskolos pardavi
nėjimą (mat tas Lenkams .ant 
sveikatos), apie rinkimą aukų 
šauliams, Gynimo Komitetui, at
vadavimui Vilniaus tai ir kal
bos nėra.

Kuomet čia buvo Atstovu J. 
Vileišis, jis išpardavė bonų už 
virš pora milijonų dolarių, au
kos šauliams, Gynimo Komite
tui, Vilniaus atvadavimui taip
gi milijonais plaukė. (Bet 'tas 
buvo nesveika Lenkams. Tat 
Amerikos Lietuviai klerikalai 
(informuoti iš Lietuvos klerika
lų), kad pagelbėjus savo vietni- 
kiams Lenkams, pradėjo .įrodi
nėti Lietuvos Steigiamajam Sei
mui kad Vileišiui būnant Ame
rikoje Lietuvos Bonus pirko tik
tai jo minties žmonės, t. y. tau
tininkai ir nekurie socialistai, o 
visi katalikai nepasitenkinę Vi
leišio darbuote Amerikoje prisi
laikė nuo .pirkimo bonų ir au- 
kavimų, bet atvykus klerikališ- 
kam atstovui Paskolos Bonus 
busią galima pasekmingai išpar
duoti. Tai klerikalų buvo .to
kia Lietuvoje vieša politika, bet

slaptai yra nustatyta kaip tik 
priešingai, kad ir įvyko atva
žiavus čameokiui.

'Susirinkimas ramiai su ati
da pirmininko išklausė, pilnai 
sutiko su jo pabrėžtais faktais, 
nesileisdami į dideles diskusi
jas -vienbalsiai nutarė kuovei- 
kiausia sudaryti tam tikrą fi
nansinę spėką su kurios pagal
ba butų galima kovoti prieš .to
kį klerikalų amarą ir jų judo- 
šišką elgimąsi. Pradėjus jieš- 
koti būdų sudarymui finansų, 
kuopos raštininkas pastebėjo 
jog tokias finansines spėkas ge
riausia koncentruoti prie A. L. 
T. Sandaros Centro, kaipo gry
nai tautiško pobūdžio organi
zacijos, prie kurios jau yra tam 
tikslui suorganzuota politinis Iž
das, o kolonijose kur yra San
daros kuopos užtenka darink- 
ti kelias ypatas sekmingesniam 
veikimui ir kontrolei prie kuo
pos valdybos. Susirinkimai, pil
nai sutiko ir išrinko komitetą 
iš sekančių -ypatų: J. šedis, J. 
Rimas, A. S. Trečiokas, kurių 
priderystė bus šaukti susirin
kimus, rinkti aukas, rengti pra
kalbas ir tt. Susirinkimus Poli
tinio Kuopos Iždo nutarė laikyti 
kas antrą sekmadienį mėnesio, 
2 vai. po pietų. Seknatis susi
rinkimas įvyks vasario 12 d.

Dėlei patvirtinimo savo nuta
rimų ir veikimo ateityje susirin
kusieji sumetė aukų $30. Au-

kavo: A. S. Trečiokas $10; A. 
Žiugžda $3; J. Škėma $2; V. 
Pranis, V. Bortkevičius, J. Ri
mas, A. Anckaitis, L. Ci'baitis, 
M. Truska, M. Dvareckas, J. še- 
dis, Petrauskas, A. Pempė, J. 
Mazauskas, Faltinaitis, V. Laz
dynas, P. Lukas — po $1.

Juodvištis.

•Linksma Žinia Ligo
niams ir Sveikiems

“GYDYTOJAS” yra mėnesi
nis sveikatos žurnalas, tarnauja 
visiems ligoniams ir sveikiems. 
Kas “Gydytoją” skaito tam li
gos nebaisios, ir tas susilauks 
žilas senatvės.

“Gydytojas” leidžiama ne pel
nui bet žmonių sveikatos reika
lams. “Gydytojas” reikalinga 
visiems turėti, tautininkams, 
katalikams, bolševikiams, socia
listams, mergoms, vyrams ir 
jaunimui.

Kas skaito “Gydytoją” tas 
nesibijo Flu epidemijos.

“Gydytojo” kaina tik $1 me
tams. Eina kas mėnuo.

Ar liūdnas ar linksmas, svei
kas ar sergąs — visada skaityk 
“Gydytoją”. Rašyk:

Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted St. . Chicago, Ill.

Petras Jakubauskas, 1402 Oregon 
avė., Cleveland, O., atvyko sausio 

23 d., iš Michigan City, jieškodamas 
darbo ant faunos, arba galėtų eiti 

■į pusininkus. Turi 37 m. amžiaus, 
su žmona ir penkiais vaikais. Ge
gužio mėnesyje gal galės indėti j biz- 
n kelis šimtus dolarių. Dabartiniu 
laiku jo žmona randasi aut jų ūkio 
ir ten bus iki gegužio ar tam pana
šiai. Turi daug patyrimo ant far
mų, kalba Lietuviškai, Rusiškai, Len
kiškai, Vokiškai ir Angliškai.

obuolių, 
4 iki 7 
medaus, 
daugiau 

Užsakymus

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.

A. BARTKUS — Lietuvis Fotografas 
Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
Amerikoje. Traukia gražiausius vestuvių gru
pių ir pavienių paveikslus. Eina į namus nu
imti visokius paveikslus. Pasportams traukia 
paveikslus dieną ir vakare. Kurie turi paveik
slus iš Lietuvos ir nori padidint, padarau ar
tistiškai gražius ir sudedu į 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

I
KADA REIKIA FOTOGRAFISTO |

Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik- 5 
slų darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro Jį 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi 
pavienių, dideliu, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi 
puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- 
veikslų ant pasportii — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik. Jį

SUPERIOR PHOTO STUDIO ;!
J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892 JI7033 Superior Avė. Cleveland į

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 466

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

KLAUSYKIT!
Svarbu yra žinoti visiems jog naujas -svei

katos būdas, vadinamas Chiropraktika, yra 
geriausias iš visų iki šiolei žinomų'. Nevar
tojama jokie vaistai ar operacijos daroma. 
Jis tik pagelbsti gamtai atlikti reikalingas 
funkcijas. Paveikslas kairėje perstata vaiką 
Joe Novak, 13 metų amžiaus, gyvenantį 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.
6408 ST. CLAIR AVE.

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

Valandos nuo 9 iki 4 po pietų — nuo 6 iki

DR. SMEDLEY
Eikit pas teisingą Specialistą o ne kokius nenu- 

simanėlius. Tikras Specialistas ir profesorius ne- 
klausinės jūsų kokia liga sergat ir kur jums skau- 
la, bet pats jums pasakys, po išegzaminavimo. Su
taupysit laiką ir pinigų. Daugelis daktarų negalė
jo jūsų išgydyt iš tos priežasties kad neturėjo ga
na patyrimo ir apsipažinimo su jūsų tikra liga. 
Mano Radio-Scope-Raggi-X-Spindulių Roentgeno 
aparatas ir pilnas Bakteriologiškas išegzaminavi- 
mas kraujo atidengia man tikrą jūsų ligą, ir jeigu 
aš apsiimu gydyti, sugryš jums sveikata ir jiegos. 
Jeigu esat silpnų nervų ir kenčiate nuo užnuodiji- 
mo kraujo, turit- išbertą veidą, pučkus ant viso kū
no, užsisenėjusias žaizdas kojose, nenustokit vil
ties, nemėtykit pinigų ir laiko, tik ateikit pas ma
ne ir aš .apžiūrėjimo jūsų pasakysiu ar liga yra iš
gydoma ar ne, ir tą pasakysiu atvirai. Egzamina
vimas ir pasitarimas dykai, jeigu atsinešit šį pa- 
garąjnimą.

DR. SMEDLEY, Specialistas 
10406 Euclid Ave. Cleveland, O. 
KAMPAS E. 105TH ST. 2-ros Grindįs, Kamb. 4.

8 vakare Nedėldieniais nuo 10 iki 1 dieną.



Lietuvos Neprigulmybės Va
karėlis. Paminėjimui 1

Telefonai

DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Princeton 2727 Randolph 1157

Dr. J. T. Vitkus persikėlė į 
naują vietą, 1268 E. 65th St., 
kampas Superior avė., viršuje 
vaistinyčios. Turėdami reikalus 
kreipkitės nauju adresu.

Vasario 4 d. Lietuvių salėje
Lietuvos Neprigulmybės Va- į Dar žodis apie Clevelando vy- Į Laisvamaniai ir visi kiti — buvo maskaradų balius pareng- 

karėlis. Paminėjimui keturių čių vadus. Pereitame "Dirvos” lukaut! štai jums pareiškimas! tas moterų progresiscių. Iš vi\ 
metų sukaktuvių Lietuvos Ne-(num. prižadėjau visuomenei nu- Katalikų Draugijų ir kuopų Są- sų apsimaskavusių la'biausia pu- 

ryšio susirinkime gruodžio 28 d. I blikai j akį puolė viena baltaiprigulmybės, ateinančio ketver- rodyti delko vyčių vadai nepa-
go vakare, nuo 7:30 vai., Good-įtinkamas jiems ypatas pravar- Draugystės Didžio Lietuvos Ku- 
miaI* nnlZiz, "GI QI l “lo iotromo velnio** v, izvo i Izazlizi /lirawll i ACrich salėje (1420 E. 31 St.) /re«- [džiuoja “laisvamaniais”. Mat, 
giama gražus vakarėlis su kon- jie yra t’~

laisvamaniais '. Mat, nigaikščio Vytauto Gvardijos 
taip nusistatę, kas ne atstovai padavė įnešimą kad vi

ii* ne katalikas Nors sus laisvamanius raudonuosiuscertu, Lietuviškais žaislais, vi- vytis tas ir ne katalikas. Nors Įsus laisvamanius raudonuosius 
užkandžiais žmogus visą savo (turtą ir riet ir kitus gaivalus, katalikų prie- 

gyvastį paaukautų bedirbdamas širiinkus prašalinti nuo šv. Jur;
šokiais šokiais ir
■kurie bus duodama kiekvienam

pasirengusi ypata, užsiskleidus 
skaisčiai raudona marška, ant 
galvos ir ant krutinės jai buvo 
didėlėmis raidėmis užrašai: ‘In
ternacionalas’. Dalyvavę visi 
■kairieji, kadangi tas vakaras jų

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičius 
907 E. 130th Street

Pagelbininkas — K. Petraitis 
11504 Moulton Ave.

Užr. Sekretorius — J. Ruszkis 
3101 Church Av. Tel. Lincoln 4646-J 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilas

E. 79th. St.
P. Akšis 

Euclid Ave.

1125
Iždininkas —

8205

už tuos pačius įžangos pinigus katalikių pusėje, jis vistiek yy- gio bažnyčios su dalinimu viso- buvo, manė jog tai yipatai ir pir*
(50c. ypatai).

šin vakarėliu kviečiama visi 
tyros dvasios tautininkai pami
nėti savo Tėvynės Lietuvos ke
turių metų nepriklausomo gyva
vimo sukaktuves.

Nepraleiskit nei vienas šios 
progos, kuriam nerupi partiviš- 
kumai, tik Lietuvos gerovė.

čių vadų akyse yra bedievis ir kių plakatų ir tam panašių šiam- ma dovana už- tokį apsitaisymą 
“laisvamanis”. Toliau, jie sako Itų. , teks. Bet kad Clevelando. pro-
kad aš esu savo nurodinėjimais I Sąryšio visi atstovai vienbal- gresistes” labai _ progresingos, 
atkalbinęs čia augusį jaunimą šiai nutarė kad su šv. Jurgio tai dovaną atidavė žydui,\p savo
kad aš esu savo nurodinėjimais Sąryšio visi atstovai vienbal- gresistes” labai progresingos,

©©©©©©©@©©©©©©@©@@@@@@@  ̂Į

CHORAMS DAINOS
MUZIKA

Žiema, Draugijų Veikimas — Chorai' 
ir Solistai Jieško Naujų Dainų 

Štai Jos!
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.

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos * ‘Dirvos ’ ’ Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ!

“čigonų” vakaras. Nedėlioj, 
vasario 5 .d., Lietuvių salėje at
sibuvo Liuosybės 
tas koncertas ir 
nai”. Koncerto 
pildė . Liuosybės 
miausia sudainuodamas keletą 
liaudies dainų, po to dainavo 
pavieniai, kaip F. Panzer, J. Bu
tėnas, A. V. Sadauskas, E. Gri- 
giutė, A. Gailiunas.

“čigonus” ‘lošė šios ypatos: 
Sena čigonė’— J. M. Baltruko- 
niutė; čigonų Vadas — J. Bu
tėnas ; jo žmona — A. Panzerie- 
nė; Jaunas čigonas — A. V. 
Sadauskas (iš Pittsburgo); Gra
fas — A. Gailiunas. čigonų bū
rį scenoj sudarė Liuosybės Cho
ras. Lošimas išėjo puikiai, ypač 
smarkiai nulošė Era, vado pa
ti (A. Panzerienė), nors ji tą 
rolę užėmė tik tą pačią- dieną, 
susirgus vienai iš artisčių ir ne
galėjus savo dalį išpildyti. Ren
gėjai taip del artistės B. Rasie- 
nės susirgimo susimaišė kad net 
manė lošimą sulaikyti, vienok 
A. Panzerienės pastangomis visi
kas išėjo gerai.

“čigonai" statyta antru kartu 
(pirmu kartu, buvo lapk. 5 d.). 
Publikos šiuo atyeju buvo bis- 
kelį mažiau, vienok užtektinai.

Choro sureng- 
operetė “Čigo- 
pragramą iš- 
Choras, pir-

J. Butėnas apleidžia Clevelan- 
dą. A Jonas Butėnas, Liuosybės 
Choro mokytojas ir žymus dai
nininkas, vasario 8 d. apleido'1 
Clevelandą išvažiuodamas į Wor
cester, Mass., mokyti Aido Cho
rą.

Liuosybės Chorą paima vado
vauti A. Jankauskas, '“Dirvos” 
administratorius.

Gaudo Dovydą. Clevelando 
ekstra kairieji arba kaip juos 
vadinama ‘’kairumo ligoniai”, 
nori pagauti Dovydą ir nulin- 
čiuoti. Strazdo išpera, blekučių 
kromelninkas ir kiti paikumo li
goniai laksto kaip žydai per 
purimą, sako jog plunksnos ir 
smala jau sutaisyta, kaip tik su
žinos kur gyvena tas Dovydas 

. tai jie pasielgs Amerikoniškai.
Kaip girdėti, buvo jie ir pas 

advokatus teirautis ar nebūtų 
galima “pafiksyt” '“Dirvai” už 
talpinimą Dffvydo raštų ir kar
iu pagauti Dovydą. Mat jiems 
labai negera ant dūšios kuomet 
turi pirkti “kapitalistišką” laik
raštį kas savaitė ir žiūrėti ką 
Dovydas apie juos pasakoja. Ot 
kad galėjus konfiskuot “Dirvą” 
tuomet tai rrrevoliucijos laimė
jimas butų didesnis negu Rusi
joj, nes jiems spaustuvė dabar 
labai reikalinga, kadangi Brook
lyn© “Laisvės" spaustuvė juos 
išspyrė lauk, ir kas gi dabar da
ryti be laikraščio? Ot kad “Dir
vos” spaustuvę 'paėmus į tary
bų rankas, tuomet Bimba re
daktorium, Daubaras adminis
tratorium- — ir viskas kaip iš' 
pypkės eitų, o ir tas buržujus 
Petriką netektų gero dženito- 
riaus, tai puiku! Dovydas.

nuo vyčių organizacijos; bet ne, 
aš esu (priešingas tik jų vado
vams, nes jaunimas neturi jo
kios teisės varinėt politikos su 
suaugusiais . žmonėmis, ką da
ro vyčių vadai; jie net savo su
sirinkimuose išrenka kritikos- 
polemikos komisiją kuri per iš
tisus metus per 'laikraščius iri 
sTtlęjdžia grynas melagystes.

Dabar yra klausimas, ar bent 
vienas tėvas ar motina norėtų 

'kad jų vaikai priklausydami prie 
vyčių prieštarautų seniems žmo
nėms ir net savo tėvams, kas 
visai kaipo jaunimui netinka, ir 
tai ne jaunimo darbas yra knis
tis jo parapijos) rekordų knygas 
ir" skleisti melagystes laikraš
čiuose. z

Toliau, jųsr rašote kad reikią' 
Senam Clevelandiečiui (sumažin
ti autoritetas. Nežinau del ko 
jus taip esat viliugingi kaslink 
savo autoriteto; juk jus žinot 
kad net šventame rašte pasaky
ta: Kas tau nemalonu tai ir ki
tam nevelyk. Paskui rašote jog 
daug yra jūsų priešų ir jie jums 
trokšta pražūties. Nagi tik to
kiu savo netaktingumu jus ir 
priešų sau prisidirbote, žino
kit kad pavyzdingas gyvenimas 
yra didžiausis atlyginimas savo 
priešui. Bet jus tuomi visai ne
norit orientuotis, tuoj grobsto
te “mažint” autoritetą kitiems. 
Stačiai jums 'galiu pasakyti, ma
no autoriteto neuždėję jus nei 
nesumažinsite. Dar prieš para
šymą straipsnio ‘‘Dirvos” No. 
48 iškalno žinojau- -kaip jus už
simosite ant manęs, bet aš iškal
eno pasiryžau penkentėsi viską, 
pasistengdamas< žmonėms tei
sybę apie jus parašyti. Su ju
mis polemizuoti neapsimoka, 
nes neturėdami faktų jus tik 
melagystėmis laikraščiuose gi
natės. Labai geras daiktas yra 
parašyti žinias Į laikraščius bei 
padiskusuoti, bet ne su skriau
da nekaltų žmonių.

Geib. Asilas (A—as) parašė 
į savo organą melagingą straip
snį apie Seną Clevelandietį; da
bar Jvėl tame laikraštyje koks 
A—s (gal tas pats gerb. Asilas) 
rašo meluodamas buk aš nesu 
pilnai užsimokėjęs savo duoklių 
i šv. Jurgio parapiją. Nenoriu 
čia jokios garbės, bet, vardan 
teisybės, jei Ą—s tikrai priro- 
dys kad aš nesu užsimokėjęs pa? ■ 
rapijai 
1906 iki 
1920 m.
laikinai buvau apleidęs Cleve
landą virš pusės metų laiko) tai 
aš tuo pačiu momentu užmoku 
$100 šv. Jurgio parapijai kaipo 
ekstra mokestį. Bėt jeigu gerb. 
Asilas neprirodysi to, taip pat 
už savo baisią melagystę turėsi 
užmokėti $100 švAJurgio para
pijai. Paskirk dienĄ ir laiką, o 
aš ateisiu gatavai su pinigais į 
kleboniją, parapijos mokesčių 
raštinėn, tuomet pasirodys- kas 
teisingesnis: ar vyčių vadų už
tarėjas ar tas jūsų pramanytas 
laisvamanis-bedievis.

'Senas Cleveiandietis.'

parapijos klebono pagalba nuo 
bažnyčios visus laisvamanių pla
katų dalintojus prašalinti.

Taipgi nutarta kad katalikiš
kos draugijos ir kuopos susirin
kimuose padarytų agitaciją ir 
narius perspėtų kad nesilankytų 
ant ištvirkėlių parengtų vakarų, 
nes __________ .
kai rengia katalikams uždraus
tose dienose visokius papikti
nančius vakarus. Visiems su- 
sipratusiems katalikams reikėtų 
gerai įsitėmyti Kat. Dr-jų Są- : 
ryšio ir 'klebono pareiškimai. . 
Katalikai užtektinai gali pasi- , 
gerėti gražiausiai parengtais 
programais katalikų draugijų 
bei kuopų. Ko laisvamaniai nie
kados negali padaryti.

Patartina įžymesniems profe
sionalams norint -ką surengti 
Clevelande atsišaukti į Katali
kiškų Dr-jų Sąryšį, ar taip į dai
lės draugiją, kur bus užtikrin
ta pelningas darbas ir geresnis 
vardas.

Katalikų Sąryšio įgaliotiniai: 
Juozas Januša, F. B. Baranaus
kas, Florijonas Saukevičius.

šitokį pranešimą skaičiau kle-’ 
rikališkuose laikraščiuose. Tai
gi dabar visi (bedieviai lukaut, 
ba vyčių rota daro muštrus ir 
užstojus visas gatves saugos jū
sų su plakatais, o kurie štornin- 
kai priimsit į langus savo krau- 
tuvėse tų laisvamanių plakatus 5 
tai gerai langus įsišiurykit, nes į 
šiur po nakčiai langų nei pėdsa- % 
ko nebus. 5j

Tokiems narsiems vyrams pa- J 
tartina tiesiog padaryti -pogro- į 
mus ant laisvamanių vakarų — S 
juk tie vakarai rengiama Lietu- 5 
viškoj salėj, visi ją žinot. Jums 5 
muštynė juk ne griekas, kam į 
dar slapstytis kur už gatvių pa- S 
kampių? Solo. į

■'internacionalą” paliko užpaka
lyj. Tas parodo ant kiek jos 
dalykus supranta. Buvęs.

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
savo susirinkime vasario 5 d.- 
nutarė ir paėmė “Dirvą” savo 
orgaųu.   Sekr.ISLVirAcllŲ pdieilgLŲ VdKdl U, OFfif 

vietos laisvamaniai-bolševi- =■
PARDAVIMAI

PARSIDUODA PUIKUS RESTAU- 
RANTAS IR DELIKATESSEN Ge
roj vietoj,’ palei sales, teatrus. Ga
rantuojama geras biznis, nėra kom- 
peticijos. Rakandai labai geri, val
gykla su veidrodžiais, parsiduoda pi
giai. Kreipkitės 1326 Hayden Ave. 
E. Cleveland.

Clevelando industrijos, po pa
baigos pereitų metų nuslūgimo, 
abelnai imant, pradėjo atsipei
kėti; darbininkų skaičius paki
lo augščiausia negu kada buvo 
nuo pereitų metų gegužio mėn.

Padidėjimas dirbančių skai
čiaus sausyje ant gruodžio m. 
yra 7 nuoš., arba suvįrš 4,543 
žmonėmis, šios žibios 'remiama 
ant pranešimų iš 100 įstaigų 
normaliai laikančių po virš 500 
darbininkų.

metinės duoklės nuo 
1922 pusmečio (išėmus 
antrą pusmetį, kuomet 
Kmraii anlairloa

Steubenville, O., streikuojan
tieji unijistai ir jų simpatizato- 
riai turėjo susirėmimus su ske- 
bais plieno ir geležies dirbtuvė
je. Dirbtuvė atsidarė sulyg at
viro darbo plano, tas sukėlė uni-1 
jistų pasipriešinimą. Vežant iš j 
kitur streiklaužius darbininkai, 
jiems pastodinėjo-kelius. i /

iš 65 
bėgy- 

imant, 
sausio

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, vasario 19 d., nuo 
2 vai. po pietų, Goodrich name.

Teatrališko Choro vakaras. 
Nedėlioj vasario 12 d., Lietuvių 
salėje, Teatrališko Choro Dr-ja 
vaidins juokingą veikalą “Avi
nėlis Nekaltasis”, keturių aidų 
komedija. Veikalas yra gražus 
ir žingeidus. Loš gabesni vie
tos artistai, choro nariai.

Bedarbių skaičius 40 
miestų dikčiai sumažėjo 
je sausio mėn. Abelnai 
per visus ''tuos miestus 
mėlt dirbo 4.2 nuoš. daugiau ne
gu gruodžio mėn. Apskaitliavi- 
mai padaryta iš tiesioginų ra
portų gautų iš 1,428 įstaigų nor
maliai laikančių po daugiau 500 
darbininkų.

Beveik visos industrijos, iš
ėmus plieno, audinių, ir gelžke^ 
lių šakas, padidino savo dar
bininkų skaičių. Nekurie darbų 
centrai praneša apie veikimo su
mažėjimą ir paleidimą darbinin
kų.’

fM Columbia Rekoi
|] ir Grafofonų

Krautuvė
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c 
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikbs 
ir kitokius Rekordus. 
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

PARSIDUODA RAKANDAI del pen
kių kambarių, maža ivartoti, kai

na pigi, nes savininkai apleidžia Cle- 
velandą. Kam reikalinga ateikit pa
žiūrėti 8018 Bellevue avė.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE

. .SLĄ. 14 kuopa savo susirin
kime vasario tarp kito ko nu
tarė pavasaryj parengt grąžų 
vakarą su perstatymu'. Išrink
ta tam reikalinga komisija.

Budavojimo amatų darbinin
kų Clevelande rengiamasi pra
šyti sutikti ant numažinimo al
gų po 13.5 nuoš. ‘Samdytojų 
komitetas ruošiasi prie tarybų 
su budavojimo amatų unijų va
dovais.

Sandaros 18 kuopos susirin
kimas atsibus nedėlioj, vasario 
12 d., Goodrich name, nuo 2 v. 
po pietų. Nariai kviečiama at
silankyti. z Valdyba.

Gera Proga Renduot
ANT RENDOS 6 kambariai, -viršuje 

Lietuviško Banko, ant Superior, 
tinka daktarui, advokatui ar pana
šiam ofisui kur galima sykiu ir gy
vent, arba butu vietos net del dvie
jų. Lietuvių Tipgyvenat sritis, prie
šais Lietuvių bažnyčią. Renda ne
brangi. Kam yra reikalinga kreipki
tės pas (7)

P. BRAZAITIS
1254' E. 59th St. Cleveland, O.

į LOUIS EISENBERG į 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių.į 
5 Kvarbų, Varnišių, Činuoja, į 
į Lieja ir Stogams dangalų į 
< 1169 East 79th pt. N. E. į 
į Princeton 1337-K 5

L. WURM
PERKRAUSTYMO/ IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior..
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

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

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

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

KAIP IR KADA ATSIRADO
r PASAULIS?

Ant šio klausimo bus duodama tinkamas atsakymas.
NEDĖLIOJ VASARIO 12, 1922

WM. ABEL SVETAINĖJE
Superior Ave. Inžanga Dykai. i Kolektų Nebus.

Paveikslai nuo 7:30 vakare.
7017
Prakalbos bus nuo 2:30 po pietų.

" Prakalbos bus temoj apie karalystę Dievo ir- bus rodoma paveikslai. 
Paveikslai bus su paaiškinimais, visokių spalvų, apie tvėrimą pa
saulio. Kviečiama visi vyrai ir moteris. Vaikai įleidžiama tik su 
cėvais. Inžanga visiems dovanai.
Ant žemės suspaudimas žmonių del sumišimo ir ūžimo jujįų ir 
Vilnių nerimstančių, neužganėdintų minių, ir žmonės apalps iš 
baimės ir laukimo tų daiktų ateisiančių ant žemės svieto žmonių, 
nes galybės dangaus dvasiškas valdžas sujudins. Taip ir jus re
gėdami jog tai vislab prasideda žinokite* arti esančia Dievo kara
lystę, žiūrėkite augštyn, pakelkite savo galvas, nes prisiartino jū
sų išgelbėjmas.—Mat. Ev. 24:33; Mork. 13:29; Luk. 21:25—31.

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES’galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

. DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefoną^: Randolph 188 

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

DR. COWDRICK
Perkėlė savo ofisą nuo Ontario St. 
į naują savo modernišką medikalį 

budingą po numeriu
547 Woodland Ave.

kampas Central avė., antros grin
ds. 36 metai praktikoje,'- buvo są
ryšyje su dideliais medikaliajs li- 
gonbučiais per, šešis metus. Da
bar yra Clevelande tarp Lietuvių. 
Teisingas draugas ir daktaras. 
Naudoja moderniškus metodus kaip 
serums kraujo ligose ir kt. 
ima nieko už 
gydo. Kainos 
Ofiso valandos

Ateikit
@©©©©@©©@©©@©

Ne
veistus kada pats 
prieinamos.

nuo 9 iki 6 kasdien, 
pasitarimui.

Stebėtinas Išpardavimas 
Vyriškų Siutų 

ir Overkotų
$25 ir $29.75 Vertės

Po$15
Didelis atpiginimas drapanų kokis 

retai pasitaiko kiekvienam taupan- 
čam pinigus žmogui yra šitame mu
sų išpardavime siutų ir overkotų. Iš- 
tiesų, vyrai, jums užsimokės nusipir
kti porą gamitorių ir pasidėti ant 
toliaus. Stiliai yra paskiausių ma
dų, materijos populiarės ir tvirtos, 
spalvos yra visokios kokių kas nori, 
o darbas geriausias.
deliame išpardavime po $15.00.

Visi'šitame di-

BARGAIN BASĘMENTE PO $15
SIUTAI .yra viena eile ir dvi

eiliais guzikų, sportinių modelių, 
iš mėlyno, rudo ar žalsvo flane- 
lio, vilnonių, įvairių spalvų mi
šinių, su mėlynais ir rudais plo
nais bryželiais, pilkų, žalių ir 
rusvų. Pasiduoda po $15.

Mieros 32 iki 44

OVERKOTAI yra vilnoniai 
pilki, žali, rudi ir gelsvi dubal- 
tava krutinę modeliai, kvilduoti 
pečiai, raglan, kimono arba ul
ster rankovės, su diržais aplinkui 
ir satino pamušalu rankovės ir 
pečiai. Pardavime po~$15.

Mieros 32 iki 42

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Šių nąkcialy (dzūkiška) .

* Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ....................... 
Vai Aš Pakirsčiau .................-........  
Už šilingėlj ................................ 

Dovanojo (dzūkiška) . ....... . ........ . ..
Skyniau Skynimėlį ......................... 

Tykiai Ne'munėlis Teka ....................................
Saulutė Raudona .........................
Lihgo (Latviška) .... . ....... .................... '
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai 
ružos) .........................

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

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
I Htkus. Solo ir- pianui) ... 
veik, fantastiška opera) ...

Music,

“Eglė- ' 
R. Ka

(mišram chorui)

žodžiai Anna 
Girių Karalius (I 
Aras (kvartetas) 
Neverk pas Kapą
Mėtai po Metų (vyriškas kvartetas) ....... 
Oi, Rūta, Rūtele (solo) '..................  
Pasaka (solo) ... . A....................... 
Nokturnas — Ačiū (solo) ................. 
Kur tas šaltinėlis, (solo) ................... 
Vai; Verčia, Laužo (solo)- .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. ... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ......... 
Skambančios Stygos .(duetas) ..............

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

(lygiams balsams) ...

(solo) .......
Gimę (chorui)

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 (miš/, 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).. 
Nesigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram ' chorui) ......................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) *............. 
Oželis (mišr. chorui) ..>...
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) . v............. .
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solų)........ 
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) .............
Plaukia sau Laivelis (duetas) .............

^Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu
tė, Putė (solo) ........................

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

ir k. (mišram chorui) .......k...........
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 Hiiųnas (solo) .................... 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėvelį ir Mo'čiute 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) ..........' ................ 1 
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ........^....

. A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .. .................... . .
Graži čia Giružė (solo) ..........
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam zchorui) ... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ............. 
Meilė (solo) ..... y,.. . . . ....... J..........
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ......... 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .............
Visuomet širdis Surakinta .................

30c 
60c- 
20c- 
20c 
30c-,
(5e 
15c- 
15c 
25c 
15c-

30c 
3.00 
40c- 
50c 
40c 
50c 
80c- 
75c 
75c 
50c 
25c 
50c 
50c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.06 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

30e 
50c 
60c

1.00 
1.00
30c 
75c

50c-
60e
25c
30c
45c

76e 
60c 
35e 

*35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35e 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c
50c

č. 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 .............................-r.. 1.50>

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. Parašė J. A. Baronas. ....
“Pumpurėlis” — Operete — Muzika A S. Pociaus, 

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

“DIRVA”

25e
30e
40c
35c

4.00*

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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