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AIRIAI GAUDO ULSTERIEČIUS IR LAI
KO NELAISVĖJE, ATSIBUNA NAUJI 

ŠAUDYMAI BELFASTE.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Airijoj Kraujo Pralieji
mas Nesibaigia

Belfast, vas. 14 d. — šau
dymai gatvėse tęsiasi jau ke
linta diena, naktimis. Užmuš
tų skaičius nuo pereitos suba- 
tos iki utarninko buvo 22.

Dabartinis Airijos valdžios 
galva Collins skelbia jog su
sekta suokalbis nuversti juos 
ir pasiskelbti respubliką, kaip 
to pirmiau Airiai norėjo.

Visai Airijai gręsia naminė 
karė.

Pereitos savaitės peržvalgoje 
Ohio valstijos industrijų pasi
rodė pusėtinas padidėjimas an
glies produkcijos, taipgi gerai 
atrodo plytų išdirbystė ir kito
kių molinių dalykų, ir tikima 
ateinančią vasarą daryti daug ( 
biznio. Puodininkystės darbai I 
yra žymiai prasiplėtę, nuolatos 
ateinant užsakymams.

Ąkrono gumo darbai paleng
va .gerinasi. Gelžkeliai skelbia 
apie didėjantį prekių vežiojimą 
ir žalios medegos bei anglies ga
benimą. J™ .L,
laikosi žemiau negu reikia. h_ __ r __ r_____ r ___

šiek-tiek pagerėjimo patėmy- Feiniečiu su Ulsterio, šiaurinės 
ta Youngstow.no plieno ir gęle- Airijos,‘atsimetėliais, zies darbuose, kur algos pasiekė J ± .
žemiausio laipsnio. I Per ei toj subatos nakties lai

ku Belfaste, Ulsterio sostinėje, 
, Dideli audėjų streikai. Bos- atsibuvo šaudymai iš kulkosvai- 
ton, Mass. — Pusė is 200,000 
audėju dirbusiu Nauj. Anglijos ‘ ■' .
audinyčiose sulaukė numušimo Sumišimai prasidėjo .pereitoj 
algų ir apie 50,000 iš pirmų die- savaitėj kuomet pasirodė kad 
nų sustreikavo. Streikan vėliau Sinn Feiniečiai gaudo unijonis- 
išėjo daugiau, darbininkų orga- tus arba Ulsteriečius ir gabena 
nizatonų norima išvesti strei- nelaisvėn
kan visus audėjus. New Hamp- . v _
shire valstijoj šalip algų numa- Prašalėtus tokiam uzpuldine- 
žinimo įvesta ir valandos vietoj jimui, pradėtoji išgabenti iš Ai- 
48 savaitėje net 52. Tenai strei- rijos Anglų kariumenė tapo pa
kas veik generalis. Mass, vai- likta tvarkos užžiurėjimui. 
stijoj, kaip Lowell, Lawrence ir' 
kituose -miestuose taipgi strei
kuojama., r

ne-
Ai-

Belfast. — Airijoj taika 
gali įsigyventi nors pietinė 
rija arba Dublino valdžia pada- 

ŠtikTo darbai "dar vis I rė su Anglija sutartį. Dabar ei
na kova, kaip ir pirmiau, Sinn

Ulsterio rubežius apstatyta 
kuojama., Streikas Pa.wtucket, didele sargyba.
R. I., prasidėjęs trejetas savai
čių atgal vis plėtojasi. Rhode Dublinas. — Eamon De Va- 
Island valstijoje streiko pasek- Hera, buvęs Airiu Respublikos 
mėj suvirš 20,000 žmonių yra prezidentas savo įalboje su lai. 
•be darbo, suvirs 30 įvairiu is- , 
taigų paliesta. krastinmkais, kaltina Anglijos

premjerą už 'pasiryžimą sutver-
Indianapolis, Ind., vasario 14 įi dvi viena kitai priešingas val

tį. prasidėjo speciaiė angliaka- džias Airijoje, nors niekas iš I 
siu unijos konvencija, šalip ki- . . . * , , v
tų įvairių klausimų, (konvencija niekad nenorėjo salies da- 
svarsto streiką balandžio 1 d. pini1110-, 
jeigu bus bandoma bent kur nu
mažinti angliakasiams algas, gi 
unijos norima dar išreikalauti 
algų .padidinimo visiems kieto
sios anglies kasėjams.

Moteriškų drapanų siuvėjų 
unijos viršininkas pranešė ang-

Indijos Bruzdėjimas 
Eina Blogyn

Londonas. — Indijos valdžia 
I įsakė areštuoti Indijos atsime- 

liakasių unijos .prezidentui jog tėlių nuo Anglijos valdžios va- 
jie pilnai sutinka remti finansi-1 dą Gahndi. Pastarose dienose 
niai 'ir moraliai anglakasius jų vgj įen atsibuvo riaušės ir žu- 

r°h;eQlnf aIg" • dvnės. Indai boikotuoja ir per-Chicagoj vasario 21 d. prasi- , . . . , . . ,
dės angliakasių ir gelžkelių dar-1 se^10-|a v*ską kas Angliška ir ką 
bininkų linijų viršininkų šuva- j<1 pačių žmonės Anglijai 
žiavimas susitarimui bendrai Madras sukilime, kame 
kovoti prieš algų mažinimą. Ge- vavo apie 10,000 žmonių, 
ležinkeliečiai pilnai sutinka ben- mušt 8 sužeista. 
drautis su angliakasiais, pageri- _____________
nimui darbininkų būvio. •

daro, 
daly- 

už-3

Rusijoje Kalbama 
Laisvę

Maskva. — Sovietų valdžia 
žada dalimai atliuosuoti Rusijos 
žmonių varžymo pančius ir su
teikti daugiau civilės laisvės. 
Atsibuvo įvairių žinovų konfe
rencija apsprendimui taisyklių 
kurias butų galima paskelbti 
gyventojams ir sulyg kurių vi
si gautų daugiau žmogiškų tei
sių. Iki šiol Rusija buvus “ka
rės stovyje”. Nutarta panaikin
ti inkvizicijos ir žudymo orga
nizaciją Čeką. Bet tas vargu 
gelbės, nes fanatikai bolševikai 
vis nekaltus žmones persekios.

Sovietų valdžia nusprendė pa
imti visus bažnytinius turtus 
sunaudojimui jų pašalpai pa- 
daujančių.

apieSenatorius LaFollette Wash
ingtone, senate kalbėjo išrody- 
damas blogą pasekmę norėjime 
mažinti algas gelžkeliečiams; jo 
išrodymu, gelžkelių/kompanijos 
prikalbinę ūkininkų organizaci
jų vadus bendrai šaukti buk ge
ležinkelių darbininkų algų didu
mas* yra priežastimi 'brangumo 
transportacijos ūkio produktų, 
todėl esą reikalinga jiems algas 
numažinti išgelbėjimui ūkinin
kų iš blogo padėjimo.

šiose dienose šaukiama gelž
kelių unijų viršininkai tartis su 
kompanijomis nustatymui darbi
ninkų algų.

Angliakasiai apkaltinta. Char
leston, W. Va. — Pereitą vasarą 
Mingo ir Logan pavietuose ang
liakasių ginkluotas žygis užim
ti kasyklas dabar teismo tardy
muose davė .progos kasyklų sa
vininkams geriausią įrankį ko
vai prieš darbininkus. Dabar 
kompanijos nori visiškai sunai
kinti darbininkų unijų, reikšmę. 
Tardymuose išrūdyta jog suki?
lėliai buvo unijos iššaukti strei- kaltinama plėšime laivų ir at- 
kan ir unijos užžiurimi. Į ėmime nekuriu prekių. Neku-

Du šimtai angliakasių^ intar- rje Norvegų laivų kapitonai bu-

Tarp Rusijos ir Norvegijos 
kilo nesusipratimai. Bolševikai

Ohio

ta ano angliakasių- pasikėsinimo 
vadovavime ir daugelis jų paneš 
kalėjimo bausmes.

Kompanijos dabar griežtai at
sisako imti darban bile žmogų 
turintį ar turėjusį reikalus su 
unija.

vę priversti pasirašyti ant neku
riu dokumentų.

Meksikos valdžia imasi visų 
būdų kovai su influenza kuri 
pradėjo pusėtinai platintis.

Lietuvos Atsakymas
Lenkijai

Į PRANCŪZAI MAIŠO 
GENOOS PLANUS

Londonas. — Abejojama begu 
Anglija sutiks1 ant Francuzijos 
reikalavimo atidėti Genoa kon
ferenciją trims mėnesiams. Ji 
originaliai nustatyta ant kovo 
8 d. Nėra priešingumo atidėti 
ją ant savaitės ar dviejų, vienok 
išrišimui svarbių Europos klau
simų nėra galima konferencijos 
atidėlioti perilgai.

Francuzijos gi užrubežinių
Washington, vasario 9 d. (EI- reikalų ministerija atranda bu

tą). — Vasario 6 d. Lietuvos tinai reikalingu konferenciją 
valdžia pasiuntė Lenkijos užsie- nukelti trimis mėnesiais toliau.
nių reikalų ministeriui, Skir- 
muntui, atsakymą kuriame pra
šoma pranešti ar Lenkija sutik
sianti ant pasiūlymo tiesioginių 
derybų del Vilniaus klausimo, o 
ne del konsularinių, prekybinių 
ii- kitų santikių, aplenkiant kon
flikto pamatą. Toliaus Lietuvos 
valdžia atsakyme prašo kad Len
kija praneštų prieš pradėsiant 
derybas ar ji sutinka grąžinti 
Vilniaus sritį status quo (bu
vusį stovį) sulaužytą želigows- 
kio ir atitraukti 
administraciją iš 
Suvalkų sutarties 
gativų atsakymą '
džia skaitys atsisakymu nuo tie
sioginių derybų pasiūlymo. Z

kariumenę ir 
šiaurės 
linijos. Ne-

Lietūvos val-

Francuzijos premjeras Poin
care sako jog Francuzija tikrai 
negalės siųsti delegatų į Genoa 
konferenciją jeigu bile kuri iš 
užkviestų valdžių duos suprasti 
jog jos nepriima visų nustaty
tų Cannes konferencijoj išlygų 
ir kad tenai neturės būti svar- 
stova tos sutartįs kurios jau už
baigta Versalyje. Francuzai bi
jo kad kartais kas nepadarytų 
Vokietijai palengvinimų.

Prie to, Poincare randa svar-t 
ibiu žinoti ar Rusijos sovietų val- 

nuoldžia turės priemonių del komer
cijos reikalų pradėjimo ir ar 
pristatys garantijas apsaugai 
industrialių ir ypatiškų nuosa
vybių. Taipgi jis priešingas ko
kioms nors diskusijoms palie
čiančioms dabartinius Tautų Są
jungos veiksnius.

Poincare siuntinėja visokius 
raštus ir išvedžiojimus Ameri
kos valdžiai ir stengiasi drums
ti klausimą kad Suv. Valstijos

Musų Valdžios Nota 
Rusijai

Washington, vasario 9 d." (El
ta) . — Lietuvos valdžia per At
stovą Maskvoje, Baltrušaitį, in- .. ______ ____ _____  ____ _
teikė Rusijos užsienių reikalų arba nedalyvautų arba jei da- 
ministeriui čičerinui notą del lyvaus kad prisilaikytų Francu- 
Lietuvos piliečių laikymo kalėji- cų nusistatymo, 
muose, trukdymų taikos vyikdy- ---------------------
mo, 'turtų grąžinimo Lietuvai ir Amerika Sillaiko Laivu 
apsaugojimo Lietuvos Atstpvy- 
bes eksteritorialumo teisių.

SUTARTIS PADUO
TA SENATUI

Washington. — Prezidentas 
Harding pridavė Suv. Valstijų 
Senatui užtvirtinti arba atmes
ti jo sumanymu padarytas su-l 
tartis buvusioje konferencijoje 
su kitomis valstybėmis, kurios 
yra su tikslu apraminti pasaulį.

Harding pridavė senatui sep
tynias sutartis, sykiu su ofi
cialiu Amerikos atstovų rapor
tu iš tos konferencijos.

“Jeigu tautos nesutiks gerbti 
ir saugoti viena kitos teisių ir 
nesusitars susisieiti pasikalbėti 
jeigu katrai nors pusei grąsins 
išlaukinis pavojus, tada visos 
dedamos pastangos- apraminti 
pasaulį ir padrutinti taiką turi 
eiti ant vėjų” — pasakė Prezi
dentas savo kalboje į senatorius.

Pasiryžę kovoti atmetimui tų 
Isutarčių senatoriai skelbia jog 
čia dalykas yra taip pat “inpai-j 
ųiojantis” kaip buvo su Tautų 
Sąjunga.

Valstybės Sekretorius Hughes 
turi vilties (jog visos padarytos 
sutartįs bus labai pasekmingos 
ir turės reikšmės ateities taikos 
palaikyme.

Kaslink Pacifiko pavojaus, su
tartis atidengia visas paslaptis! 
ir užkerta kelią slaptai rengtis 
bile kuriai valstybei karėn. Pen
kių valstybių sutarimu, visos 
turės parodyt viena kitai savo, 
kariškų laivynų inventorius.

SVARBI ŽINIA GAUTA IŠ LIETUVOS. 
Chicagiečiai Rengia Didelę Iškilmę.

(Telegramas “Dirvai”)
Chicago, Ill., Vas. 13 d. 

— Ekstra! Chicago] vasa
rio 13 d. Lietuvių Politinio 
Iždo Valdyba gavo kable- 
g/amą iš Lietuvos — at
ėjo svarbi netikėta Ame- 
kiečiams Lietuviams žinia( 
kurios turinis bus paskel
bta sekančiame numeryje.

Chicagos Lietuviai ruo
šia didelę puotų nedėlioj 
vasario 19 d. paminėjimui 
keturių metų Lietuvos ne
priklausomybes.

Dr. A. Zimontas 
Dr. K. Drangel is 
Dr. S. Naikelis 
B. F. Kubilius 
K. Vilkas, 
J. Bagdžiunas.

KAMELEONAS
Arba Kaip Lietuvos Kle

rikalai Keičia Savo 
Kailį
Ūkininkas” šių me- 
rašo:

Lenkų Žiaurumai ir 
Areštai Vilniuje

Washington, vasario 9 d. (El
ta). — Vasario 5 d. areštuotus 
Vilniaus dvidešimts Lietuvių ir 
trylika Gudų 'Lenkai atvežė ne- 
utralėn zonon. Vilniuje Lenkų 
areštuotus Lietuvius: ir Gudus 
Lenkai laikė po vieną atskira
me kambaryje. Tiktai viename 
kambaryje pasodino kitą kuris 
vėliau pasirodė provokatorius. 
Areštuotus pasivaikščioti išvež
davo tik po vieną penkioms mi
nutėms. Lenkai tardė tiktai 
mažą dalį areštuotų. Kratos ir 
tardymai neįrodė areštų legu- 
mo.

Vasario 5 d. naktį Lenkų po- 
licistai -kiekvieną atskirai nuve
dė namon pasiimti reikalingų 
dalykų ir pinigų. Durtuvais 
ginkluotų policistų apsuptus nu
varė stotin kur įsodino trauki
nio ir nepasakė kur veža. At
vežus neutralėn zonon tarpe pir
mos ir antros valandos giliu 
sniegu visus varė pėsčius vieną 
kilometrą. Neutralėje zonoje 
paleido neklausydami suimtųjų 
reikalavimo teismu tardyti. Vi
siems atimta asmeniniai doku
mentai. i

Vasario 7 d. ištremtuosius iš 
Vilniaus Lietuvius priėmė Tau-, 
tų Sąjungos Kontrolės Komisi
jos nariai. Toliau Kontrolės Ko
misija pasiūlė pargabenti iš Vil
niaus ištremtųjų šeimynas. Ta
čiau ištremtieji prašė kad juos 
grąžintų Vilniun (ir akcentavo 
kad nori teismo. Kontrolės Ko
misijos nariai pažadėjo pranešti 
apie tai Tautų Sąjungai.

Statymą x
Washington. — Laivyno sek

retorius Denby išleido įsakymą 
sulaikyti tolimesnį darbą būda
vo j ime kariškų laivų, pasekmėje 
didžiųjų valstybių konferenci
jos. ' Įsakymas paliečia keturio
lika laivų.

Darbui .paliovus, apie 5,000 
darbininkų dirbusių prie laivų 
statymo netenka užsiėmimo.

Darbas prie visų laivų Suv. 
Valstijoms atsieidavo po penkis 
milijonus dolarių ant mėnesio.

Sumažinus laivus, kongresas 
svarsto apie sumažinimą laivy
no kariumenės. Dabar yra apie 
105,000, manoma palikti kokius 
80,000 vyrų.

Apgaudinėja Rinkdami 
Rusijai Aukas

Washington. — Valdžia su
sekė jog po priedanga aukų Ru
sijos badaujantiems, Rusijos 
bolševizmo simpatizatoriai"tokiu 
budu renkama į didelę organiza
ciją, kuriai net senatoriai, gu
bernatoriai, vyskupai ir kiti pa
žymus vyrai dadėjo savo vardus.

Daugelyje atvejų, tie žymus 
šalies piliečiai nežino jog Rusi
jos badaujantiems aukų rinkė
jai veikia išvien su Amerikoje 
esančia komunistų simpatizato- 
rių organizacija, nei gi nežino 
jog ta organizacija yra pasmer
kus Amerikos Pagalbinės Admi
nistracijos pašalpą Rusijai.

Apie 200 įvairių komunistiš- 
organizacijų dirba Ameriko- 
sovietų labui.

kų 
j e

Baltrušaitis Atvyko 
Kaunan

Washington, vas. 9 d. (Elta). 
— Vasario 7 d. Lietuvos Atsto
vas Maskvoje, Baltrušaitis, at
vyko Kaunan.

Nužudyta ministeris. Helsirig- 
forse, Suomijoj, nušauta Suomi
jos vidaus reikalų ministeris 
Ritavuori. žmogžudis tuoj su
imta. Spėjimą jį esant nesvei
ko proto.

Palestinos Tvarka
Londonas. — Kolonijų virše

nybė išdavė planus businčiai Pa
lestinos valdžiai. Iš Anglijos 
bus paskiriama vyriausias val- 
dininkas-komisijonierius ir vy
riausias komandierius. Bus su
daryta veikiančioji taryba iš 25 
narių, ji žiūrės vidujinius Pales
tinos reikalus. Palestinos vyrai 
nuo 25 metų amžiaus turės tei
sę balsuoti. Teismai bus žydų, 
Krikščionių ir Muzulmanų.

Italija atnaujino pačto sąry
šį su Rusija. Nuo vasario 15 d. 
galima siųsti ir telegfamus.

Nori Belgijos Kolonijų 
už Skolas Amerikai

Atlyginimui (Belgijos karinių | 
skolų Suvienytoms Valstijoms, 
kada Belgija negali pinigais at
mokėti, nekuriu nuomone yra, 
ji turėtų atiduoti savo kolonijas 
už tai, ir Belgija tup vieną to
kią koloniją, Kongo, Afrikoje, 
su daugiau 900,000 ketvirtainių 
mylių ploto ir 40,000,000 negrų 
gyventojų. Tą teritoriją Belgi
ja prisijungė sau 1908 metais.
/Berlino kongrese, 1885 met., 

kur dalyvavo ir Suv. Valstijos, 
nutarta po didelių valstybių už- 
žiura palaikyti Kongo Valstybę 
ir leisti jai vystytis į modernę, 
progresingą Afrikos šalį. Kon
grese dalyvavę valstybės parin
ko Belgijos karalių Leopoldą 
Kongo užvaizdą. Pagaminta tin
kama konstitucija, valstybė pri
imta į pačtų uniją, įsteigta mo
kyklos ir teismai bei atidaryta 
upe Kongo navigacija per 3,000 
mylių. Leopoldas rado ten kal
nuose vario ir ragino Ameriko
nus investyti jo išėmimui pini
gus. Tas atnešė daug pelno. Jis 
taipgi rado 400,000 mylių gumo 
medžių, aukso, sidabro, deiman
tų ir milijonus galionų paimu 
aliejaus tekančio į jūres, kurį 
buvo galima lengvai surinkti. 
Tas sugundė Leopoldą sulaužy
ti tarptautinį nustatymą ir jis 
pasiveržę Kongo po savo valdžia 
pasidarydamas žiauriu tos ša
lies monarku.

Akivaizdoj Kongo krašto tur
tingumo, o Belgijos .bankruto ir 
neilšgalėjimo atmokėti Suv. Val
stijoms karės laiku skolintų bi
lijonų dolarių Belgija turėtų 
atiduoti Amerikai Kongo kraš
tą. Santarvė skolinga Ameri
kai 11 bilijonų dolarių. Kitos 
šalis galės atmokėti nors nuo
šimtį, Belgija gi ir to neįstengs. 
Suv. Valstijos dar galėtų pridė
ti Belgijai, žinovai sako, $200,- 
000,000 Francuzijos karės noto
mis (pavesti Belgijai tokią dalį 
Francuzų skolų Amerikai). Tie 
pinigai, 'gaunami laiks nuo lai
ko iš Francuzijos, pagelbėtų 
Belgijai atsistatyti.

Sekime Jų Pavyzdį
Chicagiečiai, kurie sausio 

29 d. vienos valandos laiku, 
apie šimtas ypatų, sudėjo 
$1031 Liet. Politiniam Iždui, 
sukrutino'; visą Ameriką ir 
užinteresavo tuomi visus. 
Jų pradėtas “draiv” kaip di
delė viesulą šluojasi Į rytus 
ir judina visus prie darbo — 
prie svarbiausio šiuo mo
mentu Lietuvos žmonių gel
bėjimo darbo —ir ta audra 
palengva eidama atsilieps ir 
Lietuvoje. Amerikiečiai Lie
tuviai ! Dirbkite kaip dirbo
te Lietuvos gerovei! Stoki
te i eilę kovojančių. (Skai
tykit pusi. 6-tą delei ko rei
kia mums kovoti, straipsnį 
“Deklaracija”)^

Lietuvos Neprigulmybės 
pokilis Chicagoje bus vienas 
iš didžiausių pastarųjų lai
kų nuotikių ir be abejo su
judins visą Ameriką. Svei
kiname Chicagiečius!

“DIRVA”.

Naujas Kabinetas Ap
lanke Prezidentą

Washington, vas. 9 d. (Elta). 
— Vasario 6 d. Lietuvos Minis- 
terių Kalbinėtas in corpora (iš
vien) padarė vizitą Lietuvos 
Prezidentui. Vasario 8 d. nau
jas Kabinetas skaitė Steigiama
jame Seime savo deklaraciją.

Rusijoj norima sumažint ar
miją ant pusės. Trockis, kariu- 
menės ir laivyno komisaras, tam 
priešinasi. Trockio palaikytojai 
taipgi juokiasi iš Genoa konfe
rencijos. Jie dar vis nori teo
rijomis gyventi ir maudytis dar
bininkų kraujuose.

Pajieškojimai *
Jieškoma inteikimui svarbių 

žinjų —
Petras ir Juozas Kurtinaičiai.
Zenas Bagdonavičius, prieš ka

rę gyvenęs New Yorke, tar
navo S. V. kariumenėj.

Leonas Beisinas, gyvenęs Chi
cago, Ill.

Algirdas ir Eugenijus Gaveliai, 
gyvenę Brooklyn, N. Y.

Juozas Vanagas ir Frank Smith, 
gyvenę Detroit, Mich.

Mikolas šafarevičius, gyvenęs 
New Yorke.

Ona Stadelnikienė, gyvenus Chi
cago, Hl.

Nikolas Matukas arba Mikuto- 
vič-'Liesnievski, gyvenęs Wor
cester, Mass.

Adomas Stepanauskas, gyvenęs 
Chicago, BĮ.

Antanas Jurgio Valunta, Dauk- 
niunų k., Biyžų Pasvalio apsk.

Petras Liubavičia.
Kazys Antano Krasauskas, gy

venęs Ledford, BĮ.
Aleksandras Poškevičius ir Bro

nislava Poškevičienė, iš Šiau
lių miesto.

[Ferdinandas Daujotas, Liudvi
ka Daujotaitė, Marė Daujo- 
taitė Snider, ir Paulina 
jotaitė Vinklas, gyvenę 
Yorke.

Kazys Gričis (Gritis).
Meldžiama visų atsišaukti 

šiuo adresu:
Representative of Lithuania 

in America,
1925 F Street, N. W. 

Washington, D. C.

“Lietuvos 
tų Nr. 3-me

■Kameleonas yra toksai gyvu
lis jeigu' guli tarp žalių lapų tai 
yra žalios spalvos, jeigu guli ant 
pilko akmens tai esti pilkos spal
vos, jeigu guli ant rudo smėlio 
tai esti rudos spalvos, žodžiu, 
keičia savo spalvą prisitaikyda^ 
mas prie aplinkybių kuriose jis 
gyvena.

Tuomi pačiu vardu vadina 
tuos žmones kurie keičia savo 
pažiūras prisitaikydami prie gy
venimo kad laikyti savo globoje 
žmonių minias.

Krikščionįs-demokratai, eida
mi į Steigiamąjį Seimą, viliojo 

( darbo žmones — darbininkus ir 
ūkininkus pažadėdami jiems že- 

[ mės ir kitokių gerybių, bet da
bar, pasirodė, krikščionįs-demo- 
kratai labiau rūpinasi tiktai ku
nigėlių reikalais. Pirmiausia rū
pinasi aprūpinti žeme klebonus 
ir vienuolynus, palikdami jiems 
iki 150 hektarų žemės, o beže
miams ir mažažemiams duos 
tiek žemės kiek liks nuo dvari
ninkų ii- klebonų. Bažnyčios 
fondui nori atiduoti net ir.tas 
žemes ir namus kurie senų se
novėje buvo .įvairių vienuolių 
ordenų (jėzuitų ir kitų), o da
bar yra įkurta valdžios įstaigos 
(mokyklos, ligoninės ir kt.). ža
dėjo palengvinti gyvenimą .dar
bo žmonėms, bet iš tų pažadu-, 
nieko neišpildė, ir Darbą Fede- 
racija, darbininkų rinkta, pasi
rodė esanti krikščioni ų-demok- 
ratų tiktai “nesugriaunamas ar
gumentas”,. arba, teisingiau pa
sakius, pastumdėlė.

Bet artinasi rinkimai'] naują 
Seimą? Jau senu Jrrikščionių- 
demokratį vardu kunigai nega
lės paskui -ąąve avelių vesti. 
Dabar jie sulfurė naują “Kata
likų” organizaciją. Kunigų laik
raštis “Laisvė” visai nuo krik
ščionių-demokratų šalinasi. Pro
vincijos klebonai ir vikarų dau
guma nenori prisipažinti esą 
krikščionįs-demokratai, sako jie 
esą tiktai katalikai. Kiek ten
ka pastebėti iš Seimo krikščio
nių-demokratų darbų, jie labiau 
atsižiūri į katalikų kongreso nu
tarimus kaip į savo partijos. 
Reikia laukti kad rinkimuose į 
naują Seimą kunigai agituos už 
“Katalikų Sąjungą”, o Krikščio- 
nįs-Demokratai, Darbo Federa
cija, Ūkininkų Sąjunga bus prie 
Katalikų Sąjungos tiktai kaipo 
priedas.

Reikia .pažymėti, katalikai į 
savo kongresą kviečia ir Pažan
gos šulus, kaip Smetoną ir ki
tus, iš 'ko matyti kad su Pažan
ga, o per Pažangą su žemdir
biais, norima užmegsti kuoarti- 
miausių ryšių kad tokiu budu 
galima butų sudaryti didesnis ir 
stipresnis dešinysis juodas spar
nas ir pasekmingiau kovoti su 
kairiuoju.

METAMS
■ - - - $2.00

Dau- 
New

KAINA
Amerikoje -

(Pusei metų $1.00) 
Kanadoje - - - - .

('Pusei metų $1.25) 
Lietuvoje '- - - - -

(Pusei metų $1.50)

$2.50

$3.00

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

rikoj leidžiamų Lietuviškų 
Savaitinių Laikraščių.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

Youngstow.no


o DIRVA

PITTSBURG, PA.
Vasario 4'd. L. M. D. salėje 

buvo surengta prakalbos kokio 
ten sąryšio (turbut L, D. L. D. 
ir progresisčių). 'Buvo garsina
ma jog kalbės garsusis Bimba, 
bet kalbėjo Daubaras (žinomas 
daugbarškis). Pirmiausia jisai 
sakė kalbėsiąs apie badaujančią 
Rusiją, bet 'nuvažiavo nuo Ru
sijos ant Lietuvos, ir apie Rusi
ją kalbėjo visiems žinomą isto
riją kaip bolševikai -kariavo su 
visais ir visus -pergalėjo, ir kaip 
saulė laukus išdegino nuo ko 
dabar badu žmonės miršta — 
graudindamas 'klausytojus kad 
duotų dolarių. Kada jam kal
bant žmonės pradėjo atsiliepi- 
nėt, prakalbų vedėjas sakė būti 
ramiems, kaip pabaigs kalbą bu
sią galima statyt klausimus. Ne
gi kelsi trukšmą, kaip daro mu
sų “draugai"; reikia laukt tai 
žmonės ir laukia. Pertraukoje 
rinkta aukos, surinkta $25 su 
centais.

Antru atveju pasisakė kalbė
siąs apie moteris, bet kaip tik 
pradėjo ir vėl atsirado Lietuvoj, 
ir čia teko klerikalams ir tauti
ninkams už bonus, socialistų gi 
neužkabino .šitą sykį, na ir taip 
tęsėsi jo kalba. Jau buvo po 
vienuolikai nakties, dar jis kal
ba; žmonės pradėjo eit namon. 
Galų -gale užbaigė 'kalbėjęs. Nors 
gana vėlu, dar J. Virbickas pa
klausė: Kodėl Rusijoj vietoj ko
munizmo bolševikai pradėjo vy- 
kint kapitalizmą? čia Daubarė- 
lis sako jog kitaip ir negalima, 
nes ten smulkus ūkininkai ir tt. 
Antrą klausimą padavė: Kodėl 
komunistai pirmiau vadindavo 
buržujų uodegomis ir visokiais 
kitokiais vardais tuos kurie pa
sakydavo kad nei Rusijoj nei ki
toj šalyj negalima prievarta ko
munizmo įvykint, ir kam dabar 
jie vadinas komunistais? čia 
Daubaras sako nesuprantąs, ir 
komunistai niekad taip nesakę. 
Trečia, paklausta: Kodėl komu
nistai iki šiolei skelbės pasaulio 
piliečiais ir smerkė tuos kurie 
buvo šios šalies piliečiais, p ėjo 
balsuot, ir dabar patįs tveria 

> Darbinikkų Partiją ir liepia vi
siems prie jos dėtis, but pilie
čiais ir balsuot: kodėl taip tan
kiai komunistai savo teorijas 
maino? čia tai kalbėtojui buvo 
užgauta į skaudžiausią vietą: 
Daubaras liepia kreiptis į “Lais
vę”, ta, girdi atsakys, ir čia pa
šoko advokatu'kas A. Vestertas 
(žinomas svolačių autorius) ir 
kad pradės jis rėkt, čielą truk- 
šjną sukėlė, kad tuo turėjo vis
kas užsibaigt. žmonės net pra
dėjo gardžiai juoktis ir tokios 
rrrevoliuci-jonierių išminties.

Prakalbose Buvęs.

išspaviedojęs, ir paskui jie bu
vę sušaudyta; kad kabinetas 
esąs tik iš socialistų daugumo, 
katalikai tik du esą, ir dar ko 
jis neprikalbėjo: sakė tik mes, 
klerikalai viską Lietuvoj pada
rėm, tai mes katalikai Lietuvą 
atvadavom, socialistai yra niek
šai, judošiai ir tt. ir tt.

Klausant iš šalies į tokią kal- 
ką ir biskį nusimanant apie ar
timo meilę, -gaila darosi kad 
Garmus, ir dar kunigas, tik tiek 
žino apie artimo meilę; ko gi 
norėt geresnio iš tų žmonelių 
kuriuos jie kaip kipšai gundo? 
Gaila kad musų kunigėliai vie
toj meilės artimo ir vienybės 
sėja kerštą žmonių širdyse. Ka
da mes Lietuviai suprasim mo
kslą ir pasakysim tokiems Gar
niams kad mes nenorim jų keik
smų, jei nežino geresnių pasa
kų už pliovones?! Jis tiek gu
drus yra kad savo partijos blo
gų darbų nemini, kaip pav. Kun. 
Purickio šmugelių; gal rokuo- 
j-a kad valstybę, skriausti yra 
šventas darbas, kaip lygiai ir 
jam keikti tuos -kurie jam gal
vas nelenkia o -pasako į akis jų 
negerus darbelius.

Pasakysiu, visiems tokiems su
tvėrimams : keiksmu ir kerštu 
žmonių neapšviesit; velyk sten- 
gkitės patįs daugiau mokslo įgy
ti ir tikrai ęupras-ti Kristaus žo
dį. Tada, manau, nedrysite su
sikvietę žmones juos keikti ir 
monkiuoti. Visi ir paprasti žmo- 
neliai mato viens kitą ir mato 
jog nei vienas nėra mon-kė; ki
tokių minčių žmogus būdamas 
irgi nereiškia monkė. Mokslas 
turės išnaikint tokius gaivalus, 
tik, Lietuviai, daugiau skaity
kit gerus laikraščius ir tėmykit 
gyvenimą.

Sena Mergelė.

WORCESTER, MASS.
Sandariečių veikimas. Vietos 

A. L. T. Sandaros 16 kuopa tu
rės net tris parengimus. Vasa
rio 16 d. rengiama didelės pra
kalbos, kalbės “Tėvynės” redak
torius S. E. Vitaitis iš New Yor- 
ko. Vėliaus rengiama vakarie
nė su programų- ir kalbėtojais. 
Na o prieš Velykas manoma su
lošti 4-rių veiksmų komediją 
“Inteligentai”. Mat vietos San- 
dariečiai vis. po biskį žengia 
pirmyn, ir daugiau veikiama.

Pastarame kuopos susirinki
me nutarta kad po kiekvieno su
sirinkimo butų vedama diskusi
jos. Diskusijoms temą paskiria 
kuopos valdyba, ir tą paskelbia 
savo organe del supažindinimo 

[kuopos narių iškalno. Ateinan
čiam susirinkimui paskirta dis
kusijoms tema: “Ar verta San- 
darieviams bendrai veikt su kle-

BROOKLYN, N. Y.
Išsipildė abejonė. Kai maža 

buvau man sakydavo kad yra 
velnias su ilga uodega ir juodas. 
Bet aš vis. svajodavau: kur jis 
yra kad jo negalim matyti, nors 
apie jį visokių pabuklių prišne
kėta ir dabar tebešnekama. O 
aš vis teiravaus: kur jis kad 
niekaip jo negalima matyt." f •

Bet (dabar jau žinau kur yra 
velnias ir kaip jis išrodo: jau aš 
persitikrinau ir galiu' visiems 
pasakyti, kurie norit žnot. štai 
klausykit.i Velnias visai nėra 
juodas ir be uodegos, tik toks 
pats žmogus kaip visi, tik labai 
dar panašus į laukinį ir dar ne- 
apsišvietęs fanatikas. Na ir 
tų pekliškų ponų vietą užima 
nekuriu musų partijų vadovai: 
to niekas neginčys. Pavyzdin, 
klerikalų' partijos vadai, kaip 
garsusis Garmus ir jo sėbrai: 
jie tą darbą varo — taip siundo 
ir gundo žmones viens ant kito 
kad jau ir keplos didysis vieš
pats geriau negalėtų.

Pavyzdis iš prakalbų kurios 
čia atsibuvo sausio 29 d. Kal
bėjo Kun. Garmus. Tai biskį iš 
jo kunigas: galima pavadinti ir 
Kristaus inpėdiniu ir už gabu
mą apdovanoti medaliais. Tai 
tikrai iš katalikiško universiteto 
išėjęs vyras. Tik jau bedieviai 
gėdijasi taip keikti ir pliovoti. 
Kaip jis ėmė keikt socialistus, 
bolševikus tai net baugu pasi
darė but salėj. Paskui kaip ėmė 
girtis kaip gerus darbus daręs 
Lietuvai, kaip tris bolševikus

VĖL milijonai chicagos lietuvių 
PINIGŲ VĖJAIS NUĖJO

Chicago, vas. 14 d. — Poli
cija j ieško J. Ilgaudo, P. žil
vičio, A. Retausko, A. Lebec- 
ko (buv. “Naujienų” zecerio) 
ir kitų Lietuvių tvėrusių ir ve
dusių “milijonines korporaci
jas” ir rinkusių'iš Lietuvių pi
nigus. 

* * *
Pereitą vasarą Chicagoj tūli 

Lietuviai agentai surinko daug 
žmonių pinigų ir su jais dingo. 
Apie tai rašė Chicagos “Nau
jienos” ir “Dirva”.

Dabar vėl kokis- ten R. J. 
Bischoff, irgi Chicagoj, pagar
sėjęs kaipo Chicagietis “Ponzi”, 
trusėsi musų Lietuvių tarpe rin
kdamas pinigus ir žadėdamas 
didelius uždarbius. Bet jis su- 
bankrutijo nunešdamas žmo
nėms apie penkis milijonus do
larių.

Bet ar laikraščiams rupi ap
saugot visuomenę nuo tokių ap
gavysčių ? Ne.

Ten pat .Chicagoj ’Naujienos’ 
garsina kokią ten naujai tveria
mą kompaniją; tas skelbimas 
tilpo “Keleivyjė” irgi. Ar tie 
laikraščiai rūpinasi darbininkų 
gerove? Juk tie dideli skelbi
mai atsišaukia į darbininkus dė
ti paskutinį savo skatiką, žadė
dami dvigubai atlyginti. Šim
tas dolarių už šimtą — ir trum
poje ateityje — garsinimai ža
da.

Nauja Chicagiškė stebuklinga 
kompanija rodos yra Lietuvių 
organizuojama. Kas žino ar 
ji turi gerus tikslus ar ne — 
tas priguli ant kiek Illinois tie
sos velija tokioms kompanijoms 
veistis, vienok žadėti tūkstanti
nius atlyginimus yra prasižen
gimas.

Patariame Lietuviams nedėti 
pinigų į jokią “stebuklingą pi
nigų dirbimo” kompaniją, kuri 
nežada teisingą .pelną, bet tie
siog “darymą milijonų” dolarių. 
Jau desėtkai metų kaip Ameri
kos Lietuviai yra mulkinami, ir 
vis dar atsiranda kišančių savo 
pinigus į tokias balas į kurias 
paskui žiūrėdami tik apsiašaro
ja ir vėl turi pradėti dirbti per- 
naują.

Spekuliantų buvo ir bus — ir 
jie gaudys žmonių dolarius ko
lei bus kam pinigusi duoti.
Kokie Bizniai Geri, Kokie Ne.

Bizniai yra skirtingi, skirtin
gas iš jų pelnas, dar skirtinges- 
nis jų pasilaikymas. Teisingi 
ir užtikrinti bizniai yra yra pa
našus kaip Chicagiečiai žino, 
Universal States Bank; Baltic 
States Bank New Yorke, paskui 
Building and Loan ir Savings 
and Loan Draugijos, kokios vei
kia Clevelande ir kituose mies
tuose. Tų įstaigų negalima ati
daryti iki valstijos nebus užtik
rinta. Svarbiausia tas, kad val
stija neužtikrina jų iki nesudė
dama tam'reikalingas 'kapitalas

Kitokios įstaigos, išdirbimas 
kokių nors daiktų ar produktų, 
ar manymas kuomi nors preky
bą varyti, yra gryna spekuliaci
ja ir į jas žmonės darbininkai 
neprivalo pinigų dėti.

Kad nesuklaidinus skaitytojų, 
patėmijame jog yra pasekmin
gų biznių ir šalip bankų ar tau
pymo draugijų; milijonai mili
jonų pelnų padaryta iš įvairiau
sių biznių; bilijonai pinigų su
dėta į įvairias korporacijas ir 
jos padarė šėrininkus kapitalis
tais. Bet tokie atsitikimai yra 
reti kur sudėti darbininkų pi
nigai butų atnešę naudą. To
kias kompanijas susitvėrė tik 
kapitalistai ir jie jas tvarkė sa
vo naudai, o ne pasinaudojimui 
iš žmonių. Ir iš tokių šiandien 
atsiranda bankrutijančių, poka
rinėse aplinkybėse atsidūrusių.

Darbininkams .neapeina kad 
kas ten pasidarė milijonus už 
vieną šimtą dolarių. Milijonai 
darbininkų tokiu budu jau mi
lijonus dolarių prakišo, vis pa
klausydami ‘tūkstantinių pelnų’ 
prižadų. Laikas paliauti klau
sius tokių gražiai skambančių 
tūkstančių pelnų už jūsų dešim
ties dolarių šėrą. Kurie nori to
kių pelnų tegul patįs susideda 
pinigus ir paskui pastoja kapi
talistais. O jei nepasiseks tai 
tik jie patįs nukentės, bet ne 
darbininkai. Chicagietis.

BALTIMORE, MD.
J. Butėno koncertas. Kaip 

jau Baltimoriečiai laukia, vasa
rio 25 d., nedėlioj, Lietuvių sa
lėj, čia atsibus plačiai žinomo 
Amerikos Lietuviams daininin
ko Jono Butėno koncertas. Sy
kiu su juo dalyvaus ir p. Butė
nienė, gabi solistė, ir keletas ki
tų. Butėnas šiame mieste dar 
niekad nedainavo, todėl žmonės 
labai užsižingeidavę. Ir neapsi
riks, nes Butėnas yra vienas iš 
pirmaeilių Lietuvių dainininkų, 
dainuoja labai stipriu basso, ir 
jo dainavimas klausytojus žavė- 
te 'žavi.

Koncertas prasidės nuo 8 v. 
vakare (851-53 Hollins St.)

Girdėjęs.

MOTINYSTE IR 
KŪDIKYSTE .

Amerikos moters-motinos rei
kalauja vis daugiau apsaugos 
del savęs ir savo kūdikėlių. Vi-I 
su šalių valdžios ir turtuoliai

LAWRENCE, MASS.
Vasario 5 d. čia atsibuvo M. 

Petrauską 'koncertas Lietuvių 
Klubo salėj. Petrauskas ir Po
ciai savo užduotis atliko labai 
puikiai, jie net "po kelis sykius 
buvo plojimų iššaukiami pakar
toti. Labiausia publiką žavėjo 
O. Pocienės balselis. Publikos 
buvo pusėtinai, tik gaila kad at
silankė ir tie kurie nemoka va
karuose ramiai, užsilaikyt. Bet 
tam priežastis žinoma — tai 
yra munšainė arba baltakė, ji 
jiems protus sugadino. Ne tik 
vyrai atėjo prisimaukę, bet, di- 
deliausiai savo gėdai, buvo ir 
moterų baltakės prisitraukusių.
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rikalais Lietuvos valstybės rė
mimo reikale?”

Taipgi kuopos veikiantis ko
mitetas nutarė šaukti speciali 
kuopos narių susirinkimą del 
pasikalbėjimo tolimesniam or- 
ganizativiam veikimui. Komi
teto nariai planuoja didelį “new 
members drive”! Valio! Dar
ban. Reporteris.

Atvyko Dainininkas Butėnas. 
Dainininkas J. ‘Butėnas pribuvo 
i Worcester! ir pradės darbuo
tis prie Aido Choro. Butėno 
pribuvimas į musų koloniją ap
sigyvenimui yra labai pageidau
jamas, nes visgi Butėnas pabus 
čia tūlą laiką, o tuom taupu be 
abejonės jis palinksmins Wor- 
cesteriečiu's savo puikiomis dai
nomis.

Butėnas čia galėtų rasti pla
tesnę dirvą (tarpe vietos dailės 
mėgėjų jaunimo, bet kada jis 
yra pristojęs prie Aido Choro, 
kuris susideda iš bolšųjų, netu
rįs intekmės tarpe vietos Lietu
vių, nei chore jaunimo, vien tik 
susenėjusias bobas, tai abejoti
na ar Butėnas ras sau apetito 
lavinti Aido Chorą. Antra, vie
tos bolševikų yra mažos pajie- 
gos, vargiai jie įstengs Butėnui 
atlyginti ką žadėjo už jo darbą. 
Lauksime, pamatysime kas bus 
iš Aidiečių. Man rodosi kad Bu
tėnas, kaipo dailos mėgėjas, 
vargiai sutiks dainuoti politines 

• Rusiškas dainuškas, kas vietos 
Lietuviams netinka.

Reporteris.

ir iki tam kapitalui saugoti nė
ra žmonių tokių kurie gali at
sakyti savu kapitalu už tai ką 
jie imasi. Tos įstaigos bet gi 
nežada “stebuklingų pinigų dir
bimo”, o tik tam tikrą nuošimtį 
iš sunkiai uždirbamo pelno, pa
gal biznio sekimosi.

Į tokias įstaigas padėti taupy
mui žmonių pinigai irgi buna 
apsaugoti (tik. reikia saugotis 
privatinių “bankų”, kokių dar 
nekuriose valstijose yra).

Kitas dalykas. Kažin kas pa
sidarė ir musų komunistėliams 
kad ir jie tame koncerte dalyva
vo. Komunistės darbavosi, ge
rai, salėj žmones sodinėjo į vie
tas, programus dalino ir tt. Tas 
atrodo keista, nes jie žino jog 
gerb. Petrauskas yra tautinin
kas ir 'koncerte nedainavo “Ru
sija mieloji”, bet minėjo Lietu
vą, podraug visos dainos buvo 
tautiškos, o ne revoliucijoniš- 
kos. Lawrencietis.

'yra net įstatymus išleidę apsau
gojimui kiaulių ir šunų nuo ko- 
leros, karvių nuo džiovos, pasky
rę pusėtinas sumas pinigų kad | 
reikale galėtų pagelbėti minė-1 
tiems gyvuliams, kas yra pa
girtinu darbu. Bet tos pačios 
valdžios nei maž nesirūpina apie 
lygų apsaugojimą žmonių-moti
nų ir kūdikių nuo mirimo, kur 
motinos turi mirti delei stokos 
būtinos pagalbos laike gimdy
mo ir iki pasveikimo, o kūdikiai 
turi mirti ir tiktai del stokos 
pagalbos pradžioje kūdikystės, 
ir paskiau del stokos maisto ir 
reikalingos priežiūros.

New Yorko valstijoje 1920 
metais mirė 1406 motinos nuo 
gimdymo, arba po 13 nuo tūk
stančio. Kūdikių gi mirė 20,238 
arba po 86 nuo tūkstančio. Jei
gu tos motinos butų turėjusios 
reikalingą pagalbą ir priežiūrą 
laike gimdymo ir pasveikimo, 
jos nebūtų mirusios. Kūdikiai 
gi vėl jei butų turėję reikalingą 
priežiūrą ir maistą, irgi nebūtų 
mirę. Gimdymas nėra liga o 
tiktai išsivystymas-evoliucija,'ir 
nei viena gimdytoja neturėtų 
nuo to mirti. Kūdikius gi gim
dyti ir su jais tręšti žemę yra 
daugiau 'kaip beprotystė, jau 
neskaitant motinų sopulių ir lai
dojimo išlaidų. O kiek kainuo
ja valstybei užlaikymas tų tūk
stančių našlaičių kurių mielosios 
motinėlės turėjo 'bereikalo mir
ti ? 'Lėšos užlaikymo prieglau
dų galėtų būti padalinta moti
noms, kurios savo vaikelius au
gintų ir jais pasidžiaugtų, lygiai 
ir nauda butų pačiai valstybei.

Protestą prieš mirimą gimdy
vių ir kūdikių pirmiausia pakė
lė motinos Francuzijoje, pareik
šdamos kad jos 'gimdys vaikus 
tiktai turėdamos valstybinę už- 
žiurą kiekvienai motinai, ir au
gins vaikus, savo pasidžiaugimui 
ir. reikalams, ir negimdys “mai
sto kanuolėms” kurio labai gei
džia valdonai ir kapitalistai, ir 
todelei Francuzijoje kas metai 
yra daugiau senų mirimų .negu 
gimimų, abelnai imant. Pas
kui Francuzijos motinas pasekė 
ir kitų šalių motinos, kurioms 
pritarė ir vyrai idealistai-ekono- 
mistai, kad negimdyti vaikų 
idant tuojau juos laidoti, neati
duoti kapitalistams kad juos 
žudytų ir sužeistus motinoms 
grąžintų, ir tokios idėjos obal- 
sis yra po visą svietą pasklidęs, 
tai “Kontrolė Gimdymo7.

Tamsiose katalikiškose šaly
se, motinos net džiaugiasi gim
dydamos ir laidodamos savo kū
dikius, tikėdamos 'kad nekaltos 
kūdikėlių dvaselės eina stačiai 
dangun ir liaupsys Viešpatį per 
amžius. Sveikos apšvietos to
kioms motinėlėms reikia.

Jie va Mik.

GERB. SPRAGILAS APIE 
PAVASARĮ

Nors dar anksti apie pa
vasarį mislyt, ale žinai kad 
jis tuoj ateis tai ir pradedi 
visokius apdūmojimus.

Su pavasariu žmogus pri
simeni ir pirmas musų ro
jaus gyvenimo dienas, ir ap
gailestauji kad taip stojosi 
kaip neturėjo būti, ir taip 
atsitiko kaip pies dabar ne
norėtume; Ba kaip pavasa
ris ateina reikia mislyt apie 
žagrę, apie akėčias, apie dal
gį ir kitus galus, kurių pir
mą gyvenimo dieną gerb. 
Adomui nereikėjo.

Paskui kai pamisimi, ro
dos 'butų buvę geriau jeigu 
rojuje nebūtų buvę pavasa
rio, nebūtų galėję susprogt 
ir sužydėt Obelės, nebūtų už- 
simezgęs tas .obuolys 'kurį

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

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

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

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

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

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

paskui gerb. Jieva nuskynė, 
ir Adomui po šiai dienai ne
būtų reikėję mirt ir mes bū
tume galėję laimingai ir lin
ksmai sau su savo pirmu tė
vuku po rojų vaikščiot ir 
jam jo ilgą barzdą šukuot.

Aš nekaltinu gerb. žalčio 
kuris musų pirmą mamą su
gundė obuolį skint: nebūtų 
buvę pavasario ir nebūtų tas 
obuolys užaugęs, ir Jieva 
nebūtų intraukus mus į to
kius rūpesčius kurie dabar 
ateina pavasarį suuodus.

’ Nebūtų reikėję mums nei 
sėti nei pjauti ir butume 
gyvi, ir galėtume visi sau 
su savo šonkauliais laimin
gai po rojų gaudytis ir bo- 
vytis kaip vaikai.

Dabar paliko tik ašarų 
pakalnė, o ant kalno niekam 
nepasiseka užsikrapštyt.

Prakaitu kaktos Savo da
bar turim valgyt duoną ir 
tos ne visiems užtenka.

Katrie turi daug žemės 
patįs nemoka art, o kurie 
nori art neturi ką. Katrie 
aria kitas jų užartą ir pa
sėtą naudą pasiima, o kat
rie pasiima patįs vieni su
ėst neįstengia.

Vieni pasistato daugybę 
laivų, bet patįs jais nevaži
nėja, o kurie norėtų nors į 
Ameriką atvažiuot savo lai
vo neturi ir vargu ant sve
timo užsiperka.

Vieni pridirba eilių eiles 
traukinių, patįs juose nesi
važinėja, kitiems nors į Chi- 
cagą nuvažiuot reikia ant 
tikieto kelias savaites dirbt.

Vieni turi didžiausius pa- 
locius ir miega tik viename 
kambaryje, o kitiems kurie 
turi daug galvų miegojimui 
netenka nei paprasto name
lio.

Vieni turi krūvas pinigų, 
su jais nieko neišdaro, o ku
rie galėtų išdaryt — jų vi
sai neturi.

O kas tam viskam kaltas, 
gerb. mano pamokslų klau
sytojai?' Ar ne ta obelė ant 
kurids užgintas vaisius au
go?

Ant svieto meilės irgi nė
ra, ba gerb. Jieva pirmutinė 
pradėjo Adomą muštravot 
ir neklausyt. Ir šiandien

Keno čia kaltė? a?
Kad ta obelė butų |pirm 

susprogimo išdžiūvus, tai 
bent daJbar vyrai turėtume 
rojišką gyvenimą. Nebūtų 
kam bartis kada ženoti, ne
būtų kam viliot kolei dar be 
pačių, ir nebūtų reikalo pir
kinei nei .Kalėdų dovanas, 
nei kitaip gerintis, už ką 
paskui yisą amžių tik barnį 
girdi. Nereikėtų pirkinei 
žiemą šiltų kailinių, vasarą 
kiaurų je'kių ir šilkinių pan- 
čiakų, užtektų ant dienos po 
platų lapą nuskint ir atnešt 
jai apsirengt kada rengiasi 
eit pas kaimynes pasikalbėt.

Visos mergos butų vieno
kios ir nėbutų baimės pasi
imti sau tą 'kurią nori. Da
bar yra tai kai Žydiškas ta- 
voras: iš viršaus graži, o iš 
vidaus — kai košė, tai yra 

[proto minkšto kai košės, ir 
su ja rodos negauni. Dabar 
vienos sutvertos vyrams pa- 
šposauti, bet ne mylėti ir ne 
ženytis; kitos sutvertos ge
ros šeimininkės, bet nežinai 
kurios, ba ant kaktų nepa
rašyta. Trečios sutvertos 
mylėti ir gyventi — bet iš
sirink tu žmogus iš visos 
daugybės tokią kurios no
rėtum.

Ir taip visur ir po visą 
svietą, štai gerb. Kudlius 
iš Lietuvos kaip apie jas sa
ko:

VIKTA IR KITOS
Vikta pikta, apgaulinga — 
Į jos butą suvis neik;
Jei ineisi buk protingas, 
Apsisuk, atgal išeik.

Ji apsukri kai lauputė, 
Tavo mintį sužinos; 
Pasigriebus ilgą samtį 
Gerai kailį išvanos.

Kasdie pyksta, vaikus plaka, 
Pasiputus kai ežys,
Iš piktumo net patrakus, 
Ėda vyrą kai žaltys.

Gal, sakysit, tokiai Viktai 
Kad nusuktų kas ragus 
Tuoj pereitų jos piktumas 
Ir gal žmogus iš jos bus/“ 

Bet ar viena tokia Viktė? 
Tik pats savęs pasiklausk; 
Susiprasi, pasakysi:
O jus, bobos! Biesas trauk!

Visos tokios, užsiėdę: 
Rožė, Juzė, Agota, 
Išsijuosę vyrus ėda, 
Nors ir mažos, kai višta.

Pakol jaunos, netekėję, 
Linksmos, meilios, angelai; 
Apsivesi — pamatysi 
Kokie y r’ iš jų galai.

Tuoj bematant atsirasi
Prie bedugnės, ant kalvos, 
Ir jos meilę greit prarasi, 
Kai raus plaukus nuo gal

vos.
Kudlius.

O del ko šitaip stojos? A? 
Ar nereikia nusiminti pava
sarį pajutus, ar nereik ap- 
dumoti visas savo bėdas ant 
šios ašarų pakalnės kurias 
užtraukė gerb. Jieva perką- 
sdama obuolį. Kad nors bū
tų sugraužus kaip reikia, ne 
taip ir pikta butų. Ot bile 
tik savo užsigeidimo pasie
kė. Nors visi poetai rengia
si su džiaugsmu apdainuot 
atgimstančią (gamtą, ale aš, 
gerb. Spragilas, persergsčiu 
vyrus nuo džiaugsmo, ba ir 
jus gali tokia pagunda vasa
ros metu ištikti kaip ištiko 
gerb. musų tėvui Adomui, 
ba vasarą visur obuoliai au
ga.

turbut musų moterims žal
čiai i ausis kužda kad su

“DIRVA” ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mą

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

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c.
REIKALAUKIT “DIRVOJE”

jomis vyrai rodos negauna, 
nors jos yra tik vyrų šon
kauliai.

Nežiūrint koks didvyris 
busi, kiek prakalbų prisaky
si, kiek knygų prirašyti ir 
kiek laikraščių priredaguo- 
si, nežiūrint kaip tave kiti 
žmonės ir bobos ir mergos 
gerbs, tavo pati tave vadina 
tik paprastu žodžiu “tu”.

DPU RICHTER'S
TPAIN- . 

fcPELW

r Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geros gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expcllerio, kuris yra seuudrau
gu daugelio šeimynų. ■ Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažeu- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie- 
koso arba pas.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 41h St. 

Brooklyn. N. Y.
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KETURIŲ METŲ SUKAKTUVES
T .AI Skamba per amžius 

■L-/ šie žodžiai garbingi, lai 
žadin prie darbo visus, lais
va ir laiminga Tėvynė mus 
bus:

Abraomas Lincoln
Vasario 12 d. buvo gimtadie

nis didžio Amerikos •— ir pasau
linės — istorijos žmogaus, Ab
raomo Linkolno (Lincoln). Tas 
didis vyras, vergų išliuosuoto-

Lietuva, Tėvyne musų, 
Tu didvyrių žeme, 
Iš praeities Tavo sūnus 

. Te stiprybę semia.
Tegul Tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba Tavo naudai 
Ir žmonių gerybei.
Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina;
Ir šviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

Linkolnas buvo 16-tas Suvie
nytų Valstijų prezidentas, va
dovavęs administraciją Civilės 
Karės laiku. Jei ne Linkolnas,

( gryžti namon ir su trubos pagal
ba šauki gončus iš medžioklės, 
tai ir aklasis skalikas eina prie
šais medžiotoją, ir vizgindamas
uodegą gerinasi ir laukia užmo- jas, gimė vasario 12 d. 1809 m. 
kesnio, — mat ir jis medžioklė- Kentucky valstijoje, 
je “dalyvavo”.

Panašų aklą (skaliką turi ir 
tamsieji Amerikiečiai Lietuviai. 

[Tas Amerikiečių Lietuvių aklas
skalkas yra Tautos Fondas, kuris vėliau už tai tapo nušau- 
Rin'ko aukas Amerikoje 'Kun. tas (balandžio 14 d. 1865 m.), 
Laukaitis mokykloms—■ T. Fon- Suv. Valstijos butų likusios pa
das: au-kų, au-kų, man-man, | sudalinusios ir vietoj vienos ga- 
au-au-au! Rinko Kun. Mironas' linges valstybės .butų buvę dvi, 
— T. Fondas au-au-au. Rinko Į gal nuolat besikivirčijančios, 

j R. Kryžius — T. Fondas: au-au-

irTik vienybė, tik meilė 
pakanta žmonių savo tarpe 
tautas palaiko gyvas ir lei
džia joms žydėti ir kilti.

Lai išnyksta iš musų tar
po visi ardytojai vienybės,, 
visi kėlėjai nesutikimų ir ne- 
apikantos. Lai užima veiki
mo vairą tie kuriems rupi 
tautos vardas, žmonių gero
vė ir apšvieta.

Lai kitų šalių 'betvarkė ir 
vadų klaidos — ir musų pa
čių klaidos praeityje — bu-j 
na mums pamoka, ii- tada 
Lietuva per amžius gyvuos 
ir jos vaikų vaikai kas metai 
džiaugsmingai galės jos Ne
priklausomybės Dieną minė
ti, kaip dabar mes.

Linkolnas nukentejo už savo 
i au! duokit man, aų-au-au. Svar- idėjas — arba už žmonijos lais- 
biausiu reikalu — Lietuvos uni- vę. Jis pripažino lygybę baltų 
versitetui — J. M. žemaičių Vy-|h" juodų žmonių. Jo minčių lai- 

I skupas Karis kreipiasi į Ameri-jkčsi šiaurinės Valstijos, bet pie- 
ikos Lietuvius klebonus, o Tau-Į tinęs spyrėsi kad negrai po sė
tos Fondas: duokit au-au-kas 
man, au-au-au-, 
riu T. Fondui, au-au-au.

novei vergautų ir butų gyvulio 
pusę aukų ski- vietoje. Pabėgę į šiaurę negrai 

Vys- rasdavo prieglaudą. Kada šiau- 
kupas Karis, Kun. Petkus, Kun. rinės valstijos aprinko Linkol- 
Milukas, Kun. Janušas anarkis- j na prezidentu, pietinės kelios 
tai, au-au-au.

Vertas yra užmokesnio aklas 
gončas kuris medžioklėje pame
tė regėjimą; bet kokio užmo
kesnio yra vertas T. Fondas 
kurs prašvilpė-pralėbavo 600 
tūkstančių dolarių musų vargšų 
darbininkų sunkiai uždirbtus ir __
Tėvynės labui aukotus pinigus? ku.

Štai yra priežastis del ko visi 
katalikai turi aukauti T. Fon
dui ir “kultūros vajui”.

atsimetė, išsirinko sau kitą pre
zidentą, ir paskelbė šiaurinėms 
karę. Tada Linkolnas buvo tas 
kurio reikėjo šioje šalyje palai
kyti vienybę, nors tai prisiėjo 
atsiekti per karę.

Jis niekad netroško garbės, 
nesiskaitė vadovu, bet darbinin- 

Net baigiantis savo termi
nui, draugams jis sakė: “Po to 
aš vėl liksiu niekam nežinomas”.

Bet stojosi kitaip. Jis paliko

žinomas — ir žinomas ne kaipo 
narsus karininkas ar kitokia 
smarkuolis, bet kaipo taikos ir 
liuosybės apaštalas, rašytojas, 
prakalbininkas ir teisių žinovas. 
Po pirmo termino tapo išrinktas 
antram, jau po karei, bet tą pat 
pavasarį turėjo užbaigti savo 
gyvenimo dienas.

Linkolnas paėjo iš biedniau- 
sios šeimynos, gimė ir augo gi
riose, dirbdamas su .savo tėvais 
laukuose, kirsdamas medžius gi
rioje; neturėjo progos mokyklon 
įeiti, bet gavęs knygą-kitą namie 
mokinosi. Palengva, dienomis 
dirbdamas o naktimis mokyda
vosi savo namuose, jis lavinosi 
teisių pažinime, vėliau toje ša
koje įgavęs pažymę.

Jo tėvas buvo bemokslis giri
ninkas. Jo motina mirė jam dar 
kūdikiu esant. Būdamas devy
niolikos metų, turėjo tik vienų 
metų mokyklos mokslą. Mylėjo 
skaitymą ir skolindavosi knygas 
sau nuo žmonių iš visų apielin- 
kių per penkiasdešimts mylių 
aplinkui. Dvidešimts penkių me
tų amžiaus budavas, savo apie- 
linkės žmonių buvo išrinktas į 
valstijos legislaturą. Tai buvo 
pradžia jo politiškos karjeros. 
Šiuo laiku jau buvo persikėlę į 
Illinois valstiją.

Vykstant į Springfieldą už
imti savo vietą, turėjo skolintis 
pinigų ant drapanų, taip buvo 
biednas. Tuo laiku teuždirbda
vo po $4 savaitėje.

Net prezidentu likus, Linkol
nas buvo daugelio nekenčiamas, 
klaidingai suprastas, iki nepasi
rodė reikalas, iki neatėjo kritiš
ka valanda — likimas ar žuvi
mas valstybės kuri jau buvo in- 
ėjus į platų gerovės ir pasekmių 
kelią.

‘Mirtį Linkolnas sutiko teatre, 
Washingtone, laike perstatymo.

DU BAILIU
KOMEDIJA VIENAME AKTE 

Labich — Vertė Šeinis.

(Tąsa iš pereito num.)

Turauskas: — Nagi?
Cecilija: — Ar tu jį myli?
Turauskas: — Jis yra žavėjantis

KARELIJA — MAŽ. 
FINLANDIJA

KARELIJA, arba teisingiau
Rytinė Karelija, kur bolše-j 

vikų kariumenė kovojo už palai
kymą šios paskutinės iš Rusi
jos vienučiu jieškančiu liuosy-Į . . . . 
bes nuo Sovietu valdžios, sekan- . ,I cion cn I t

Melagingu Kelių —
Po Chicagiečių -tautininkų su

važiavimo ir konferencijos, ka
me dalyvavo A. ŠL. T. Sandaros 
Prezidentas V. K. Raškauskas, Ičiai apibudinama mums prisius-j 
iš New Yorko, ir Lietuvių Po
litinio Iždo narys K. S. Karpa
vičius, iš Clevelando, musų kle
rikalinė spauda, kai akla višta, 
užsimerkus -suriko: “Tautinin
kai surinko tik $16!” Tą ler- 
mą pirmiausia paleido “Drau
gas”, kada jo pašonėja taūtinin-1 tinė Karelija, dabar politiškai 
kai surinko net $1031.00.

Tie $16 suviršum buvo 
rinkta tik lėšų padengimui 
rengtų prakalbų.

Visur ir visada musų kleri
kalai išlenda su savo krikščšio- 
niška dora: Kad ir meluoti, bile 
tik sau ant naudos.
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tame buletine iš. Washington, D. L 0\ c 
C., raštinės National Geographic l.°I čii Society:

“Jeigu rimti rubežių klausi
mai galima butų išrišti papras
tu įbudu panaudojant įrodantį 
vardą”, sako tas buletinas, “Ry- 

i tinė Karelija, dabar politiškai 
dalis Rusijos, butų priskaityta 
prie Finlandijos. Kadangi Fin- 
landija (tai yra vardas pridėtas 
išlaukinių prie to ką Finai vadi
na Suomiai) reiškia ‘žemė pa
lių arba pelkių’, ir Rytinė Ka
relija turi tiek pat pelkių ir ba
lų, atsižiūrint jos didumui, kaip 
ir jos vakarinė kairfiynė. Nežy
mioji rubežinė linija tarp Rusi
jos ir Finlandijos eina tiesiog 
per daugybę pelkių ir upių ir 
tik keletoj iš 800 ar daugiau 

Į mylių rubežius tesupuola geo- 
| grafiškai nustatytoj linijoj.

“Ant kiek šita įsivaizdinama 
linija padalina geografišką pa
dėtį, ji taip pat padalina tos pa
čios rasės žmones. Rytinė dalis 
Finlandijos tankiai vadinama 
Karelija, ir todėl tai 'gretimoji 
Rusiška teritorija yra pasižy
mėjus kaipo Rytinė Karelija. 
Taip gi rytinės Finlandijos gy
ventojai yra vadinama Karelie
čiai ir yra vieno kraujo ir tra
dicijų kaip Rusijai prigulintie- 
ji Karelijos žmonės. Tiesa, Ru
siška Karelija, laisva nuo Šve
dų intekmės kuri daug reiškė 
nustatymui Finlandijos kultū
ros, ir didumoj užleista ir atsi
likusi po Rusija, išlaikė tyres
nius senovinius papročius Finiš- 
kos rasės. Iš Rytinės Karelijos 
buvo surinkta nekurios iš svar
biausių senovinių giesmių, gie
dotų gentkartė iš gentkartės, 
kurios sudaro didžiąją Finišką 
epiką, vadinamą Kavala, stovin
čią kaipo ■vieną iš didžiausių jų 
rasinių epikų.

“Daug pirmiau negu Slaviški 
I Rusai danginosi vakarų linkui 
prie (Baltiko Kareliečiai buvo ap
gyvenę dabartinę Rytinę Kareli
ją, teritoriją į rytus nuo Onega 
Ežero ir Baltųjų Jūrių, ir šiaur- 
linkui prie Arktiško Okeano. Jie 
buvo taipgi užgyvenę visą sritį 
kurioje St. Peterburgas buvo 
pabūdavote; ir akmenįs to di
džio miesto buvo sukrauta di
dumoje imtinių nelaisvėn Kare- 

Kuomet po medžioklei j liečiu sugautų Petro Didžiojo

su- 
pa-

Kodėl Purickis Užsiliko?
Buvęs Lietuvos užrubėžinių 

reikalų ministeris Dr. Purickis, 
po sugavimo šmugeliaujant, iš-i 
sispaviedojo sekančiai: “Eida
mas ministeriaut aš išgavau su
tikimą kad tą vietą užimsiu ne
daugiau kaip per tris mėnesius, 
ir pasitrauksiu kada man pa
tiks”.

Bet Dr. Purickis, eidamas už- 
fubežių ministerijon, dar neži
nojo 'kad ’ta vieta yra geriausia 
šmugeliui varyt užtai sakėsi jo
je bus tik tris mėnesius. Suži
nojęs dalyką, ministeriu pasili
ko daugiau kaip tris mėnesius, 
antgalo dar reikėjo jį atstatyt.

‘‘Aklas Skalikas’ ’
“Vanagas” No. 18-me sako:
Aš, kaipo profesijonalis me

džiotojas, iš prityrimo gerai ži
nau skalikų (gončų) .paprotį, 
mokslą ir prigimtą. Abelnai sa
kant, skalikas yra brangus ir 
naudingas šunelis, — tik, žino
ma, ne zuikiui bet medžiotojui. 
Praleidęs čion sveiko skaliko 
prigimtį, mokslą ir papročius, 
pasakysiu jums vien tik apie 
aklo skaliko paprotį. Nugirsta] 
aklas skalikas kad jo■ sveiki 
draugai (gončai) skalija — va
ro zuikį ar stirną, ir jis, nors ' 
ant vietos atsisėdęs, kartu ska
lija: au, au, au. Reiškia ir jis 
zuikį “varo”. Iššauji iš šau
dyklės, — visi skalikai pribuna. 
Ir aklasis — vargšas nors in- 
štinktiviai — ton pusėn replio- 
ja. Jam rodos kad ir jis zuikį 
atvarė.

(armijomis būriais palei Finijos 
įrubežius.
i “St. Peterburgo srityje įstei- 
' girnas didelio miesto labiausia 

J buvo priežastimi išvijimo pirma 
buvusių to krašto i gyventojų, 

(vienok per visą likusią senosios 
[Karelijos teritoriją į šiaurę lin- 
| kui Arktiko jiems mažai kas te- 

Net ant Kola pu- 
jsiausalio tarp Baltųjų Jūrių ir 

) Okeano Kareliečiai 
11915 metais sudarė 59 puošim
iems visų gyventojų, o Rusai tik 
127, likusioji gi dalis susidėjo iš 
Laplandų.

“Kada 
1916 m. 
sinešimo 
kais per 
kraštą Karelijos pastatė sau pa
garsėjusį Murmansko gelžkelį. 
Tas kelias duodą prieigą prie 
Arktiko uosto — Murmansko— 
atdaro per visus metus. Ame
rikos ekspedicinė kariumenė nu
gabenta j šiaurinę Rusiją per 
Murmanską ir jai buvo prista
toma visos reikmeriįs tuo toli
mu šiauriniu keliu.

“Keblumai sutikti pastatyme 
Murmansko gelžkėlio parodo la
bai aiškų Karelijos žemės padė
jimo pobūdį. Per pietinę jos 
dalį 'kelias išsivingiavęs per ne
suskaitomą daugybę ežerų ir 
pelkių ir šiaurinėje dalyje rei
kalinga buvo budavoti tiesiog 
per tvirtesnes pelkes. Dalis to 
originalio kelio tolimoje šiaurė
je, pabūdavote žiemos laiku, ma
nyta stovėjęs ant skalų, vienok 
kada atėjo vasara apačia pasi
rodė buvus iš ledo, taip kad re
lės nuskendo į dumblą.

“Rytinė Karelija yra dalimai 
šaltesnė negu pietinė Finlandi- 
ja, vienok nors ji yra taip toli 
šiaurėje kaip pietinė Grenlandi
ja jos klimatas nėra jau taip be
galinai šiurpūs. Kaip gretimos 
dalįs Finlandijos, jos oras paei
na nuo Baltiko ir užeina vėjai 
nuo toli siekiančio Gulf Strimo. 
šitasai strimas arba šiltų van
denų srovė, kaip tyčiomis, eina 
išstrižai Atlantiko nuo Ameri
kos pietų, ko delei visus metus 
galima vesti komerciją su Mur
mansku ir visu Murmansko pa
kraščiu.

“Finlandijos interesai Rytinė
je Karelijoje yra dvigubi. Ne 
tik ji nori būti suvienyta su sa
vo giminiečiais, bet taipgi nori 
turėti atvirą uostą šiaurėje. Vie
na iš svarbiausių priežasčių no
rėjimui Arktiško uosto sakoma 
esanti su tikslu atidaryti arti
mesnius sentikius su Suvienyto
mis. Valstijomis, kas šiuo tiesio
giniu, atviru keliu butų arčiau 
negu kaip vykstant per vargi
nančią Anglijos Pertaką, Šiau
rinę Jūrę ir Baltiką.”

karės laiku Vokiečiai 
atkirto Rusus nuo su
su savo santarvinin- 
Baltiko Jūrę, jie per jog Prezidentas Lirikoln 

savo privatinėje ložoje. 
tik ką prasidėjo, aš sto- 
savo vietoje reikalingoj

Nieko daugiau scenos

Linkolno Nužudymas
Vienas senas aktorius, buvęs 

dar vaikas tos tragedijos dieno
se, pasakoja šitaip apie Linkol
no nušovimą.

Ištiesų aš manau esąs viena
tinis matęs Prezidento Linkol
no nužudymą. Tuo laiku aš bu
vau patarnautojas Ford teatre 
ir retkarčiais man reikėdavo at
lošti mažas roles. Tą vakarą 
vienas lošikas nepri'buvo ir man 
reikėjo atlikti mažą dalį. Ka- 
dangi tik keletą sykių išviso bu
vau scenoje, labai nervavausi 
kuomet reikėjo išeiti lošti, ir 
dar su žymia aktore. Tik pa-, 
ties nužudymo laiku aš tepatė- 
mijau 
radosi 
Scena 
vėjau 
pusėj.
užpakalyj nebuvo, lošikai rado
si viename kambaryje iš kur jie 
■būna iššaukiami. Mano lošike 
atėjo man paaiškint ką man rei
kės daryti. Buvau sudėjęs visą 
domę jon, kaip staigu pamačiau 
smarkų sujudimą prezidento lo
žoje. Pasirodė staigus žybsėji- 
mas, po to pamačiau Booth (ak
torių) prišokant prie ložos už
tvaros ir tuoj peršokant ant sce
nos. Jis atsisukęs į publiką su
riko “Sic semper tyrannis!” ir 
leidosi bėgti per užpakalines du-į 
ris lauk, pro tą pusę kur aš su 
aktore stovėjau. Prabėgo pro 
mus, laikydamas peilį prieš ma
ne. Aš buvau pergąsdintas, vi
sas mano protiškas veikimas su
stojo./ Vos tik nuvokiau kas dė
josi. Žinojau jog kas nors bu
vo nušautas ir tas kas nors bu
vo Prezidentas Linkolm Vienok 
neturėjau jiegų pasi judint iki 
Booth mane prabėgo. Mačiau 
•kaip jis puldinėdamas, pasilai
kydamas sienų, bėgo lauk. Ma
čiau paskui kaip jis paspyrė vai
ką laikiusį jam gatavai arklį, ir 
po to pranyko tamsoje. Kaip 
ilgai Booth buvo užpakalyje lo
žos ir rengėsi prie darbo aš ne
žinau. Jią inėjo per didžiąsias 
duris į teatrą, b ne nuo scenos. 
Nuo scenos nebuvo kaip prieiti 
prie perzidento ložos. Jis tenai 
vienok išbuvo tiek ilgai kad iš 
sienos pleisterio galėjo išsikrap
štyti pagalį užkišimui ložos du
rų. Ir tik po to kaip Booth pa
bėgo, aš padaviau ženklą uždan
gos prižiūrėtojui ir jis nuleido 
uždangą užsibaigus vienai iš di
džiausių Amerikos tragedijų.

vaiki
nas — turi didelę iškalbingumo spė
ką....

Cecilija: — Bet jis yra našlys! Aš nenoriu 
tekėti už našlio. Sakyk man, tėve, kas 
butų jei kitas jaunas žmogus pas ma
ne ateitų ?....

Turauskas: — Daugiau ceremonijų ir per- 
statinėjimų? Ne, ne, ne!

Cecilija: — Žmogus apie kurį aš kalbu nė
ra svetimas: jis — ponas Julius Pre
mis, advokatas....

Turauskas: — Advokatas? Aš su advoka
tu kalbėt niekados nemokėjau!

Cecilija: — Jis yra mano krikštamotės se
serėnas.

Turauskas: — Aš niekad jo nesu suėjęs.
Cecilija: — Aš maniau jog ji tau buvo ra

šiusi?
Turauskas: — Taip, rašė, bet tai buvo tris 

mėnesiai tam atgal — dar prieš Gar
dauską — ir tada ji kalbėjo laibai ne
užtikrinančiai, tu žinai. Jis, gal būti, 
nieko apie tai nemislino nuo to laiko 
kuomet

Cecilija: —
būtinai

Turauskas:
man nuoširdžiai kas atsitiko?

Cecilija: — Ak, jis niekad į mane nei. žo
delio neprakalbėjo!

Turauskas: — Gerai, taigi — ?
Cecilija: — Bet tą dieną kuomet tetulė da

vė iškilmingus pietus jo varduvių die
noje.... tą dieną kada tėvelis atsisa
kei nueiti....

Turauskas: — Tu žinai, aš nupratau nuo 
draugų — nemėgstu.

Cecilija: — Aš prie stalo sėdėjau greta po
no Premio — jis taip paraudo ir atro
dė susijudinęs....

Turauskas: — Aš negaliu sutikti su juo!
Cecilija: — Tada jis klausė manęs ar aš 

nenoriu vyno., ir padavė man druskos.
Turauskas: — Gal būti jis 'kurčias!
Cecilija: — O, ne, tėveli! Jis buvo tik.... 

sumišęs! Dabar gi, jei advokatas, ku
ris kalbėdavo minioje žmonių, galėjo 
susipainioti (nuleisdama akis) tai tu
rėjo būti didelė priežastis,...

Turauskas: — Ar tu manai jis įsimylėjęs į 
tave?

Cecilija: — O kas jei jis butų, tėveli?
Turauskas: — Jei taip tai jis ateitų pas 

Priešingai, jis negali mylėtis 
Man labai smagu

Gardauskas pas mus atėjo. 
Bet, tėve, aš esu tikra jog jis 
mislino....
— Tu tikra?. Pasakyk dabar

mane.
su tavim, matai?
dalykuose su ponu Gardausku, kurie 
taip toli nuėjo.

Scena IV
(Ineina Onytė iš. užpakalio, rankoje- laišką 

laikydama.)
Onytė: — Pone, štai tamistai laiškas.
Cecilija (žiurėdam'a į kopertą): — Krikšta

motės rankraštis!
Turauskas: — Antras pakvietimas, galiu 

eiti laižybų! (Skaito): “Brangus po
ne Turauskai, pavelyk man perstatyti 
tamistai Julių Premį, mano seserėną, 
kurio delei aš buvau rašiusi tamistai 
kada 
musų brangią Ceciliją.... ”

Cecilija: — Ak! aš buvau tikra!
Turauskas: — Susipainiojimas! (Skaito 

toliau): “Jis nori apsivesti su ja. Aš 
privalėjau atvykti su juo šiandieną, tik

tai seniau, Jis yra įsimylėjęs Į

Uniontown, Pa., apie 10,000 
žmonių, arba apie du trečdaliai 
to miestelio gyventojų, serga 
influenza. Mirtį's dar nepasie
kė tokio didelio skaičiaus kaip 
buvo anos epidemijos laiku.

šiuom sykiu negaliu. Todėl jaunikai
tis pats vienas ateis.”

Cecilija: — Jis ateis!
Turauskas: — Negalimas daiktas!
Cecilija: — Tėveli!
Turauskas: — Aš esu '(davęs žodį ponui Gar- 

dauskui, ir tas tik padarytų dalykus 
blogesniais....

Cecilija: — Aš gelbėsiu tave, tėveli!
Turauskas: — Bet ką aš darysiu su dviem 

■žentais?
Cecilija: — Išvaryk poną Gardauską.
Turauskas: — Aš?.... (Nutėmijęs Gar

dauską ateinantį iš kambario) ššš! 
Štai jis čia!

Scena V 
Gardauskas iš kairės.) 

— Gero ryto, uošvi.
(Ineina 

Gardauskas:
Turauskas: — Ponas Gardauskas....
Gardauskas (atsikreipdamas į Ceciliją): — 

Mano 'brangi, tu taip puikiai atrodai šį 
rytą, kaip vyšnių kuokštelis.

Cecilija: — Ačiū atmistai! (Ji eina į sce
nos priekį.)

Turauskas: — Nagi, mano brangus, ar ge
rai miegojai?

Gardauskas: — Puikiai! (Cecilijai.) Ar 
kartais aš nepasivėlavau, kaip manai?

Cecilija: — Aš taip nesakiau!
Turauskas: ■— Man rodosi, tamista nežin- 

geidauji ^ankstyvais rytais laukuose. 
(Greitai atsimeta): Ak, aš nemanau 
kritikuoti!

Gardauskas: — O, aš nežinau kito, daugiau 
viliojančio vaizdo kaip atbudimas gam
tos! Gėlės išplečia savo švelnius lape
lius, rožių stagarėliai stiebiasi ir kelia 
savo galveles į kįlančią saulę. (Jis ap
žiūrinėja savo pirštų nagus.) Ir pe
teliškės vingiuoja savo oriniais keliais.

Cecilija: — Kas naujo?
Gardauskos: — Ką tuomi norėjote pasaky

ti?
Cecilija: — Tamista pasiėmei laikraščius į 

savo kambarį pereitą vakarą — tėvas 
dar neturėjo progos matyti jų.

Gardauskui: — Tūkstantis atsiprašymų po
nui, tai buvo nekaltas mano užsimirši
mas.

Turauskas: — Ak, neminėk tamista to.
Gardauskas (imdamas laikraščius iš kiše- 

niaus): — Net nei pats neperskaičiau.
Turauskas: — Tamista ne? Tai meldžiu 

dar turėti juos....
Gardauskas: — Ne, meldžiu' tamistos pri

imti (kiša laikraščius).
Turauskas: — Ne, ne!
Gardauskas (dėdamas laikraščius į kiše

nių) : — Jei tamista taip užsispiri! (Jis 
eina prie veidrodžio, stovinčio viršuje 
ugniekurio, ir taisosi kaklaraikštį.)

Scena VI
(neina Onytė.) .

Onytė: — Pone!
Turauskas: — Kas yra?
Onytė (laikydama korčiukę rankoje): — 

Šis jaunas žmogus laukia prie pirmųjų 
vartų!

Cecilija:' — Jaunas žmogus? (Griebia ir 
žiuri į korčiukę.) Tai ponas Julius 
Premis!

Turauskas: — Ką gi aš dabar darysiu?
Cecilija (į Onytę): — Pakviesk jį vidun.

(Onytė išeiną./)
Gardauskas: — Svečias? Gerai, neužmir

šk!, mano mielas uošvi, per pietus ei
sime į kleboniją.

Turauskas (susimaišęs): — Be abejonės 
ne, mano brangus Gardauskai. (Į ša
lį, Cecilijai.) Išsivešk jį iš akių!...'.

Cecilija: — Ar tamista eisi su manimi, po-1 
nas Gardauskai?

Gardauskas: — Kur, panele?
(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 metines 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbes. Kurie galit 
užsimokekit 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.
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NORIMA PERTVARKYT METUS
JEIGU PAVYKTŲ, NAUJI METAI VISADA IŠPULTŲ PANEDĖLYJ, IR VISOS 

KILNOJAMOS ŠVENTES GAUTŲ SAU PASTOVIAS DIENAS.

JEIGU viskas vyks gerai kaip išrodo ga
lima, šių metų Naujų Metų diena bus 

paskutinė pasitaikius nedėldienyje. Arba, 
abelnai imant, subatoje, pėtnyčioje, ketver
ge, seredoj arba utarninke — nes Naujų 
Metų diena visados išpuls panedėlyje.

Tas bus galima padaryti valdžių susi
tarimu įvairiose šalyse panašiu budu kaip 
buvo priimta dabartinis Gregorianiškas ka
lendorius po astronomų konferencijos su
šauktos Popiežius Gregorio XIII 1582 me
tais — jeigu tik šių dienų valdžios pasisku
bins prie to labai reikalingo pagerinimo.

Kaipo faktas, oficialiai iš Romos išėjo 
žinios jog Vatikanas nusprendė sušaukti 
kitą tokią astronomų 'konferenciją refor
mavimui kalendoriaus ir nustatymui Vely
kų ir kitų kilnojamų švenčių ant tam tikrų 
dienų. Reikalingi pirmpradiniai nustaty
mai jau daroma, ii’ Belgijos Kardinolas 
Mercier liko paskirtas konferencijos pir
mininku, o konferencija prasidės balandžio 
mėnesyje šiais metais.

Svarbiausias tos businčios Romos kon
ferencijos tikslas yra reformuoti dabartinį 
Gregorianišką kalendorių sulyg mokslinių 
pamatų kurie padarytų taip kad tos pa
čios mėnesių skaitlinės išpultų tose pačio
se savaitės dienose, ir taipgi norima pada
ryti galą kebliam Velykų maišymuisi, ku
rioms laikas nuskiriama sulyg įsivaizdina
mojo Velykinio mėnulio (ir nuo jų priguli 
kitų bažnytinių švenčių .įvairumas).

Vienas iš geriausių metodų kuris gal 
but liks paimta svarstymui jau žinomas. 
Sulyg to metodo, metams butų duodama 
nuolatai 364 dienos, arba lygiai penkias
dešimts dvi savaitės — padalinus jas į ke
turias dalis po devyniasdešimts dienų kož- 
nai, kiekvienas ketvirtdalis metų turėtų 
du po trisdešimts dienų mėnesius ir vieną 
su trisdešimts viena diena mėnesį. Kož- 
nas metas butų pradedama su ypatinga 
Švente Be Vardo — bevarde pasilinksmini-

Į saris (kalendorinis) prasidėtų su pavasa
riniu dienos-nakties susilyginimu.

šešiolika šimtų metų vėliau, Popiežius 
Gregorius vėl turėjo laikrodį pasukti atgal. 
Šiuomi tarp, dienų-naktų susilyginimai at
eidavo dešimts dienų pirmiau už kalendo
rių; taigi jis išmetė vienuolika dienų iš 
1582 meto, sutrumpindamas rugsėjo mė
nesį — ir trečia diena rugsėjo susidūrė su 
keturiolikta: po trečios antrytojaus sekė 
rugsėjo keturiolikta! Bažnyčia visada lai
kėsi mėnulio meto nustatymui religiškų 
švenčių. Ji taip daro ir dabar — taip tai 
Velykos neišeina reguliariškai. Velykos 
yra vienas iš klausimų kuriuos businti kon
ferencija svarstys.

Nereguliarės Velykos nieko nekenkė, 
anais laikais. Nebuvo bėdos ūkininkui sė
jimui javų, kada pats metas prasidėjo nu
statytoje dienoje. Romulus padarė metų 
pradžią kovo 1 d. Cezaris perkeitė ją ant 
[sausio 1 d. Gi Charlemagne nukėlė ją at
gal į kovo 1 d. Ir vienaip ir kitaip buvo 
gerai. Tarpe pirmos dienos metų ir pava
sarinio susilyginimo dienų skaičius visada 
buvo vienokis prie kiekvieno iš tų didžiųjų 
tiesadarių sistemos — išskyrus palengva 
didėjantį skirtumą su saulės laiku, ką Gre
gorius sulygino nukirsdamas tą vienuolika 
dienų.

Bet kada, dvyliktame amžiuje, krikš
čioniškasis pasaulis perkėlė Naujų Metų 
dieną nuo Charlemagno kovo 1 dienos į 
Didžiąją Subatą, mėnulio metas pradėjo 
veikti savo ypatingą darbą. Didėji Suba- 
ta, laikas nuo laiko, išpuolė bile kokiu lai
ku tarpe kovo 24 ir balandžio 24 dienos — 
ir Naujas Metas neturėjo sau nustatytos 
dienos per keletą šimtmečių' Keista kad 
šitas didis faktas nebuvo visiems žinoma. 
Vienok.... daugybė kitų tokių didelių fak
tų jau liko mažiau-daugiau užmiršta! An
glijoje, kuomet tenai pradėta nustatyti 
Naujų Metų dieną kovo 15 (tiktai Anglijo- 

. ,. . . . ,. „ . • . je), susimaišymas buvo daug mažesnis nemo ir atsigaivinimo diena— kuri nepngu- . , .... , . ,. XT• tu-<. v..... . . ... S gu kada reikėjo nustatyti Naujų Metų die-letu nei prie menesio nei prie savaites, ra- ■ . .. .. . ... .*- J . 1 . pa aaiiQin I Iro no naivailra nnr ilri 17hz m
keliamaisiais metais, antra priedinė diena . 
butų taipgi Bevardė Šventė, įkergta kalėm 
doriun tarpe paskutinės dienos birželio ir . 
pirmos dienos liepos. Kalėdų diena visada 
išpultų panedėlyje. Velykų diena butų nu- : 
statyta 'balandžio 14 dieną — kuri visada ‘ 
išeitų nedėlia — ir kitos bažnytinės šven
tės butų tiesioginai subendrinta su tomis 
pačioriiis savaičių dienomis.

Šiam reikalui greitai nustatyti priežas
tis yra didelė. Sekantieji, 1923 metai, ku
rie prasideda panedėlyje, butų tinkamiau
si mėtai pradėti su ta permaina — pato
giausi iš septynių businčių metų. Kožnas 
sekantis metas taipgi prasidėtų panedėly
je — taipgi prasidėtų panedėlyje ir kiek
vienas ketvirtdalis mėtų, jeigu ketvirtda- 
liai butų to paties ilgumo, po trylika dienų 
kožnas, arba devyniasdešims dienų išviso. 
Su taip pertvarkytu kalendorium nebūtų 
reikalinga turėti jokių metinių almanakų, 
kokius' dabar leidžiama. Mokyklose vai
kai lengvai išmoktų viską reikalingo atra
dimui savęs bile metų laiku; taipgi nebūtų 
kvaršinimo galvos vartant po almanakus 
jieškant kada kokia šventė išpuola.

Civilizacija senai trusėsi taisydama ka
lendorių kad nęatsilikus nuo saulės. Pir
miau, kalendorius taip netvarkiai ėjo kad 
pavasario ir rudens dienos ir nakties susi
lyginimo punktai buvo nuėję toli nuo pažy
mėtų jiems dienų, civilis senasis Romulo 
metas taip prabėgo toli pirmiau oro jog 
Julius Cezaris turėjo idadėti aštuoniasde- 
šimts penkias dienas į 45-tą metą pirm 
Kristaus, sulyginimui laiko ir kad pava-

NAUJI LEIDINIAI
Jewish Influences in American 

Life (Vol. III of The Inter
national Jew, the world’s fore
most problem. A third se
lection of Articles from The 
Dearborn Independent, pub
lished by The Dearborn Pub
lishing Co., Dearborn, Mich. 
November, 1921.)

šis leidinis, iš 256 puslapių, 
; apima keliolika paskirų klausi

mų žydų santikiuose, kaip tai: 
“žydai ir ‘Religiškas Persekio- 

1 j imas’ šauksmas; Ar žydai yra 
! Kankiniai ar Persekiotojai? Žy- 
■ dai Gembleriai Darko Amerikos 

Basebollį; Žydai Numažino Ver
tę Amerikos Baseboilio; žydiš
kas Jazz Patapo Musų Tautine 
Muzika; Kaip žydų Dainų Trus- 
tas Priverčia Jus Dainuoti; žy
dų Bolševikiški Lizdai Suvieny
tose Valstijase; žydų Prekyba 
Subendrinta su Pasauliniais Re- 
voliucijonieriais; Ar žydų Zio- 
nizmas Priartins Armageddo- 
ną? Kaip žydai Naudoja Spėką; 
Kaip Žydai Valdė ir Suardė 
Tammany Hall ir prie tų dar 
keletas kitų straipsnių, vis apie 
Žydų negerą intekmę į Ameri
kos gyvenimą.

The Dearborn Independent, 
vadinamas Internacionaliu For
do Savaitraščiu, griežtai an- 
ti-žydiškąs, leidžiamas žinomo 
automobilių išdirbėjo Fordo, iš
leido šią knygą, jau trečią išei- 
lės, pašvęstą išrodymui Žydų in
takes į Amerikos gyvenimą.

The Dearborn Independent se
ka ir kitų tautų laikraščius ir 
tėmija jų atsiliepimą apie įvai
rius klausimus. “Dirva” eina 
mainais su minėtu laikraščiu, ir, 
kaip redakcijos buvo mums pra
nešta, jie’ užlaiko pas save rei
kalingus svetimų kalbų vertė
jus.

Kurių Bus Viršus? — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos leidinis 
No. 25. Parašė Uosis. “Dar
bininko” spauda, So. Boston. 
1921. Pusi. 32. Kaina 15c.

na sausio 1, ką jie neįveikė net iki 1752 m. ; 
Francuzijoje, susimaišymas ir nesutaiky- i 

' mas su sauliniu metu taip pasidarė keblus 1 
Ikar Karalius Karolis XI, 18 metu pirm Gre- 1 
Igorio konferencijos, nusprendė jog Nauji 
Metai turi išpulti sausio 1 dieną — kaipjbu- 
vo Cezarib dienose, kuomet nebuvo Kalė
dų nei Velykų.

Anglikanų bažnyčios galvos parodė di
delį norą priimti nacionalę reformą kalen
doriui sulyg kurio būtų nustatyta šventės 
vietoj dabar kilnojamų; dabar jau Romos 
Bažnyčia ima galutinus žingsnius tame at
vejyje, ir todėl galima tikėti kad iš Vati
kano konferencijos su astronomais balan
džio mėn. bus geros pasekmės.

Nėra abejonės, Vatikanas užkvies ir 
kitas bažnyčias dalyvauti toje konferenci- 

■ joje — tarp' jų ir Grekų Stačiatikių, kuri 
iki šiolei dar laikosi Julianiško kalendo- 

• riaus, ir dabar yra trylika dienų užpakaly
je viso pasaulio.-

Tokiame atsitikime, darbas galėtų bū
ti greitai atlikta, o susitarimas tarp vai-Į 
džių pirm atėjimo 1923 metų — taip tin
kamų kadangi metas prasidėtų panedėlyje, 
po ko paskui visi kiti metai pradžią turėtų 
panedėliais — padarytų galą mišiniui ir 
neliktų reikalo spausdinti jokių almanakų, 
nei žmonėms knisinėtis po juos sužinojimui 
kada kokia šventė išpuola.

Vertė K.

Dievobaimingai nurašyta bro
šiūrėlė, su filosofiškais išve
džiojimas apie vadinamus be
dievius ir tikin&Us, ir ar gali
ma su jais susidėti. Antgalo 
knygute užsibaigia: “Ateitis 
bus musų”.

Nėra abejonės, visi to, nori, 
visi už tai varosi, bet reikia pa
žiūrėt kokiu keliu einama, o ko 

į visuomenė pageidauja, tada tik 
galima bus drąsiai savęs pasi- 

I tiešinti jog “musu bus viršus”.
Knygelėje dar norima prive- 

džiot tulus Kristaus pasakymus. 
Senai butų buvęs jūsų viršus, 
jei butumet prisilaikę Kristaus 
mokslo. Su begėdiškumu, su 
stoka doros, ir naudojant visus 
•budus, kad ir žiauriausius, savo 
atsiekimui visus tik nuo savęs 
nustumiat.

Brošiūrėlės autorius, kiek ži
noma, yra 
sižymėjęs 
padorumo 
šaus”.

Kun. F. Kemėšis, pa- 
daugeliu peržengimų 
siekimui “savo vir-

DEL KAP. AVIŽIENIO NUKOVIMO

(Šiame num. žiniose iš Lietu
vos “Trimitas” paduoda 'trumpą 
pranešimą apie Kap. Avižienio 
nukovimą Maskvoje. “Rygos 
Balsas” plačiai tą aprašo. — 
“Dirvos” Red.)

Priežastis, sulyg bolševikų 
šaltinių, nurodyta romantinga, 
t. y. surišta su meile.

Tas įvykis — Lietuvos diplo
mato nukovimas bolševikų sos
tinėje Maskvoje, — sukėlė Lie
tuvos visuomenėje nemažą su
bruzdimą. Juk kiekvienas žino 
kad Rusijoj žmogaus gyvybė 
vertinama taip pigiai, žino kad | 
[ten politikos tikslams pasiekti! 
nebuvo ir nėra vengiama jokių 
įmonių. Tas ir sukėlė visokių 
kalbų ir intarimų. Gyvai susi-|: 
domėjo ta byla spauda 
svarstyti užleido plačią 
Indomu ir svarbu bus ir 
kiek su ja susipažinti.

Surinktoji tardymų medega ir 
pažįstančių a. a. Kap. Avižienį 
žodžiai šiaip atvaizdina tos žu- 
dystės priežastis ir aplinkybės.

Nukautasis Kapitonas Avižie
nis vieną vasarą prieš karę bū
damas studentu ir gyvendamas 
Rusijoje pastojo pas Tūlos, gu
bernijos dvarininką bajorą Ki- 
čejevą jo vaikų mokytoju. Ten 
jis ir susiartino ir susidraugavo 
su dvarininko dukteria Marija. 
Draugystė greitai virto tarpu
savine meile. Jau tuomet Avi
žienis norėjo apsivesti su myli
ma. savo mergele, bet nebuvo 
vilties kad tėvai dvarininkai lei
stų savo dukterį už neturtėlio 
repetitoriaus.

Užėjus 'karei, Avižienis baigė 
karinę mokyklą ir tapo oficie- 
riu. Dabar jis jau drąsiau pra
šė jaunosios dvarininko dukters 
rankos. Bet vėl nelaimingai: 
tėvas nesutiko ieisti duktersJba- 
joraitės už valstiečio-mužiko, 
nors ir karininko.

1918 m. Avižienis gryžo Lie
tuvon, bet su Marija vis susira
šinėdavo. Tuom tarpu Kičeje- 
vų šeimyna del bolševikų revo
liucijos nustojo savo turto ir 
net turėjo skurdą ir vargą ken
tėti. Gelbėdama savo šeimyną 
duktė Marija ištekėjo užaraudo- 
nosios armijos karininko ir 
baudžiamojo būrio viršininko 
želudkovo-Pavlovo kuris atvyko 
jų dvaro plėšti. Už nemylimo 
vyro būdama, ji Avižienį mylėt 
nepaliovė.

1920 m. Avižienis liko paskir
tas’ karimo atstovo jpagelbinin- 
ku Maskvon, čia vėl jiedu pra
dėjo susirašinėt7, o neužilgo ir 
susitiko, nes Kičejeva 
giminaičiais atvyko 
Buvodama Maskvoje, 
minėmis apsistodavo 
nybės bute. Apie tą lankymosi 
greit, sužinojo Marijos vyras že- 
ludkovas-Pavlovas. Sausio 2 d. 
jis atėjo pas Kap. Avižienį ir 
sutiko čia savo žmoną. Išvy
dęs ją, želudkovas šovė į Avi
žienį sužeisdamas jį taip sun
kiai kad voš 10 minutų begyve
nęs jis mirė. Užmušėjas palei
dęs šūvį palis pavirto, ir atsiti-

Kova po Giedraičiais — keturių 
perstatymų (?) drama, para
šė ir savo lėšomis išleido Po
vilas Druskis, suredagavo A. 
Janušas. Akron, O., 1922 m. 
Pusi. 22. Kaina 35c.
Patriotiškas vaizdelis persta

tas Lietuvių kovos su Lenkais 
nuotikį. Lošime dalyvauja 13 
vyrų ir viena mergina.

ir jai 
vietų.
mums

Kas padeda gamtai jam pasisekimas 
ateis tikrai taip kaipo po nakties ateina 
diena. .

Už $3 galit pralinksmint visą 
kaimą per metus laiko — už
rašyki! saviškiams Lietuvoje 
“Dirvą”. Pinigus siųskit mo
ney orderiais, štampais, etc.

BALTIC STATES BANK pAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietu- 
■ von. — per musų tarpininkystę turėsite geriausią ke

lionę. 1921 m. musų Bankas išsiuntė suvirš 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.

Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

DEPOZITUS PRIIMAME PER PAŠTĄ. Mokame 
priskaitomus kas mėnuo. ■ •

Rašykite

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

Kampas 25-tos gatvės. Telefonas Watkins 2142

kad suminkštinus vyro, želud- 
kovo, kaltę. Tam pat .tikslui, 
anot “Laisvės”, nesviruodama 
davusi kompromituojantį na- 
bašninką liudymą kad ji nakvo- 
jusi jo kambaryj.

Bet iš kitos pusės nematyt 
priežasties kuri butų vertųsi so
vietų vyriausybę imtis tokios 
kompromituojančios ją įmonės 
prašalinimui Kp. Avižienio ypa- 

Ji turėjo būti svarbi, o

kimo vieton suskubę žmonės ra
do jį begulintį be sąmonės. Ma
rija gi jokio sujudimo nerodė.

Kad tokia drama butų įvyku
si kitur, ne Rusijoje, be abejo 
niekas ir klausimo nekeltų apie 
teisingumą tų nukovimo prieža
sčių ir aplinkybių. Bet žmog
žudystė įvykusi Maskvoje tą
klausimą iškėlė, dėlto ir daug tos. 
šalininkų turi mintis kad tasjkdipo toki negalėjo likti nepa- 
nukovimas 'turi politinio pobū
džio, o Avižinio meilė tik pasi
naudota to pridengimui. Ypač 
tai remia “Laisvė” (Kaune), ku
ri savo No. 10 daro išvadas jog 
Avižienio (buvusioji sužiedotinė 

IMarija tik padėjusi įvykinti sa
vo vyrui želudkovui nukovimo 
planą. Iš jos laiškų Avižieniui, 
kur vieną sykį minima reikalas 
gauti bažnytinės moterystės su 
želudkovu panaikinimą, kitą syk 
kalbama kad jų moterystė liuo- 

įsa. vien civile, matoma melagy
stė. Be to ji galėjuši, sulyg so
vietų įstatymų, pareikšti nebe
norinti su želud'kovu gyventi ir 
'butų nuo jo laisva; tas ir suke
lia abejonių apie jos meilės nuo
širdumą kuriam nabašninkas 
Avižienis tikėjo. Yra intarimų 
taipgi kad ji tyčia padėjusi nu
kautojo kambaryj ant stalelio 
Avižienio laiškus jai rašytus

stebėta.
A. a. Kap. Avižienis amžiaus 

turėjo 27 metus, paėjo iš Ma- ' 
riampolės, kur jo tėvai valdo 
nemažą ūkį. Lankė Maskvos 
universitetą ir nekurį laiką mo
kytojavo. Karės metu tarnavo 
Rusų armijoje, o nuo 1918 m. 
Lietuvos kariumenėje.

Kap. Avižienį pažinę atsilie
pia apie jj kaipo sąžiningą, tei
singą ir darbštų žmogų. Rašy
damas Latvių laikraštyje “Bri- 
va žeme” tūlas Latvijos atsto
vybės Maskvoje narys pavadino 
jj vienu gabiausių Maskvos at
stovybės darbuotoju.

Byla atiduota Rusų teismo 
tardymui. Bet vargiai iš jo su
lauksim aiškaus atsakymo į 
'klausimą, tai Avižienis dabar 
viešpataujančios etikos auka, ar 
atgimusio viduramžių politinio 
teroro aktas. T.
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I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją 

ir ant geriausiu laivų visu linijų pas seniausia LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia, y

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

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

Valzbaienklis uireg.. S. V. Pat. Ofiso

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji 1 Jie prašo 
daugiaus I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumem per paštą, tai reikia siųsti 40c. į

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

Ar Jug Konkina Pleiekarw*? 
NAUDOKITE RttffleS 
Ar Jums Galvos Ona. N i eiti?
NAUDOKITE

Plaukai 31enka?
NAUDOKITE s

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos? £ 
NAUDOKITE

V^Lulęrmui savo plaukų ^*azizus ir tankiais 
NA.UDOK1TE

IHlaii^mui galvos odos sveikai ir svariai
NAUDOKITE Ruffles

9 Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbeju per pašty už 75c. bonkp.

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

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
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Penkios Narystės Klesos
jums 
jums 
jums 
jums 
jums

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

Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa

Čia ineina ir 5% nuošimtis.

12.80
25.62
51.24

$102.48 
$256.20

PRADĖK ŠIANDIEN
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$ 
$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 Avenue
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GERIAUSIAS KELIAS
(Skiriu Bepartiviams)

Kas gyventi nor turtingai, 
Ir valdyti turi norą, 
Tas privalo veidmainingai 
Pries idėjas užtvert tvorą.

Kas griežtai idėjų laikos 
Tas tik vieną turi kelią; 
Bet toks žygis yra paikas, 
Nes kur nori eit negali.

Kas idėjų nepažįsta
Tas plačiu kėliu sau žengia — 
Kur jį traukia ten jis krypsta 
Ir gerbūvį tuomi rengia.

“Ši gadynė tokia virto
“Jog visiems gali intikti;
“Nereik žodžio labai tvirto
“Kad visur teisiu palikti” — 

Taip bylojo sens Žemaitis, 
Tuščią pypkę bepapsėdams, 
Ir šypsojos jaunikaitis 
J tėvelį pažiurėdams.

“Štai aš dirbu su tautiečiais, 
“Klerikalams pataikauju, 
“Einu kur pirmieji spiečias, 
“Ir antriesiems patarnauju.

“Abeji mane guodoja, 
“Nes aš moku pakalbėti, 
“0 jei kas mane daboja 
“Tai aš moku ir tylėti.

“Ir taip viskas gerai klojas — 
“Matau ateitį sau šviesią;
“Einu ten kur kas pamoja, a 
“Pilną saują manęsp tiesia.

“Dabar, mat, sunku matyti 
■“Kuri pusė paims viršų, 
“Todėl reikia taip daryti 
“Kad abiem jom įsipiršuš.

“Štai Motiejus iš Dzūkijos, 
“Dešiniems nors pataikauja, 
“Vienok nieko jis nebijo 
“Ir laimingai viešpatauja.

,“Nors tautiečiai jau rugoja 
“Ir jam pirtį karštą rengia, 
“Bet jie nieko neatboja, 
“Nes plačiu keliu sau žengia!....

“Jei tautiečiai duos jam ‘kiką’ 
“Ir išvys kur vilkai staugia, 
“Tai jis jiems parodys špygą, 
“Ir — po dešinei patraukia.

“O vietelių ten užtenka 
“Kurios tinginius sušildo, 
“Nes ten darbo visai menka, 
“Bet ka'rmonas prisipildo.

“Todėl kelias yr’ geriausias 
“Kuris kryžkelių daug turi; 
“Gali skirtis sau plačiausį — 
“Lai idėjų kvailiai žiuri.

“Aš papratęs taip klajoti,.
“Ir to kelio nepamesiu;
“Jei kas nor mane sekioti
“Aš kiekvieną ten nuvesiu.

“Štai vaikai mano gudruoliai — 
“Tikrais tėvo keliais žengia;

• “Mat, jie yra gabus jaunuoliai, 
“Tat rytojų lai sau rengia.

“Kol jauni dar reik daboti 
“Kad idėjoms nepakliūtų, 
“Nes vėliau reiktų kovoti, 
“Tat ir laimė mums gal žūtų.”

Taip už rankų susiėmę 
Du Žemaičiu sau žingsniuoja, 
Klaidų kelią pasiėmę 
Eina, gryžta ir vingiuoja.

Juos visi gerai pažįsta, 
Jie visiems dievams tarnauja. 
Mat, liežuvis nenuplyšta, 
Tat kam reikia — patarnauja.

Lai sau žinos sens gudruolis:
Nuo jo niekas daug nelaukia.
Man tik gaila tų jaunuolių 
Ką klaidingu keliu traukia.

Krivė.

Svarbiausia tiktai klausimas vąlios, 
pasiryžimo ir kantrybės — trįs dalykai ku
rių reikalinga pasisekimui kokiame nors 
užsibriežime.

KAS ĮSPĖS....
Mano gėlės — ramuonėlės, 
svajonėlės — tai skausmai.... 
Kai augštyn saulutė kėlės 
ir šypsojosi linksmai, 
sublizgėjo ašarėlės, 
o ir jų nebėr nūnai..:.
Galvas lenkia nusiminę 
bijūnėliai nuo šalnų, 
verkia, liūdi atsiminę 
linksmumėlį jos dainų.... 
Kas įspės tą sutartinę, 
svajones jaunų dienų!....

Pr. Svyrūnėlis.
(Iš “Liet. Uk.”) 

w

I PRISPAUSTAS LIGOS
Jau pakirto jaunas spėkas 

Beširdė dalis....
Lovoj tysau nusiminęs, 

Neaiški viltis.
Broliai, gentės ir sesutės 

Užmiršti pradės,
Ir sapnų-sapnai, svajonės 

Kaž kur nudandės....
Sunku, liūdna perkentėti 

Per dienas, ilgai....
Apsiniaukę ir migloti %

Ligonio laikai.
Kaip laimingi tie ką sveiki, _ 

Darbuojas visi;
O ligoniui apsiniaukę, 

Dalis jo baisi....
Gludi-liudi atsiskyręs 

Nuo visų žmonių, 
Toli, toli nuo gimtinės 

Ir nuo giminių.
Nors krūtinėj širdis plaka 

Gyvai, skubinai,
Bet rytojaus kokis lakštas 

Siela, ar žinai?....
A. J. Jokūbaitis.

Boston, lapk. 27, 1921.
W ’

SIELOS SPARNAIS
Naktį ramią, tylią 
Aš žvaigždėms meldžiaus, 
Ilgėsiu dangaus 
Aš siela veržiaus 
Ten kur jos iškilę.
Lekia, kįla siela!

■ Lengva ir smagu. 
Spinduliuos degu, 
Savęs nerandu, — 
Viskas šventa, miela.
Tu, dangaus gražuole! 
Tau aukaut galiu 
Svajones gėlių, 
Ašarų gilių.. ..
Imk! Jos tau nupuolė.
Tas kurs viešpatauja 
Ant visų žvaigždžių 
Matė ko geidžiu, — 
Tai žmonių širdžių: 
Bėrė žvaigždžių saują.
Džiaugsmą užgiedojau! 
Bet---- užgeso jos.
Vėl sparnais sielos 
Lėksiu prie aušros. 
Sveikas buk, rytojau!

Uosaitis.
(Iš “Liet. Uk.”)

♦ ♦ ♦

Švarus ir tvarkus žmogus yra papras
tai atsakantis žmogus.

• * * ♦
Srityse ant žemės kur gamta yra ge

riausia, žmogus daugiausia yra aršiausias.

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabiųiavojimų.

• Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Žeuso 
Stabas; 4—-Dievės Dienos Šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,
virš 200 pusi........................................ ...... $1.00
Ta pati audimo apdarais ............... $1.75

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KNYGĄ 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.

a — —e

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
b =a
A. A. GERB. CIRINEUŠUI
Skaičiau, širdis drebėjo 
Kaip tave jau kapai 
Apglobė, užmigdino 
Ant amžių, jau visai....

i Liūdnumo kiek daug buvo 
Iš tavo rašinių
Kad tavo meilė žuvo;
Liko krūva kančių.... 

j O, kad -taip buč’ galėjus 
Aš tau tame padėt, 
Nebūčiau pavydėjus 
Leist save tau mylėt.

J Bet viskas jau po laiko: 
Nelieka ko kalbėt, 
Širdis man nedalaiko, 
Verčia tavęs liūdėt....

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: — štai vie

nas atbalsis, bet pervėlus: kur 
p-lė Kleopatra buvo kada dar ne
buvo pervėlu? Bet patariame jai 
neliūdėti ir skaityti tai kas že
miau seka.

Kaip ir visos mergelės, p-lė 
Kleopatra neturėjo kantrybės 
palaukti musų pasakos galo. Bet 
mums dar geriau.

įį
(Tąsa iš pereito num.) Musų 

sprendimu, gerb. Cirineušas bu
vo vienas iš pirmutinių jų šio 
skyriaus poetų eilėj, dedant jų 
su visu buriu kaip gerb. Mučel- 
ninkas, gerb. Maižiešius, gerb. 
Atos, gerb. Prometėjus, gerb. 
Kudliuš, ir kitais kurie čia re
čiau pasirodydavo. Bet perdaug 
butume vienpusiški pralejsti ir 
musų poetes, kaip tai p-lę Kleo
patrą, gerb. Audrą, gerb. Biru- 
tą, (gerb. M. B-nienę ir kitas. 
Jei gerb. Cirineušas, kurio at
minčiai dabar priversti esame 
rašyti, nebuvo pirmutinis aibel- 
nai eilių rašyme, tai visgi jis 
stovėjo pirmoj vietoj kaipo ‘ver
kiantis poetas’, kokį ir Grekai 
senovėj turėjo.

Gyvenimo Knygos lapai ver
čiasi kaip ir musų knygų lape
liai. Vienas po kitam seka to
lyn, vieną užverčia, kitą atvęr- 
čia. Ir dabar Gyvenimas -užver
tė gerb. Cirineušo verksmų la
pą.

Atsimenat,’gerai visi atsime
nat čia pereitame num. tilpu
sias eiles “Angelas”, po kurio
mis pasirašo gerb. Adonis. Kaip 
maloniai jos nuskambėjo ir kaip 
daug ko jos nekuriems mums 
priminė.... Jos daug reiškian
čios buvo jūsų daugybei, nės pa
tįs tą pergyvenot ar pergyvenat.

Jei tikėt filosofams kurie sa
ko jog žmogbs kasdien miršta ir 
ryte kasdien užgema nauju, — 
tai ir gerb. Cirineušas, nenusi
minkite, atliko tą metamorfozą 
ir inkarnaciją — tik ilgesnio 
laiko bėgiu — ir štai jis, kaip 
jau jums apreiškėme naują šio 
skyriaus musų poetą, įsikūnijo 
kaipo gerb. Adonis!

Ar džiaugtis, ar apgailauti, 
to kas Gyvenimo Knygos nau
jame lapė tapo mums atversta? 
Ar vilėtis Vis naujo, ir naujo 

I ką ’ gerb. Adonis mums toliau 
atskleis, ar ilgėtis to ką gerb. 
Cirineušas pirmiau čia mums 
patiekdavo? Vienų minčių bū
ti negali — ir nebus.

Bet kaip mes turime tuomi 
apsidžiaugti! Viena siela liko 
išliuosuota iš gyvenimo karty
bių angos, viena širdis surado 
džiaugsmą ir pemaują kilnos 
jauną gerb. Adonio krutinę kaip 
kitados gerb. Cirineušo, pirm 
negu- jis tą vardą čia mums at
skleidė; dvejetas jautrių akių 

įregės “angelą” ir jieškos jo “er
dvių begalinėse platybėse”, kuo
met sau vienos budės; ištrošku- 
sios lupos vėl 'gers “iš gyvybės 
šaltinio” ir' “džiaugsmo fonta
nas” vėl lies savo nektarą — tik 
jam, jam vienam, tam kurs taip 
daug mus čia savo eilėmis grau
dino, kuriam >už tai rengėmės 
skirti “verkiančio poeto” vaini
ką, ir kurš, kaip iš praeitų jo 
eilių matėme, jau vėl mergelę 
pamylėjo!!! 1

Taip nyksta ir keičias pasau
linė garbė. .. .

(N.B. Šitokius “komentarus” 
i mes priversti buvome parašyti 
kada a. a. gerb. Cirineušas pri
siuntė mums anas savo eiles su 

Į nauju parašu, naujoj temoj ir 
prižadėjo daugiau gerb. Cirinėu- 

1 šu nepasirašinėti.)

Mes skaitėme didelę žinią: 
“Popiežius mirė”. Paskui mis- 
lijome sau: kodėl niekad nebū
na parašyta: “Gimė popiežius” 
su tokiu ar kitokiu numeriu, ar
ba kodėl neparašyta jog gimė 
Goehte, Basanavičius arba kiti? 
Nors nebuvo dar nei vieno to
kio kuris negimęs butų galėjęs 
pastoti tokiu kokiu numirdamas 
buvo, arba tokiu kuriam numi
rus mes stengsimės visokias 
garbes išreikšti.

Paskui prieini prie išvedimo: 
nebūtų buvę Napoleono jei .ne
būtų buvę jo motinos kuri jį pa
gimdė. Bet ne visi žmonės lie
ka garsingais nors jie užgema 
tokiu pat budu kaip Kudirkai, 
kaip Shakespearai ir kiti kurie 
šiandien garbės vainikais vaini
kuojama.

Visam tam reikia aplinkybių 
kurių eilė pradėjo pintis mili
jonai metų atgal, ir tas kas da
bar stojasi, žmogus ar jo dar
bas, turėjo savo pradžią jau ta
da kada dar žmonės gyveno ak
meniniuose urvuose ir nežinojo 
kas yra ugnis ir kas civilizacija.

Viskas tas kas stosis ateityje 
priklauso nuo to kas šiandien 
yra. Ir nežiūrint kaip mes kuo 
norėtume būti busime tik tais 
kokiais, iš tamsios praeities ei
nant, musų takai į ateitį nusi
vingiuoja, nors tuos takus ne 
patįs sau pradėjome minti.

Ž
Gerb. Skaitikas rašo: Skai

tau laikraščius apie Lietuvos 
šmugelį ir negaliu suprasti kas 
tą šmugelį varė: ar “Kun.” Pu
rickis, ar “Dr.” Purickis. Kiti 
sako kad kunigas jis buvo tolei 
kolei bažnyčioj sėdėjo, o kada 
nuėjo į valdžios vietą tai buvo 
daktaras. Bet aš tam netikiu.

Ats.: čia nieko slapto: dau
gelis kunigų,1 ir šiaip mokslo 
vyrų, turi titulus daktaro delei 
savo mokslo augštumo, nors nė
ra jokiais gydytojas. Bet ar
šiausia kad tą savo titulą pa
naudoja šmugeliškoms operaci
joms. Juokų Red.

4/
Tarp draugų (kitas g. Skai- 

tiko prisiųstas): — Tamista tu
ri tokią pačią jog kada tik aš 
pamatau jos veidą man prisime
na maldos žodžiai: “Nevesk mus' 
į pagundymą”.

Kitas: “Taip. Bet jei tamis
ta ją turėtum savo namuose tai 
kalbėtum kitus maldos’žodžius: 
‘Gelbėk mus nuo pikto’.”

Gerb. Advokatas (vietinis) 
sako: “Gerb. Senas Clevelandie- 
tis per įurštus žiūrėdamas nei 
nematė kur dingo Clevelando 
Barboros ‘Batalijonas kurį suor
ganizavo vyčių 6-tas seimas Cle- 
velande. Aš norėčiau prie to 
batalijono prisirašyti, ba jau 
turiu įvalias prisisėmęs prakti
ko iš ‘Dar-ko’ kuriame daugiau 
nieko nėra kaip muštrai del vy
čių.” -

Vienas laikraštis patalpino’ il
gą blevyzgų straipsnį, pavarto
damas įvairius gatvinius žode
lius, ir mes girdėjome žmones 
vienas kitą’ susitikus klausinė

jant: "Ar matei, ar skaitei, ar 
patiko, kaip patiko?” ir tt.

Tie patįs žmonės skaitė ir ki
tus laikraščius, ir viename iš tų 
buvo patalpinta moksliškas ap
rašymas, labai naudingas ir ati
dengiantis nežinotą dar dalyką. 
Nei vienas iš tų žmonių, susi
ėję viens kitam neužsiminė, apie 
tą raštą.

Tada mes mislijome sau:
Kaip lengva yra piktlige ki

tus užkrėsti ir kokį didelį pa
traukimą turi visi prie to kas 
yra bloga.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

“Dar-kas” pagarsino šitokias 
eiles:

“Dieve Perkūne,
“Gelbėk Lietuvį,
“Muškie gi Gudą
Lyg šunį rudą”!

Kadangi dabar nuo jokių ki
tų Gudų Lietuviams pavojaus 
nėra, — rašo gerb. Asilas, — 
turbut “Dar-kas” šaukiasi kad 
gerb. Perkūnas muštų jo redak

torių Pr. Gudą, melagysčių ir 
šlamštų organo redaktorių.

Gerb. švilpukas rašo: “Pajie
škau užkampio kur butų gali
ma palaidot Clevelando 25-tos 
rotos varlamušių likučius, abu 
skyrius: I feltfėbelio šeško ką 
darydavo atakus gatvėse užpul- 
dinėdami žmones, II ką vasarą 
per sumą nedėldieniais atakuo
ja pabalėse varles. į£at dabar 
balos užšalę ir jie 'likosi be jo
kio “džia/bo”. Kurie žinot tin
kamą kampelį praneškit tiems 
likučiams šiuo adresu: Gatvė 
po tiesei, į skylę, No. 0.”

4/
Delko redaktoriai daugiausia 

turi įvedę savo laikraščiuose pa- 
stabukių arba juokų skyrius?

Atsakymas bus kitame num.
4/

Turbut jau tikrai pavasaris 
netoli: gavome tiek daug eilių 
iš įvairių šaltinių, įvairiomis te
momis. Tik gaila kad labai ma
žai iš jų yra 'gerų.

©
9

SAKO
Pači j antai ateina pas mane skųsdamiesi del 

blogo virškinimo. Daugelyj atvejų aš atra- 
j priežastį pagimdo jų apleisti
danus. 'Blogi dantįs užnuodija maistą ir 
tas gimdo blogą virškinimą.”
Kad užlaikyti dantis švariai ir sveikai, eik 
du kartu j metus pas dentistą ir valyk sa
vo dantis du kartu j diena su' 
COLGATE’S DANTŲ
VALYTOJŲ.

Didelės
Triubelės

L Kaina 25c.

TIK.KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS
LABAI' GRAŽUS SCENAI VEIKALAS 

“DVI SESERĮ” — 4-rių aktų tragiška drama. Lošime dalyvauja
5 moterįs ir 11 vyrą. Knygutes kaina ................... 50c 

Taipgi čia galima gauti ir kitokią teatrališkų knygeliu:
Graži Mageliona — Keturių aktų melodrama, ................ 50c
Pavogtas Kūdikis'— 3 aktu tragedija .......................................  40c
Kunigas Macochas — 4 aktų trage&ja ................... ..................... 30c
Motinos širdis — 4 aktų drama...................,....' .......... 50c

Užsakymus siųskit rašydami šiuo adresu:
M. DUNDULIENĖ

1258 N. Wood Street Chicago, Ill.

iŠ
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TIESIOG I KLAIPĖDĄ
New Yorko į Klaipėdą Ekskursija laivu 

“AQU1TANIA” Kovo 21 Dieną
Laivakortė $ 108 ir $5 karės taksų.'

Kovo 21 dienų iškeliaus didelis buris Lietuvių. Kurie norėtumėt 
kartu keliauti su jais kovo 21 d. tuojau mums rašykite. Mes pa
darysime pasportus ir išreikalausime vizas. Visi keleiviai bus mu
sų sutikti New Yorko stotyse. Parūpinta nakvynes. Aprūpinti su 
“income tax”. Palydėti ant laivo ir suteikta visos reikalingos ži
nios kelionėj. Rašyk šiandien kad galėtume užgarantuot vietas, pas

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS Agentūra
1 68 Grand Street Brooklyn, N. Y.

į
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Saugus ir Pelningi Jūsų 
Pinigams Investmentai

Užstatai
Cleveland Heights, Ohio, 6% Paving Bonds
West Park, Ohio, 6% Street Improvement Bonds
Poinsett County, Arkansas, 5% Drainage

District Bonds
Missouri Pacific Rąihvay 6% Equipment 

Trust Notes
Milhigan -Heat & Pover Co. 1st Mortgage 

5% Bonds .
Somers Coal Co. 1st Mbrtgage and

Collateral Trust 8% Bonds

Sueina
1927-30
1926-31

1914-48

1934

1935

1925

Jeigu norit žinoti daugiau apie bent kurį iš šių

Pelno 
5-1/8% iki 5% 
5.50 iki 5.25%

6.25%

5.80%

7.00%

8.10%

_ . . . j inventmen-
tų, išpildykit ir pasiuskit mums žemiau patalpintį kuponą.

OTIS & CO
216 Superior Avenue N. E. .

Public Square — Priešai Pačta 
CLEVELAND
John F. Perko

Foreign Investors Dept.

otis & co.
į 216 Superior Avenue.; N. E., Cleveland, Ohio.
I Foreign. Investors? Dept.
! Please tell me more about the investments listed 
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6 DIRVA

DEKLARACIJA
Lietuvos Steigiamajam Seimui

Lietuvos Socialistų Liaudininkui 
Demokratų Partijos ir Lietu-
vos Valstiečių Sąjungos Stei
giamojo Seimo Frakcijų Blo
ko Skaityta St. Seimo Posėdy
je Sausio 13 d. 1922 m.

I 4) Pavesdamas bažnyčioms 
bei vienuolynams iki 80 ha že
mės ir steigdamas dvasinių vy
riausybių bažnytinį žemės fon
dą mažino žemės fondą iš 'kurioj 
gali būti ‘suteikta žemė beže
miams ir mažažemiams;

5) Atiduoda kunigams, vie-STEIGIAMAJAM Seimui susi-
rinkus, Lietuvos Socialistų- Inuolynams ir visokiems dvasi- 

Liaudininkų Demokratų ir Vai- niems ordenarris (jėzuitams ir 
stiečių Sąjungos frakcijų blo- kt.) daug Valstybės žemės ir ki- 
kas, kadir mažumoj būdamas tokio turto, pav. trobesių kurie 
(29 atstovai, o Kr. Dem. 59), 
atsižiūrėdamas į tų laikų sun
kų Valstybės vidaus ir užsie
nių padėtį sutiko ne tik ineiti 
į Koalicijos (Kabinetą, bet dar 
gi leido savo žmogui, Dr. K. Gri
niui, stoti to Koalicinio Minis- 
terių .kalbinėto priešakyje, nors 
ir žinojo kad būdamas mažumo
je jis negalės pakreipti nei vi
daus, nei užsienio politikos tin- 
kamon savo nusimanymų va- 
gon. Statydamas bendrus Val
stybės reikalus augščiau už sa
vo partijos reikalus, Soc. Liau
dininkų Dem. ir Vai. Sąjungos 
Blokas manė kad ir Krikščionių 
Demokratų blokas mokės su
prasti momento svarbą ir savo 
partinius reikalus nulenks ben
driems valstybės reikalams.

Bet vos tik vidaus ir užsienių 
šalies padėtis kiek pagerėjo ir 
vos tik Steigiamasis Seimas pri
ėjo prie galutinių opesnių sočia- ! 
lių ir kultūrinių ‘klausimų iš- I 
sprendimo, Krikščionįs Demok- i 
raitai parodė savo tikrąjį veidą. 
Kr. Demokratai pasiulymu mes 
buvom tikę surasti bendros plat
formos ir tolimesniam bendra
darbiavimui. Musų taikus no
rai vienok pasibaigė niekais. Ir 
žemės-reformos ir švietimo rei
kalais Krikščionįs Demokratai 
užsispyrė pravesti savo grynai 
partinį bei klerikalį nusistaty
mą ir ant jokių (nusileidimų ne
panorėjo eiti.

Taip žemės Reformos klausi
mu Krikščionių Demokratų blo
kas::

1) Duoda dvarininkams atly
ginimą iuž tą atimamąją iš jų 
žemę kuri jau senai darbo žmo
nių krauju ir prakaitu išpirkta;

2) Leidžia dvarininkams pa
tiems pasirinkti jiems palieka
mąjį 80 ha žemės plotą ir tame 
skaičiuje 25 ha miško;

3) Nusavinant bažnytinės že
mes reikalauja 'kanonų taiky
mo ir tuo leidžia visai pašali
niai jiegai, Rymo dvasiškiams, 
kištis į musų valstybės vidaus kų niokslų katedrų, o pasauli- 
reikalus; 'nes filosofijos bei pedagogijos

jau yra valstybės žinioje ir ku
riuose {kurta visa eilė kraštui 
naudingų įstaigų (prieglaudų, 

i mokyklų, ligoninių ir kt.) ir tuo 
' žymiai kenkia Lietuvos liaudies 

ir Valstybės reikalams;
6) O netekusiems sveikatos, 

Lietuvą beginant, kariškiams 
neduoda nemokamai žemės, ir 
tuo smarkiai pasunkina šių pa
starųjų ir jų šeimynų ir be to 
sunkią padėtį.

švietimo Reikalu Krikščionių 
Demokratų blokas:

1) Norį pradedamasias mo
kyklas padaryti konfesinėmis 
(tikybinėmis) ir išnaudoti mo
kyklų intaką į vaikus grynai sa
vo partijos tikslams;

2) Nori mokytojų parinkimą 
pavesti tikybinėms organizaci
joms arba, geriau pasakius, vie
tos katalikų klebonams, Rusų, 
Liuteriu ar Kalvinų kunigams, 
žydų rabinams ir kt.; nes tiky
bos mokyti vaikus privalo ne 
atatinkamos tikybos dvariškiai, 
'bet verčiama prie to mokytojai, 
kurie turi gauti tam reikalui i 
atatinkamos tikybos dvasiškių 
paliudymą;

3) Versdamas mokytojus mo
kyti vienos ar kitos tikybos, 
laužo mokytojų tikėjimo ir są
žinės laisvę, ir statydamas mo
kytojus katalikų, Rusų, Liute
riu, Kalvinų ar žydų dvasinin
kų prigulmybėn išstumia iš mo
kyklos sau netinkamus, kitokios 
negu krikščionių demokratų, pa
saulėžvalgos mokytojus; ’

4) Draudžia mokytojams da
lyvauti sprendžiamuoju -balsu 
tėvų komitete, tuo žemina mo
kytojų autoritetą tiek tėvų tiek 
mokinių akyse ir trukdo tinka
mai vesti mokinių auklėjimą ir 
mokymą.

Universiteto klausimu Krik. 
Demokratų blokas:

1) Nesitenkindamas krikščio
niškų mokslų katedrų skaičiu
mi įveda dar ir į filosofijos fa
kultetą eilę būtinų krikščionis-

katedras skaito nebūtinomis; 2) 
nustato kad ne tik teologijos fa
kulteto, bet ir filosofijos fakul
teto krikščionių mokslų profe
soriai butų renkama prisilai
kant kanonų ir katalikų vysku
pams sutinkant.

Iš to ganėtinai aišku kokios 
laisvės ir autonomijos Kr. De
mokratai nori patiekti kuriama- 
jai augštajai mokyklai.

Jeigu prie to dar pridėti Kr. 
Demokratų nutarimą kad uni
versiteto personalą skiria ne ko
kia nors autoretinga mokslo vy
rų kolegija o Prezidentas, tai 
aišku ka'd Kr. Demokratai, pasi
naudodami savo 59 žmonių ran
kom ir neatsižvelgdami į jokius 
įspėjimus, įstatymo 'keliu nori 
pasmaugti laisvą mokslo plėtoji
mąsi, aūgštosios mokyklos au
tonomiją ir įsteigti universitetą 
tam tikros pakraipoms kad fabri
kavus Lietuvos Respublikai tik 
tokios rūšies inteligentiją kuri 
tarnautų klerikalų tikslams.

Kasdieninėje valstybės gyve-Į 
nimo praktikoje tenka lygiai tas 
pat pažymėti:

Steigiamajam Seime ir val
džioj mes dirbome 'koalicijos pa
matais. Tuo tarpu Kr. Demo
kratų partijos klebonai ir kiti 
dvasiškiai, 
didžiausią 
prieš Soc. 
Valstiečių 
mi priešais toms partijoms pri
klausančius asmenis net tikybi
nio teroro.

Visur kur tik gali Kr. Demo
kratai stengiasi neprileisti ne 
savo partijos žmonių prie augš- 
tesnių administracijos 
(Liudžius nepatvirtinta 
kų Apigardos Teismo 
Majoras Byla netvirtinta 
to Apsaugos Vice-Ministeriu; 
Jodas Vileišis atšaukta iš Ame
rikos ir pakeista Kr. Dem. V. 
čarneckiu).

Soc. Liaud. Demokratų Parti
jos ir Valstiečių Sąjungos na
riai, pasižymėję kiek didesniu 
veiklumu kovoje su Kr. Dem. 
rinkimų į vietos savivaldybės 
metu, vietos klebonų (Kr. Dem.) 
apšaukiami “bolševikais” ir su 
žvalgybos Skyriaus pagalba be
matant atsiduria koncentracijos 
stovyklose arba turi duoti raš
tu pasižadėjimų nedirbti jokio 
politikos darbo (Alsėdžiai)’.

švietimo Miriisterio (Kr. D.) 
leidžiama cirkuliarai draudžian
ti švietimo Ministerijos instruk- 
torams dalyvauti Lietuvos Mo
kytojų 'Profesinių Sąjungų Vai
dybose.

Nors Ir ’dabartinį politinį mo-

■bažnyčiose veda kuo- 
politinę agitaciją 

Liaud. Demokratus ir 
Sąjungą, panaudoda-

vietų 
Suval- 
nariu; 
Kraš-

mentą reikia įvertinti kaipo la-I i I imtuvą
bai rimtą ir pavojingą musų fhe Cunard Linija 
šalies laisvei ir nepnklausomy-
■bei; nors aišku 'kad ir toliau vi-1Pasazieriai bus Perkelti į kitą 
sos Lietuvos partijos privalo 
dirbti išvien koalicijos pamatais 
iki Lietuvai nebus užtikrinta 
pilna laisvė ir nepriklausomybė 
ir iki galutinai nebus pašalinta 
gręsiantis Lietuvai pavojus iš 
svetimų valstybių pusės; nors i
ir šalies vidaus padėtis reika- dėlių Cunard laivu “Aquitania” 
lauja visų gyvų pajiegų suspie- tiesiog į Klaipėdą (Memelį), 
timo ka'd atstačius ir sutvarkius [Lietuvos uostą, su sustojimu tik 
tai kas ilgos karės buvo sugriau-Įsouthamptone perkėlimui Lietu- 
ta ir išnaikinta, — turėdamas | vių pasažierių nuo “Aquitania”I 
turėdamas omenyje kad dabar
tinė Steigiamojo Seimo absoliu
te dauguma — Krikščionių De
mokratų blokas — neatsižvelg
damas nei į vidaus nei į užsie
nio sunkią Lietuvos padėtį

1) Rūpinasi žemės reformą 
paversti dvasiškių reikalų ^aprū
pinimo reforma, nes nežiūrint 
musų griežto perspėjimo sausio 
10 d. š. m., pesvarstant žemės 
Reformos Įstatymo par. 8, iš 
Seimo Tribūnos dar kartą pa
reikšta kad negalima, užuot su-i 
■daryti fondą bežemiams ir ma
žažemiams žeme aprūpinti, pa
vesti žemę dvasiškiams ir viso
kioms jų organizacijoms suda
rant tam “dvasinės vyriausybės 
■bažnytinį fondą”;

2) Rūpinasi švietimo srityje 
pravesti tokius įstatymus kurie 
pradžios mokyklą ir tos mokyk
los mokytojus paveda vietos 
dvasiškių pilnai priklausomybei, 
o universiteto fakultus ir ka
tedras taip tvarko kad galuti
nai suvaržo' ir mokslo ir sąži
nės laisvę;

3) Rūpinasi apdrausti grynai 
klesinius ir materialius dvasiš
kių reikalus intraukdami į kon
stituciją vien tik 'kunigams algų 
mokęjimo reikalą; ir

4) Apskritai, neaitsižiurėda- 
mi plačiųjų ‘darbo žmonių rei
kalų, rūpinasi vesti savo grynai 
partinę klerikalinę politiką,

Taigi Soc. Liaud.-Dem. ir'Val
stiečių Sąjungos Steig. Seimo 
frakcijų blokas pažymi visus 
tuos viršiau išvardintus faktus, 
kreipia į visa tai visos Lietuvos 
darbo žmonių ir plačiosios vi
suomenės akis ir, nebegalėda
mas toliau nešti atsakomybės už 
Krikščionių Demokratų daugu
mos grynai partinę ir klerika
linę politiką, pareiškia kąd mi
nėtų aplinkybių verčiamas jis 
atšaukia savo atstovą Dr. K. 
Grinių iš valdžios, sudėdamas 
už ateities įvykius visą atsako
mybę Krikščionių Demokratų 
blokui.'

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

įvairus ir turės daugelį Lietu
viškai padarytų valgymų paren
gtų apsipažinusio su Lietuvių

■ skoniu virėjo. Skyrius didelia
me valgomajam kambaryj bus 
užleistas grynai Lietuviams ir 
valgių surašai bus atspausdinta 
Lietuvių kalboje.

Kelionę ypatiškai užžiurės 
Cunard Linijos atstovas ir už
žiurės keleivių reikalus ir baga
žus iš New Yorko iki gelžkeliol 
stoties Klaipėdoje, Lietuvoj.

Sulyg Lietuvių Industrialės 
Korporacijos nuosprendžio apie 

įleidimą Lietuvių iš visų dalių 
Amerikos važiuot toj ekskursi
joj, viskas 'ko reikia tik laiva
kortės ir gali važiuot bile Lie
tuvis arba iš Lietuvių paeinąs 
žmogus galės su tuo buriu su-

Visi Cunard agentai au- 
karės pabaigos tiesiog į Lietu- torįzuotą priimti tokius narius 
vą. Perkėlimas pasažierių ant L ekskursija, 
kito laivo Southamptone bus ap- _

1 silenkimui su išsiėmimu Vokie- 
1 čių ir kitokių vizų, kas reikėtų 
1 vykstant per Voketiją gelžkeliu.

šitos ekskursijos į Lietuvą su
manymas pakilo iš Lietuviškos 
draugijos Wilkes Barre, Pa., ir 100 markių-auksinų 
tame pat mieste atsirado daug (100 Lenkų markių 
norinčių važiuoti. Sumanymas--------------------------
greitai prasiplėtė aplinkiniuose 
miestuose, Scraritone, Forest 
City, Pittstone, Kingstone, She
nandoah ir Philadelphijoj. Po 
to nuspręsta priimti jon Lietu
vius iš visų šalies dalių ton spe- 
cialėn kelionėn. Sekretorius Lie
tuvių Industrialės Korporacijos,! 
Juozas Martišius, patvarkė kad 
ant “Aquitania” butų specialės 
vietos palikta vežiuojantiems.

Ne tik kad ši ekskursija bus 
pigia kaina, bet bus greitai at
likta. "Aquitania” į Southam- 
ptoną nuplauks į šešias dienas, 
o likusi kelionė bus atlikta per 
tris dienas. Taip kad kelionė į 
iš New Yorko į Lietuvą bus at- ; 
likta į devynias dienas. Į 

“Aquitania” abelnai yra ap- Į 
šauktas kaipo stebėtinas jūrių J 
laivas. Jis yra virš devynių Į 
šimtų pėdų ilgio ir paima tris ! 
tūkstančius pasažierių.. Keturi ! 
milžiniški kaminai priduoda oro ! 
jo aliejum kūrenamoms ugnims ■ 
ir jis neria per vandenį greitu- « 
mu po 23 mazgus į valandą. ■

Trečios klesos skyriuje yra ■ 
daugybė po dvi, keturias ir še- < 
šias lovas kambarių, kas duoda 1 
visišką privatinumą šeimynoms ' 
arba mažiems būreliams kėliau- Į 
jant sykiu. Vieši kambariai yra Į 
dideli ir prie to yra sueigoms J 
kambariai moterims. Yra dar [ 
ir žaislams kambariai vaikams. ! 
Yra didelės vietos ant denio vir-l] 
šuje priešakyj ir užpakalyj. I

Valgis šiai ekskiirsijai busi'

Cunard Laivų nuo ‘Aquitania’ 
Southamptone ir iš tenai Ga
benami į Klaipėdą, Apsilen
kiant su Vokiečių Vizomis, j

Kovo 21 d. iš New Yorko 
išplauks Lietuvių ekskursija di-

ant kito garlaivio. Geistina kad 
butų užtektinai pasažierių kad 
laivas "Pannonia” ar “Calabria” 
irgi Cunard Linijos, turėtų ką 
tolyn gabenti.

šis bus pirmas plaukimas P°jsieit7.

Keliolika pasilinksminimų ir 
šokių bus parengta kelionėje ir 
Cunard Linijos tikslu yra pada
ryti Lietuvių ekskursiją pami
nėtina kelione.

HAMBURG
TIESIOG Iš NEW YORKO 

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

ORDUNA Kov. 3 Bai. 14 Geg..26 
OROPESA Kov. 17 Bai. 28 Bfr. 9 
ORBITA Kov. 31 Geg. 12 Bir. 23 
The Royal Mail Steam Packet Co. I

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

Kur seniausia,
Ten geriausia.

.H

--------- N!PINIGŲ KURSAS j t

SENIAUSIA 

floenlurfl 
VIENYBE

Vasario 15 d.
51c

4c

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431
J Valandos: tik vakarais nuo 7 [ 
h iki 9 vai. ■
» Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al *
SaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

vuiturvę pas mus, i/iutiausiuj | 'iz
Lietuviškoj Įstaigoj, del to kad: ■, S
1) nėra ofiso visoj Amerikoj a ■ i ® s
Ir... o 1

į AR GRYŽTAT LIETUVON?
5 NEAPSIGAUKIT! Pirkite Lai-
■J vakortę pas mus. Didžiausioj

J. kur pigiau gautumėt laivakor- ■ 
į tę; 2) parduodame laivakortes J 

stačiai į Piliavą, Hamburgą, ■ 
Kauną, ir t.t.;
Lietuvius ant _____ — —, _
miestų ir gauname puikią nak- ■ 
vyrią; 4) Pristatome ant laivo J 
ir apdraudžiame bagažą, paša- ■ 
žierius siunčiame ant laivų au- J 
tomobiliais; 5) Gauname pas- . 
portus ir ineigų taksų paliudy- ■ 
mus; 6) Musų jfasažieriai gali J 
iš Lietuvos sugryžti; 7) Už pa- ■ 
tarnavimą nei cento nerokuoja- J 
me; 8) Siunčiame Lietuvon pi- , 
nigus ir partraukiame gimines ■ 
j Amerii .. ' — _ ’ "
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. J 
Nepamirškite antrašo: ■
INTERNATIONAL TRAVEL J 
BUREAU, Inc. Dept. D. ■

136, East 42nd Street ;
New York, N.' Y. J

; >3) Patinkame ■■ 
stoties iš kitų * • ®

ir parirauKiame gimines j <;.™. 
i ką; 9) Daugybė Lietu- Ji ® . 
rita j Tėvynę tiktai per «J S 
0) Broliška atida atkrei- •■S“

Columbia Rekordai
Visi 10 Uoliniai PARSIDUODA PO

Abiem Pusėm
Colombia Rekordai

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

“Dirvos” Krautuvė turi didžiausią Sankrovą Lie
tuviškų ir kitokių kalbų Columbia Grafofonų 
Rekordų Amerikoje. Reikalaukite 1922 Metų 
“Dirvos” Rekordų Katalogų — DYKAI :: ::

Su užsakymais siųskit ir pinigus ’adresu:

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

NAUJA 
SĄJUNG

Kaune 
viršinink 
Spaudos 
Sąjungos

JUSŲ ATEITIES SVEIKATA, GAL IR GYVASTIS, 
PRIKLAUSO NUO 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 tų 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 Skaudulių, Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykit. 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 jj 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.

D R. BAILEY “SPECIALISTAS 
5511 Euclid Avenue,

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare. ::
Netoli E. 55th Street. Room 222.

Cleveland, Ohio.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1 po pietų. 

Antros Grindys. ĮM

Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

S E Si
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 i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

35 B K
’’VIENYBĖ”

EINA DUKABT 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET.
LIETUVOJE ....... 4.50 

Sa B S
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės šėru^. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vl-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
k a] aukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in- 
ra-

D

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St 

Brooklyn, N.Y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYQ

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

2—Likusi dalis ant mėnesinių išmokėjimų.
1—šešių nuošimčių (6%) mokėjimas už likusius pinigus.
4— Gyvasties ir nelaimių ap drauda musų lėšomis.
5— Žmoniškas apsiėjimas visokiuose atsitikimuose.

. MES BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT SAVO APLIKACIJĄ. GAUKIT SAU EILINĮ NUMERĮ.
JUMS BUS PRANEŠTA KADA NAMAI KURIOJE DALYJE BUS UŽBAIGTA.

THE REPRESENTATIVE
REALTY COMPANY

Main 6950 2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682

AMERIK 
KRYžIA

Kauno 
Sanitariji 
guomenei 
kos Rau< 
dant, mit 
ambulato 
ma biedn 
galba vėl 
nio.

Miestai 
taip pat- 
miai sum

Medicir 
norintieji 
Miesto gi 
linta j tri 
vaistų ve 
nuoš.; o 
65 nuoš.

Teikti 
čioms mo 
užlaiko pi 
veltui tei 
goms neš 
ambulatoi 
ja lanko į 
moteris j 
se ir tei' 
metu.

JS GIŽAI, M 
Per tris 

vo St. Sei 
čiaus prai 
sirodė kui 
politikoje 
Laike pra 
iki parti ji 
pirmini riki 
rių. Jie 
Seimo nar 
ką tik Sei 
tai viskas 
Bet dėka 
iš minios 
balsai: “P 
bėti. Jeig 
tinka prai 
bai tai ni 
ir nieks i 
mon.”

Po atst 
rimtų pas 
tur but ib 
kalbėtojas, 
inteligentii 
kuris mėg 
tikyba ir 'i 
tojų akis, 
įrodinėjo 1 
vį už laisvi 
reikalauja 
tikybos <m 
Tuojau iš 
“Tamista 
kokia tai 1 
na”. Dar 
tas kalbėt 
džio į mini 
ir “žemdi: 
pabaigos p 

Krikščio 
Gižuose v 
Jau čion ir 
kių kurios

1. L1

2.

o
ti
3

vei 
Sa

Šis 
nais: 
Gotų — 
de, Grail 
vių žodži 
vieno ap 
būti.

3. ž
P
či
šv

Svarbų 
ir miešti 
lykai: Kt 
kokie bu:



DIRVA 7

ŽINIOS IS LIETUVOS
NAUJA PROFESINĖ
SĄJUNGA

Kaune miesto ir apskrities 
viršininko užtvirtinta “Lietuvos 
Spaudos Darbininkų Profesinės 
Sąjungos” įstatai.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PAGALBA

Kauno Miesto Valdybos Med.- 
Sanitarijos Skyrius miesto var
guomenei pranešė kad, Ameri
kos Raudonajam Kryžiui pade
dant, miestas užlaiko septynias 
ambulatorijas kur yra teikia
ma biednuomenei medicinos pa
galba yeltui, /be jokio užmokes- 
nio.

Miestas teikia varguomenei 
taip .pat- vaistus veltui ar žy
miai sumažintomis kainomis.

Medicinos pagalbą ir vaistus 
norintieji gauti suregistruota 
Miesto globos komitetų ir pada
linta į tris rūšis: 1 rūšis gauna 
vaistų veltui; 2-ra .primoka 35 
nuoš.; o trečia rūšis — moka 
65 nuoš.

Teikti neturtingoms gimdan
čioms moterims pagalbą miestas 
užlaiko pribuvėją (akušerę). Ji 
veltui teikia pagalbą neturtin
goms nėščioms moterims savo 
ambulatorijoj. Kartu pribuvė
ja lanko gimdančias neturtingas 
moteris jų gyvenamuose butuo
se ir teikia pagalbą 'gimdymo 
metu.

nėjo kad tarp kairiųjų partijų 
ir krikščionių-demokratų pro
gramų esąs visai mažas skirtu
mas. Gyrė kr.-dem. iš visų pa- 
jiegų. Pagaliau • pasakė kad ir

, ., ... . , , , moksleivių ' aušrininku tikslasnuo knkscioniu-demokratu par- ,... XT j. , . „ , - esąs pnes-tikybims, nes ten datuos. Nors žemdirbiu kalbe- , • , . , , ,., . . . .. ,, ... lyvaudami būtinai virstą bedie-tojas mėgino pasikalbėjimą su- . .
drumsti su tikybos klausimu bet w w
minioj pasirodė dideli nenoras ' 
su tikyba šmugeliuoti. Pasigir-, 
do atviri balsai 'kad tikybai 
svarstyti yra tinkama vieta baž
nyčia, o čia reikia pasitarti apie 
musų valstybės reikalus.

Pabaigus mitin'gą ir padėka- 
vojus Seimo nariui už taip rim
tą klausymą pranešimo, Gižie
čiai iš savo pusės širdingai pa
dėkojo Seimo nariui už atsilan
kymą ir pareiškė kad jie senai 
laukė Seimo nario atsilankymo, 
ir užprašė atsilankyti dar kitą 
kartą:

masis Seimas bus baigęs savo| Tautų Sąj. Kontrolės Komisi- 
darbus. j ja pranešė Tautų Sąjungai apie

Tada įvyks paprasto Seimo Į neteisingą rinkimų organizavi- 
arba parliamento rinkimai, o mą ir eigą, ir Taryba nutarė 
St. Seimas išsiskirstys.

Reikia tikėtis kad šių metų 
vasarą 'įvyks paprasto Seimo rys provokatoriškų budu išrin- 
rinkimai, nes konstitucija bu7..............
sianti priimta po 3—4 mėnesių.

darni 100 metų spaudos sukak-

nepripažinti Vilniaus “Seimo”.
Taigi kįla klausimas, ką da-

mata”.
Latvių laikraštininkų ir rašy- tuves, Latviai turi daugybę lai- 

tojų sąjunga nutarė tas dvi kraščių, jų tarpe vienų dienraš- 
šventes sujungti ir iškilmaigai I čių yra keturiolika.
švęsti vasario 26 dieną. Švęs-| (“Trimitas”)

PILVIŠKIAI, Vilkaviškio apsk.
Pilviškių miestelis nedidelis. 

Karės metu buvo išdegintas, da
bar 'baigia atsistatyti. Turi ke
letą įžymenybių kurios kiekvie
nam akin puola. Pirma — tai 
tiltas per Šešupę. Jeigu iki šiol 
kas nors su juo į Šešupę nenusi
vertė tai tik ačiū stebuklams ku
riems musų žmoneliai tiki. An
tra — tai mokykla ką prieš baž
nyčią kiukso. Apšiapus, suvar
gus nabagėlė, o ypač tos “gon- 
kos” kurių tik vardas sveikas 
tebėra, o šiaip.... baugu į jas 
lipti. Bet svarbiausiąja iš visų 
Pilviškių įžymenybių bus smuk
lės. Gal del jų ir mokykla tokia 
suvargus ir jokia draugija 
viš'kiuose netarpsta.

ŠMUGELNINKAI
Valkininko-Rudziškių apielin- 

kės, Trakų apsk., žmonės daug 
skriaudos daro 'Lietuvai: pra
ėjusią vasarą iš Lietuvos išga
benta bent keldtas vagonų cuk
raus, daug druskos ir javų, šiuo 
darbu užsiima 'beveik visi, net 
ir vaikai. Gabena visokiais bu
dais: ir vežimais veža, ir. pėsti 
maišuose neša. Iš Lenkų pusės 
gabenama daug degtinės. Onuš
kio milicija ir karės sargyba ko
voja su tuom. Ne vienas šmug- 
leris nustojo arklio, vežimo ir 
visų savo prekių ir atsidūrė ka
lėjime , tačiau šmugelystė nei 
kiek nemažėja, bet vis didyn ei
na. žmonės tuom darbu užsi
nuodijo kad rodos 'be to ir gy
venti negalėtų. Nebijo 
jokių bausmių. Vis del'to 
darbui reikėtų padaryti 
Gėda musų žmoneliams 
priešus Lenkus maitinti 
tai nuodais užmokesnį gauti.

dabar 
šitam 
galas.

savo 
užir

ktas “Seimas”?
Ar jis mėgins rišti Vilniaus 

kraštą prie Lenkijos, ar ras ki
tokią išeigą? Viskas priklausys 
■nuo “komandos” iš Varšavos.

Viena aišku, visą pasaulį ap
gauti Lenkams nepavyko.

Puikus patarna-Į 
vimas keleiviams.' 
Pritaikyti Lietu

viški valgiai.

Musų agentai yra 
jūsų mieste arba
apielinkėj. -Užsi 
sakykit vietas.

GYDYTOJŲ MOBILIZACIJA 
KOVAI SU ŠILTINE

Kauno, Šiaulių ir Panevėžio 
miestai ir apskritis ir Rokiškio 
apskritis paskelbta šiltinės epi
demijos pavojuje. Kovai su šil
tine paskelbta visoje 'Lietuvoje 
medicinos personalo mobilizaci
ja. Abiejų lyčių gydytojai, fel
čeriai, gailestingosios seselės ir 
dezinfektoriai iki 50 mėtų am
žiaus pareina Sveikatos Depart- gai sunki padėtis valstiečių ku- 
mento žinion.

Cunard 
dienas, 
kabinai

IŠ LENKŲ UŽIMTO
KRAŠTO

Iš okupuotų Lietuvos Rytų 
gaunama žinių apie nepakenčia
ma gyventojų padėlį. Ypatin-

riė 'gyvena toliau nuo didesnių 
miestų; ten Lenkų žandarai yra 
pilni šeimininkai ir nuo jų ma
lonės priklauso gyventojų ra-

YPATIŠKAI VADOVAUJAMA LIETUVIŲ EKSKURSIJA ANT 
GREIČIAUSIO MODERNIO LAIVO, PER SOUTHAMPTON:

AQUITANIA - - - - - Kovo 21
Pribuvus į Southampton, pasažieriai bus perkelti ant kito 
laivo ir tuoj vyks tiesiai į Klaipėdą, pasieks ją j devynias 
3čios Kl. pasažieriai turės butus del 2-4-6 ypatų. Privatiški
šeimynoms. Ekskursiją užžiurės Gunard viršininkas kuris prižiuręs 
bagažus, pasportus, ir visus reikalus, dykai. Nereikalinga Vokiš
kų vizų. Važiuoti šioj ekskursijoj gali visi.
Speciales kainos: į Memelį $108. Kaunan $109. 2 kab. $155. Tax $5.

Kiti laivai išeis:
Per Southampton, Liverpool ir Glasgow 
AQUITANIA Vas. 28 SCRTHIA Vas. 25 
CASSANDRA (iš Portland) Kovo 2 
ALGERIA ------ Kovo 4 
Per Angliją Liepojun $110. Taksų $5.

Per Hamburgą
SAXONIA Kov. 3 Bal. 18
CARONIA Bal. 8 Geg. 18
Kainos: Kabinę $130. 3 kl. 

$103.50. Taksų $5.

ESPERANTO LAIKRAŠTIS
LIETUVOJE

Lietuvos Esperantininkų Dr- mybes, turto ir net gyvasties 
ja nuo šių metų pradžios prade- klausimai. { .

GIŽAI, Vilkaviškio apsk.
Per tris karalius Gižuose bu

vo St. Seimo nario J. Matulevi
čiaus pranešimas. Gižiečiai pa
sirodė kur kas daugiau pažengę 
politikoje už Keturvalakiečius. 
Laike prakalbos, dar nepriėjus 
iki partijų, iššoko “žemdirbių” 
pirmininkas ir su juo pora na
rių. Jie norėjo pertraukti St. 
Seimo nario kalbą ir įrodyti jog 
ką tik Seimas dirba arba kalba 
tai viskas negera ir neteisybė. 
Bet dėka susipratimo Gižięčių, 
iš minios pasigirdo energingi 
balsai: “Prašom nekliudyti kal
bėti. Jeigu ’žemdirbiams’ nepa
tinka pranešimas ir Seimo dar
bai tai nieks neverčia klausyti 
ir nieks nekliudo eiti sau na
mon.”

Po atstovo' pranešimo buyo 
rimtų pasiūlymų, “žemdirbių” 
tur but buvo tyčia pasirūpinta 
kalbėtojas. Išėjo jaunas, rods 
inteligentiškos išvaizdos, vyras 
kuris mėgino pašmugeliuot su 
tikyba ir tuomi apdumt klausy
tojų akis. Ilgoj savo kalboj jis 
įrodinėjo kad "žemdirbiai” sto
vį už laisvę sąžinės ir tikybos-ir 
reikalauja kad mokyklose butų 
tikybos (mokymas priverstinas. 
Tuojau iš minios pasigirdo: 
“Tamista pats sau prieštarauji, 
kokia tai laisvė jeigu priversti
ną”. Dar pora kartų kalbėjo 
tas kalbėtojas, bet jokio įspū
džio į minią jo kalbos nepadarė, 
ii: “žemdirbiai” net nesulaukę 
pabaigos pranyko.

Krikščionių-demokratų markė 
Gižuose visiškai žemai stovi. 
Jau čion ir moterų netrūksta to
kių kurios moka atskirti tikybą

VILKIJA, Kauno apsk.
Tai Nemuno krante išstatytas 

miestelis. Namai kaip kregž
džių lizdai pastatyti daubų kran
tuose,'kitur į Nemuną jie griū
va. Baisiai nepatogioj vietoj 
pirmieji 'gyventojai įsikūrė sa
vo butus. Kalno viršuje stovi 
graži gotiško stiliaus dviem bok
štais muro bažnyčia, čia pat 

I yra ir turgavietė. Kur pasisuk- 
ap- si visur smėlis ir smėlis. Nie-

ja nuo šių metų pradžios prade- klausimai. Nepakeliamos nuo- 
jo leisti mėnesinį laikraštį tarp- Matinės rekvizicijos ir stuikos 
tautine Esperanto kalba. Laik- 'taip įvargino žmones kad jie 
raštį vardu “Litova Stelo” (Lie- vietomis beginkliai būdami prie- 
'tuvos žvaigždė) redaguos Pral. šinasi ginkluotiems okupan- 
Al. Dambrauskas. tams. Už neišpildymą įvairių

Laikraštis turi tikslo infor- įsakymų, kurių leidžiama bega-| 
muoti pasaulio Esperantininkus bnč daugybė, gyventojai bau- 
apie Lietuva. džiama kontribucijomis siekian

čiomis milijonų markių sumos.
SMUKLI- Gyventojai reiškia neapikantos 

ORGANIZUOJĄS 1 Lenkų okupantams ir vis laū-1 
kia kurių nors atmainų.

SIUNČIAME DAIKTUS 
LIETUVON

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

bilius, trokus, traktorius ir tt.

Klauskite informacijų ir kainų.

1.

2.

Pil-

PAKAPĖ, Šiaulių apsk.
Pakapės bažnytkaimis tai

mirusių Lietuvos kampelių. Bet kur gręsto akmenimis kelio ne- 
nu'budom ir mes iš amžinojo pamatysi.
miego, pradėjom rūpintis savo 
vaikų švietimu. Vargais nega
lais pereitą -rudenį įsteigėm mo
kykla, kuri dabar pilna vaikų. 
Mokytoja Kaselytė daug darba
vosi steigimui mokyklos, už ką 
mes jai esame dėkingi. Prie 
mokyklos .jau yra suaugusiems 
vakariniai kursai.

| TELŠIŲ GIMNAZIJOJE 
i POLITIKA

šįmet esant Kun. Dagiliui ka
pelionu, kurs dėsto vidurinėse 
klasėse IV, V ir VI, tikybą, po
litika pradėjo skverbtis jau ir 
į mokyklos sienas. Prasidėjus 
pamokai, visų pirma nurodinėjo 
kaip reikia mokiniams elgtis ka
peliono mišiose. Paskui aiškino 
apie kaž kokį naują 'tikėjimą ku
rį nori sukurti Kauniečiai. Apie 
tai bekalbėdamas 'užkliudė St. 
Seimo partijas, toliau kalbėjo 
apie įvairias dabar veikiančias 
partijas ir galų gale botago ga
las krito “aušrininkams”.

Pradėjęs dėstyti St. Seimo 
partijų principus, pirmiausia 
nupiešė socialdemokratų 
statymą. Buk kaž koks social
demokratas išsireiškęs Seime 
jog jie kovosią ir kovosią su ti
kyba. Paskui kalbėjo apie liau
dininkų 'demokratų ir Valstie
čių Sąjungos atstovus kad visi 
jie esą 'bendriniai. Iš kairiųjų 
išsireiškimų aišku jam esą kad 
jie norį griauti tikėjimą. Įrodi-

nusi-

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

A Lithuanian Etymological Index, by 
Harold H. Bender, Ph. D., Professor 
of Indo-Germanic Philology in Prince
ton University. Princeton, N. J. 1921. 
307 pusi. Kaina ............... $5.00 

veikalas yra parašytas, remiantis šiais žody- 
Sanskrito — Uhlenbeck, Vokiečių — Kluge, 
— Feist, Slavų — Bemeker, Latinų — Wal-

šis
nais:
Gotoj ......
de, Graikų — Boisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžių, parodoma jų kilme, vartonė ir tt. Kiek
vieno apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų 
būti;

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

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

Vilkija stovi arti 
Nemuno. Iš čia Vasarą puikiau
sias susisiekimas garlaiviais su 
Jurbarku, Klaipėda, Kaunu.

Vilkijoje yra valsčiaus valdy
ba, milicijos nuovados viršinin
kas, paotas, 18 traktierių, ke
turklasė progimnazija, dvi Lie
tuvių ir viena žydų pradėdamos 
mokyklos, vartotojų bendrovės 
krautuvė ir daugelis privačių 
krautuvių. Pačiame valsčiuje 
esą dar 'penkios ar šešios pradi
nės mokyklos.

(“Liet. Ukin.”)

VALSTYBĖS KONSTITUCIJA
Valstybės konstitucija tai^yra 

pagrindinis valstybės įstatymas 
kuriuo 'nustatoma valstybės val- 
dymosl ir ’tvarkymosi forma ir 
budai.

Kaip atskiros draugijos turi 
savo įstatus taip valstybė pri
valo turėti savo ‘konstituciją.

Musų St. Seimo svarbiausias 
davinis yra priimti valstybės 
konstituciją.

Susirinkęs Seimas tuojau iš
skyrė .tam tikrą konstitucijos 
Komisiją kuriai pavedė paruoš
ti konstitucijos projektą, arba 
sumanymą.

Dabar toji Komisija jau pa
ruošė konstitucijos sumanymą 
ir patiekė jį St.'Seimo plenumui 
svarstyti ir priimti.

Konstitucija svarstoma greta 
su žemės Reformos Įstatymu.

Konstituciją priėmus, Steigia-

Albumas
Žmonių Ligos ir Apie Žmogaus Dailu
mą. Parašė Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Var-po” Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48.....................10c 

Viena uncija apsisaugojimo nuo ligos yra ver
tesnė už visų 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.

Didis Graikų Išminties Vyras 
“Varpo” B-vės Leidinys 
Push 20............. 
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 

patys išmintingesni butume.

Kursai. Veršiukų Auginimas.

4.

5.
tas.
1921.

Svarbu yra 
kad tuo budu

6.

apsisau- 
gyventi,

Sokra- 
No. 2. 
...10c

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

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

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.

7.

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

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne)

MASKVOJ NUŽUDYTA 
LIETUVOS KARINIS 
ATSTOVAS

Sausio 2 d. Lietuvos Atstovy
bės bute, buvo nukauta Kap. K. 
Avižienis, karinio atašė (atsto
vo) padėjėjas. Jį nukovė Ru
sas želudkovas-Pavlovas neva 
už paviliojimą jo žmonos kurią 
atvykęs rado pas Kap. Avižie- 

Nukovimo priežastis netu- 
I ri politinio pobūdžio. Rusų vy
riausybė pareiškė pasigailėjimo

Adresuokite šitaip:
Lithuanian-American Transfer Company 

429’’West 29th Street New York, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

ku ojam, išleidžiarp ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

PIJOKAI, DOMĖS!
NINKAI

Kaune įsikūrė Lietuvos Te?- 
taurantų ir įmonių prekiaujan
čių svaigstamaisiais gėrimais 
sąjunga. Kokius tikrai tikslus 
turi toji sąljunga neteko patir
ti. Tuo tarpu skelbiasi kad tu
ri parūpinti visiems smuklinin
kams prabuotų stiklų ir stikle
lių alui ir degtinei gerti, ir kad 
rūpinasi sąjungos Skyrių steigi
mu visoje Lietuvoje.

Matoma, visos Lietuvos smu
klininkai stengsis susijungti į I 
vieną galingą žmonių svaigini- ny 
mo organizaciją.

Pijokams tuojau reikėtų taip v. . 
pat susiburt i bendrovę kad ben- sl^° 
dromis pajiegomis patenkinus Sausio 10 d' atvežta 1 Kaun^ 
smuklininkus. Nes kitaip gali KaP'Avižienl° kunas‘ karstas, 
ištikti juos'didelė nelaimė. Įsi- Pauostas vainikais, kariume- 
vaizdinkit sau tokia baisenybę nės atetov^ lr vehonl° aminių 
kad susiorganizavę smukiinin. buvo palydėta iki Aleksoto tilto 
kai viena gražia diena paskelb- Pr 13 čia automobiliu išvežta į 
tų “streiką” - iškarto uždary- ManamPo1? palaidoti.
tų visas smukles!.... ▼

KĄ DARYS VILNIAUS 
“SEIMAS”

Nors Anglai perspėjo Lenkų 
valdžią kad ji mestų Vilniaus 
“seimo" rinkimų komediją, nors 
Francuzų ministeris pirminin
kas atsiuntė tai valdžiai “drau
gingą” laišką patardamas rin
kimus sustabdyti, vis tik Len
kai vėl padarė provokatorišką 
žygį, panašų į želigowskio “bun- 
tą”. Rinkimai “seimo” įvyko.

Lenkai girias kad dalyvavę 
rinkimuose gana daug rinkikų. 
Dalbai- ima aiškėti kaip ištikrų- 
jų Lenkai sudarė tą nebūtų rin
kikų skaičių. Pasirodo kad rin
kimų komisijoje nebuvo tikrina
ma dokumentai, taigi uolesni 
Lenkų šalininkai .balsavo po ke
lis kartus, be to atvykę į rinki
mus balsavo už savo giminės pa
likusius namie. Kai kuriose 
vietose rinkimai buvę “atidėti’*, 
o tai pasirodo del to kad 
kuriose vietose į rinkimui 
vienas žmogus neatvyko.

Buvo pavartota pašėlusi
tacija, .bauginimai, grąsinimai ir 
net prievarta, ‘kad žmones da
lyvautų rinkimuose; bet vis tik 
Lietuviai, Baltgudžiai ir žydai 
visai nedalyvavo rinkimuose, 6 
net vadinamų Lenkų 'dalyvavę 
ne daugiau kaip 60 nuošimčių. 
Bet vis 'tai nekliudo Lenkams 
skelbti kad rinkimuose dalyva
vo daug rinkikų ir išrinkta “sei
mas” ir — reiškiąs gyventojų 
‘valią”

LATVIŲ SPAUDOS SUKAK
TUVĖS

Sausio 17 d. sukako 100 metų 
nuo pirmojo Latviško laikraščio 
pasirodymo. 1822 m. sausio 17 
d. išėjo pirmas Latvių kalba 
laikraštis vardu “Latweeschu 
Awizes”. Vasario 26 d. sukan
ka 125 metai nuo dienos išleidi
mo pirmo Latviško kalendoriaus 
vardu “Latwiska Gada Grah-

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

□

A. BARTKUS — Lietuvis Fotografas 
Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
Amerikoje. Traukia gražiausius vestuvių gru
pių ir pavienių paveikslus. Eina j namus nu-, 
imti visokius paveikslus. Pasportams traukia 
paveikslus dieną ir vakare. Kurie turi paveik
slus iš Lietuvos ir nori padidint, padarau' ar
tistiškai gražius ir sudedu j 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 darbų puikiausiai kaip galima, už' prieinamas kainas. .Daro į 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi į 
pavienių, dideliu, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi į 
puikių žema kaina rėmų. . Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- S 
veikslų ant pasportų — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik.

SUPERIOR PHOTO ŠTUDIO
J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 48927033 Superior Ave. Cleveland

kai 
nei

agi-

į LOUIS EISENBERG į 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių. 5 
J Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, į 
į Lieja ir Stogams dangalų § 
į 1169 East 79th St. N. E. S 
5 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

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 persta to vaikų 
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.

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 išpildomo per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

Skaitykit ir Platinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“TRIMITĄ”
“Trimitas” kas savaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
rių naujienų apie politikos ir karės 
padėtį, pasakos apie musų karžygius- 
kariumenės, šaulių, partizanų žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar- 

| bus ir klastas.
I “Trimitas" eina 34 pusi, knygelėmis, 
j papuoštas gražiu viršeliu, žada pra- 
I dėti eiti paveiksluotas.
į “Trimitas" deda gražių eilių ir karės 
I dainų, apysakų, atsitikimų ir felje- 
I tonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų 
I gyvenimo.
I Adresas: “Trimito” Red. ir Admin. 
Į Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania.

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 užnuodija
mo kraujo, turit išbertą veidą, pučkus ant viso kū
no, užsisenėjusias žaizdas kojose, nenustokit vil
ties, nemėtyki t 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
garsinimą.

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

Valandos nuo 9 iki 4 po pietų — nuo 6 iki 8 vakare Nedėldieniais nuo 10 iki 1 dieną.



Į: KasGirdetCleveiande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Ketverge Cleveląndo Lietuviai 
turėjo paminėjimą Lietuvos Ne
priklausomybės keturių metų 
sukaktuvių.

Goodrich Auditorium atsibu
vo tautininkų vakarėlis Su kon-'yra tai skaldymas Lietuvių vie- 
certu: dainomis, muzika ir Lie
tuviškais žaislais, taipgi buvo 
užkandis, paskui įvairus šokiai.

Bažnytiniame skiepe buvo pa
rengta katalikiškų draugijų są
ryšio prakalbos.

Apie viską bus plačiau sekan
čiame numeryje (pranešta.

Cleveląndo katalikiškų drau
gijų sąryšis šiuomi laiku atsižy
mi tokiais 'darbais kokiais nei 
prie Kun. iHalaburdos nepasiro
dydavo. i Svarbiausias darbas

apie metai atgal atsidangino į 
Clevelandą, pristojo prie vyčių 
ir dabar liko visų katalikiškų 
draugijų “diktatorium”. Tokia 
garbė tankiai žmogų iš sąmo
nės išvaro ir tada pasirodo jam 
kad jis galės .uždaryti visų kitų 
žmonių snukius.

buvo žeminimas ne vienos ypa- Fordas Detroite pasiryžo len-: AKRON, OHIO.
tos, o beveik visų pačių didžiau-Į ktyniuoti su kita kompanija ir Vasario 9 d. pobažnytinėj sa- 
sių katalikiškų draugijų. Tuo- žada išduoti po milijoną trakto- j buvo rodoma krutanti pavei- 
met jus, vyčių vadai, nedrysot ----
išeit ant tos pačios platformos 
ir atidaryt savo burnas; bet ka
da dabai; pradėjo jus prieš šer- 
stį glostyt tai net ir melagys
tes panaudojai. Advokatas.

Nedėlioj Lietuvių salėje' buvo 
Teatrališko Choro Draugijos pa
rengtas vakarėlis su perstatymu 
keturių aktų komedijos “Avi
nėlis Nekaltasis”. Lošime da
lyvavo: P. Sutkus (Daubos, naš
lio, rolėj), J. M. Baltrukoniutė 
(Marytės rolėj), Pr. Mockaitis 
(Vanaginsko rolėj), Al. Urbšai- 
tienė (Vanaginskienės rolėj), 
Pr. Kazlauskas (Albino, sunaus, 
rolėj), J. šeporaičiutė (Julytės, 
duktės, rolėj),-S. Baranauskas 
(Pyplinskio rolėj), M. Morkevi- 
čius (Jurgio, tarno, rolėj), O. 
Vasiliauskių te (Barboros, tar
naitės, rolėj). Veikalo mokyto
jas buvo V. Kiveris. Perstaty
mas pasisekė gražiai.

Po teatro buvo dainos, daina
vo Teatrališkas Choras, antgalo 
sudainuota Lietuvos Himnas, po 
to gi buvo balius..

Publikos buvo pusėtinai daug.
Buvęs.

Apie Mirtą ir Liuosybę. Ole- 
velando “progresivės” draugijos 
leido Mirtos Chorui daugiausia 
vakarų rengti šią žiemą, manė 
jog choras sustiprės iš to finan
siniai, bet pasirodė kitaip. Mir
ta pasiuntė du narius per drau
gijas kurie eina kaip padegėliai 
Lietuvoj per kaimus prašydami 
chorui pašalpos. Progresisčių 
kuopelė jau davė $15; jeigu ki
tos (trįs draugijos po tiek pat 
duos, ir pats jų sąryšis, tai pa
sidarys tik $75. Su ta suma 
Mirta gali išmaitinti bulių tik 
per šešias savaites; o kur dar 
pavasaris, iki galima bus pikni
kus rengti Mirtos naudai? Dar 
matyt visų draugijų nariai turės 
ekstra mokesnį mokėti. Bėda. 
Jeigu, tie “padegėliai” eis per 
visas Cleveląndo Lietuviškas 
draugijas ubagaudami tai gal ir 
Liuosybiečiai išmes kokią pen
kinę. Manau kad ir vyčių cho
ras pasigailės tų nelaimingųjų. 
Dabar Mirtiečiai rengia germul- 
kų šėlus, gal ant tų pasiseks pa
sipinigauti.

J. Butėnui išvažiavus, kaip iš 
,bubnų Mirtiečiai sumušė: visi 
rėkia kad Liuosybės Choras mi
rė. Nesenai sugryžęs į Cleve- 
landą Vatermilas per praktikas 
pareiškė Mirtiečiams kad Liuo- 
sybė mirė, visos draugijos ir 
pavieniai visur kalba apie mir
tį1; ne vien Clevelande bet po vi
są Ameriką skamba, krasa už
sikimšo laiškais apie Liuosybės 
mirtį. Stebuklai! Aš maniau 
kad Liuosybės Choras tai pa
prastas dainininkų būrelis, kaip 
ir kiti visi chorai, o mat čia ko
kis jis garsus.' Jeigu taip, tai 
ir aš eisiu pas tą klūpantį rašti
ninką, tegul ir mano vardas 
psalmėse skamba. Dovydas.

Liuosybiečiai pasiryžę darbuo
tis ir toliau. Naujomis spėko
mis, Liuosybės Choro nariai, J. 
Butėnui išvažiavus, pasikvietę 
chorui mokytojo savo uždarbiu 
stoja darban. Kadangi dabar 
ihorui mokytojo savo uždarbiu 
nereikės palaikyti, o tik apsimo
kėti tam tikrą dalį už pamokas, 
choras greitu laiku paliks tur
tingas ir galės imtis už didelių 
darbų. Choristas.

Utarninke Clevelande lankėsi 
Gen. Pershing, 'buvęs vadas S. 
V. armijos Francuzijoje.

O Columbia Rekordų 4 
ir Grafofonu

S Krautuvė
REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c
Patogiausia Cleveląndo 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumu ir pavidalu. f 

pKAUNO
KRAUTUVĖ

Inybes’ tuose darbuose kur nega
lėtų būti pasidalinimo. Pama
tu to, skaldymo jie išrodo “lais-j Apsižiurėkit, katalikiškos or- 
vamanių”’“nerėmimą musų ka- ganjzacjjos ir vyčių kuopa: jei- 
talikiškos valdžios” Lietuvoje, gu toks paukštukas, su jūsų iž- 
Dar seniau Clevelandiečiai susi-Įdėliu kada išskris tai nek'altin- 
eidavo į bendrą kada tik buvo kit vėl “laisvamanių” kaip iki 
reikalas. 'šiolei darėt už visas savo klai-

Keletas negabių sąryšio "di-|das. žmonės kurie tankiai kai- 
plomatų”, kurie žiūrėdami į vie- j lįykeičia nepageidaujami tauti
ną pusę nepermato kas kitoje 
dedasi, išsirokuoja jog “laisva
maniai” juos visame apgavo ir 
todėl dabar su laisvamaniais ne
galima daugiau bendrautis.

Jie kaltina laisvamanius už : 
sąryšio skilimą, kada dar visos I 
— tautininkų ir katalikų — i 
draugijos buvo susirašiusios.

Bet kas tame kaltas? Ar ne ; 
tokie “diplomatai” kokių ir da- , 
bar sąryšis turi? 1918 metais j 
sąryšis turėjo skilti tik del tų | 
pačių užsivarinėjimų. Tada bu- < 
vo rengimas Šv. Kazimiero die- | 
nos. Pirmiau pinigai būdavo j 
siunčiama tiesiog į Lietuvą, bet ] 
tą sykį klerikalai (vyčių šta- ( 
bas) užsimanė paversti dalyką į 
kitaip: aukos turėjo eiti Tautos 
Fondui. Tokio sąryšio nutari- , 
mo negalėjo priimti tautininkai ■ 
ir jie nuo sąryšio atsimetė. . j

Sąryšis ir dabar tą pačią gies- ( 
mę gieda: aukos turi būti tik ; 
Tautos Fondui, reikalinga įkur- j 
ti Federacijos skyrių (arba, kai , 
‘Vanagas’ sako, “pirduliaeijos”) 
ir visas katalikiškas draugijas, 
net nepritariančias federacijai, < 
pavergti po federacijos jungu. ,

Ar čia Lietuvos darbas, ar tik I 
klerikališkų ožių varinėjimas? i

Kas tą sąryšį vadovauja. — 
Sąryšis yra nutaręs boikotuoti I 
visus kitus kas rengia Lietuvių < 
salėje vakarus, kad tokiu budu s 
at-baidžius. kitų pažiūrų draugi- , 
jas nuo rengimo salėje vakarų, i 
Išeina jog sąryšis nori kad ko- I 
kia nors draugystė, turinti pa- i 
skolinus salės bendrovei kelis ' 
šimtus ar kelis tukstančiuš do- ' 
larių, pabijojus kad jos pinigai 1 
nežūtų dar kolei salė turi pel- I 
no, galės ipaduoti salę į recei- ' 
veriu rankas atsiėmimui savo : 
pinigų. Pašalpinėms darugijoms i 
įstatymais uždrausta bent kur . 
kitur dėti pinigus,’ kaip tik pa- : 
šalpai naudoti. Net draugija ga- . 
lėtų pakliūti į valdžios rankas 
už tokį pasielgimą. Bet visame 
iki šiolei ėjo geri norais santai
ka ir sutarimas. Lietuvių kul
tūriškas judėjimas Clevelande ' 
kilo ir pertai visi išvien vienas 
kitą rėmė. Kas dabar atsirado 
toks gudruolis norįs suardyti tą • 
Lietuvių darbą? Gal yra žmo
nių kurie džiaugiasi taip: "Mes 
turim savo bažnytinį skiepą, jo : 
mums užteks, kam kitos salės 
reikia?” Į bažnytinį skiepą visų 
Lietuvių nesuvesi, draugijos da
rys kaip ir pirma kolei Lietuvių 
salės nebuvo: ėjo pas svetim
taučius. Lietuvių salė, kaip ir 
kitos Lietuviškos įstaigos, yra 
didelis kreditas Cleveląndo Lie
tuviams. Kodėl sąryšis užsima
nė tą kreditą mažinti?

Jeigu jau einama tokiu keliu, 
ko dar sąryšio vadai nori tverti 
iš sąryšio federacijos skyrių? 
Federacija turi tautiškai-katali- 
kiško judėjimo mierius; jeigu 
sąryšis mažina tautinį plėtimąsi 
Clevelande, kam jam federacija 
reikalinga?

Andai, prispirti prie sienos, 
salės bendrovės reikale, kuomet 
buvo pasakyta kad katalikai tu
rės augint laisvamaniams pelnus 
patįs rengdami salėje vakarus, 
neturėdami išėjimo, sąryšio va
dai suriko: "Sąryšis turės už
daryt laisvamaniams snukius!”

Tik prie to turbut jūsų kata
likiška dora privedė. Kiek da
bar pasipylę iš klerikališkų va
dų Clevelandiečių piemeniškų 
kelionių prieš “laisvamanius” 
tai dar iki šiolei Cleveląndo pa-

i dangė negirdėjo. O delko? Del- 
į to kad neturi argumentų kito- 
į kių kaip paprastų piemenukų 
?. burnelę.

Sąryšio pirmininku dabar iš- 
! rinkta tūlas S. Stasiulionis, ku- 
a ris yra ir vyčių kuopos iždinin

ku. Iš kur tas narsus vadovas 
atsirado, kuris išleido “dekretą” 
“uždarymui kitų srovių žmonių 
snukių”? Nagi tas paukštukas 
keletas metų atgal So. Bostone 
darbavosi su Sandariečiais ir 
buvo didžiausias “bedievis” — 
pro šv. Petro bažnyčią eidamas 
špygas rodydavo. Paskui jis iš
važiavo į Detroitą, ten, girdėti, 
švaistėsi su bolševikais, na. o

žuvi
nėse organizacijose, gal but ir 
katalikiškos organizacijos tokių 
nemėgsta.

Pagarsinimas kad sąryšis tu
ri kam nors snukius uždaryt yra 
žemiausias žingsnis kokį Cleve-

Pasekmėj sąryšio atmetimo 
susidėjimo su tautininkais iš
vien rengti Lietuvos Dieną, eina 
gandai apie nekuriu draugijų 
norą atsimesti iš sąryšio ir su 
tautininkų draugijomis tverti 
kitą sąryšį, kurio tikslas butų 
bendras veikimas Lietuvos rei
kaluose, nemaišant srovinių da
lykų, kurie yra visiškai atskiri 
vienų kitiems.

Kitaip ir negalės būti. Juk 
Lietuvos paskolos darbas Cleve
lande turi 'būti varoma, kaip va
roma ir kitur. Lietuva nežiūri 
ar Clevelande yra sąryšis ar ne, 
o prašo visų Lietuvių paramos. 
Jeigu sąryšis pasiims visą dar
bą į savo rankas ir pinigus su
kelti, kaip kėsinasi kituose da-lando katalikai nuo savo vadovų | jykuose viską, užvaldyti, tada

išgirsta.
Dar vėl, tie narsuoliai giriasi 

jog visas tautines draugijas su
daro katalikai (ar jų diduma). 
Matot kame dalykas. Geri ka
talikai bėga nuo tokių savo va
dovų ir dedasi ten kur neina agi
tacijos už daužymą kitų pažiū
rų žmonėms snukių nei už ken
kimą jokiam darbui kuris kelia 
Cleveląndo Lietuvių vardą sve
timtaučių akyse.

Tie žmonės, nuėję prie tauti
ninkų, tikrai žinokit, jau yra 
jums žuvę. Taip palengva žus 
ir būriai kitų, matydami pas 
tautininkus rimtą veikimą, o pas 
jus tokį begėdišką piemenišką 
koliojimąsi ant ypatų’visai 'be
reikalingai kuomet eina tik sro
viniai ginčai ir varžytinės.

Bukit tikri, jūsų planai apie 
snukių uždarinėjimą neišsipil
dys ir jeigu tą norėsit vykinti 
tai dar daugiau žmonių iš jūsų 
organizacijų atsimes.

Tautininkai turi savo publi
ką ir su ja apsieina, turi savo 
draugijas ir su jomis darbuoja
si, nesikišdami į jūsų tarpą. Ko 
jums šėlti ir lyg kokios delirijos 
apimtiems švaistytis po visas 
puses, rėkti apie snukių užda
rymą, boikotavimą tautininkų 
rengimų (iš ko jus pasekmių 
vistiek neturit) ir kitokiais nie
kais užsiimti kada galėtumėt tą 
laiką sunaudoti pasimokinimui 
daugiau padorumo, gražesnės 
rašybos, nes jau laikas pamesti 
piemeniškas koliones patiems, 
jeigu jūsų laikraščių redakto
riai negana civilizuoti suprasti 
jog žema yra piemenų zauhas 
talpinti. Solo.

labai gerai. Bet kodėl iki šiolei 
nepasidarbavo 
kada išrinkta 
Komitetas ?

sąryšis niekuo 
Lietuvos labui, 
naujas Paskolos

Bonų kiek išparduota pernai 
laike Čarneckio atsilankymo tiek 
ir liko, (daugiau nepasirūpinta. 
Sąryšis visai užmiršo kad Cle
velande yra paskolos stotis. O 
pasigirti moka kad “tik mes 
Lietuvą remiam”.

Clevelandiečiai nekurie smar
kiai darbuojasi sutvėrimui nau
jos parapijos. Gal ir šitą dar
bą kas bandys užmesti laisva
maniams kaip ir kituose atsiti
kimuose.

Gera Proga Renduot
ANT RENDOS 6 kambariai, viršuje 

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

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

Cleveland© vyčių vadams ne- 
atmezgiamas mazgas. “Dirvos” 
No. 6 Senas Clevelandietis pa
siūlo net $100 vyčių vadams bei 
jų užtarąjams jeigu jie tikrai 
prirūdys kad Senas Clevelandie
tis nėra užsimokėjęs Šv. Jur
gio parapijon mokesnių. Geras 
pasiūlymas, nes vyčiai ir vėl tu
rės progą uždirbti parapijai 100 
dolarių. Bet iš šalies žiūrint 
net juokai kaip Senas Clevelan
dietis žaidžia su vyčių vadais ir 
jų užtarėjais, įduoda pelnyt 100 
dolarių — ar tai S. Cl. ne mie- 
laširdingas žmogus? Bet kažin 
argi tie vyčių vadai negalės to 
mazgo atmegsti nuo savo kaklo 
kurį S. Clev. jiems užmezgė?/ 
Jeigu vyčių vadai išlaimės šim- ! 
tinę nuo S, Clev. tai tikrai su
mažins S. Olevelandiečio autori
tetą arba patįs save pastatys ant 
juoko. Kokis tai J. V. Mariam- 
polietiš “Dar-ko” .No. 15 rašo i 
kad Senas Clevelandietis yra 1 
ėmęs ši i ubą Newarke, neprigul- 
mingoj bažnyčioj. Nežinau ko
kia negerovė tuos vyčių vadus 
nunešė |net į <Newarką surasti 
ten S. Clev. vestuvių metrikus. 
Nagi juk Senas Clevelandietis 
yra ėmęs šliubą šv. Jurgio baž
nyčioj dar būnant čia Kun. Ha- 
laburdai, 1919 m., vasario 21 d. 
Turbut S. Cl. duos dar ir kitą 
šimtinę J. V. Mariampoliečiui 
už jo melagystę, ir jeigu vyčių 
vadai išlaimės tai jis atiduos sy
kiu du šimtu dolarių.

Juokai, yra juokais, bet kas- 
link tokių melagysčių tai tikrai 
reiktų užbėgti joms kelias. Tuo- 
mi turėtų pasirūpinti ger5. šv. 
Jurgio parapijos kunigai ir pa
rapijos komitetas. Galit sau 

’ varinėt ginčus per laikraščius 
korespondentai tarp savęs apie 

’ savo išgalvotus reikalus,' bet ši
taip kaip dabar vyčių vadai ir 

! jų užtarėjai pasielgia, pakelda- 
1 mi visai jiems nepriklausančius 

reikalus, o dar grynai meluoda
mi, kas teršia .pačių vyčių var
dą, tai reikia sulaikyti. Mes 
visi gerai žinom Seną Clevelan- 
dietį ir visokie melavimai kaip 
iš vienos pusės taip ir iš kitos 
yra be jokios vertės, faktiškai 
neprirodyti. Jeigu rašot kam 
dangstytis slapivardžiais, jeigu 
teisybę sakot? Mes tikrai ma
tom kad vyčių vadai yra neišti
kimi Cleveląndo Lietuvių kata
likų visuomenei, štai priežas
tis. Kuomet pereitais laikais 
pasipylė korespondencijos “Dar
bininke” ir “Garse”, po kuriomis 
pasirašydavo visokie Kupstai, 
Matai, Simono Sunai, Smėliai 
ir kitokie, tai vyčių vadai tylė
jo kaip žemes pardavę. Mat ten

Dar daugiau ginčų. Skaity
damas “Dirvos” No. 5 pa-tėmi- 
jau Advokato straipsnelį apie 
Cleveląndo vyčius, kame -pami
nėta ir mano vardas, nors iš
kraipytas ; bet kad kito tokio 
nėra kas butų rašęs apie vyčius 
anuose laikuose, kaip mini Ad
vokatas, tai matyt paliečiama 
mane. Advokatas sako buk aš 
tada pabijojęs draugijų ir kitko 
ir paliovęs rašyti. Tas netiesa. 
Aš visai nieko nepabijojau, aš 
tik palioviau dėlto kad, surinkęs 
visus vieno vyčių nario,, atvy
kusio iš Illinois valstijos, grie- 
kus, žadėjau pagarsinti, bet pa
rodžiau tuomlaikiniam klebonui 
ir jis manęs prašė paliauti važi
nėjus, ko aš paklausiau, žino
ma, jie buvo įnešę šv. Kazimie
ro Draugijoj kad mane nubaus
ti ir tuoj mane draugija suspen
davo ant trijų mėnesių, man ne
sant nei susirinkime. Sužino
jęs, sekančiame susirinkime pa
aiškinau, ir mane nuo suspen
davimo paliuosavo. "Sąryšyje ir
gi jie norėjo išmesti mane iš pir- 
mininkystės, bet nepavyko, tik 
bažnytinis choras tai prašalino 
mane nuo pirmininkavimo už 
tai buk aš užgavau R. K. baž
nyčią rašydamas ant vyčių. Bet 
su laiku mano buvo pergalėta. 
Nekurie šv. Kaz. Dr-jos nariai 
net pradėjo mane bolševiku va
dinti. Bet dabar jie patįs tapo 
išmesti iš visų draugysčių kai
po netikėliai, žmonės tada dar 
■buvo labai užsispyrėliai ir jų 

j nebuvo galima atvesti prie tei
sybės. Turiu pasakyti kad aš 

u nebijau jokių “didvyrių” ką ant 
y manęs bando rašyti, bile tik tei

singai ir nesislapstydami, su to
kiais galima vesti ir disputus.

F. B. Baranauskas.

įrių kas metai. Su traktorių pa- kŠJai iš Lietuvos.
galba, visi laukų darbai galima Į Vasario 19 d. šv. Stanislovo 
atlikti į 21 dieną. i Draugija toj pačioj salėj stato

—' puikia komediją ’“Aptiekorius”.
DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS | Kartu ta diena bus prakalbos 

VALDYBA - . •
Pirmininkas — A. Praškevičius 

907 E. 130th Street
Pagelbininkas — K. Petraitis

11504 Moulton Ave.
Sekretorius *— J. Ruszkis
Church A v. Tel. Lincoln 4646-J
Sekretorius — V. K. Yurgilas 

1125 E. 79th St. 
Iždininkas — P. Akšis

8205 Euclid Ave.

3101
Fin.

SUSIRINKIMAI 
Draugijų kas menuo atsi- 

buna sekančiai

Pirmą nedėldienj, nuo 2 po pietų 
Dr. V. Kudirkos Draugystes 

Flynn-Froelk Salėj 
5309-11 Superior Ave.

Pirmą ketvergę, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 1 

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

vai. vak. 
Kuopos

Antrą nedėldienj, 2 vai. po pietų
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House
1420 E. 31 Street

Antrą Seredą kožno menesio 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas 

Lietuvių Salėj, 6835 Superior av. 
nuo 7:30 vai. vakare.

Trečią nedėldienj, 2 vai. po pietų 
T. M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PIGIAI Saldainių 

(Gandy) krautuve. Kas nori pirk
ti ateikit pažiūrėti 3310 Superior 
avenue.
SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parsiduo

da pigiai, gerai išdirbtoj vietoj, 
priešais Lietuvišką svetainę ir netoli 
Lietuvių bažnyčios. Biznis gerai iš
dirbtas. 6926 Superior avė.

FARMOS FARMOS
Norinti apsigyventi ant gerų že

mių tarpe Lietuvių kur yra 493 Lie
tuviai pirkę farmas, šioj Lietuvių 
Ūkininkų kolonijoj, kreipkitės čia. Aš 
turiu daugelį farm e pardavimui, vi
sokių, didelių ir mažų, geriausios že
mės su puikiais budinkais, didžiau- 
sais sodnais, gyvuliais, padargais ir 
užsėtais laukais. Parduodu ant len
gvo išmokėjimo. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie musų ir reikalaukit 
Farmų Katalogo. (11)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17 Fountain,'Mich.

CLEVELAND ACCORDION 4 
SCHOOL

n
 Duoda lekcijas ant 

akordiono (piano ar 
chromatiška klevišų 
sistema) ir išmoki
na greitai ir teisin
gai. Geriausi meto
dai. Cleveląndo Ak- 
kordeanu Klubo ra- 
štinė Pr stato mu

ziką visokiems reikalams. Akordio- 
nai parduodama žemiausiomis kaino
mis, taipgi perkama ir apmainoma.

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL 

Tony Carro, Mgr.
1410 ST. CLAIR AVENUE 

CLEVELAND, OHIO

Pereitą subatą Clevelande gir
dėjosi perkūnija, po to vėl atša
lo.

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

budingą po numeriu
547 Woodland Ave.

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

Ateikit

kaip 
Ne- 
pats

ligose ir kt. 
vaistus kada 
prieinamos.

nuo 9 iki 6 kasdien, 
pasitarimui.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekost u.i npiicKvo

Kampas Superior Avenue

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS

Ofiio valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1396 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Petro Lietuvių bažnyčioje, juos 
surišo Kun. A. Janušas vasariu 
11 d.

Darbai čia išpalengva slenki 
po senovei, visi vis laukia kuo; 
met pradės eiti geryn.

1 paminėjimui Lietuvos keturių 
Įmetu neprigulmybės. Prakalbos 
ir perstatymas prasidės 5 vai. 
vakare.

Jaunas vaikinas, Bajoriunas, 
iš Canton, O., ėmė šliubą Šv.

ra ------

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolį Ka<hnh j 
Kurą, Mariampolės apsk., Alekiotil 
grn., Vilemų kaimo. Turiu svaibj 
reikalą, meldžiu atsišaukti. (jJ

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

SU-
Pa-

TIESIOGINE KELIONE 
LIETUVON

Pirmu kartu po karės, tiesioginis 
sisiekimas su Lietuvišku uostu 'bus 
daryta laivu

Aquitania, plaukiančiu Kovo 21 d.
j Memelį (Klaipėdą), Lietuvoj, per 
Cherbourg ir Southampton, apsilen
kiant sn Vokiečių viza ir išvengiant 
gaišavimo.

Specialė ekskursijos kaina $108 
pridėjus $5 karės taksų

Užsisakykit vietas tuojau per
THE CLEVELAND TRUST COMPANY

Skyrių jūsų kaimynystėje arba
THE COLLVER MILLER CO.

2033 E. 9th St. v 1688 W. 25th St.

“Main 6380”

Tas tai yra numeris kuriuomi galite pa
šaukti mus pranešdami apie persikėlimą, 
kiton vieton kur norit irgi gauti Elektros 
Patarnavimą be sugaišimo.

Kuomet manote keltis į kitą vietą nerei
kia jums ateiti Į musų ofisą išpildyti nau
ją aplikacijos kortelę. Tik patelefonuokit 
musų Service Department, ir mes noriai 
apžiūrėsime jūsų pageidavimą.

THE ILLUMINATING COMPANY

SI

IR

LAIVAKORTĖS ATPIGO į 
Hamburgą ............. $103.50 J
Liepoją ......... $110.00 t 
Piliavą-Karaliaučių $106.50 X

War Tax $5.00. į 
Pinigų Siuntimas Lietuvon že- ?
miausiu kursu. Pinigus gauna T 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- X 
ke 25—30 dienų. J

P. MIKOLAINIS Į
53 Hudson Ave. į 

Brooklyn, New York +

I 
I 
I

Pranešimas
Cleveląndo ir Apielinkes Lietuviams

Nuo senai Lietuvių laukiamas Clevelande įsisteigė Informacija 
Biuras, kurio tikslas bus ne tik kad kam pakenkti iš vietinių biz
nierių bet ir sudrutinti juos, ir Biuro tikslas patarnauti saviems 
duodant teisingus patarnavimus kaip atsiimti gimines iš Lietuvos 
ir tiems kurie važiuos į Lietuvą, nurodyt kaip geriausia ir pigiau
sia nusipirkti laivakortę, parapint pasportus ir visą kelionę, bd 
keleivis 'neturėtų jokių nesmagumų. Taip pat žemiausiu kursu pa- 
siunčiam pinigus Lietuvon. Musų žemas kursas pinigų daug pa
gelbės jums sučėdyti pinigų. Tat, norėdami gauti apie tai žiną 
apsilankykit musų ofise, o gausit 
ti kituose miestuose, reikalaukit 
kainos laivakorčių.

Taip pat parduodam ir mainom 
namų. Turime farmų Michigan, _ __ ___
Turime tokių farmų kuriose yra gyvuliai ir mašinos ir turime to- f 
kių kuriose nėra; žodžiu, pagal žmogaus turtą ir išgalę pritaikom. į

Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryte iki 8 vai. vakare. Ypatiškai arta p 
laiškais kreipkitės šiuo adresu:

Cleveląndo Informacijos Biuras ir Agentūra 
1419 East 21 st Street Cleveland, Ohio »

P. S. Šis ofisas randasi šalę Garmaus bučernės, kampas Oregon p- 
Ave. ir E. 21 St., prie pat buvusios senos Šv. Jurgio bažnyčios. E

teisingą patarnavimą. Gyvenau- 
listo kortos pinigų siuntimo ir

namus ant farmų ir farm as ant 
Ohio ir Pennsylvania valstijose.
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Per Septynias Dienas — Pradedant Vasario 19 
DOUGLAS FAIRBANKS

THE THREE MUSKETĘERS
(“Trįs Musketieriai”)

— Veikalas iš Dvylika Dalių —
Speciale 'Muzika : : : : : Inžanga 15—30c.

VICTORY STRAND
Superior prie E. 89th St.__________________

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS TIESIOG J KLAIPĖDĄ! }

šis didžiausis Laivas AQUITANIA išpplauks iš New Yorko KOVO-March 21 
šimtai Lietuviu išvažiuoja toje dienoje. Keleiviams nereiks Vokiškų vizą. 
Specialis palydovas' bus iki Klaipėdos. NELAUKIT! Kurie žadat važiuoti 
tuojau užsisakykit vietas, nes kelionėatpiginta ir tokios parankios kelionės 
niekur nerasite. Ateikit arba rašykit i Lietuvišką Agentūrą Clevelande

ZUPANC & KAUPA 6603 St. Clair Ave. Cleveland, 0.

Wellsb 
siu streil 
nijos šni;

Neffs, 
laiku ūži 
trįs dąrb

New Y 
gelžkelio, 
ta nuo d 
Norėdami 
ilgai dirb 
bininkus, 
apribojau 
metus iki

Pakrašt 
streikui u 
glijoj, uos 
streikuota 
norėjimo 
ilgint vala

Cumberi 
reikmenų 
dirbti, pus 
atgal, virš 
mas vėžio, 
niją atnai 
gonų.

Danijoj 
lokautas p 
rių industi 
nesusiprati 
sikėsinimą 
20 nuoš., 
streiku.
. Lake Ho 
ko dirbtuvi 
mušta du 
mas .girdėt

Newport, 
keliolikos 
streiko, Nt 
tuvė paske 
darbą” ir i 
gaus, nepai


