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Didele Katastrofa su
Amerikos Orlaiviu

SUSPROGO ANTRAS DIDŽIAUSIAS SUV. 
VALSTIJŲ DIRIŽABLIS - VĖL ŽUVO 

KELI DESĖTKAI ŽMONIŲ

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijose iš 
pereitos savaites pasirodė kiek 
pagerėjimo geležies ir .plieno 
darbuose, pakilus reikalavimams 
vielų, plotvių, zinko plotvių ir 
įvairių paprastų geležinių reik
menų.

Dabartinis angliakasyklų ap-i 
silpnėjęs padėjimas nukreipia
ma ant varžytinių tarp kasyklų 
savininkų ir darbininkų už al
gas, dauguma operatorių numa
to kilsiant streikų balandžio 1.

Gelžkelių padėjimas mažai su
laukė pęrmainų, išskyrus padi
dėjusį. anglies gabenimų.

Puodininkystės industrija sa
kosi esanti užganėdinta. Stik
lo darbai po senovei prasti.

Pastarieji šalčiai be sniego 
dikčiai atsiliepę ant laukų — 
pagadinta daug kviečių.

Netoli Loop, Colo., nuslinkęs 
nuo kalno sniegas užpuolė ant 
gelžkelio trūkio''ir užmušė ketu
ris darbininkus. Trūkis numuš
ta žemyn nuo 700 pėdų augštu- 
mos į tarpkalnę.

Detroite, kokie tai sukčiai iš-1 
pardavė, po $5 ir $10 imdami, 
apie 1,000 darbininkų neva in- 
eigos tikietus į Fordo dirbtuvę 
•prie River Rouge. Sakyta vi-J 
siems jog su tais kvitais gausių 
pas Fordų darbo, žmones su
ėjo, bet pSsirodė jog jie buvo 
apgauti.

Pontiac, R. L, audinyčių strei- 
keriams ir simpatizatoriams pa
sistengus neleisti į dirbtuves 
skebų, kilo riaušės. Dirbtuvės 
apstota, nei viršininkai negalė
jo išeiti; langai akmenais iš
daužytai Gubernatorius pasiun
tė prieš streikerius milicijų. |

Pawtucket, R. 11, audėjų strei-1 
k<5 riaušėse vienas užmušta, aš-i 
tuoni sužeista; policija pradėjo 
šaudyt kada streikeriai apdaužė 
keletu pųlicistų kurie turėjo su
areštavę tris streikerius.

Natick, R. I., audėjai turėjo 
demonstracijų, policija juos iš
vaikė. Keleto miestelių strei
ku apimtas dirbtuves sergsti 
raita ir pėkščia kariumenė.

■ Wellsburg, W. Va., angliaka
sių streikerių kovoj su kompa
nijos šnipais sužeista 4 žmonės.

Neffs, O., kasykloj savaitės 
laiku užmušta įvairiais budais 
trįs darbininkai.

New Yorke, ant Penn, ir L. I. 
gelžkelio, delei senatvės paleis
ta nuo darbo 2,000 darbininkų. 
Norėdama, paimti naujus į vietų 
ilgai dirbusių, ir pigesnius dar
bininkus, kompanija paskelbė 
apribojanti darbininkų amžiaus 
metus iki 45;

Pakraštinių laivų darbininkų 
streikui užėjus, Liverpoolio, An
glijoj, uoste sustojo laivai. Su
streikuota delei laivų savininkų 
norėjimo numažint algas ir pa
ilgint valandas.

Cumberland, Md., geležinkelio 
reikmenų dirbtuvė vėl pradėjo 
dirbti, puse darbininkų; paėmė 
atgal .virš 300 vyrų Pagerėji
mas vežiojimo privertė kompa
nijų atnaujint darbus prie va
gonų.

Danijoj paskelbta generalis 
lokautas paliečius 150,000 įvai
rių industrijų darbininkų. Kilo 
nesusipratimai už kompanijų pa
sikėsinimų numažint algas po 
20 nuoš., darbininkai grasino 
streiku. , <
. Lake Hopatcong, N. J., para
ko dirbtuvėj nuo eksplozijos už
mušta du darbininkai. Sprogi
mas girdėta už 10 mylių;

Newport, Ky., iš priežasties 
keliolikos savaičių darbininkų 
streiko, Newport geležies dirb
tuvė paskelbė įvedanti “atvirų 
darbų” ir ims darban visus kų 
gaus, nepaisydama uniju.

Nelaime su Orlaiviu
Norfolk, Va., vas. 21 d. — 

Milžiniškas Suy. Valstijų di
rižablis, naudotas kariumenės 
reikalams, eksplodavo nupuo
lęs ant žemės iš 1,000 pėdų 
augštumo. žuvo 34 kareiviai 
ir oficieriai. Ore jam esant, 
pasigadino styras, delei to jis 
turėjo netvarkoj leistis že
myn, gi puldamas pataikė nu
kristi ant elektros vielos ir 
nuo to užsidegė.
Dirižablis Roma buvo nupirk-

I ta nuo Italų; Italijoj jis naudo
ta vežiojimui pasažierių per du 
metu. Juo 'buvo manyta lėkti 
per Atlantika kada pradėta sta
tyti, bet ta kelionė atidėta. Ro
ma buvo 410 pėdų ilgio, antras 
didžiausias Suv. Valstijų diri
žablis ir antras patikęs tokia 
pat nelaimę.

Ant jo buvo apie 45 žmonės, 
kiti sunkiai apdegė, keeltas iš
liko tik subraižyti.

Dirižablis (gazo pripustas or
laivis) ZR-2, būdavo tas Anglijoj 
ir daręs pirmus lėkimo bandy- 

Imus, sprogo ore pereita vasarų, 
rugp. 24 d. Su juo žuvo 42 žm.

Angliakasių Konvencija 
Nutarė Streikuoti

Pittsburgh, Pa. — Pitts- 
burgo Anglies Produktorių 
susivienijimas atmetė anglia
kasių unijos prezidento pa
kvietimų sueiti bendrai aptar
ti algų klausima. Kada uni- 
jistai angliakasiai panaikins 
pertikrinimą dirbančių žtr jie 
užsimokėję unijon tada jie su
tiksią derybas pradėti.* * ♦

Indianapolis, Ind. — Anglia
kasių konvencija atnaujino savo 
reikalavimus šešių valandų dar
bo dienos visiems unijistams 
maineriams, prie to dirbti tik 
po penkias dienas savaitėje, ir 
to bus reikalaujama atnaujinant 
unijos kontraktus su kasyklų sa
vininkais, kurie baigiasi balan
džio 1 d. šitam vienok priešino
si visi unijos vadai ir skyrių 
pirmininkai. •

Kaslink algų, konvencijos nu-
j tarimu yra kad minkštosios an- 
Įglies kasėjams butų palikta da
bar esamos mokestįs, kietosios 
gi anglies darbininkams reika
laujama pakelti- daugiau; jeigu 
konjpanijos ant to nesutiktų nu
tarta iššaukti angliakasius gene- 
ralin streikan.

Nors konvencija diduma bal
sų streiko šaukimų priėmė vie
nok pirm negu bus šaukiama 
streikas tas klausimas bus pa
duota darbininkų referendumui 
arba pačių darbininkų nubalsa- 
vimui..

Svarbiausia visko, angliaka
siai negrųsina streiku 'tiesiog iš 
noro streikuoti, bet yra pasiry
žę užveisti su kompanijomis pla
čias visapuses derybas kaip al
gų taip ir kitų klausimų ap- 
sprendimui, ir tik jeijĮęu nebus 
galima^ perversti dabartinio vi
sų kasyklų savininkų užsispyri
mo mušti algas, ilgint valandas, 
-naikint unijas, tada tik darbi
ninkai bus priversti išeiti strei
kan.

Suv. Valstijos Svarstys 
Lietuvos Pripažinimą

Washington, vas. 16 d. (El- 
.ta). — Gautomis iš patikimų 
šaltinių žiniomis, netrukus S. 
Valstijų vyriausybė svarstys 
Pabaltjurio, reiškia Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos respubli
kų, pripažinimo klausima.

VALGO KATES IR VISKAS EINA GERYN 
ŠUNIS-ąUSIJOJ

Kazanius, ant 
do apimtoje sritvje žmonės pra
dėjo valgyti kačių, šunų ir su
šalusių ar nudvėsusių arklių ir 
karvių mėsų.

Patįs: gyventojai Amerikos 
palaipinės administracijos at
stovams tai išpasakojo, šeimy
nos palengva nyksta, pirmiau
sia suvalgo kokius turi gyvulius, 
paskui jau ima šunis, kates, po 
to vienas po kitam miršta, liku
sieji išsisklaido į kitas šalis. Vie
nas . bado apimtas distriktas 
1920 m. turėjo 236,606 ypatų. 
Dabar likę apie 184,115. 20,000 
iš jų mirė, 30,000 .prasišalino 
kitur. Visas derlius buvęs apie 
8,000,000 svarų javų, arba tik 
dešimta dalis svaro duonos ant 
ypatos į dieną. . Juoda duona 
svaras 10,000 rublių; ‘maišyta 
su žolėmis duona 2,000 rb. sva
ras. Nuo tokios duonos apie 
pusė likusių gyventojų serga 
įvairiomis ligomis.

Volgos. •— Ba-

Naujo Lietuvos Premje
ro Deklaracija Seimui 
Washington, vas. 13. d. (Ei

ta). — Lietuvos Ministeris Pir
mininkas, E. Galvanauskas, Mi- 
nisterių Kabineto deklaracijoje. 
Steigiamajame Seime pabrėžė 
jog Lietuva džiaugsis matyda
ma Pabaltijos Sąjungoj ir Skan
dinavijos valstybes. <_______
skas savo deklaracijoje pareiš
kė šitaip:

Lietuva jįeškos su Lenkija 
taikaus susitarimo, bet būti
na sąlyga- kad Lenkai turi ati
taisyti sulaužytą ((Suvalkų) 
sutartį. Vilniaus Lenkų rin
kimai yra negirdėta kultūros 
pasaulyje Lenkų malversaci- 
ja.

Toliau Premjeras tvirtai ir 
griežtai pareiškė kad “esame i skurdų ir badą kenčia, 
solidaringi

™__ . Rusijos sovietų atstovas Ber-
Galvanau- line> Radek, sako jog užkvieti- 

mas bolševikų valdžios j Genoa 
konferenciją lyginasi santarvie- 
čių pripažinimui Maskvos val
džios.

Londone gauta iš Maskvos ži
nia jog Leninas serga; ’

Konstantinopolyje, Turkijoj, 
yra apie'20,000 pabėgėlių iš ba
du apimtos Rusijos; jie Čia irgi 

Dieno- 
didžiųjų valstybių mis ir naktimis slankioja gatvė- 

pastangose stabilizuoti tarptau- m’s prašydami duonos ar ko ki- 
tinę taiką ir ekonomijos gyve- to užvalgyti. Ten rengiama vi-
nimą Europoje ir. kaipo nepri- šokių 'vakarų pašalpai tų var

guolių, vienok pasekmės buna 
menkos.

I klausoma suverene valstybė ak
tingai dalyvausime tose pastan
gose. Su Vokiečiais likviduosi- 
fne ostus (reiškia, bus įvesta 
savi pinigai —Elta), atsiskai- 
tysime nuostolius ir sureguliuo
sime prekybinius santikius. 
Rusija stovėsime ant taikos 
tarties pamatų”. .

Su 
su-

Atsidarė Tarptautinis 
Teismas

Haga, Holandija. — Vasario 
15 d. su tam tinkamomis cere
monijomis atsidarė visasvietinis 
teismo tribunolas. Iškilmėse da
lyvavo Karalienė Vilhelmina ir 
daugybė įvairių šalių atstovų, 
nekurie oficialiai, kiti tik taip 
sau.

šis teismo tribunolas riš įvai
rius taikos klausimus.

Lietuvos Nota Kontrolės 
Komisijai Del Vilniaus

Washington, vas. 14 d. (El
ta). — Vasario 8 d. Lietuvos 
vyriausybė inteikė Tautų Sąjun
gos Kontrolės Komisijai notą, 
kurios nuorašai siunčiama iš Są
jungos Tarybai. Notoje protes
tuojama prieš Lenkų sauvalin- 
gą Vilniuje suėmimą ir ištrė
mimą Lietuvių ir Gudų veikėjų. 
Ištrėmimas aiškinama negalėji
mu teisme kaltės prirodyti ir no
ru pašalinti gaivalus priešingus 
Lenkų propagandai. Ištrėmimo 
tikslas buvo sutrukdyti tautinį 
Lietuvm darbą Vilniaus'srityje. 
Lietuvos vyriausybė notojo rei
kalauja ištremtuosius grąžinti 
Vilniun.

Neramumai Meksikoj
Prie Suv. Valstijų-Meksi-kos 

rubežiaus vėl pradėjo apsireik
šti neramumai; 3,000 Meksiko- 
nų sukilėlių esą mobilizuojama 
Chihuahua prov., ruošiamasi 
pulti ant Juarezo.' Suv. Valsti
jos pasiuntė 5,000 kareivių ap
saugai savo parubežio.

de-
pa- 
ne-

Lenkai Nesutinka Pildyt* 
Suvalkų Sutarties, Nori 
Užvest kitus Reikalus
Washington, vas. 13 d. (El- 

Vasario 7 .d. Lenkijos 
reikalų Ministeris Skir- 
pasiuntė Lietuvai notą 
pareiškia manas kad

ta). — 
užsienio 
muntas 
kurioje 
Lietuvos vyriausybė parodžiusi 
nenorą greitai nustatyti su Len
kija draugingų santikių todėl 
pastačiusi neleistinas prieš-de- 
rybines sąlygas. Lenkija siūlo 
pirma sureguliuot bendrus prak
tinius klausimus kad iššaukus 
Lietuvos-Lenkijos suartinimų ir 
tuomi sveikai paveikus į santi
kių nustatymą. Paskutinėj! są
lyga neišaiškinanti prieš-derybi- 
nių kliūčių sutampa su Tautų 
Sąjungos rekomendacijomis, ir 
Lenkija siūlo, imant tai domėn, 
greitai pradėti derybas.

(Lietuvos vyriausybė laiko šį 
Skirmunto atsakymą neigiamu.

Francuzijoje karės laike nusi
žudė patįs 116 New Yorko val
stijos kareivių.

Vokiečių-Rusų Sutartis 
Padaryta

Bėdinas. — Rusų sovietų 
legatams Berline pasisekė 

“daryti su Vokietijos valdžia 
kurias ekonomines sutartis.

šalip Vokiečių, Anglija ir jau 
Francuzija darė Rusijai naujus 
pasiūlymus ekonominiam atsi
gaivinimui. Radek ir Krassin 
iš Berlino išvažiavo Maskvon su 
tais pasiūlymais.

Iš Maskvos ateina žinios apie 
Rusijos atsakymą Japonijos pa
siūlymams užmegsti prekybos 
ryšius. Pirmiausia Rusija no
ri kad Japonija išpildytų savo 
tolimųjų rytų prižadus padary
tus Washington© konferencijoj.

Sovietų valdžia nori sukvies
ti Rusų ir Japonų militarių ko
misijų sueiga aptarimui 
kos Siberijojė po Japonų 
traukimo.

tvar- 
pasi-

Lietuvos Atstovo Sąjau- 
smas del Papos Mirties

Washington, vas. 14 d. (Liet. 
Inf. Biuras). — Mirus papai 
Benediktui XV, Lietuvos Atsto
vas V. Čarneckis pasikeitė su 
Apaštališkuoju Delegatu Wash
ingtone, Arkivyskupu Bonzano, 
laiškais. Ant Lietuvos- Atsto
vo’užuojautos laiško del papos 
mirties Arkivyskupas Bonzano 
prisiuntė tam tinkamą padėkos 
žodį.

. Chicagoj vienas mirtin nu- 
smerktas kalinis atsisakė valgy
ti ir -nori badu nusimarinti. Jį 
daktarai gelbti ir visaip maiti
na išlaikymui gyvo iki ateis die
na pakorimui. (Kokie paiki tie 
smertelni žmoneliai.)

NORS LĖTAI
Washington. — Valdžios ban

kas jaučia didėlį dalykų page
rėjimą iš to jog to banko depo
zitai auga po $100,000,000 kas 
mėnuo. Valdžios pinigų kon
trolierius praneša jog nuo rug
sėjo 6 d. iki gruodžio 31 d. 1921 
m. nacionalis bankas depozitų 
gavo net $514,000,000, o tas ro
do jog dalykai gryžta į geresnę 
pusę ir į normališkumą.

Kiti patėmyti gerojon 
palinkimai yra šie:

Gelžkeliai skelbia jog 
dykų stovinčių prekinių 
nu skaičius mažėja. Pirmų va
sario savaitę sumažėjo 21,845 
vagonais negu buvo sausyje.

Abelnos gelžkelių ineigos ro
do pusėtiną padidėjimą.

Kietosios anglies produkcija 
žymiai eina prie normalumo.

Geležies ir plieno produkcija 
visoje šalyje žymiai kįla.

Budavojimas įvairių dalykų 
eina daug smarkiau negu metai 
atgal.

CHICAGOJ GAUTAS KABLEGRAMAS - AT
SIŠAUKIMAS LIET. GYNIMO KOMITETO

‘Ekstra i
. Vyriausia Lietuvos Gynimo Ko

mitetas šaukiasi Amerikiečių 
paramos. Lietuvių Politinio 
Iždo Valdyba Chicagoj 
Gavo Sekančio Turinio

Kablegramų:
Kaunas. — Sveikiname Jus 

Tautiečius su Lietuvos Ne- 
prigulmybės švente. Vasario 
16 dieną pirmu kartu skam
binome Jūsų Laisvės Varpą. 
Remkite musų darbus.
šis kablegramas pirmu kartu 

buvo skaityta Chicagoj, Lietu
vos Nepriguhnybės puotoj, Mor
rison Kotelyje, kur dalyvavo 
apie 500 Chicagos Lietuvių.

Iškilmė surengta pastangomis 
Chicagos Sandariečių ir L. P. 
Iždo lokalio komiteto nedėlįoj, 
vasario 19 d.

Tai buvo dar vienas, tautinin
kų pastangomis surengtas, pui
kus vakaras.

Kalbėtojų čia buvo daug, bet 
įžymiausia jų- buvo Adv. F. J. 
Bagočius. Dainavo čia ir mu
sų abi Amerik'iečidms žinomos 
dainininkės, Marė Rakauskai
tė ir Ona Pocienė. Po to pui
kaus programo ir po geros va

karienės gražioj viešbučio salėj 
Pastarais laikais .prasidėjo šokiai, užsitęsė iki 1 

vai. nakties.
Beje, buvo prisiminta ir apie 

aukas Lietuvių Politiniam Iždui,

pusėn

nuolat
vago-

Airių Bruzdėjimas
Belfast.

išsiveržus naujoms riaušėms Ai
rijoje, Ulsterio. sostinėje, kame
Sinn Feiniečiai gaudė Ulsterio surinkta netoli $400.
viršininkus, žuvo 34 ir apie 114 Tą puotą sveikino tautinin- 
žmoniu sužeista. * kai savo telegramais iš Pitts-

Valdžia imasi griežtu priemo- ,bur<°- Philadelphijos, New Yor- . . .. . ko, Worcesteno, taipgi ir Lietuti cit la t Irirrt T/iltmoaviiiia eitai- 7 . . . _ __ . .nių sulaikyti tolimesnius susi
rėmimus, po didele bausme už
drausta žmonėms pirktis arba 
parduoti šautuvus.

šiose dienose pietinės Airijos 
kovotojai paleido daugelį^paimtų 
nelaisvėn Ulsteriečių.

Limericko Airių respublikos 
“kariumenė atsisakė persiorgani
zuoti sulyg naujos, valdžios for
mos ir prisiekė savo ištikimybę 
po senovei Airijos respublikai.

Respublikos šalininkai 'gaudė 
Ulsterio viršininkus keršydami 
'už jų areštavimą ir laikymų ka
lėjime daugelio nekaltų Airių, 
ypač suimtų viename lošio ple- 
ciuje sportininkų. Airiams bu
vo draudžiama rinktis į burius, 
bet jie susirinko į žaislus, už 
Ulsteriečiai juos tūlas laikas 
gal areštavo.

vos Atstovas V. Čarneckis.
Visi puikiai praleido laikų be- 

švęsdami Lietuvos Neprigulmy- 
bės Dienų.

Puotos Komiteto Narys.

tai
at-

Didins Taksus Sudary- 
rymui ■ Kareiviams Bonų

Washington. — Šaltiniai iš 
kurių Suv. Valstijų valdžia galė
tų imti pinigus .mokėjimui ka
rėje buvusiems vyrams bonus 
yra šie: Aptaksavimas tabako 
virš to kiek dabar taksuojama; 
aptaksavimas cigaretų; automo
bilių, gazolino, nuo galiono; vi
sokių perduodamų bondsų, te
atrų tikietų ir kitokių tolesnių 
nuo kasdieninio gyvenimo reik
menų dalykų.'

Ohio valstija Vasario 14 d. 
išsiuntė savo kareiviams, 25,000 
vyrų, bonus' sumoje $3,250,000.

Neprigulmybė Apvaik
ščiota Iškilmingai

Kaunas1, vas. 17 d. — Va- 
,kar čia iškilmingai paminėta 
keturių metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvės ir 
atidaryta Lietuvos valstybės 
universitetas.

/ (šita žinią paskelbia Chica- 
gos “Draugas”. Kas dabar bus 
su Amerikos (Lietuvių katalikų 
sudėtais pinigais į Tautos Fon
dą neva garsintam “katalikiš
kam universitetui” ? Kaip ir vi
sada, žmonės liko apgauti.)

Imigracija dar Varžoma
Washington. — Atstovų bu

tas vėl perleido rezoliucijų pa
tvirtinančių dabar esantį atei- 
vystės varžymo įstatymų ir jį 
pailginančią iki -birželio 30 die
nai 1923 m. Jeigu senatasCir 
prezidentas vėl sutiks įstaty
mas įleis tik 3 nuošimtį visų 
šalių žmonių čia esančių tautys
čių skaičiaus.

Bėgyje paskutinių šešių mė
nesių 1921 m. atvažiavo 200,121 
ateivis.

Gailestingosios Seserįs iš 
Anglijos Lietuvoj

Atvažiavo Kaunan iš Angli
jos trįs gailestingosios seserįs, 
kurios mokins musų gailestin
gąsias seseris visuomenės svei
katos saugojimo.

New Yorke 1921 metais nub 
alkoholio mirė 600 nuošimčiai 
daugiau žmonių negu 1920 me
tais. 1920 m^mirėl9; 1921 m. 
mirė 127. Nuo medinio alkoho
lio 1920 m. mirė visi 19; 1921 
metais tik 16 nuo to mirė, kiti 
nuo kitokių alkoholinių apsinuo- 
dinimų.

Hackensack, N. J., pereitų.su- 
batų nuo medžio alkoholio mirė 
penki vyrai.

$1

Paskolos Maršrutas Chi
cagos Apielinkėse 

šiuomi skelbiama jog ženiiau 
nurodytose kolonijose lankysis 
Lietuvos Finansų Misijos -kalbė
tojas. Nuoširdžiai prašoma ko
lonijų gerai prie prakalbų prisi
rengti.
Vasario mėn. kalbės:

25—Kenosha, Wis.
27—Racine, Wis.

Kovo mėn.:
1— St. Charles, III. ,
2— Bridgeport (Chicago)
3— Brighton Park ”
4— Chicago Heights
5— Town of Lake ir 18th ir

Union (Chicago)
6— North Side (Chicago)
7— West Side
8— Cicero, Ill.
9— Melrose Park, Ill.

11—So. Chicago, Ill.
' 12—Roseland ir W. Pullman

14— Aurora, Ill.
15— Rockford, Hl.
16— Beloit, Wis.
18— Indiana Harbor, Ind.
19— Gary, Ind.
21— Kankakee, Ill.
22— Rockdale, Ill.
23— De Kalb, Hl.'
25— Springfield, ill.
26— St.. Louis, Mo., ir E. St.

Louis, Ill.
28— CollinsvillL BL
29— Dorrisville, Hl.
30— Kewanee, Hl.
31— Molinė, Ill.

Balandžio men.:
2—Spring Valley ir 

Oglesby, 111.
■4—Westville, Ill.
&—Indianapolis, Ind.
6—Clinton, Ind;

Lietuvos Finansų Misija 
Seventh Ave. New York.370

T. S. Kontroles Komisija 
Apleido Lietuvą-

Washington, vas. 13 d. (El
ta). — Vasario 8 d. Tautų Sųj. 
MilitarėyKontrolės Komisija pil
name savo sąstate apleido Lie
tuva per Vilnių-Varšavų.

Lietuva Užgyre Tarptau
tinio Teismo Statutą
Washington, vas. 16 d. (El

ta). — Tarptautinio Teismo sta
tutas vasario 15 d. buvo Lietu
vos, Steigiamojo Seimo ratifi
kuota.

Naujas Rusijos Atstovas 
Lietuvai

Washington, vas. 16 d. (El
ta). — Vasario 14 d. Lietuvos 
Prezidentas Stulginskas priėmė 
naują Rusų atstovų Lietuvai, 
©avtianą, kuris yra Rusijos So
vietų vyriausybės paskirtu vie
ton atšauktojo Aralovo.

Lietuvos, Atstovas Švedi
jai ir Norvegijai

"Washington, vas. 16 d. (El
ta). — Buvęs Lietuvos Atsto
tas Danijoje, Jurgis Savickis, 
yra paskirtas Lietuvos reikalų 
vedėjas Švedijoje ir Norvegijo
je.

"DIRVA” TIK DOLARIS $1
J^EDARBEI siaučiant, dauguma darbininkų neišgali už

simokėti prėnumeratos ir vargsta be jokio laikraščio.
Negalėdami užsimokėti $2 ant syk, prisiųskit tik $1 už 
pusę metų. Dolarį vis lengviau praleisti negu du, kada 
tų dolarių mažai yra. Kadangi baigiantis prenumeratai 
visiems apie tai pranešama, gavę pranešimą už šešių mė
nesių vėl prisiųsit dolarį, arba gal jau darbai eis ’geriau, 
tada užsimokėsit už visus metus. Nei vienas neišbrau
kiama be pranešimo apie prenumeratos pasibaigimą, tai- 

, gi galėsit skaityt “Dirvą” be pertraukos, kaip iki šiolei.
Metines arba pusmetines prenumeratas siųsdami rašykit:
“DIRVA” 7.907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

f

I.

III

i-K;



HIš Lietuvių Gyvenimo 1 į1
NEWARK, N. J. (projektą”. Ir tą laikraštį irgi 

Tr . _ , ,. x j • numetė ant žemės ir po tam Vasario 5 d. čia atsi'baladojo . . . ., x. . , . T. nusimazgojo rankas it Pilotasgarsusis kartuvių rengėjas Kun. T ~ . TX,.. . .“ x ‘ , ■ •• Jėzų nuteisęs. Istikruju, is joGarmus, šešta ‘vai. vakare jis r, ,*x-. - t • x • . .x tokio elgimosi nėra ko daug neiatėjo į Lietuvių salę, užėjęs ant 
grindų ir pradėjo publikai pasa
koti savo nuopelnus, būtent: 
jis pirmutinis organizavo Lie-Į j 
tuvos kariumenės pulkus, pir
mutinis ant fronto buvo 
nepasakė.ant kurio fronto), pir
mutinis Bermontininkus mušė, 
ir tt. Taipgi pasakė kad Lietu
vos' Steigiamajame Seime viso 
atstovų yra 112, iš kurių 59 yra 
kri.-demokratai, o visi kiti tai 
bolševikai.- '_______ r 
aiškiai liudijo kad jis dar nese
na baigęs kunigų mokslą,' o už-l 
vis labiausia tą jo kunigišką 
mokslą patvirtino skaitymas lai
svos minties laikraščių, “Sanda
ros" ir kitų, kuriuos vartoda
mas taip atsargiai elgėsi kad 
paimdamas vos tik dviem pirš- ■ 
tų galais parodęs publikai metė 1 
į žemę, tik paėmęs “Sandarą” (1 
pasakė: ‘

(tik

Tokios jo pasakos Palus> tik Pabriešiu tuos faktus 
kurie yra pragaištingi Lietuvos 

(Respublikai ir akstimi suirutei 
Amerikos 'Lietuvių tarpe. Prieš 
rinksiant aukas 'jis pasakė jog 
imsiąs ne tik pinigus, bet ben
drovių šėrus, bonus, ypač apie 
Lietuvos bonus aiškiai pabriežė, 
girdi, kam jums laukt 14 metų 
ir tai dar nežinia kaip galės at
sitikti su jais. Pagalvokite ką 

pasakė: “štai žiūrėkite, Sandau I ^bks pasakymas reiškia 1 Aiš- 
riečiai, ką jūsų'vyriausia galva jkiai melavo sakydamas kad tos 
rašo, liepia priimti Hymanso | aukos eis katalikiškam univer-

sitetui"; visiems jau yra žino
ma j,kad universitetą steigia pa- 

Jetuvos valdžia ir su kuni- 
vyriausiu skyrium. Koks 

gali būti tikslas ir prasmė stei
gti kitą tokį pat universitetą? 
Antras akyvas faktas tas kad 
paimdamas nuo žmonių Lietu
vos bonus jis silpnina Lietuvos 
finansų pusę, tuo labiau kad 
prieš aukų rinkimą duoda žmo-

stebėtis, tas turbut j’au aišku inėms suprasti buk bonai jau ne- 
(kiekvienam .pažangesniam žmo- tekę
gui iš gyvenimo davinių kurie džiaugsmu atiduoda juos kada 
liudija kad jaunas vyras paim
tas ir išlaikytas 5—6 metus po 
aštria disciplina pasilieka tokiu 
kas jam buna per tą laiką įro
dyta, intikrinta; pasitaiko kad 
nekurie į tūlą laiką atsipeikėja, 
bet labai retai.

Nerašysiu apie visus jo ple-
■-- - - -ct(i'g

vertės; tat žmogus visu

kunigėlis priima juos už pilną 
jų vertę, bet tas jau amžinai 
užmuša Žmogaus ūpą del kitos 
paskolos ir pasitikėjimą Lietu
va. Pas klerikaįus tie' bonai 

I turės vertę, ir nėra mažiausios 
abejonės kad už juos jie šelps, 
per Romą, savo vientikius Len
kus.

Akivaizdoje tokių faktų rei
kėtų ir patiems klerikalų sekė
jams apsistoti ir rimtai pagalvo
ti prie ko 'juos veda tie jų “tė
veliai”. Laikas atsipeikėti ir 
patiems savu protu pradėti dir
bti ir eiti drauge su tautinin
kais; tegul jų yra mažiau, bet 
jie greičiau permato klerikalų '! 
pinkles. Prie to reikia nepa- ; 
miršti kad už klerikalų juodus i 
darbus prisieina kentėti ir tau- 1 
tininkams ir, pagaliaus, visai I1

musų tautai ir žmonijai — tas 
aišku kiekvienam x pažangesniam 
žmogui. Pavyzdžiui, jeigu kle
rikalams pasiseks suvienyti Lie
tuvą su Lenkija tas atsilieps 
ne tik Lietuvoje 'Bet ir ant mu
sų, Amerikiečių. Kuomet Len
kai pradės smaugti 'Lietuvius 
jie pradės -šauktis Amerikiečių 
Lietuvių pagalbos. Aš skaitau 
už pareigą savo broliams Lietu
viams kad ir klerikalams patar
ti prisirašyti prie A. L. T. San
daros, kur priklausydami daug 
pamatysit teisybės, atsivers jū
sų akįs ir galėsite matyti visas 
klerikalų šunybes..

Diementis.

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 12 d. L. N. Varpo 

Draugija statė scenoje du vei
kalu, naudai šv. Jurgio ipašalpi- 
nės draugijos; pirmas buvo — 
“Ant Maskaradų Baliaus” ir ki
tas — “Balon Kritęs Sausas Ne
sikelsi”. Publikos atsilankė pil
na salė ir visi ramiai užsilaikė. 
Veikalukai abudu labai puikus 
ir publika likosi pilnai paten- 
knta, sulošta gana atsakančiai; 
ypatingai merginos puikiai at
sižymėjo. Vieną veikalą, “Ant 
Maskaradų Baliaus”, net pačios 
merginos išvertė iš Anglų kal-

■bos, jos taipgi attiko ir vyriš
kas roles, ir gana puikiai.

Liet. Nepriklausomybės Var
po Draugija trumpoje ateityje 
žada pastatyt kitą puikų vei-l 
kalą, “Doros Sargas”. Lošimas 
atsibus vssario 26 d., 'nedėlioj. 
Lošėjai deda pastangas gerai 
suvaidinti, nors, kiek {jau žino
ma, L. N. Varpo Draugijos pa
rengimai visada gražiai -išeina I 
ir publika buna patenkinta.

L. N. Varpas Dr-ja sutvėrė 
vaikų skyrių ir jau prie jo pri
sirašė virš šimto vaikų ir mer
gaičių ir kas pėtnyčia atsibuna 
jų sueigos kame lavina juos Lie
tuvišku dainelių gabus vedėjas 
P. Bružauskas. Tuojau žadama 
atidaryt mokyklą lavinimui vai
kučių Lietuviškoj dvasioj, mo
kinimui jų skaityti", ir rašyti 
Lietuviškai. J. P.
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(kai vistiek paėmėm viršų.
— Kibą vėl sapnavai apie' 

revoliuciją ir kad sugriovei 
Clevelando valdžią, o paskui 
likai komisaru?

— Ne tame dalykas, drau
ge, mes dar geriau laimė
jom. Ale tu jau pradedi ma
no jausmus įžeist.

— Tu šneki apie laimėji- 
) mus ir nesakai kame čia ta
vo laimėta.

— Ne mano vieno, drau
ge. Mes visi Clevelande lai
mėjom, o kur jus dabar ei- 

Isit?
r — Kolei neužmiršai ką,

Lit 
nei 
tai: 
to

Kūdikis gali atsisakyti 
nuo Butelio, bet ne nuo

Bordeno Eagle Brand Pieno
Paskutinėje savo kalboje mes nurodėme 
priežastis del kurių daugelis motinų krei
pėsi prie Bordeno EAGLE BRAND PIE
NO kuomet jos negalėjo savu pienu penė
ti savo kūdikių. Yra faktas kad milijonai 
ir milijonai kūdikių laimingai išaugo ant 
Bordeno Eagle Brand Pieno. Ir jums bus 
indomu žinoti tai kad nereikės atimti ši
to stebuklingo maisto nuo jūsų kūdikių 
dėlto kad jie jau perdideli maitintis iš 
butelio.

daro dailius pyragaičius ir kėpalukus kur 
apsčiai yra Eagle. Brand. Daugelis vai
kų randa didelio smagumo ir maisto val- 

• gant duonos riekes ant kurių užtepama 
Eagle Brand Pienas kaip sviestas. Per 
ilgą laiką po to kaip augantis kūdikis ati
traukiama nuo butelio, jam reikalinga 
sveikas, maistingas Bordeno Eagle Brand 
Pienas, ir motinos' įvairiais augščiaų .mi
nėtais budais užtikrina savo vaitams nuo
latinį augimą ir gera sveikatą.

LAWRENCE, MASS.
Vasario 12 d. -čia Sandaros 

kuopa turėjo parengus A. T. Ra
čiūno paveikslų vakarą Lietu
vių salėje. Publikos prisirinko 
pilnutėlė salė, kaip paprastai čia 
buna laike tautiečių rengimų. 
Lietuviai traukte traukė pama
tyti naujausių paveikslų iš Lie
tuvos. A. T. Račiūnas, pradė
damas paveikslus rodyti, papa
sakojo jog 'norint matyti savo 
Tėvynę dabar brangiai laivakor
tė kainuoja, čia jumis tik už 35c 
bus parodyta beveik visa Lietu
va. Ir tas tiesa. Parodyta tik
ra Lietuva: jos kariumenė, kaip 
Lietuviai įžengia j Vilnių kada 
jis atimta nuo Rusų; parodyta 
Lietuvių ėjimas j Kalvariją, tą 
stebuklingą vietą, paskui apei
gos pačioj šventoj vietoj, upelis 
kuriame vieni žaizdas mazgoja, 
kiti geria tą patį' vandenį. Po 
to dar parodyta Lietuvių įžengi
mas į Palangą, atlankymas Bi
rutės Kalno, ir Lietuvos' Geleži
nis Vilkas gaudąs Lenkiškas 
kiaules lendančias į Lietuviškas 
bulves. Tą viską matydami vi
si smarkiai plojo, rodos štai vi- , 
si šoktų ir gelbėtų musų kovo
tojams (Lenkus išmušti.

Paveikslai abelnai mūsiškiams 
labai patiko. Nelabai kas plo
jo pamatę Vyskupą' Kareivičių, 
sako “tegu jam kaizeris ploja.”

Lawrenci'etis.

u — rvuiei įieuismiisai ną,
MARTYNAS APIE DIDE-1 pasakyk; Martynai, ką jus

Įlaimejot?
— Ugi Liuosybės Choras,

LĮ “LAIMĖJIMĄ’ 
--- uvzojr vzaivxao,

— Alo, alo, drauge, kas drauge, mirė 1 Ar ne darbi- 
tai kad aš tavęs niekur dą- ninku laimėjimas? a?! Jus 
bar nepagaunu, kibą jau vi- visj norėjot Mirtos Chorą 
sai su buržujais susidrauga- gyvą praryt, ale užspringo^ 
vai ir tarp darbininkų ne- jr dabar’patįs kojas pakra- t..t!

— Tai tame tavo laimėji- I 
mas! Ha ha ha! Tik gai- I 
la kad ir čia Martynai klai- Į 
dingai supratai ir pats iš sa- I 
vo draugučių ir iš savęs iš- | 
sijuoki.

— Drauge, tu jau čia ma- | 
nęs nesukritikuosi. Butėnas 
norėjo. Mirtai galą padalyt, 
o dabar pats iš Clevelando 
išsimufino.

— Štai kame tavo klaida. 
Paklausyk atidžiai. Mirta 
-skilo negalėdama pakelti to
kios jūsų raudonose discip
linos. Jiems nusibodo klau- 

jsyti visokių tokių niekų ko
kių tu čia man prikalbi, ir 
patįs' Mirtos nariai pakėlė 
prieš jus revoliuciją, atskilo 
nuo jūsų ir paliko jus mirš
tančius. Pasirodė kad be ją 
Mirtos gyvavimo dienos li
ko suskaitytos.

— Meluoji, drauge, įžeidi 
darbininkus, ba Liuosybė

>, o Mirta gyvuo-1

■ pasirodai?
— Jei atsižvelgtum į gam-

■ tiškas aplinkybes taip nekal
bėtum. Reikia biskį papro- 
taut ir žinosi kodėl manęs 
nesutikai.

— Aš nesuprantu tavo pi- 
lozopijos apie gamtiškas ap
linkybes. Kibą ženytis ke
tini ar ką?

— Turbut pats, Martynai, 
apie ženatvę mislini tai ir 
manęs to pirmiausia užklau
sei.

| — Ištikro, drauge, iš ta
vęs pilozopas, mano mislj įs
pėjai. Ale pasakyk, drau- 
guti, kokios tos tavo gam
tiškos aplinkybės kad aš ta
vęs nesutikau, nors tankiai 
čia vaikščioju manydamas 
nors kada susidurti.

— Nieko stebuklingo, da
bar žiema, ypačj šiuo tarpu 
■buvo didesni šalčiai, tai vie
toj šalti, sėdėjau liuosu lai
ku namie ii’ ką nors skaity
davau. O tu, saitai, nosį ša- 
lei ir bėgiojai gatvėmis ma- 

Kibą nė- 
jei taip

. Tas pats puikus Eagle Brand Pienas yra 
lygiai geras kūdikiui kuriam bonka jau 
nebereikalinga. ^Suprantama, tuose me
tuose jis jau gauna ir kitokio maisto, bet 
•Eagle Brand Pienas turėtų dar būti jo 
maišto dalimi.

šitame kūdikio amžyje motinos pagami
na maistingus ryžių pudingus su apsčiu 
kiekiu Bordeno Eagle Brand Pieno. O ki
tomis dienomis — jos padaro sveikas ko
šeles irgi iš Eagle Brand. Be to jos pa-

Bordeno Kompanija yra išleidusi indomią 
knygų, pilną paveikslų ir patarimų, kurio
je pasakoma kaip vartojant Ėagle Brand 
galima padaryti, dailių maistingų valgy
mų vaikams. Galima taip pat pridėti jog 
tie pudingai ir košelės yra lygiai skanu 
kaip vaikams taip ir suaugusiems.. Kny
gelėje 
valgių 
nūs, o 
darys.

rasi nurodymų darymui daugelio 
iš kurių džiaugsis ir tėvas fr su- 
motina lengvai ir pigiai juos pa-

AUKOS
Lietuvos Atstovybėje Gautų 
aukų Sausio Mėn. Atskaita

Vilniaus nųkentėjusiems
Pittsburg, Pa., A. P.
L. A. 4 kp. per Pikšrj $25.00
Waterbury, Conn., per
Pask. stotięs iždininką
M. Krugęlį
Wm. Frank, (Spokane,
Wash., Vilniaus vaikams 3.00

Viso

65.95

Iškirpęs kuponą esantį šio paskelbimo kampe 
gausit dykai Kūdikių Gerovės Knygą, kurioj pasakoma kaip kūdikį 
sveiku išlaikyti, kaip pagaminti maistą, ir patarimai, jūsų kalboje

ir mums atsiuntęs

$93.95
$1.00

6.40
9.60

$16.00

THE BORDEN COMPANY
Pieninės po visą Ameriką 

Vyriausią Ofisas:
t® .350 Madison "Ave., New York City

Kariūmėnės Sanitarijai
Lietuvos Universitetui

M. Mezgirai'tė, N. Y. 
P. Zarumskaitė, N. Y.

Viso ........,,........
Įvairiems valstybės reikalams: 

Amsterdam, N. Y., au- 
1 ka L. Pr. Bendrovės 
per D. Jurkonį $132.50 
Amsterdamo Lietuvių, 
per D, Jurkonį *117.15
A. Rakauskas, Wilkes 
Barre, Pa. 5.50

Viso ................. $255.15 
Liet. Raud. Kryžiui, M.

Bątutis, Ashmelot, N. H. 5.00 
Liet. Gynimo Komitetui, 

Pr. Petrauskas, Wana
mie, Pa.

įjetiivos šaulių Sąjungai 
jį M. Vi tartas, Braddock, 
J! Pa., už “Trimitą” 
|| So. Brooklyn, N. Y., D. 
f L. K. Mindaugio D-ja 
r P. Jokūbaitis, Sunder- 
' .land, Mass., už “Trim.” 
Viso ......'............ !

11.00

1.30

93.00

’ 1.00
$95.30

Badaujantiems Lietuviams 
Rusijoje

Pittsburg, Pa., A. P.
L. A. 4 kp. per Pikšrį
V. Kondrotas, Manshe- 
ster, Conn.

Viso ........

25.00

1.00
$26.00

Viso sausio mėnesyje au
kų suplaukė ........ $503.40

šios visos aukos pasiųsta Lie
tuvon.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

Washington, D. C.

; nęs jieškodamas, 
žinai kur gyvenu,

■ jau būvo prireikę?
— Žinot žinau, 

ale kada tik aš pas 
einu tu mokini mane kaip 

' reikia užsilaikyt, kaip ką, ir 
tavo name būdamas aš ne
galiu taip su tavim kritjkuo- 
tis. Kitas dalykas, drauge, 
tas tavo skaitymas tave iš 
galvos išvarys. Paskui vi
sai darbininkams liksi ne
naudingas.

— Kuris žmogus save to
bulina ir darosi naudinges
nis sau tas buna naudingas 
ir visuomenei. Tečiau ne 
apie tai čia mes kalbame. Jei 
tu bijai ateit pas žmogų j 
namus kad tave nepamokin
tų etikos, ir kad tave erzina 
kuomet negauni kitų na
muose kaip karčiamoj rė
kaut tas rodo dar tavo že
mą išsivystymo! laipsnį. To
kie žmonės paprastai nesi
jaučia gerai j geresnius na
mus inėję.

— Ale palauk, drauge, tu 
man mintis išvaikysi ir aš 1 
užmiršiu pasakyt kam man i 
tavęs reikėjo.

— Kame gi dalykas, Mar- I 
tynai?

— Ąntgalo turėsi, drauge, 
prisipažint kad musų darbi
ninkų laimėta!

— Aš visada džiaugiuosi 
jei ką darbininkai laimi, tik 
gaila kad jie pasidavę neti
kusiems vadams, o patįs ne
sistengia apsišviest ir savo 
reikalų pažint.

— Tu, drauge, jau vėl no
ri įžeist mano darbininkiš
kus jausmus.

— Na, tiek to, stengsiuo
si neįžeist, tik pasakyk ka
me tavo laimėta, kolei dar 
tie 'jausmai neiįsižeidę.

— Mes visi draugai išsy- 
kio sakėm kad taip bus ir 
atsitiko.

— Gerai kad atsitiko, bet 
kas?

— Jus, buožės, rėmėt, rė- 
mėt ir vistiek neišlaikėt. ,

— Ką tokio? Rodos dar 
Clevelande niekas nesugriu
vo : viskas stovi savo vietose.

— Nesakyk, drauge, kad 
nesugriuvo, ba sugriuvo ir 
net numirė. Mes darbinin-

drauge, 
tave at-

i- jau išgaišo, 
i- ja.

— Kada Butėnas nuo Mir-1? 
> tos pasitraukė dar nereiškė L 

k&d Mirta mirė, taigi jo pa- r 
, sitraukimas neatnešė mir-1 
. ties Liuosybei. Liuosybė da-1 • 
i bar turį kitą vedėją, o tuo K 
■ tarpu anos “revoliucijos” k 
. pasekmė Mirtai palengva at- 

siliepia kaip Rusijai bolše-1 
vizmas. Palengva bet tikrai fe 
Mirtai vysta, lyg Rusija ba- f 
do apimta.

— Aš protestuoju prieš 
tavo tokią provokaciją, ba | 
tu visada darbininkus šmei-1 
ži.

— Ištiesų, Martynai, tu | 
nenori prisipažint revoliuci- į? 
jos pralaimėjimu, kuri dau- į 
giausia- atsibuvo tavo gal- p 
voj.

— Drauge, mano galva ne 
kopūstas ir jos neįžeidinėk.

— Ne tame dalykas. Aš 
noriu tau paaiškint kad ta-^-, 
vo “darbininkiška” Mirta k 
gyvena paskutines dienas, b | 
tą liudija paskutiniųjų die-1 
nų atsitikimai. Tuom tarpu h 
Liuosybė naujomis spėkomis | 
stoja į darbą, kaipo ir iki t 
šiolei dirbo. ' 55' •» t

— Gudbai, aš su tokiu f 
buože kalbėt nenoriu.

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbnžeukliaSuv. Vaisi 
l'atoutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalas užmuSąn- 

čios ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
bu priemaiša priimniai Švelnaus 
kvėpalo. .

Buffies yra jiaoai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojas—begaliniu 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 
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Nuo Redakcijos
ŽMONES VISIŠKAI SUKLAIDINTA

D UMŠAI ir Garinai, su keiks
it mais Važinėją po Amerikos 
Lietuvių kolonijas, renka aukas 
neva “kultūros” vajui ar “ka
talikiškam universitetui”. Jei 
to reikėtų, gerai, lai jie keikia 
ir plusta kiek nori, bile tik gau
na iš žmonių pinigus.

Bet ne tam jie pinigus renka, 
o tik drutinimui savo pamatų 
ir užvaldymui Lietuvos.

O antra, jie pinigų negauna. 
Jeigu gauna tai labai mažai. Vi
sos didelės ineigos, kurias taip 
jie bubnija savo spaudoje, susi
deda iš Lietuvos bonų, o kaip 
rodos ir visokių bendrovių šė-Į 
rų. Kaip iš Newarko musų ko-| 
respondentas praneša, prieš rin-1 
kimą aukų tie garsus “orato
riai” (gerklėmis) praneša žmo
nėms jog bonai neturį vertės, ar i 
neturės vertės. Tą išgirdę žmo
nės skubinasi atsikratyti kol jii 
paskola Lietuvai -nenustojo ver
tės: juk paskui galį tų bonų nie
kas neimti, dabar nors, “kultū
ros vajui” susigadija.

Bet kas iš tų kunigų komedi
jų išeis? Juk už 
siteto -nepastatysi 
ketų). /Lietuvos 
atmokėjimu taip 
ims, jei viskas ir susitvarkytų; 
bonų atpirkimui v-aldžia prašė 
palaukti penkiolika metų. Pra
ėjo jau vieni metai. Dar liko 
keturiolika. Ką klerikalai su
dėję bonus į tautos fondą su 
jais darys? Juk juos tuoj rei
kia apversti į pinigus. Lietu
viams jau per prakalbas pasą- 
ko jog bonai neturį vertės. Jų 
Lietuviai neatpirks atgal, arba 
nesiras vieno kuris galėtų visus- 
paimti, kadir už mažesnę sumą, 
ir atiduoti jiems grynus pinigus. 
Dar blogiau bus su bendrovių 
Šerais. Išeina štai kaip: Kle
rikalai rinkdami iš Lietuvių bo
nus turbut jau turi kokį žydelį 
kuris pažadėjo jų bonus paimti, j 
nors už pusę kainos, ir duoti I 
jiems pinigus, sakysime už šim-1 
to tūkstančių vertės bonus ko-1 
kį penkiasdešimts tūkstančių I 
dolarių ar tiek vertės auksinų. I 
Lietuva tada lieka didžiausia I 
skolininkė žydo, nes musų “pa
triotai” klerikalai įgrąsina žmo
nėms savo bonų atsikratyti. Už 
penkiolikos metų žydas -atsiima 
savo pinigus 5š musų valdžios, 
o Lietuviai Amerikiečiai, auka
vę ir rėmę Lietuvą pirkdami bo
nus neturi kuo parodyt savo 
patriotiškumo, į Lietuvą sugryž- 
damf dabar arba bėgyje 14-kos 
metų nuo dabar.

Vardan patriotiškumo, var
dan meilės' Tėvynės, Lietuviai 
katalikai, laikykit savo bo-|, 
nūs. Pinigus; gyvus pinigus, 
kad ir į bąlą meskit, bet bonus 
laikykit.

Lietuvos Atstovybė tuoj pri
valo sulaikyti tokių Bumšų ir 
Garmų skleidžiamus nepasitikė
jimus bonų verte, nes neužilgo' 
kad ir patįs Lietuvos vyskupai 
atvažiuotų paskolą tarp katali
kų rinkti žmonės nei vieno bo- 
no’ nepirks.

Niagara Išdžius
Clevelando gamtos istorijos 

muzejaus direktorius, kalbėda
mas prieš būrį industrialistų, 
išsireiškė jog “už 3,000 metų 
Niagara Vandenpuolis bus sau
sas. Šis kontinentas palengva 
bet tikrai kįla, ir ateina laikas 
kuomet Didieji Ežerai ištekės 
tam tikra švarpa į Illinois upę 
ir iš jos j Mississippi,” kuri vi
są vandenį supils į Meksikos 
Užlają ir sumaišys su Atlanti- 
ko vandenimis.

Kitados plotai nuo Kanados, 
kur dabar stovi Clevelandas ir 
kiti miestai, apimant visas vi- 

I dūrines valstijas, buvo neper
traukiamas vandenynas ir ne-

vijos celė, kokia tada buvo, ne
mirdavo. Kuomet ji pasidarė 
perdidelė, ji pasidalino pusiau. 
Bet paskui prasidėjo specializa- 
vimas. Viena celė buvo visa 
burna, kita visa kojos. Jokia 
celė negalėjo gyvuoti viena spe- 
cializavimosi amžiuje, taigi pra
sidėjo mirtis.

“Vėžys kitados žemę valdė. 
Jam dabar taip nesiseka, nes 
jau mes jį gyvą verdam. Po to 
užėjo replių gadynė. Vienok 
nėra likusių jokių tinkamų rep
lių. Jie visi pranyko išskyrus 
gyvates ir driežus. Jie užleido 
vietą mamalams.

“Kodėl žmogus neužkariavo 
visų gyvūnų? Dėlto kad jis var
tojo smegenis. Bus baisi nege
rovė jeigu žmogus paliaus sme
genim vartojęs; jeigu jis pasa-

buvo skirtumo tarp Didžiųjų’! kytų: ‘Aš pradėsiu turėt gerus

DIRVA 3

bonus univer- 
(jei jo ir rei- 
valdžia bonų 
greit neužsi-

I Ežerų ir Meksikos Užlajos. Pa
lengva ši visa dalis išsikėlė, li- 

| ko ežerai dar iki tolei kolei ir 
I jie palengva ištekės, jų dugnui 
bekįlant.

Toliau, kalbėdamas* tapie pra
dinius žemės gyvūnus, tas pats 
mokslininkas pasakė: “Kitados 
nebuvo laidotuvių, kadangi gy-

laikus, tegul velnias sau valdo’. 
Tada žmogus nustotų savo 
lybės ir viršenybės.”

ga-

Mes neturime žmonių 
džios. Mes turime valdžią 
darytą iš mažos 'grupės žmonių, 
daugiausia advokatų.

val-
su-

GENOA — PRAEI
TIES GALYBE

jo stovinčiam kitam, kas labai 
gražiai atrodo. Dideli išlauki
niai marmuro laiptai yra kitas 
gražus vaizdas daugybės puikių 
namų' kitose gatvėse, delei to 
kad budinkai daugiausia pasta
tyta ant krantelių. Nekuriuo- 
se senoviniuose palociuse dar ir 
dabar gyvena ainiai senų šei
mynų, vienok daugelis palocių 
jau pervesta viešon nuosavy
bėn ,ir naudojama .visuomenės 
reikalams' arba miesto valdybos 
raštinėms, muzejams ir mokyk
loms. Garsusis senas Palazzo 
di San Giorgio, pirmiau buvęs 
gyvenimo vieta, paskui banko 
įstaiga, dabar talpina savyje 

Įuosto komisijonierius, gi Dodžių 
I Paločiai užimta telegrafo tiks
lams.

“Nors randasi pačiame- vidu-

Sujudimai ant Saules
Ant saulės patėmyta žymios 

permainos jos plėtmuose nuo to 
kaip jie pirmiau matyta. Didelis 
plėtmas, pirmiausia atrastas, 
dabar sutrukęs į penkias ar še
šias dalis. Ant saulės paviršio
atsibuna, tikri ugnies sūkuriai 
kaip kartais pasitaiko smėlio sū
kuriai ant žemės. Netoliese to 
punkto kur pirmiau buvo vienas 
didelis plėtmas dabar matosi 
apie penkiolika naujų plėtmu- 
kų, nuolat didėjančių. Paskui 
dar patėmyta naujų visai ma
žų, tik ką prasidedančių vysty
tis plėtmų.

Tų plėtmų priežastis paeinan
ti nuo elektriškų sujudimų ant 
saulės.

šiuos naujus ištyrimus pada
rė Dr. David Todd, buvęs astro
nomijos profesorius Amherst 
kolegijoje.

Mes manome jog musų žemė 
yra centras visatos — kitados 
žmones net degindavo už neti
kėjimą į tai. Chinai tiki jog 
jų šalis yra žemės skritulio cen
tras, vienatinė vieta kur tinka 
palaidoti jų mirusius kunus.

DU BAILIU
KOMEDIJA VIENAME AKTE 

Labich — Vertė Šeinis.

(Tąsa iš pereito num.)

Cecilija: —‘ Gelių laistyti.
Gardauskas: — Ant saulės peršilta.
Cecilija: — Vis daugiau .priežasčių!

pamislyk apie nabages išdžiuvusias gė
les!

Gardauskas:
eina).

Tik

Eikime! ‘Greitai! ■
— Su džiaugsmu! (Abu iš-

Cecilija: — Man rodos aš jums kliudau — 
jus turite apkalbėjimui daugelį dalykų.

Turauskas ir Premis (nervingai): — O, 
ne, ne!

Cecilija: —' Aš turiu pagaminti užkandį!
(Į Premj.)' Meldžiu sėsti. (Į Turaus-
ką;) Tu taipgi, tėveli. (Jiedu sėda
si, ji išeina.)

Premis (bailiai, po pauzos): — Ponas....
Turauskas: — Ponas....?
Premis: — Bene tamista gavote,laišką nuo 

mano tetos?
Turauskas: — Kaip sveika ta. brangi mo

teriškė? .
Premis:' — Viskas labai puikiai.
Turauskas': — Linksma tai girdėti.
Premis: — išskyrus reumatizmą kuris jai 

nedavė ramumo visą, šią savaitę. .
Turauskas:.— Linksma tai girdėti.
Premis: — Aš manau šitas šaltas oras.... 

t-taip....
Turauskas: —r Taip, barometras kįla. Blo

gai mano rožių krūmams.
Premis: — Ar tamista myli rožes?
Turauskas: — Aš turiu padūkusį patrau

kimą prie jų. ■ ,
Premis: — Taip ir aš.
Turauskas: — Tame kru—, tame laiške ku

ri rašė mano tetulė, aš m-maųąu, už
tektinai išreikšta mano atsilankymo 
t-tikslas....

Turauskas: — Hm — taip — bet jis tikrai 
nepasakė....

Premis: — Ar ji nesakė tamistai?..............
Turauskas: — Nei pusės žodžio.
Premis: — Aš — tai su didžiausiu supra

timu ir....
Turauskas: — A-as tamista norėsite ko 

nors išgerti?
Premis: — D-dėkuoju- tamistai labai žemai, 

aš niekuomet negeriu tarpe valgių'.
Turauskas’: —• Iš aš ne.
Premis: — Ištikro! Gerai, aš turiu už 

g-garbę prašyti tamistos...,
Turauskas: •— Ak, meldžiu, pavelyk man 

parodyti tamistai musų rožių krumus.
Premis: — Aš nemažai rožių pasiunčiau

- pereitais metais į parodą;
Turauskas: — Tamista siuntei?’ Aš taip

gi siunčiau!
Premis: — Gerai", gerai; Aš mylėčiau — 

mane apima' drebulis kuomet aš ’no
riu tamistos prašyti....

Turauskas: — Na....
Premis: — (visai be drąsos): —'Pavelyk 

man vieną iš jūsų rožių!
Turauskas (lengva dvasia): — Su didžiu^ 

džiaugsmu!
Premis: — Bet’, pone.... •
Turauskas (stodamos): — Aš tamistai pa

rūpinsiu..... (Greit išeina tiesiai ir 
'Sukasi po dešinei.)

(Ineina Cecilija.)

Scena VII
Onytė, paskiau Premis.) 

Onytė: — Ponas Premis! (Ir ji išeina.) 
Turauskas: — A, kad tave! A, kad tave!

(Susimaišęs.) Ir aš tinkamai neapsi- 
\ rengęs. (Išeina po kairės.)

■. (Ineina‘Premis, bailiai, ir žemai nusi
lenkia.)

Premis: — Šviesus pone, turiu už garbę — 
(Dairosi aplinkui.) Nei vieno?' (Su 
pastebėtinu lengvumu sušvilpia.) Fiu! 
(Lyg ko neužtikrintas, slenka prie du
rų norėdamas išeiti. Bet čia pamato 
Ceciliją ineinant.)

Cecilija (nuduoda nežinojus, nusistebi): — 
Ar čia ponas Julius Premis?!

Premis (nesmagiame padėjime): — T-taip, 
ponas!....

Cecilija: — Ką?
Premis: — T-taip, panele.
Cecilija: — Ir kam mes' turime būti dėkin

gais'už taip malonų svečią?
Premis: — Aš, aš netikėtai užkliuvau-: aš 

norėjau surasti notarą. »
Ceciliją: — Ištiesų?
Premis: — Su ypatiškais reikalais. Aš, aš 

tikrai ne Į tą vietą pakliuvau! (Lenk
damasis.) Aš meldžiu atleidimo, pa
nele.

Cecilija: — Meldžiu, neikite — mano tėvas 
■bus labai patenkintas matyti jus, už
tikrinu.

Premis: — Meldžiu paneles netrukdyti jo! 
’ Leisk man eiti....

Cecilija: •— Bukite, pąsilikte, gerbiamas! 
Kitaip aš pradėsiu barti. Sėskite.

Premis Jtupčiodamas Į kėdę) : — Su džiau
gsmu, bet aš nevisai pavargęs. (Jis 
užsimauna pirštines ir vėl nusimauna.)

Cecilija: — Tikiu jog tamista neturėsi nie
ko prieš tai kad pripildysiu cukrinę. 
(Nueina ir trusiasi prie lentynos.)

Premis: — Ak, atsiprašau tamistos! 
aš kuomi nors kliudau....

Cecilija: — Visai ne!
Premis (patylėjęs): — Ar šitas cukrus 

lendrių ai* burokų?
Cecilija: — Aš nežinau skirtumo.
Premis: — O, tai labai skirtingas: vienas 

iš jų daugiau.... tamista žinai; kitas 
gi — juodveidžių surinktas.

Cecilija (žingeidžiai žiūrėdama į jį): — 
Ačiū tamistai.... O, štai pareina ir 

■tėvas!
Premis: — Gelbėk mane, dangau!

(Ineina

Čekų Tautos Praeitis 
Panaši į Lietuvos

Washington, vas. 15 d. (El
ta). — Čeko-Slovakų tauta po 
didžiosios karės vėl atgavusi sa
vo nepriklausomybę ištiesė drau
gišką ranką ’ Lietuvai pripažin
dama ją nepriklausoma de jure. 
Čekų-Slovakų istorija panaši į 
Lietuvos istoriją. Nors ir ne 
tokia didelė ir galinga valstybė 
senovėje būdama kaip Lietuva, 
Čekija vienok turėjo taip pat 
garbingą praeitį. Patekę Vo
kiečių intakon Čekai nustojo sa
vo nepriklausomybės ir veik vi
sai buvo nustoję ir savo tauty
bės.

Aštuonioliktame ir devynio
likto šimtmečio pradžioje čekų 
sostinėje pragoję viešpatavo 
Vokiečių kalba. T’raga nepaly
ginamai daugiau buvo ištautė- 
j usi negu dabar yra Vilnius. Vi
soje šalyje aristokratija, dvar
poniai ir šiaip jau inteligentija 
skaitė save Vokiečiais ir nieki
no visa kas čekiška. Bet pabu
do čekų tauta, ■ atgaivino savo 
kalbą ir kultūrą ir šiandien ji 
laisvai ir laimingai gyvena ne
priklausomu valstybiniu gyveni
mu.

Dar prieš karę čekų tarpe bu
vo stiprį pan-Slavizmo idėja. Iš
kilus Rusijoje bolševikų revoliu
cijai, Čeko-Slovakijoje susispie
tė Rusų partijų vadai bei poli
tikai nedalinamosios Rusijos ša
lininkai. Be to dar artimus sen
tikius Čeko-Slovakija turėjo su 
Francuzija. Visa tai sudarė 
Lietuvoje nuomonę kad čeko- 
Slovakai yra nepalankus Lietu-l 
vos nepriklausomybei. Vienok 
artimesnis tų dviejų tautų su
sipažinimas ir užmezgimas pre
kybos ryšių pamaži išsklaidė ne
pasitikėjimo rukus. Pabaigoje 
praėjusių metų Čeko-Slovakija 
atsiuntė Lietuvon savo konsulą 
ir, pagaliaus, šių metų sausio 
21 d., pripažino ‘Lietuvos nepri
klausomybę de jure.

Pripažinus Lietuvą nepriklau
soma valstybe, Lietuvos Atsto
vas V. Čarneckis pasiuntė Čeko- 
Slovakų Ministeriui Washingto
ne, Dr. Stepanek, sekamą laiš
ką:

“šiandien aš gavau labai 
malonias žinias iš savo val
džios, žinias jog garbingoji ir 
narsioji Čeko-Slovakų tauta, 
kuri parodė tokius narsumo ir 
patriotizmo pavyzdžius savo 

' kovoje už liuosybę pripažino 
Lietuvos Respubliką kaipo de 
jure nepriklausoma Valstybe.

“šiuomi taupu,, ponas Minis
ter!, aš meldžiu.priimti mano 
pareiškimą dideliausios pagar
bos Čeko-Slovakijos Respub
likai, šaliai kurią tamista re
prezentuoji, ir tvirtą viltį jog 
ateities santikiai tarpe jūsų ir 
mano šalių pasirodys visapu
siai naudingi.”
Ant to taipgi buvo duota la

bai gražus ir prielankus Čeko- 
Slovakijos Atstovo atsakymas.

pUROPOS valstybių finansi- 
L-' nė konferencija Genoa mie
ste įrodo lyg į atgaivinimą tojo 
miesto namines industrijos, pa
žymi mums prisiųstas buletinas 
iš National Geographic Society 
apie “Genova la Superba”, kaip 
Italai, vadina tą savo didį ko
mercijos punktą, pažymų uostą 
per du tūkstančiu metų.

“Genoa buvo vienas iš pionie
rių Europos finansuose", sako 
buletinas. “Ji turėjo vieną iš 
pirmųjų pilnoj toj prasmėj ban
ką vardu Banca di San Giorgio, I 
kuris per ilgus laikus lenktynia-. 
vo su pažymiu didžiu Venecijos 
banku. Banca di San Giorgio, _ . -

jsuvirš penki šimtai mėtų atgal,Itališkos Rivieros, žieminės 
turėjo tokius modernius skyrius 
kaip. 'nejudinamos nuosavybės I žieminiu rezortu.
departmentas’ kuris užžiurėjo! patogus tarpduris ir, pereigos 
užkariautas teritorijas, admi- punktas daugybėn rezortų kaip 
nistravo jas kiek panašiai kaip pietuose taip ir šiaurėje.- Visai 

artimos Genoa apielinkės, pa
siekiamos keleto minutų laiku 
elektriškais tramvajais iš pat 
miesto, yra gerai žinomi Riviera 
režortai. Prie to keliauninkas 
randa pačiame mieste daug in- 
domumo ir žingeidumo.

‘T’as miestas yra rojum vaik- 
ščiotojams nors kurie ir nėra 
užsižingeidavę vaizdų įvairybė
mis. Keliai ir takai vingiuojąs! 
kalnų pašonėmis per visą miestą 
i? suteikia progos iš augštumų 
pamatyti palocius, užkimštą ’uo
stą, mėlyną jurę, ir toli pietuo
se tyromis dienomis, didelę salą 
Korsika kurią mažoji Genoa ki
tados valdė. Vežimai ir moto
riniai padargai negali visais tais 
keliais važiuoti ir pasiekti visus 
punktus, vienok tramvajai vie
nas po kitam įlenda ir išlenda 
iš daugybės tunelių, lyg kur
miai, prie to gi į kalnus trau
kiami ir nuleidžiami gelžkeliai 
pasiekia kitus miesto punktus.

“Genoa sakosi davus pasau
liui nekuriuos žymiausius pilie
čius. Kolumbus yra tikima pa
einąs jš netolimo kaimelio prie 
to miesto. Didelė stovyla to žy
maus atradėjo užima vietą ne
toli uosto ant pleciaus iš kur 
menamai jis išplaukė pirmu sy
kiu kada pradėjo jureiviauti. 
Amerigo Vespuchi kurio vardas 
liko priduota Kolumbo atras
tiems kontinentams taipgi bu-' 
vo Genoietis. Vėlesniais am
žiais Genoa išdavė Mazzini, Ita
lą patriotą, kuris pašventė sa
vo gyvastį už Italijos paliuosa- 
vimą. Prie to Genoa prideda 
kitą sau žymų žmogų. Netoli 
Kolumbo paveikslo ant sienos 
Municipaliam Pąlociuje kabo 
paveikslas 'vieno iš pirmiausių 
pasaulinių keliauninkų, Marko 
Polo. Jis buvo paimtas nelais
vėn viename iš mušiu kuriame 
Genoos laivynas nugalėjo Vene
cijos ir būdamas Genoos kalėji
me nelaisvėje jis diktavo savo 
draugui kaliniui nuotikius iš sa
vo garsingų kelionių, ką anas 
surašė į knygą.”.

modeminės trusrų kompanijos, 
ir po pastatymo jų ant tvirtų 
ekonominių pamatų, užleisdavo

I jas Genoos valdžiai. Vėliau kuo
met Ispaniją (turėjo išvysčius

’ savo galybę ir bėveik ko ne už- 
' valdė visą pasaulį, Genoa tar- 
’ navo kaipo bankierius jos kara-
II liams ir Įsavo rūšies generalis 

užžiurėtojaš ir .aprūpintojas jos
J armijų ir‘laivynų.

“Priešingai negu kitų jos len- 
ktyniuotojų miestų, Genoiečiai 

J įstengė palaikyti didumą finan
sinių ir bizniškų gabumų kas 

'pridavė jų garsiam miestui di
delius turtus ir pasaulinę svar
bą Viduramžiuose, šiandien jis 

/yra veiklus uostas, pilnas Jaivų 
stiebų kaip miške medžių ir ka
minų kas liudija jog jis vis lai
ko didžiausio Italijos uosto var
dą, antras uostas tokios svarbos 
Viduržeminėse jūrėse, ir penk
tas uostas Europos didžemyje. 
Keturiasdešimts nuošimčių Ita
lijos komercijos sakoma pereina 

šiame numeryje Lietuvos Fi-jper Genoa uostą.
“Skarbai kokius bizniškas Ge- 

noiečių gabumas’ jiems atnešė 
buvo užrekorduota ■ akmenyse 
daugybėj to miesto palocių, di
delių ir skaitlin'gesnių negu ko
kiame kitame Italijos mieste. 
Iš vandens žiūrint Genoa išro- 

štąnčiais. Kiek dabar dės mu- Į do kaip pusratis, jo budinkai kį- 
sų katalikai? Ar vėl pasistengs*la tolyn augštyn vienas kito į 
nusiskųsti bedarbėmis ar kito- krantą kuris prasideda beveik 
kią priežastį išras? Iš kur jie!nuo pat vandenio krašto. Užpa- 
ėmė tuos tūkstančius klerikališ-1 kalyje siaurai suglaustų miesto 
kam fondui? Imurų ant kalnelių ir kalnų pa-

Musų “patriotai” pirmiausia Į šonėse marguoja gražios vilios 
pasistengė išmelžti žmones sa- įrengtos gražiuose sodnuose. Už 
vo reikalams, dabar prašys ne-Į to yiso, ant čiukbrų aplinkinių 
.va Lietuvai. Bet, kaip jau žino- i kalnų, stogso liekanos pasako
ma, Lietuvos reikalai tokio at
balsio katalikuose neras kaip 
rado fondo reikalai.

Nežiūrint to kad pirma skelb
ta jog Vileišiui nepasitikėdami 
katalikai neperka bonų, dabar ir 
pilnai “patikimoji Misija” nepa
rodys stebuklų, greičiau tik ne
pasisekimą, nors mes linkime 
paskolai geriausių vaisių, kaip 
ir visada linkėjome.

Tėmykit Pasekmes
Siame numeryje uicvuvub ri-, 

nansų Misija skelbia !jog Chį-| 
cagos ir apielinkės kolonijose 
lankysis Misijos kalbėtojas pa
skolos' reikalais. Tėmykit pa
sekmes. Atmename jog tenai 
nesenai lankėsi “kultūros” va
jaus rinkėjai —• jiems dėta tūk
stančiais.

jančios apie tas dienas kuomet 
Genoa, galingiausia ant jūrių, 
turėjo saugotis iš užpakalio nuo 
karingų sausžemio priešų.

“Peržiūrint nekurias puikiai 
išrengtas gatves, žmogus tuojau 
ima tikėti-jog Genoa turi ruož
tų įstatymus ir griežtas buda- 
vojimo taisykles, kadangi mu- 

. ras po muro vieno palociaus bu- 
Idinkas yra 'lygus didumu greta

žaislavietės, Genoa pati nėra 
Vienok ji yra

Švedijos socialių reikalų mi- 
nisteris reikalauja paskyrimo 
bent 21,000,000 dolarių įvairių 
šalies dalykų padarymui kad iš
radus užsiėmimo bedarbiams. Tą 
sumą gavus, didesnė dalis.butų 
sunaudota kelių statymui.

Jei

yra

Scena VIII 
(Ineina Turauskas, atsistoja po kairės, la

bai bailiai. Jis apsivilkęs juodu 
garnitorium.)

Cecilija: — Tėveli, štai yra ponas Julius 
Premis....

(Turauskas ir Premis stovi vienas nuo ki
to toli kaip galima. Abudu labai susi

judinę ir nei vienas nedrysta pa
žvelgti viens kitam į akis.)

Turauskas: — Pone, man yra linksma.... 
Premis: — N-ne, pone, aš esu tokis ku

ris.....

Scena .IX
Cecilija: — Na ponas Juliau! Ar tamista 

kalbėjai su tėvu?- *
Premis: — Taip, panele....
Cecilija: — Ar tamista patenkintas jo nu

sistatymu?
Premis: — Užžavėtas — jis nuėjo atnešti 

man rožę....
Cecilija (nustebusi ir nesuprasdama): — 

Rožę!
Premis: — Mudu praleidome linksmą va

landėlę kalbėdami apie rožes....
Cecilija: — Bet kodėl----- ?
Premis: — Kpdel? T-todel kad aš labai bi

jau apie tai....,
Cecilija: — Tu irgi? z
Premis: — Tai tokia liga su manimi. Aš 

greičiau sutikčiau būti*tuojau užmuš
tu negu kalbėti apie tai ką aš ęsu ma
nęs per tris paskutinius mėnesius.... 
jog.... jog aš myliu tave!

(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 vėleli pra
deda rūpintis. Daugumas užsisako kas mėnuo sau po 
numerį prisiųsdamas 10 centų-, neišgalėdamas metinės 
prenumeratos užsimokėti, delei bedarbės. Kurie galit 
užsimokėkit už nrietus iškalno, tada nereikš manyti ar 
gausit ar ne: būtinai jums bčis prisiųsta. “ARTOJAS” 
yra 28 puslapių, didelio formato,- literatūros ir mokslo 
žurnalas, talpina įvairių skaitymų, eilių ir juokų.

Amerikoje Metams $1. Lietuvon $1.25

ARTOJAS” 7907 Superior Ave, Cleveland, Ohio,

J



HAMSUN riau laišką ir atradau jog tai buvo parašy
ta j mane nemenkesnio asmens kaip paties 
Bjornsono. * z

“Savo laiške sako jog jis atsiunčia pas 
mane jauną vaikiną varilu ‘Knud Peder
son’. Jis pridėjo dar jog ‘jis yra be litera
tiško talento’ ir prašė manęs pasirūpinti 
juomi ir pagelbėti jam kaip tik galėsiu.

“Aš paklausiau' ‘Knud Pedersono’ ką 
jis mano šioje šalyje daryti. Jis atsakė: 
‘Aš atvažiavau rašyti poeziją Norvegams 
Amerikoje. Bjornson. sakė man jog čia. 
reikia poetų, taigi aš atvažiavau užpildyti 
tą trukumą.’

“Jis pasisakė jog nėra lankęs kitokios 
kaip tik pradinę mokyklą; jog buvo dirbęs 
tūlą a laiką krautuvėje Gjovik miestelyje. 
Jis yra parašęs keletą poemų, nekurios jos 
buvę atspausdinta, ir pasakė kaip vieną sy
ki, kuomet Karalius Oscar buvo Kristia
nijoje, jis buvo nuėjęs į'palociu^ pasima
tyti su karaliurfi. Jam nepasisekė kara
liaus matyti, vienok pavyko, ptfr vieno dva
riškio rankas perduoti jo didenybei porą 
poemų. Per tą dvariškį Karalius pscar at
siuntė jam dešimts kronų (apie (2.50).

“Aš bandžiau duoti suprasti savo nau
jam draugiu jog vargu jis galės padaryti 
gyvenimą rašydamas poeziją savo vientau
čiams Amerikoj, patardamas jog geriau Jai 
jis tą savo prigimtą dovaną naudoja kaipo

SENOVĖJ IR 
DABAR

Studijuojant bėgančius nuoti- 
kius, arba senovinę istoriją, pa
sikėsinimus įvesti komunizmą 
Rusijoj; arba jo nepasisekimą 
Chinijoj 1,200 metų atgal, pati
ri žmonijos keistumą ir pama
tai kaip žmonija neatsižvelgią yjSų kolonijų prie prakalbų ge- 
ant nieke) kito kaip tik į šauks-, rąi prisirengti ir taipgi apielin- 
mus. kokių nors kraštutinybių.l 
Mes persistatome matą naujus 
dalykus, vienok mes matome 
tik senus daiktus naujose 
panose (išrengtus.

Tautos ir valdžios' yra 
kūdikio vaidentuvė, visada 
čiantisi. Neprotaujantis galėtų! 
paklausti: “Ar 'gali tautos ku4 
rių valdžios nuolat keičiasi tįa 
kėtis atsiekti tikros galybės?”!

Tam klausimui duoda kitą 
klausimą D. škurkin, 'Rusų li
beralų laikraštyje: “Ar yra ko
kia valstybė Europoje išsilaikiu
si virš tūkstantį metų? Chinija 
egzistavo nemažiau kaip penkį 
tūkstančiai męįtų.”

Jr Chinija, sena kaip didieji 
raudonmedžiai Kalifornijoj, di
deliame pavojuje, prašo kitų ša
lių užtarimo.

škurkino rašinis primena jog 
Chinija, daugybės metų atgal, 
darė bandymus su nepavykimais 
altruizmo ir komunizmo: Dvy
lika šimtų metų atgal Chinijos 
ministeris pirmininkas Wang- 
Mang, sūnėnas imperatoriaus 
žmonos, uošvis antrojo imprira- 

“Apie tą tarpą aš buvau pusiau įsisiu- toriaus, nunuodino tą jauną inį- 
bavęs Norvegų spaudoje ragindamas Nor- peratorių ir pats pasidarė vajr 
vegus kur tik galima nukirsti nuo savo dovu. Nusilpninimui savo prie- 
vardu kaip ‘Olson’, ‘Larson’, ‘Johnson’ ‘Pe-Išų’ 0 &avimui žmonių savo pur 

Isen, jis įvedė Chinijoj vienų 
dus ir pasirinkti kitokias pavardes, pakei-lbuvo valstybės Rankose. Tur- 
čiant jas vardais tų ūkių ant kurių jie ar jų I tingiausias žmogus -tegalėjo tu- 
šeimynos Norvegijoje gyveno. — *:1- -S4-—

“Po pietų aš paklausiau Pedersono ar 
jis neturėjo kokios ūkės kurios vardą galė
tų pakeisti savo pavardės vietoj. Aš pa
sakiau jam jog ‘Pedersonų’ yra taię daug 
jog jam butų sunku pasiekti tiek kad atsi
skyrus nuo kitų. Jis pasakė jog jo šeimy
na gyvenus ant ūkės vardu ‘Hamsund’. Ta-| 
da patariau jam pamesti ‘Pėderson’ vardą I 
i^, vadintis ‘Knut Hamsund’. Tą patarimą 
jis tuojau priėmė. 1 *

‘^Vėliau susitikau su vienu krautuvnin- j 
ku .iš Elroy, Wis., iš kurio kalbos supratau 
jog jam reikia darbininku. Kadangi Ham
sund buvo dirbęs krautuvėje, pasiunčiau 
aš jį tenai savo draugui. Hamsund buvo 
priimtas ir pėr tūlą laiką rodės buvo pa
tenkinantis, vienok vėliau jis pradėjo atei- 
t j' darban vėlai ir vėlai. Turbut jis praleis- Vgj ibuvo pasekmių

• davo naktis rašydamas poeziją, ir rytais bė liko paskirose rankose val- 
; pramigdavo. Krautuvninkas galiaus ture- doma, imperatorius ant viršaus, 

Hamsund sugryžo kunigaikščiai, didžiūnai ir man-

(Iš The Dearborn Independent)
J^OKIE 30 metų atgal Knut Hamsun, da

bar garsus pasaulinis rašytojas, gyve
no Chicagoj ir dirbo ant tramvajų už kon
duktorių. Deled užsimiršinėjimo pašaukti 
gatvių vardus jis liko nuo to darbo atsta
tytas. Metai laiko atgal jis, kaipo rašyto
jas, gavo -Nobelio.dovaną už literatūrą.

Bėgyje tų metų Amerikoje prasiplati
no legendarė istorija apie veikimus, kraštu
tinumus ir ypatingumus šio kurpiaus, ang- 

, lies riausėjo, berno, žuvininko, pamoksli
ninko ir lektoriaus. Visokios 'bėdos jo gy
venime pasitaikė. Jis turėjo pernešt žiau
riausias kovas už gyvenimą. Jo knygos 
yra numarginta autobiografiška tragedija. 
Visame daugiausia atspindi jo gyvenimas.

Po to kaip jis buvo paleistas puo kon- 
"duktoriavimo jis sugryžo Norvegijon ir pa
rašė pirmą savo novelę — rašė ją su galu 
paišelio, kiek jo dar turėjo; lyg tai butų 
santarvėj su mirtimi. Jis pavadino sąvo 
raštą “Badas", kadangi jis badhvo diena iš 
diena iš dienos kada tas veikalas buvo pa
rašyta. Kuomet jau negalėjo ilgiau to pa
kęsti, ir kuomet jau jam matėsi gyvenimo 
galas, Hamsun pasiėmęs savo sutepliotą 
ir sumaišytą rankraštį nešė leidėjui. Jis 

: raštą priėmė ir tada vaikinas'turėjo už ką [šalinį dalyką; vienok jis tikrino turįs vidu- 
nusipirkt duonos. Dar daugiau, tas jo raš
tas staigu atnešė jam garbę kaipo žymaus 
rašytojo visose Skandinavijos šalyse.

Kuomet atėję žinia jog Knut Hamsun 
gavo Nobelio dovaną, literątinė Amerika 
pradėjo trint akis iš nusistebėjimo. Ištik- 
ro Nobelio dovana juk neskiriama kokiam 
nežymiam rašytojui. Ar galimas daiktas j tetson’ galūnes ‘son’ arba pačius tuos var-| 
kad Nobelio dovana 'butų paskirta žmogui J 
kuris vargiai težinomas literatiškoje Ame- < 
rikoje? " I ‘

Kas buvo Hąmsun ir ką jis parašė sa
vo atsižymėjimui? Hamsuno gyvenimas ir , 
raštai yra neatskiriamai surišti sykiu. Jis 
išreiškė save vaizdeliuose, eilėse ir dramo- : 
je — jo raštai yra biografiški. Jis gimė 
rugpjūčio 4 d. 1860 m., Lom kaime, 100 my
lių nuo Norvegijos sostinės,- iš kaimiečių 
tėvų. Keturių metų amžiaus 'būdamas jis 

v buvo nugabenta ant Lofoten salų, vienok 
jis nekaip mėgo gyvenimą tarp žuvininkų. 
Vėliau jis buvo paduota pas kurpių, o bu- 
davas septyniolikos metų amžiaus pasirodė 
su ilga apisaka ir poema “Bjorger” apipa- 
sakojančia kaip biednas kaimo vaikas bu
vo palikta našlaičiu. Tai buvo pradžia jo ap
rašymų savo gyvenimo. Tą knygą jis iš
leido pats, vienok ta jam garbės neatnešė.

Kokiu tai budu. jis susipažino su pažy
miu Norvegų autorių, Bjornstjerne Bjorn
son. "Tasai jaunam Hamsunui užminė jog x 
gal jam busią progos rašyti poeziją Norve- jo jį paleisti nuo vietos, 
gams Amerikoje-’ kadangi du trečdaliai vi- vėl pas mane ir vėl aš turėjau juo rūpintis. darinai žemiau, o biedni vargšai 
sų naujame pasaulyje gyvenančių Norge- 
gų randasi Wisconsin, Iowa, Minnesota ir 
abiejose Dakota valstijose. Bjornson da
vė pferstatymo laišką supažindymui Ham
suno su Profesorium Rasmus B. Anderso
nu, plačiai žinomu Skandinaviškų kalbų 
profesorium Wisconsin© universitete,; vė-

* liau buvusiu Amerikos ministeriu Danijoj; 
Taigi’ Hamsun atvyko Amerikon.

Prof. Anderson sekančiai apipasakoja 
apie visa tai. “Vieną dięną 1882 metų va
sarą, man esant su šeimyna prie stalo ir 
■pietaujant; Madison, Wis., išgirdome var
pelį skambinant. Atidarius duris priešais 
mane pasirodė aųgšįas, laibas, gražaus vei
do jaunas vaikitias su ilgais ant galvos 
.plaukais. Pažiurėjus į jį apaugusį' kaip 
rnipku rudų plaukų negalima buvo nieko’ 
kito prisiminti kaip patį Bjornsoną pačio
se jo jaunystės dienose^ Šis jaunas vaiki
nas ląikė savo kepurę vienoje rankoje, ki
ta gi ranka padavė man laišką. Aš atida-

jinj pašaukimą ant to ir jog Bjornson tik
rino jam jog čia tarpe jo tautiečių yra to
kia dirva.

(Bus daugiau)

dra-

^ŽMUIDZINAVIČIAUS
„PRAKALBOS

Šiuomi malonu yra pranešti 
jpg tik ką. atvažiavęs iš Lietu
vos dailininkas Žmuidzinavičius 
(Žemaitis) aplankys su prakal
bomis žemiau paduotas koloni
jas. Nuoširdžiai prašoma šių

kaip, 
keir'

j rėti dvylika akrų, tik- aštuonis 
vergus žemei dirbti. Visi kiti 
vergai tapo padaryta laisvais.

Wang-Mang liko nužudytas ir 
jo planai subirėjo. Kiejc vėliau, 
1060 metais, Wan-An-ši pertik
rino imperatorių Šan-Tsun jog 
visi šalies turtai ir taksavimas 

Į turėtų būti padalinta visiems ly- 
, Įgiai. Visi javai buvo parduota 

valdžiai nustatyta kaina. Ūki
ninkams pavelyta skolinti pini- 

I gų darbams pavasaryje;. taksai 
’ mokėta daiktais, vietoj pinigų., 
1 Visos pastangos dėta kovojimui 
- prieš dideles ineigas arba pel- 
l nūs. Reguliarė armija tapo pa- 
, I naikinta, etc.

Po to užėjo neužderėjimo me
tai, badas, žiaurus 'bastūnų už
plūdimai iš šiaurės. Tie planai

Kaip ten nebuvo, daug geriau yra Vi
duryje nakties bu£i išbudintu iš miego, iš
temptu iš lovos ir išsigelbėti iš ugnies na
mui degant, negu, panašiai kaip Neronas, 
smuikuoti kuomet miestas dega.

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 pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas;

•' 2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso
įStabas; 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.......... .x................ $1.00 
Ta pati audimo apdarais ....... ........ $1.75

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1465.

BALTIC STATES BANK

Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

kįų mažesnėms kolonijoms pa
gelbėti prisirengti.
I Gerb. svetys būdamas pasižy

mėjęs šaulys ir aktiviai dalyva
vęs Šaulių judėjime Lietuvą gi
nant be abejo daug indomių ir 
sujudinančių vaizdų klausyto
jams perstatys. Girdėjom jog 
jisai turi atsivežęs daug įvairių 
paveikslų iš Lietuvos Valstybės 
'kūrimo, Lietuvos Kariumenės, 
Šaulių darbuotės, ir ketina taip 
paveikslais savo prakalbas pa
įvairinti. Todėl visi yra ragina
ma sueiti į 'gerb. Žmuidzinavi
čiaus prakalbas, be abejo patir- 
sit ko nuo senai troškot. 
Vasario mėn. kalbės: į

24— Middleboro, Mass.
25— Norwood, Mass.'
26— So. Boston, Mass.

,,27—Providence, R. I.
28—Central Falls, R.' I.

Kovo mėn.:.
1— Hudson, Mass.
2— West Lynn, Mass.
3— Haverhill, Mass.
5.—Lawrence, Mass.
6— Lowell, Mass.
7— Nashua, N. H.
9—Manchester, N. H.

12—Lewiston, iMe.
J.3—Fitchburg, Mass.
14— Gardner, Mass.
15— Athol, Mass.
1'—No. Adams, Mass.
19— Worcester, Mass.
20— Westfield, Mass.
21— Holyoke, Mass.
22— Northampton, Mass.
23— Easthampton, Mass.

! 24—Springfield, Mass. ‘ 
26—Torrington, Corin.
26— Waterbury, Conn, dieną. 

į 26—Union City, vakare.
27— So. Manchester, Conn.

! 28—New Britain, Conn.
• 29—Ansonia, Conn.

i. 30—-New Haven, Conn, 
r 31—Bridgeport, Conn. 
’Balandžio mėn.:

2-^-Brooklyn, N. Y.
Lietuvos Finansų Misija 

Seventh Ave. New York.

NAUJI LEIDINIAI 
Idėją ir Darbas — Lietuvos Šau- į 

lių Žodis Broliams Amerikie- 
čiams. 84 puslapių, didesnio 

Į formato knyga, spausdinta 
I Klaipėdoje.

Knyga yra gražiai atspaus
dinta ir turi gerų žinių bei pa
veikslų iš Šaulių gyvenimo, vei
kimo, ant galo sutalpinta aukos 
iš visų Amerikos 'kolonijų -pri
siųstos, su siuntėjų vardais ir 
aukautojais (kur auka nuo or
ganizacijų).

Po įžangos, pirmas knygoje 
straipsnis yra “Amerikiečiams 
Lietuviams Lietuvos šaulių Są
jungos Padėkos žodis”. Kitas 
straipsnis yra “šaulių Sąjungos 
Gimimas Kaune”. Paskui seka: 
“Trumpa Lietuvos Šaulių Są
jungos Istorinė Apžvalga”, “Lie
tuvos Šaulių Sąjungos Uždavi
niai”; “Šaulių Žodis Abejojan
tiems”; po to telpa Sąjungos įs
tatai, pamatiniai dėsniai, in
strukcijos Amerikiečiams kaip i 
kurti Šaulių burius, galų gale 
alfabetinis sąrašas aukavusių.

Amerikos miestų vardai tik 
keli išliko taip kaip jie yra, ki
ti visi baisiai sukraipyta. Tas 
turbut pasisekė per tai kad ga
vus iš Misijos neatsargiai 'už
rašytus miestų vardus atskaitų 
vedėjai negalėjo jų kitaip sužy
mėti kaip tik taip kaip jiems iš
rodė. Vienok tas niekuomi ne
pakenkia atskaitų tikrumui.

:: j
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I kurie nieko nereiškė jbiivo pa
čioj apačioje

' Taip yra dabar Chinijoje ir 
kitur. Taip bus ir toliau per 
ilgus laikus, iki vargšai apačio
je esą žinos daug daugiau ne
gu jie dabar išmano.

žuvimas Chinijos komunizmo, 
iš .priežasties neužderėjimo, pa
sikartoja puolimu Rusijos pa
stangų — blogaa užderėjimas 
laukų ir štai suįra visi komu
nizmo planai.

(Iš Arthur Brisbane.)

75c

^Lietuvių Darbininkų Kalendo
rius — 1922 m. Išleido Liet. 
Darb. Sąjunga. 86 puslapiai 
teksto? Kaina nepažymėta.
Kalendorius turbut taikyta 

i visiems Amerikos Lietuviams 
j darbininkams, nes nepasakyta 

_ jog tai leidinis šv. Juozapo dar- a~ I , . .,j_ I bininkų (arba Kun. Kemėšio)
Isąjungos, nepažymėta keno at
spausdinta (“Darbininko” spau
da, kaip iš visko matyt), o vidu
je sudėta, šalip istoriško straip- 
snelio-kito ir eilių, tos sąjungos 
pamatai, paskui Lietuvos kata
likų federacijos aprašymas.

Patalpinta taipgi keleto vei
kėjų, čionaitinių ir Lietuvoje, ir 
kitokie paveikslai.

“Protmeilių Mokykla del Lietu
vių” — Angliškai ir Lietuviš
kai prirašytas didelio forma
to žurnalas, redaguojamas ir 
leidžiamais Kun. V. R. Delia- 
nio. Pittsburg, Pa. (114 Ju- 
monville st.). Sausio mėne
siui, kaina 50c.
šis numeris turi daugybę di

delių paveikslų, gražiau apdirb
tas negu buvo pirmutinis išėjęs 
už gruodžio mėn.

Raštai talpinama iš Lietuvos 
istorijos, polemiški ir šiaip pa
įvairinimui juokai.

-------------------------------- 1
PINIGŲ KURSAS

4“> Vasario 22 d.
100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

46c
3cLAIVAKORTĖS ATPIGO

Hamburgą .............. $103.50
Liepoją......................$110.00
Piliavą-Karaliaučių $106.50

War Tax $5.00.
• • Pinigų Siuntimas Lietuvon že- 
; J miausiu kursu. Pinigus gauna
• ■ Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- 
JJ ke 25—30 dienų.
f P. MĮKOLAINIS 

53 Hudson A ve. •
į Brooklyn,' New York

.Vulkanų Veikimas
Popocatepetl, vulkanas ne

toli Meksikos (sostinės, nesenai 
buvęs'smarkiai įsįvęikęsut iškal- 
no pradėjo apreikąti savo suju
dimo žymes ir visi jo apielinkė- 
je kaimai spėjo įšsituštiht ir 
pasprukti nuo pavojaus, šio' ug- 
niakalnio sujudimas yra vienas 
iš milijono išsiveržimų kurie pa
gelbėjo žemei, palengva auštan
čiai, nusistatyti. / Vienok tie at
sitikimai buvo labai baisus žmo
nėms — daugybėje atsitikiihų 
desėtkai ir šimtai tūkstančių 
žmonių (žuvo. (Skaityk: “Kas 
Slepiasi už žmonių Pasakų.”)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems *,Dirvą”

FARMOS FARMOS
Norinti apsigyventi ant gerų že

mių tarpe Lietuvių kur yra 483 Lie
tuviai pirkę farmas, šioj Lietuvių 
Ūkininkų kolonijoj, kreipkitės čia. Aš 
turiu -daugelf farmė pardavimui, vi
sokių, didelių ir mažų; geriausios že
mes su puikiais budinkais, didžiau- 
sais sodnais,.-gyvuliais, padargais ir 
užsėtais laukais. Parduodu ant len
gvo išmokėjimo. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie musų ir reikalaukit 

IFarmų Katalogo. (11)
JOHN A. ŽEMAITIS

R. 1, Bok 17 Fountain, Mich.

DAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietu- I 
1 von, — per musų tarpininkystę turėsite geriausią ke- Į 
iionę. 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 
52,000 žmonių per musų Banką persiuntė Lietuvon arti 
55 milijonus auksinų. Musų kursas' yra žemiausis.
DEPOZITUS PRIIMAME PER PAŠTĄ. Mokame 4 (% j 
priskaitomus kas mėnuo. “ ' ”

Rašykite

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

Kampas 25-tos gatvės. Telefonas Watkins 2142

DR. J. ŠEMOL1UNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomii 
nuo 10 iki 12 

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

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

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų-<patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ1 Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

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

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

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Valzb&ienklis uireg. S. V. Pat. O Am

, Arbatinis šaukštukas 
tūojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta JĮ I Jie prašo daugiam!” 

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

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

PRANEŠIMAS

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY

• Įsteigta 1913 metais

praneša savo daugybei kostumerių jog jos sumokėtas 
kapitalas dabar pasiekė pilną $1,000,000.00.

Šis vienas milijonas Dolarių kapitalo apsaugos taupymus 
visų musų Depozitorių, kurie gauna ir 5% nuošimčio už 

savo bile dieną padedamus pinigus čionai.

Pradėti taupymą galite musų įstaigoje su $1 ar daugiau 
bile kuriame iš musų penkių ofisų

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
Kitj Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue

H.

I



DIRVA

UŽBURTAS EŽERAS
Ant ežero bangos sukeltos audrų 
Beplakdamos krantus putoja, 
Banga po bangos tarp uoluotų krantų 
Sutiškę, subirę vėl stoja.

Uždainavęs nejučiomis, 
Aš nupyniau paslapčiomis 
Meilės dainą, širdžiai "žodį 
Tai kur žiedus man vis rodė....

Ar atminusi suprasi
Kur širdužei laimę rasi?!.....
Bus geriau ledu pavirsti, 
Negu nemyliu, išgirsti....

Mano laimė tai giružė, 
Žalios lankos ir širdužė, 
Karčios ašaros — paguoda, 
Nes aplinkui baisu, juoda!....

A. Vaičiūnas.
(Iš “Rygos Balso”)

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

A. A. GERB. CIRINEUŠ0 
ATMINČIAI

Ir ritasi bangos viena po kitos 
Apliedamos krantą dykynių, 
Spindėdamos auksu ant smilties šaltos 
Apšviečiant žvaigždynams mėlynių.
Danguj milijonai jau mirga žvaigždžių, 
Lyg žvakės dausų viešpatysčių. 
Užžibintos dievių-dievaičių gražių, 
O kiek ten užburta dievysčių!....
O angelas juodas tamsiosios nakties 
Apleisdamas ruku padangę 
Nuskrido per platų pasaulį Mirties 
Atnešdamas poilsį brangų. ‘
Gražioji dievaitė dangaus žvaigždynų 
Geltonas kasas štai nuleidus
Atskrido ant ežero smėlio krantų 
Ir verkia apglobus sau veidus.
O tonai pakilę liūdnumo sparnais
Vien skrieja į erdvę, tą šalį
Kur žmonės sunkiaisiais pasaulio vargais 
Prislėgti ilsėtis negali.
Tenai tolumoje juros vandenų
Linguoja laivelis jūreivio, 
Čia nešam’s galingųjų jūrių bangų 
Į. šalį kur nėra keleivio.
Linguoja ir plaukia į krantą smėlių
Kur verkia, raudoja dievaitė 
Mėlynojo dangaus, pilkų debesų, 
Galinga dausų karalaitė.
Nustoja raudojus dievaitė graži, 
Pamačius atplaukiant jūreivį, • 
Ir išskleidžia baltas rankas pamaži 
Į tolį kur mato kelfeivį.
O laivu atplaukęs jūreivis drąsus 
Dievaitę meiliai pabučiavo, 

liovėsi ašaros plovę* skruostus.

Ant ežero bangos sukeltos audrų 
Beplakdamos krantus putoja, 
Banga po bangos tarp uoluotų skalų 
Sutiškę, subirę vėl stoja.
Ir'ritasi bangos viena po kitos, 
Nors aušra senai jau išaušo, 
Nematos jau dvasių ant vietos šitos7 — 
Su diena jos visos išgaišo.

Kl. Vitkauskas. 
Šiauliai, 22-1-22.

. y DAINA
Kas suprast širdužę gali?!___
Ji apverkia savo -dalį, 
Kam mergužę pamylėjo, 
Kam save jai pažadėjo....

Ne šienpjuviai uždainavo 
Vakarinę dainę savo; 
Ne lakštingala čiulbėjo, 
Bet širdužė prakalbėjo....

Jura, mano motinėle, 
Kur'surasiu širdužėlę?.... ‘ '
Ji užmiršo.... širdį skauda 
Man, pasaulis visas rauda!,...

Verpė, verpė verpėjėlės, 
Audė, audė audėjėlės, 
Ne linužio drobę baltą, 
Bet man dalį karčią, šaltą!....

Kai augino motinėlė, 
Ji dainelėm’s mane kėlė;
Ak! taip greitai viskas mainos.......
Kur, širduže, tavo dainos?.... z

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne 
Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy- - 

vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
- minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 

ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00
1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 

grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičių, 

tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V, Kudirka. Ply
mouth, Fa. 1901, pusi. 226...................... 50

KADA ŽMONIJA APSIEIS 
BE KARIŲ —

EKURIE paikai protaudami prasita
ria: “Jau žemė perpilna žmonių. Jei

gu visko visiems butų užtektinai, jeigu nie
kas nemirtų iš bado, karių, jeigu plėgos 
butų sulaikyta, kas atsitiktų su žeme taip 
tirštai apgyventa kad net vienas prie kito 
žmonės neišsitektų?”

Tas paikas klausimas, tankiai užduo
damas, tinkamai atsakoma senu Vokišku 
sakiniu: “Dievas prižiūri kad medžiai ne
augtų perdideli idant nesulystų į dangų.”

Gamtoj protas užžįuri žmonių' veisi- 
mąsi. Rašytojas Henry George, atsakyda
mas į tą klausimą, sako kad jeigu jus žiu- 
rėtumet į šunelio uodegą kaip ji auga be 
abejo pasakytumėt: “Ta uodega auga taip 
greitai jog kada šunelis bus dideliu šuniu 
uodega bus tris sykius ilgesnė už Tatį šu
nį”; Vienok tas neatsitinka — tam tikru 
laiku uodega sustoja augusi.

Tam tinkamu laiku ir žmonės susto
ja dauginęsi. Ir juo augščiau bus pakilus 
tuo mažiau gims vaikų. Slonius per pen
kiasdešimts metų atveda tik du ar tris sa
vo veislės vaikus. Sloniai yra augščiausia 
išvystyti sutvėrimai, išskyrus žmones. Pe
lė atveda po pustuzinį peliukių tam tikru 
trumpu laiku.

Kuomet žmonės liks civilizuotais jie ži
nos kaip reguliuot populiaciją be žudymo 
vieni kitų arba girdymo kūdikių, kaip dar 
ir dabar yra daroma nekuriose barbariš
kose šalyse. * K.

MUILAS IR ODA
maudymąsi be abejo parodo 

s švarumo palinkį. Vienok dau
gis žmonių perdaug besimaudydami pri
sideda pakenkimui savo sveikatai. Ant 
kiek ypatiška higiena apeina, kasdieninis 
maudymaąi šaltesniame meto L,laike reika
linga tik labai mažai kam, išskyrus jeigu 
dirba purviną darbą. Karšto vandens mau
dynė su muilu pora sykių savaitėje yra ga
na net labiausia švarumą mėgstančiam, gi 
sykį savaitėje gerai su muilu issimaudant 
gali patekti visiems kad būti švariu.

Maudymąsi ore yra kitas dalykas. Mes 
niekad negalime išsimaudyt užtektinai ir 
perdaug ore. Juo daugiau žmogus gali 
praleisti laiko kasdien be drapanų tuo ge
riau yra abelnai sveikatai ir odai.

Drapanos yra vienas iš keblumų gerai 
sveikatai, visokios drapanos.

Odos aliejai yra pasileidę prie papras-j 
tos kūno temperatūros, bet jie sukietėja! 
kada vėsiau. Tie aliejai palaiko odą šva-į 
ria, minkšta, lanksčia ir kunąjsiltai.

Muilas ir yanduo tą aliejų prašalina. 
Taigi juo daugiau žmogus maudosi tuo jis 
purvinesnis, žiurkštesnis ir šaltesnis daro
si. Oda su reikalingu aliejum joje išro
do žibanti ir negraži akiai. Aliejus išne
ša į viršų odos spalvą. Be abejonės oda 
tuoj žmogų padaro senesniu negu jis ištik- 
ro yra. Nebijokit jei oda arba nosis žiba. 
Nesistengkit to paslėpti už vaistinių prie
maišų. Aliejai palaiko odą šilta. Kurie 
žmonės bijo šalčio neprivalo tankiai mau
dytis. Jie neturėtų net naudoti muilo. Jei 
gali išvengt maudymąsi savaitę-kitą dar 
geriau. Vienok žmonėms visado reikia už
tektinai maudytis ore odos pagerinimui.

( Muilas, net geriausias, yra priešas kū
dikio odos. Naujagimių kūdikių nereikia! 
mazgoti su muilu, geriau su aliejum, alyvų 
aliejum arba grynais taukais.

Nuo muilo daug buna žieminių niežė
jimų. Odos aliejai niežėjimus prašalina.

Dr. William Brady.

JANKUS

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

(Nata kaip jo “Dvi Vasaras 
Mylėjau”.)

Dvi vasaras tylėjai, 
Dvi vasaras rašei, 
Dvi vasaras mylėjai 
Ir niekam nesakei.
Dvi vasaras mylėjai 
Ir vienas sau džiaugeis, 
Dvi vasaras liūdėjai — 
Tada eiles rašei.
Dvi vasaras to džiaugsmo 
Nieks nejautė visai,
Dvi vasaras daug skausmo 
Tu paskleidei čionai.

Ir visada taip yra:
Kas gero — laikom sau;
Bet kai viskas suįra 
Garsinam kuoplačiau.
Dabar gal kiek gudresnis 
Paliksi, kaip matau, 
Žinos jau sviest platesnis 
Kas džiaugsmą neša tau.

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: Taip visa

da, taip visuomet: nuvysta vie
ni lapai, vieni žiedai, — ateina 
pavasaris užauga kiti, pražydi 
kiti žiedai ir vėl viskas atgyja 
ir nauju gyvenimu prasideda.

Taip buvo ir su gerb. Cirineu- 
šu: verkė jis to kas dingę, bet 
tolei ■ verkė kolei kitos meilės 
ranka jam ašaras nušluostė. 
Vėl jis išnaujo pradėjo gyveni
mą, kaip pavasaryje augalai.

Seniau kur jis' verkdavo “Pą- 
skendęs kančiose” dabar sako 
apie savo “angelą”: “Paskendęs 
džiaugsmuose”, .į,

Visi mes, smertelni žmoneliai, 
nešam su savim savo gyvenimo 
Knygą — jau pilną prirašytą, ir 
verčiame patįs jos lapus: vieną 
dieną skaitome su ,džiaugsmu, 
kitą užtinkam liūdnumų, trečią 
nusiminimų, apsirikimų, nelai
mių, apsivilimų, paskui vėl laip
sniškai ateina linksmesni, ma
lonesni punkteliai. Kožna die
na yra tai lapas musų gyvenimo 
knygos, o nuotakiai tose dieno
se yra tai smulkmeniški aprašy
mai gyvenimo, kurie vieni už
sitęsia per daugybes lapų, kiti 
greit .praeina. Ir visada musų 
mintyse stovi tas ką jau pra- 
skaitėme, kas atsibuvo, su vil- 

I čia toliau knygoje ką geresnio 
užtikti. Bet ne visų vienaip kny- 
gos užsibaigia: vienų linksmai, 

, kitų staigu, tragiškai, liūdnai, 
arba merdėjant skausmuose.

Bet su kiekvieno žmogaus gy
vasties pabaiga užsidaro ir jo 
S knyga: nemanykit kad peper- 
I skaito savo gyvenimo knygos 
tie kurie nusižudo, jauni ar vi
duramžiais būdami. Tenai bu
vo jų galas, ir jų knygos buvo 
trumpos, žingeidžios, kaip ir vi
sos knygos kurios traukte žmo- 

!gų skaityti tempia.
šios gerb. Prometejaus eilės 

| a. a. gerb. Cirineušui priduos 
Į daugiau proto. Ir mes čia jau 
’ senai skelbiame doktriną: girkis 
tik geru, gerai kalbėk apie ki- 

I tus. Gerb. Cirineušą čia paži
nome tik jo raudomis. Dabar 
gerb. Adonį pažinosime iš jo 
džiaugsmų.

V
Atsakymas iš pereito num.:
Delko redaktoriai daugiausia 

turi įvedę savo laikraščiuose 
juokų arba pastabukių skyrius?

Atsakymas: Kad turėtų kur 
parašyt didesnes — nepriimtas 
— teisybes už kurias kitų laik
raščiai juos kvailais pavadina, 
arba kad tie vadintojai turėtų 
kur kam nors įkąsti.

Keisčiausias pasaulyje daly
kas, — sako M. Vaizgis (iš De
troito) — tai tas kad ko vieni 
nori kiti nenori.

$
Ir mes pereitame num. skai

tėme Lietuvos priešklerikalinių 
partijų deklaraciją (pusi. 6) ir 
matėme kad klerikalų Seimo at-. 
stovai kunigams ir ponams pa
skiria po 80 ha! Tai bent ha-ha 
kada iki 80 sykių reikia atha- 
huoti. Ale jiems 'bus geresnis 
ha-ha-ha kada Lietuvos žmonės 
susipratę panorės nuo jų tuos 
ha-ha atsiimti! Slapstysis pa
lėpėse ir balose kaip darė Ru
sijos baronai.

Apsivilimo vaizdelis. — Kitą 
kartą buvo tokis atsitikimas: 
Karės vyriausis vadas pažadėjo 
savo dukterį generolui kuris ar
čiausia buvo prie karaliaus, taip 
sakant pirma jo ranka.

Vadas sugryžęs iš karės sako 
sako dukrai: “Dukrele, 'tu jau 
esi šešiolikos metų ir laikas tave 
aprūpinti. Karaliaus numylė
tas generolas prašo tavo ran
kąs; aš jam pažadėjau, bet sa
kiau kad tu pati jam atsakymą 
duosi, štai laiškas nuo jo ir ga
li jam atsakyti kaip tau patin
ka: taip ar ne.”

Ji su didžiausiu žingeidumu 
skaitėvjo laišką, jai labai patiko 
jo žodžiai ir raštas, ir ji jam 
atsakė: “Taip”. Ji įsivaizdino 
generolą esant labai gražiu, nes 
kitaip karalius jo nemylėtų.

Veik metus laiko sužiedotiniai 
susirašinėjo laiškais ir ji labai 
įsimylėjo į savo išsvajotą idea
lą. Laukė su išsiilgimu dienos 
kada galės jį pamatyti ir visa
dos su juo pasilikti.

štai ir atėjo ta laiminga die
na. Ji su Vainiku ant galvos, 
balta šlebe, pasirengusi laukia 
viešai prisiekti jam savo meilę.

Jau karieta privažiavo prie 
durų, išlipa kuprotas, luišas, se
nas žmogelis, ir su stikline akia. 
Ji žiuri nustebusi, nei nemano 
jog tai jos sužiedotinis. Ji sa
vo idealą pažintų tarpe šimtų 
žmonių. Tas luišas žmogelis in- 
ėjęs ir paėmęs jos ranką bu
čiuoja tardamas: “Sveika, ma
no sužiedotine.” Tada ji per
sigandusi puolė prie tėvo šauk
dama: “Tėveli, gelbėk, tai ne 
tas kurį aš myliu, ir negali bū
ti kad karalius tokį galėtų my
lėti.” Tai tarusi ji apalpo.

Tai matote kaip svajonės, įsi- 
vaizdiriimai apvilia jaunus žmo
nes. Audra.

Važiuojant traukiniu, sėdėda
mi sau ir besidairydami, akimi 
mes permetame ir rodos jau pa
žįstame visus kas yra vagone.. 
Jeigu traukinis eina retais su
stojimais, kaip tada mes ilgi
mės ir laukiame, artinantis prie 
stoties, kad tik kas naujo įlip
tų, kad atsirastų daugiau nau
jų ypatų, visai nepaisydami jei 
pirmiau sėdėjusių kurie išlipa. |

Kelionė traukiniu yra mažas I 
pavyzdis musų gyvenimo kelio
nės.' Tankiai mums nusibosta 
žmonės su kuriais mes trinamės 
ir su kuriais gyvenam, ’ ir vis 
jieškom naujų ir naujų.

Kokie paiki tie smertelni žmo
neliai.

Mes klausėme daktaro, pasa
kojimų apie mikrobus arba ligų 
perus ir apie jų pavojingumą 
visai žmonijai. Ir mus apėmė 
baimė tai girdint, nes juk tokia 
baisybė: milijonai milijonų bak
terijų sutelpa tik po vienu mu
sų nagu! Jeigu kas juos užtek
tinai galėtų padidint ir parodyt 
mums ištiesų visi apalptūme. 
Matytume kaip mes tik plaukio- 
jame tarp bakterijų, visokių rū
šių, ir jos tik ėda, ėda musų kū
nus, jos užgyvenę musų gerklė
se, musų odoje, musų akyse, no-

Medicinos kad Merginos
Mylėtų Vaikinus, o 
Vaikinai Merginas

Prisiųskit savo antrašą ir už 2c 
pačto ženklelį, o mes prisiusi
me visas informacijas. (9) 

THE CRY AGENCY
10 S. Heade Street,

Wilkes Barre, Pa.

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų ®

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

KAUNO
K R A U T,U V Ė

f

lt

i syse, viduriuose ir visur, visur.
Paskui mes girdėjome vieną 

I garsų medžiotojų pasakojant sa
vo keliones po Afrikos raistus 
tarpe baisiausių laukinių žvė
rių: liūtų, tigrų, leopardų, gy
vačių, žalčių ir kitų baisūnų. Ir 
jis pasakojo kaip tie žvėrįs žmo
gų į minutą sudrasko ir lieka 
tik nuogi kaulai. Mus1 apėmė 
didelė baimė: kad taip dabar pa
matytum aplink save, išsižioju
sius alkanus liutus, tigrus tik 
slenkančius artyn — ir štai su
draskys, sunaikins. Visi kurie 
tai girdėjo buvo apimti didelės 
baimės.

Išvedimas: Laimė musų vi
sa tame kad mes savo didžiau
sių priešų akyse nematom.

Vartojama 
Kur tik 
Žmones 
Turi 
Dantis

Pažeminimas tautos ir bažny
čios. Vienas karčiamninkas per 
Lietuvos Neprigulmybės Dieną 
(Clevelande) ant savo namo iš
kabino: MLai gyvuoja tauta ir 
bažnyčia.” Gerb. Lapė tai pa
matęs pridėjo: “Ir karčiama.”

Bet iki šiolei Amerikoje tik 
■karčiamninkai pasirodė geriau
si patriotai. Bet jau drai, drai.

HAMBURG
TIESIOG Iš NEW YORKO 

J Dąnzigą ir Varšavą
I Paskiri uždari kambariai mote

rims ir šeimynoms.
ORDUNA Kov. 3 Bal. 14 Gcg..26 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
ORBITA Kov. 31 Geg. 12 Bir. 23 
The Royal Mail Steam Packet Co.

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

Italijoj- kiltesnės moterįs, kurios di
džiuojas savo gražumu, žino puikumą 
žibančių ir spindančių dantų. Ir ten, 
kaip ir Čia, gražesnės moterįs atrado 
kad du kartu per dieną, vartojimas 
Colgate’s Dantų Valytojo padaro nu
sišypsojimus skaistesniais.

COLGATE’S išvalo saugiai ir švariai. Jis 
turi gardų' skonį kuris dantų valymą padaro - 
smagiu. Didesnės mieros triubelė, kainą 21c.

Geri Dantįs Gera Sveikata

“Colgate" Vardas ant toiletiniu daiktų gvarantuoja 
Teisingumų,- .Tyrumų, ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

Amerika Ateiviams iš 
Kitur Duoda Daugiau
negu tai daro kita kokia tauta. Čio
nai jie turi lygias progas biznyje ir 
valdymo reikaluose, dovanai mokyk
las ir knygynus; etc.
Tokiu budu darbininkas gali uždirbti 
daugiau — ir sutaupyt daugiau. Ir 
Amerikoniški bankai palengvina jums 
tąųpymą.: j A *
Mes saugojame Šešiasdešimts Milijo
nų Dolarių padėtų netoli 90,000 žmo
nių;' Leikit munis užlaikyti jūsų pi
nigus Saugiai — su 4% uždarbio.

Randasi 'Patogioj vietoj ant Public Skvero

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmnn
TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS «

i 'LĄĘ£1, GRĄŽUS SCENAI VEIKALAS x I
“DVI SESERĮ” — 4-rių aktų tragiška drama. Lošime dalyvauja , 

5 ųioterjs ir IT vyru. Knygutės kaina ............................  50c *
Taipgi čid galima gauti ir kitokių teatrališkų knygelių: J

Graži Mageliona — Keturių aktų melodrama, ................ 50c . h 
Pavogtas Kūdikis3 aktų tragedija ...................... 40c J 
Kunigas Macochas — 4 aktų tragedija ...................... 30c „
Motinos širdis — 4 > aktų drama . ..................... 50c “

Užsakymus siųskit rašydami šiuo adresu: "
M. DUNDULIENĖ ■ [

1258 N. -Wood Street Chicago, III. "

į TIESIOG Į KLAIPĖDĄ |

■S Iš New Yorko į Klaipėdą Ekskursija laivu į 
j: “AQU1TANIA” Kovo 21 Dieną Ž

;■ Laivakorte $ 108 ir $5 kares taksų./ 4
į Kovo 21 dieną iškeliaus didelis buris Lietuvių. Kurie norėtumėt
į kartų keliauti šū jais kovo 21 d. tuojau mums rašykite. Mes pa- ■' 
!Įdarysime pasportus ir išreikalausime vizas. Viši keleiviai bus mu- "I

su sutikti New Yorko stotyse. Parūpinta nakvynės. Aprūpinti su S 
“income tax”. Palydėti ant laivo ir suteikta visos reikalingos ži- >J 
nios kelionėj. Rašyk šiandien kad galėtume užgarantuot vietas, pas Ji

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

ATSAKYMAS PRIE K. NORKAUS 
RAŠINIO

metu, til- 
užvardin- 
‘Cirkulia-

Kazlauskaitei 770 auksinų! Bet 
tas “dovanojimas” j vyko šito
kiu budu. Kazlauskaitė pirmuo
ju kartu nuvykus j Kauną agen- 
tukų tapo nuvesta pas Norkų, 
kuris už “visą patarnavimą” 
pareikalavo 1970 auksinų. Kaz
lauskaitė įmokėjo 1200 auksinui

“Dirvos” N. 1, šių 
po K. Norkaus raštas 
tas “Delei Mikolainio 
ro’,” kaipo atsakymas mano raš
tui po vardu “Išeivių ir Ateivių 
Vargai" tilpusiam “Dirvos” No. 
32, 1921 m., prie kurių, abiejų, 
noriu dar pridėti: 

Aš visai nesistebiu iš
toriaus” Norkaus pasiaiškinimo skolinga. Nereikia suprasti kad 

Norkus paskolino pinigų Kaz
lauskaitei, ir juos jai "dovano
jo”. Pats Norkus pripažįsta jog 
Kazlauskaitė “pati pasirūpino 
tulus dokumentus”, ir parodo 
kad Norkus jai tiktai tikietą 
parūpino. Beje, Norkus sakosi 
apie apmokėjimą kelionės iki 
laivui, ir paima nuo keleivių pi
nigus įškalno kad spekuliuoti iki 
iškeliavimo. Kazlauskaitė prie 
tų 1200 auksinų dadėjo dar 500 
auksinų ir gavo nuo Norkaus ti
kietą iki Berlino, nors ji kelia
vo į Rotterdamą.

Antroji pusė Norkaus laiško 
yra tiktai apgarsinimas devynių 
bendrovių dovanai.

Antgalo, Norkus grasina'man 
teismu. Tas Ine naujiena, nes 
visi lakudros tai daro, iki jų ka
lėj iman neuždaro.

Mano laiškų ir cirkuliarų, 
anot Norkaus, pasekmė buvo to
ji kad per apskelbimą vien tik-, 
tai “Lietuvoje” (Chicagoje) vi
si “bankieriai” ir “bendrovės” 
turėjo savo “kursus” numažin
ti, vis mane garbindami ir sy
kiu apskųsdami mane už kenki
mą jų “bizniui”. Pas Norkų pa
daryta Lietuvos valdžios i re vizi
ja, ir Lietuvos laikraščiuose, 
Emigracijos Biuro garsinimuo
se, “direktoriaus” .Norkaus var
do nesimato.

“The New York World” yra , 
padaręs tikrus ištyrimus “ban- ( 
kierių” pinigų siuntimo ir kelei- , 
vių Į Europą leidimo, kuriems 
“agentai” ir paskutinį centą iš
lupa. Apie tą tupimą žino ge
rai Federalė valdžia ir New Yor- 
ko valstijos valdžia, ir visų tų 
lakudrų-vampyrų nei išgaudyti 
nesuspėja. Delei Lietuvių ap- i 
saugojimo, metai tam atgal, aš 1 
buvau sukvietęs Lietuvių agen- 1 
tų konferenciją Pennsylvania . 
viešbutyje, su tikslu susivieni- 1 
jimo del apsaugos gryžtančių į, i 
Lietuvą, kas išėjo atbulai. Vie- i 
toje keleivių apsaugos, tapo su
tverta “Lietuvių Agentų Pro1 I 
tekcijos Sąjunga” lyg apsaugo- < 
jimui agentų nuo keleivių. Su- ] 
lyg autentiškų žinių, tūlas Žy- i 
delis, vienas; išleidžia daugiau i

Lietuvių į Lietuvą negu visi Lie
tuviški agentai Amerikoje. Lie
tuviški agentai pasiganėdina 
nuotrupomis, kada žydai iš Lie
tuvių kviečius kulia. Berods, 
Lietuviai keleiviai pas Lietuvius 
visų žinių išklausinėja ir paskui 
pas žydelius užbaigia reikalą ir 
keikia....

P. Mikolainis.

“direk-|ir 770 auksinų likosi Norkui prje Dargvainio Pastabų

kuriuomi jis save tik daugiau 
diskreditavo akyse mąstančių ir 
reikalus žinančių žmonių. Jis 
dabar pasirodė buvęs apgynėjų 
žydiškų ir Lietuviškų “bankie- 
rių” ir “bendrovių” siuntusių 
pinigus po $2 į savo kišenių iš 
kiekvienų $3, ir kaltina mane 
už inkriminavimą tų “siuntikų” 
rašant net ir jam laiškus, kada 
dar jis buvo “Sandaros” redak
torium. čia turiu pasakyti jog 
iš visų Lietuviškų laikraščių 
tiktai “Lietuva” (n. 287, 1919 
m., ir num. 6, 1920 m.) patalpi
no tuos mano laiškus ir tuomi 
'paaiškino visus pinigų siuntė
jus, jog tiktai trečia dalis siun
čiamų pinigų pasiekia jų gimi
nes Lietuvoje, už ką tie “ban- 
kieriai” ir ‘‘bendrovės" lygiai 
mane garbina dar ir dabar, kaip 
ir “direktorius" Norkus. Beje, 
Norkus nuo tų “bankierių” ir 
“bendrovių” išmoka “biznio” ir 
todėl siuntinėja telegramus ke
leivių giminėms Amerikoje rei
kalaudamas net šimtinių, kurių 
keleiviams nereikėjo ir jie ne
laukdami tų šimtinių iškeliavo 
Amerikon.

Atsimokėjimui man, Norkus 
nesidrovėjo net pameluoti sa
kydamas jog per Mikolainį siun
čiami pinigai patenka į žydų 
agentūras kur žmogus negali 
susikalbėti, turi mokėti pęrkal- 
bėtojams ir už pasirašymus, ir 
kartais 'dar negauną pinigų ir 
turį kreiptis į rimtą įstaigą pa
galbos kad gautų pinigus, — 
bet patvirtinimui šitos insinua
cijos Norkus nepaduoda nei vie
no fakto! Jei Norkus žino tai 
kodėl tyli ? Bet nei vienas me
lagis dar savo melagysčių ne
patvirtino. Melagiai tiktai nu
eina, bet tuo pačiu 
gryžti.

Jei Norkus žino 
turas kurios su

keliu negali

tokias agen- 
siunčiamais 

žmonių pinigais spekuliuoja ar
ba juos Lenkijon nusiunčia tai 
kodėl tokių neapgarsina? Ta
čiau Norkus tiksliai man tai tai
ko.

Bet “labdaringiausias” Nor
kaus darbas tai “dovanojimas”

Linden, N. J. 
Vasario 12, 1922.

Gerb. “Dirvos” Redakiija:
Keletas dienų atgal, vienas 

mano draugų pateikė man “Dir
vos” No.'l, iš sausio 6 d., ir nu
rodė į Dargvainio raštelį: “Pa- 
stabukės”, kame mano asmuo 
šmeižiama ir intariama.

1. ‘Tonas Lutkauskas jau su- 
gryžo. Mačiausi su juo.” — Me
las. Dargvainis manęs nematė 
ir aš jo nemačiau.

2. “Peikia Lietuvos tvarką. 
Netikusi. Nėr ką veikti.” - 
Tai intarimas bei Įskundimas 
manęs Lietuvos valdžiai.

3. “Niekur neprileidžia. 
Lietuvos paskola, sako, negaran
tuota esanti.” — Tai antras įs
kundimas manęs Lietuvos val
džiai ir visai tautau.

Pareiškiu kad visa tai kas ci
tuota yra grynas, paties Darg
vainio, išmįslas, melas ir šmeiž
tas su tikslu -mano -asmenį su
teršti.

Kiaules ganė kožnas geras 
Lietuvis. Lenkai, xsavo propa
gandoje, intarė net Lietuvos mi- 
nisterius buk jie negana kvali
fikuoti būti augštais valdinin- 
kias, nesą visi kiaules ganę. 
Vienok ,tuomi Lietuvos ministe- 
rių jie nenužemino. Juos nu
žemino ir paniekino kiti daly
kai, būtent “šmugelis”. Mano 
supratimu; kiaules ganyti yra 
doresnis ir švaresnis užsiėmi
mas negu šmeižti.

J. W. Lutkauskas.

Vengrijoj, Theiss upėj, per 
ledą važiuojant vestuvninkų bu. 
riui, jlužus prigėrė 25 žmonės.

kus biznierius P. Balčiūnas, ku
ris yra tos bendrovės preziden
tas ir vedėjas. Bendrovė turi 
gražią keptuvę kur pagamina 
daug valgomų produktų, k. t., 
duoną, pyragaičius ir kt. Apart 
to, atidarė didelį restaurantą, ir 
jau šitose bendrijos įstaigose 
Lietuviai ne tik kad gauna ge
resnį patarnavimą bet jau pa
tįs Lietuviai gauna sau darbus.

Kita Lietuvių stambi įstaiga 
I tai P. Lozoraičio ir A. Leono 
saldžių gėrimų dirbtuvė; ji yra 

įsu naujausiais įrengimais, ir tu
ri gražią ateitį savo srityje; da
bar daro gerą biznį, ir čia irgi 
Lietuviai gauna darbus, kiti 

įgauna savųjų patarnavimą.
Trečias iš stambesnių vietos 

biznierių yra P. A. Dedynas, ku
ris taipgi užlaiko apie 8—10 ‘ 
darbininkų, ir visi jie Lietuviai. 
O kiek šis biznierius, kaipo biz- 1 
nierius, yra padaręs gero vietos . . , , ,. , . _ ,’ prie to darbo dirba suvirs 1,200

vyrų. Apart 'to, miestas į ke
turias valandas surinko $120,500 
bedarbiams šelpti.

Clevelando Community Chest 
organizacija surinko savo kvo
tą "iš $3,000,000 į vieną savai
tę laiko, ir raportuoją jog dau
giau rinks palengvinimui" var
guolių,
* Cincinnati miesto taryba pa
skyrė $10,000 majaro bedarbių 
komitetui.

Poughkeepsie, N. Y., finansi
nis komitetas pirklybos reikalų 
^apsaugojimo skolins iki $100 
užtikrinančio pobūdžio bedar
biams ir paims iš jų 90 dienų 
notas, su vidutinišku nuošimčiu.

Lima, O., kuomet vyrai prašo 
pagalbos jie pristatoma prie 
darbo ir duodama jiems gyveni
mo reikmenis.

Racine, Wis., miesto taryba 
davę $500,000 
do centralinei 
pimui vargšų, 
bių. Pašalpos 
rašo ant notų ir turi atsimokėti 
kuomet gauna darbą.

WORCESTER, MASS. -
Vietos Lietuviai ir jų pramo

nė. Šis miestas yra plačiai ži
nomas bene visai Amerikos Lie
tuvių visuomenei, nes čia ran
dasi nemaža Lietuvių kolonija, 
gi dar vietos Lietuviai kokiu tai 
nesuprantamu budu turėjo lai
mės save taip plačiai supažin
dinti su kitomis- Lietuvių kolo
nijomis bei taip garsiai save iš
reklamuoti.. Man teko lankytis 
įvairiose Amerikos Lietuvių ko
lonijose, ir visur išsišnekus apie 
šio miesto Lietuvius jie persi-1 
stato sau jog Warcesterieciai I 
yra kur kas daugiau pažangėję | 
pirmyn visame kame už kitų ko- L 
lonijų Lietuvius. Smagu Wor- ' 
cesteriečiams girdėti tokią nuo- 1 
monę apie save....

Bet kada žmogus prisimeni 
sau kad čia taip nėra kaip ma
noma, tai noroms nenoroms rei
kia prisipažinti jog vietos Lietu
viai kai kuriais atžvilgiais yra 

. Tiesa, Worteste- 
rio Lietuviai tautiniame susi
pratime gal but yra pralenkę 
kitas Lietuvių kolonijas; taipgi 
yra pusėtinai susiorganizavę, Pia įabriloš, nes iš jo gavo pavyz-| 
randasi daug įvairių draugijų, idį kiti vietos Lietuviai eiti į val- 
ir jos visos gerai gyvuoja, o tas gyklų biznį. j Dabriia užlaiko 
Kr* aLmrt no'žonmiTYlo I . .. . .. , , •du didelius restaurantus, vieną 

i centre miesto, kitą šalę miesto, 
arčiau dirbtuvių. Jis turi gerą 
pasisekimą, na o kaipo Lietuvis 
jis remia Lietuvių kiekvieną 
tautinį judėjimą. Į

Taigi matote, Lietuviams yra 
svarbu turėti savus pramonin
kus.- Iš pasitaurinčių savų žmo
nių gauname nemažą paramą 
Lietuvių visuomenės reikalams, 
todėl reikia remti savuosius.

Man pragyvenus keletą metų

ką. viai kai kun 
— net pasileidę.

Atidėlioja su Genoa 
Konferencija

Washington. — Amerikos val
džia atidėlioja atsakymą daly
vavimo ar nedalyvavimo Genoa 
konferencijoj, menama tolei iki 
Anglijos ir Francuzijos eksper
tai galutinai prieis prie sutari
mo tos konferencijos programo 
nustatyme.

Kada programas bus užbaig
ta jį peržiūrės Anglijos, Fran
cuzijos, Italijos, Belgijos ir 
ponijos ekspertai. Francuzai 
ri prie peržiūrėjimo turėti ir 
nūs Lenkus.

Ja- 
no- 
po-

Columbia Rekordai
Visi 10 Coliniai
Abiem Pusėm
Columbia Rekordai
Atpigo

PARSIDUODA PO

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

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

Su užsakymais siųskit ir pinigus adresu:

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

De- 
su- 
su-

Bedarbių Fondai
Suv. Valstijų Susinešimų 

partmentas išdavė nepilną 
rašą pinigų autorizuotų arba
rinktų įvairiuose miestuose per 
visą kraštą palengvinti bedar
bių vargams. Tas neinima mie
stų paskyrimus visuomenės 
darbams, — sulyg pranešimų iš 
prezidento bedarbių konferenci
jos, ir tos sumos dasiekia mili
jonus dolarių.

New Haven, Conn., bando su
rinkti $500,000, iš kurių laikys 
$50,000 kaipo fondą del bedar- 

sumosbių. Hartforde mažos 
išmokėta bedarbiams ant jų no
tų parašytų miesto vardu. Tas 
sumažina biednųjų skaičių.

Detroite paskirta $2,000,000 
bedarbių reikalams. Indianapo
lis, peržiurėjus savo miesto in- 
eigas, rado $63,000 liuosų ir pra
dėjo darbą ant parkų ir gatvių,

Lietuviams, kiek jis yra rėmęs 
Lietuvių draugijas, tai jau nė
ra nei vieno kito šioj kolonijoj 
tokio žmogaus.

Dar reikia nepamiršti restau- 
rantų siaubaus biznierio Jono

be abejo sudaro pažangumą tau
tiniame susipratime. Bet to dar 
neužtenka. Dar čia reikia dau
giau Lietuviams pozitivio, ben
dro susipratimo savuose gyveni
mo reikaluose.

Pavyzdžiui, paimkim panagri
nėti vietos Lietuvių pramonę, t. 
y. vietos Lietuvių biznierių gy
vavimą. šitoje srityje rasime 
gana nesusipratimo tarpe vie
tos Lietuvių. Seniaus apsigy
venus Lietuviams maždaug vie- ___ ____
name miesto distrikte, tuojau šioj kolonijoj tekJ prisižiūrėti 
čia atsidarė biznių įstaigos, ne I į Lietuvių gyvenimą, ir iš to nu- 
Lietuvių bet žydų. Tie žydeliai mačiau kad vietos Lietuviai iki 
gana gerai pralobo iš musų tau- šiol nekreipė domės į savus pra- 
tiečių, nes Lietuviai paprastai moninkus, už tai jų čia nėra 
mėgo su žydais bizniauti, viską daug, nėra nei tiek kiek turėtų 
nuo jų 'pirkti. (Bet laikui įbė- įbuti.
gant, tarpe tų žydelių atsirado Pažiūrėkime į kitas Lietuvių 
ir Lietuvių biznierių; vienok pa- kolonijas, jos turi stambių biz- 
stariems jau taip nesisekė kaip nierių, rasime ten net bankie- 
žydeliams, todėl kad musų Lie- rių, kas ir čia, tokioj didelėj. Lie
tuvis Lietuviui užvydėdamas tuvių kolonijoj, turėtų būti. Bet 
nerėmė savą tautietį bet visada 
žydelį';

Na, visgi šiandien jau turi-, 
me čia 'Lietuvių biznierių ganą 
daug, tik ne yjsi jie gerai gy-lkti prie'to. 
vuoja, tačiau žydeliai, arba ki- Todėl sakau, visi Lietuviai,

matomai vietos .Lietuviai pra
mone nesiinteresuoja. Rodos 
jau yra žmonių gerai pasiturin
čių ir prasilavinusių, galėtų sie-

vuoja, tačiau žydeliai, arba ki
tokių tautų biznieriai, daro iš privalome remti savuosius, o lai- 
musiškių neblogą biznį. Kodėl kui bėgant musų tarpe bus 
taip yrą? Todėl kad pas mus stambių pramoninkų, tas pįge- 
nėra dar šiame atvejyje susi- 
pratimo viens kitą remti. Juk 
Lietuviai biznieriai duoda tą pa
tį arba dar geresnį patarnavi
mą negu kitataučiai, vienok mes taučiais. 
jų nerėmiam taip kaip Ameri
konus arba žydus. Ar ne gar
bė butų vietos’ Lietuviams kad 
musų žmonių pramonė praženg
tų kitataučių?..;. O juk taip 
gali būti jeigu mes savuosius 
remsime.

Tiesa, čia yra keletas Lietu
vių biznierių kurie per sunkią 
kovą pasivarė pirmyn, bet tik 
ačiū jų didelėms pastangoms bei 

Jie nors sunkią 
turėjo, pagalinus 

tas jų laimėjimas 
vietos Lietuviams

rihs vietinių Lietuvių visą padė
tį ir turėsime geresnę garbę 
tarpe Amerikonų. Imkimės biz
nio. Konkuruokime su svetim-

Reporteris.

gabumams.
konkureniją 
laimėjo, ir 
duos didelę 
naudą ateityje ir tas pakels Lie-
tuvių vardą svetimtaučių akyse. I

Pavyzdingą Lietuvių Įstaiga 
bendromis kelių Lietuvių paj jė
gomis vedama yra Royal Baking 
Co., Inc., kuriai vadovauja smar-

iš generalio fon- 
organizacijai šel- 
ligonių ir bedar- 
prašytojas pasi

New Yorke influenza prade
da nykti; mirtįs nūo plaučių 
uždegimo didėja. (Saugokitės 
peršalimo visur.)

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tst!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Nutrinkite salt 
skausmu

Beumatlkku, 
Neuralgiją, 
Slabuoią, 

Niksteržjlmą, 
Ištampytu 
Muskulu, 

Dantų 
Skaudėjimų, 

Gaires 
Skaudėjimų, 
Peršalimų.

Tėmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽES.

KLI8,

J. AR GRYŽTAT LIETUVON?

j:

ii

NEAPSIGAUKIT! Pirkite Lai
vakortę pas mus. Didžiausioj 
Lietuviškoj įstaigoj, del to kad: 
1) nėra ofiso visoj Amerikoj 
kur pigiau gautumėt laivakor
tę; 2) parduodame laivakortes 
stačiai j Piliavų, Hamburgą, 
Kauną, ' ir t.t.; 3) Patinkame 
Lietuvius ant stoties iš kitą 
miestų ir gauname puikią 'nak
vynę; 4) Pristatome ant laivo 
ir apdraudžiamą bagažą, paša- 
žierius siunčiame ant laivu au
tomobiliais; 5) Gauname pas- 
portus ir ineigų taksų paliudy
mus; 6) Musų pasažieriai gali 
iš Lietuvos sugryžti; 7) Už pa
tarnavimą nei cento ųerokuoja- 
me; 8) Siunčiame Lietuvon pi
nigus ir partraukiame gimines 
j Ameriką; 9) Daugybė Lietu
vių gryžta j Tėvynę tiktai per 
mus; 10) Brolišką atidą atkrei
piame ant šeimynų ir atvažia
vusių iš kitų miestų. Rašykit 
ar atsilankykit, o nesigailėsite. 
Nepamirškite antrašo:
INTERNATIONAL TRAVEL 
BUREAU, Inc. Dept D.

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

A. BARTKUS — Lietuvis
Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
Amerikoje. Traukia gražiausius vestuvių gru
pių ir pavienių paveikslus. Eina i namus nu
imti visokius paveikslus. Pasportams traukia 
paveikslus dienų ir vakare. Kurie turi paveik
slus iš Lietuvos ir nori padidint, padarau ar
tistiškai gražius ir sudedu į grupes jei to 
reikalaujama. Turiu daugybę rėmų. Už vi
sų savo darbų 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

Fotografas

xxxxxxri

JŪSŲ 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
katų. 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 garsngų Kraujo Vaistų 606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 
pas j j tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios. Mes Kalbame Lietuviškai.

DR SPECIALISTAS
5511 Euclid Avenue,

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

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

Antros Grindys.

—smowiwim X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

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

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

MES BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT 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.v Cent. 8682
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Iš Neutralės Zonos

Nuorašas Dokumento Seinų 
Lenkiškos Apskrities 

Storastai.
-Mes Rekelijos kaimo gyvento

jai,- skaičiuje 85 žmonių, visi 
kaip vienas, didelis ir mažas, 
griežtai protestuojame prieš 
Lenku valdžios musu kaimo . ,pne sčtvęs giauu&iat; .
okupavimą. _ _ Taigi atsiminkit> ponai> kad

Iki 1921 m. rugsėjo mėnesio j as vjsa iaįką laikėse irius už 
mes priklausėme Lietuvos Vai- rubežiaus ir baudėte mus už 
stybei, bet pabaigoj minėto peržengimą, kodėl dabar j.ųs 
mėnesio, nežinia keno paliepi- peržengėt rubežių? O jau ant
inu, pradėjo atsilankyti Jūsų galo, jei negalite mumis pasida- 
žandarai su -legijoninkais, pieš- iįntį, padarykite suvažiavima su 
ti turtą, varinėti pastotes, muš- į Lietuviais, pašaukite mus,' pa
ti :ir- šaudyti musų žmones, da- kįauskite ko mes norime, ir per- 
—------- ---------- --------- sitikrinsite kur yra musų žemė.

Pasirašyti po protestu įgalio- 
jame devynis asmenis dalyva
vusius susirinkime.

Ii' kokia ten gali būti musų mal
da kad mes Lenkiškų pamaldų Į 
nesuprantame? Taip pat atsi-l 
žvelgiant į Beržininko parapijos 
istoriją, Lenkai mus mušė, pa
dedant Rusų žandamams, ir nuo 
savęs atskyrė. Iš kur gi ponai 
šiandien radosi jumyse tokia 

įkaršta meilė kad jus mus vėl 
I prie savęs glaudžiat ?!....

ka ir. nieko neveikia Vilniaus ŽADA GRĄŽINT INDELIUS 
“seimas”: (laukia iki Varšavoje Užsienio Ministerijos žinio- 
bus nuspręstą ir iš ten nurody-1 mįS| 
ta kaip tas “seimas” turi išreik
šti gyventojų “valią”. Kada 
bus Varšavoj nuspręsta tada pa7 

Į matysipie ką darys Vilniaus 
“seimas”;

UŽDRAUDIMAI ATSTOVY
BĖMS

Užsienio Reikalų Ministerija 
išleido visoms atstovybėms už
sieniuose aplinkraštį kuriuo vi
siškai uždraudžiama vežti diplo
matiniame bagaže privačių 
menų bent kokius daiktus.

as

Naujas Laikraštis Kaune | LIETUVOS ŽEMĖS BANKO
Užsienio Ministerijos žinio- Kaune pradėjo eiti Lenkų kai-1 

esą vilties kad Lietuvos | į,a Lietuvių laikraštis “Nowi- Į 
piliečiai kurie buvo pasidėję |ny”. j 
pinigų Rusų Taupomosiose ka- nuo savęS savo <..................1
sose daii gausią atlyginimo brolių, bet traukite juos į save.! Banko Komiteto, 
po 34 skatikus (?) už kiek vie-1 
ną indėtą rublį. Tuo reikalu I 
dar tebeina derybos su Rusų 
valdžia. Kada ir kokiu badu tą1 
atlyginimą bus galima gauti —| 
bus paskelbta vėliau laikraš
čiuose.

Skaitykit ir PJatinkit 
Tėvynės Gynėjų Laikr.DALININKŲ ŽINIAI

------- -- ------ . šiuomi pareiškiu kad nuo šios 
Amerikiečiai, nestumkite, vasario 15 dienos, 1922 m., aš 

sulenkintųjų I rezignuoju iš Lietuvos žemės 
______MMIMM. Prie to skai- 

Kiekvienas Lietuvis būdamas i tau reikalingu pranešti kad apie 
sulenkintų Lietuvių tarpe gali j Žemės Banko organizavimo bu- 
padaryti daug naudos Lietuvai j dus, apie jo stovį ir reikalų ve- 

| platindamas- savaitinį iliustruotą | dimą aš nieko nežinojau ir neži- 
Lenkų kalba bet tikros Lietuvių nau. 
dvasios laikraštį “Nowiny”.

Kiekvienas Lietuvis 1
___ _____ _________ rupi kad legijoninkai bei dvari- UŽDARYTA LAISVE Linkai Sulenkintųjų tarpe netu- 

Sausio 29 d. Kauno miesto ir retų sau draugų bei pritarėjų 
apskrities karės komendanto tegu visoj Amerikoj tarp su- 
įsa'kymu vienam mėnesiui uždą-1 lenkintų Lietuvių platina- mū
ryta dienraštis “Laisvė”.

(“Laisvė” yra kunigų laikraš
tis, redaguoja ją Kun. Bučys, 
gyvenęs Amerikoje.—“Dirva.”)

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

I Ši mano rezignacija yra pa
kurtam | siųsta nuorašuose Kun. J. ži

liui Lietuvoje, Kun. N. Petkui 
Brooklyne ii' Amerikos Lietuvių 
laikraščiams.

Jonas Skritulskis, 
New Britain, Conn.LENKŲ “ŽVEJYBA”

Lenkai stengdamiesi geriau 
Įrodyti okupuotos Lietuvos gy
ventojams savo “demokratybę” 
Seinų apielinkėj pradėjo orga
nizuoti naujas savivaldybes su 
“•plačiausiomis” ieisėmis, many
dami tuomi pritraukti prie sa
vęs žmones ir išnaudoti silpna^ 
sias jų- puses. Taip dabar, iš 
buvusio Rusų laikais Krasnavo 
valsčiaus sudarė Rinkažerių val
sčių kur viršaičiu yra ne žmo
nių rinktas asmuo, o kažin koks 
šlėktelė atgabentas iš Varšavos 
“karalijos”. Viršaitis yra Len
kų “kultūros” žmogus, uolus, 
todėl darbo jam nepakanka val
sčiuje, taigi, turėdamas liuoso 
laiko jis išplėtė savo darbuotę 

. propagandos įr šnipavimo sri-
sęimo tyj; Turėdamas artimų santi- 

padėtis negudri. Jeigu jis ims kįų su vietos žmonėmis renka 
veikti tai kas tada jo sprendi-(žinias apie musų kariumenę ir,

bar ir mokesčius rinkti.
•Mes visi kaip vienas esame 

Lietuviai, Lenkiškai nesupran
tam, ir visą laiką mokesčius 
mokame iii visus reikalus atlie
kame Lietuvos valstybei. Tokiu 
budu mes dviem ponam tarnau
ti negalim, kadangi duoda įsa-' 
kymus dvi valdžios, tai mes ten į 
priklausysim kur norėsim. Mes 
čia visi kaip vienas žmogus sa-l 
kome: Norime 'Lietuvių ir 
tuvaį priklausyti, o Jūsų, ponai, 
visi įsakymai yra' mums tušti, 
jūsų nenorim — neklausysim, ' 
jei tik jus iš musų patįs ką prie
varta per ašaras išplėšit. Mums 
yra laisvė brangi ir mes, atsi
žvelgdami į jos svarbumą, ne- į 
norim svetimiems iš Vąršavos 1 
atgabentiems ponams vergauti. į

Mes negalim sau įsivaizdinti 
kokią teisę ir nuo ko gavo Len- 1 
kų Valdžia nuo rugpjūčio mėn. ’ 
1921 m. prijunkti Rėkli jos kai- 1 
mą savo pusėn kadangi per virš- * 
minėtą laikotarpį nieko ypatin
go nebuvo atsitikę; iki šiol dar ! 
nepakeista demarkacijos linija 
ir siena nenustatyta. Ar jau s 
ponai pamiršot kad vasarą dau- 1 
gelis jūsų žandarų areštavo mu- 1 
sų žmones einančius į Aradny- .. . .
kus pas kalvį, sakydami “Ne- Komisijoj buvo svarstyta yilni- jų prasilenkti neišduodant savo 
galima per (rubežių eiti!” Tai Jos krašto klausimas. Ministe- 
vasarą buvo ru'bežius Aradny- ris Skirmuntas pareiškė kad priklausomybės priešui.

Po Vilniaus “Seimo”
Dar nežinoma ką “Seimas” 

darys, bet, rodos, ir to “seimo” 
sumanytojai ir pats “seiipas” 
neišmano kas jam daryti. Tau-us S<X~ j .

r Lie- Sąjunga, Anglija, Italija ir 
nnnai net Francuzija “seimo” nepri-

pažįsta: Vilnijos gyventojų dau
guma “seimo” nerinko ir jo ne
pripažįsta. Ištikrųjų

mus pripažins? Todėl, turbūt, 
iki šiol nepaskelbta “seimo” są
statas ir jo susirinkimo laikas. 
Tuo tarpu provokatoriška “sei
mo” sumanytojai galvoja kaip 
čia su mažesniu skandalu išėjus 
iš negudrios padėties ir kaip pa
darius kad veltui nežūtų keturi 
bilijonai (4,000,000,000) markių 
sukištų rinkimų agitacijai.

Pasirodo tais klausimais ma
žiau susirūpinęs Vilniaus “sei
mas”, neva Vilnijos gyventojų

kaipo agentas, perduoda jas 
Lenkams. Taip pat, kiek galė
damas, varo propagandą Lietu
vių tarpe stengdamasis intikinti 
kad be Lenkų ir jų kalbos Lie
tuviai negali gyventi ir susipa
žinti su civilizuotomis tautomis. 

Taigi, dabar Lenkai griebiasi 
kraštutinių priemonių, užmesda- 
mi savo suirusį “tinklelį”, ma
nydami juo sugauti nors aklų 
“žuvelių”. Bet tikri Lietuvos 
sūnus, kurie myli savo Tėvynę, 

valios reiškėjas, negu Varšava. I matydami suteiktąją jiems lai- 
Varšavos Seimo Užr. Reikalų svę ir užtaisytas pinkles, mokės 

_ m oVm, S/41,so.rrj 
brolių visos musų tautos ir ne-

su valstybingumo gynėją “No
winy”,

Kiekvienas Lietuvis kuriam 
rupi kad sulenkintieji kuogrei- 
čiausia pasidarytų susipratusiais

DEL LATVIŲ SPAUDOS musų visuomenės nariais bei iš- 
SUKAKTUVIŲ įtikimais (Lietuvos valstybės pi-

Lietuvos Literatų Draugija piečiais tegul platina Lietuvių 
pasiuntė Latvijos Rašytojų ir laikraštį Lenkų- kalba “Nowiny”. 
Laikraštininkų Sąjungai 
turinio raštą:

šimtas ir daugiau metų 
•darbo savo tautos naudai, 
tas metų kultūrinio paskubos šiaip gerų parinktų žinių iš viso 
darbo, kada kiti Europos kai- pasaulio,, bei naudingų, šviesą 
mynai buvo jau kelis žingsnius 
pirmyn nužengę.

Kas gi Jus geriau ir širdin
giau dabar užjaus ir jums pri
tars jei ne Lietuvos rašytojai ir 
žurnalistai, kurie dar labiau pa
vėlavę, skubam pralenkusius pa-įsų visuomenės veikėjas bei tik- 
sivyti? Jūsų energija ir kuo- ras. Lietuvis, Steigiamojo Seimo 
geriausios viltįs rodyte rodo jog narys ir Vyr. Liet. Gynimo Ko- 
Jus pajiegsite iškelti savo tau- miteto Sekretorius, Kapitonas 
tą į prideramas jai augštybes ir p. Rpseckas. "Nowiny” adre- 
Jusų rašytojų nuopelnai padvi- sas': Lithuaniaa, Kaunas, Stei- 
gubės daug trumpesniu jau lai- giamasai Seimas, “Nowiny” re- 
ku. daktoriui P. Ruseckui.

Valio’Latvija! Valio jos kul- Lietuvi! Platink “Nowiny” 
turos darbininkai! sulenkėjusiųjų tarpe Amerikoj
Tumas, Laurinaitis, A. Klimas. įr užsakyk jiems Lietuvoj.

v ▼ Jei pats nežinai nei vieno su-
L. R. KRYŽIUS PAKVIESTA lenkinto — atsiųsk porą dolarių 
TAUTŲ jŠEIMYNON “Nowiny” redakcijai, o ji siųs

Lietuvos Raudonasis Kryžius | laikraštį kokiam nors sulenkin-
Lietuvai

tokio Kiekvienas Lietuvis kuris no
rėtų kad musų sulenkintieji 

Jūsų Amerikoje įgautų tikrų žinių 
šim- apie musų valstybės .reikalus,

nešančių ' skaitymų, tegul tarp 
sulenkintų platina “Nowiny”.

“Nowiny” metams 2 dolariai, 
pusei metų 1 dolaris.

“Nowiny” leidžia ir redaguo
ja gerai žinomasai Lietuvoj mu-

Puikus patarna
vimas keleiviams.' 
Pritaikyti Lietu

viški valgiai.

Musų agentai yra 
jūsų mieste arba 
apielinkėj. -Užsi 

' sakykit vietas.

Cunard 
dienas, 
kabinai

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 į devynias 
3čios Kl. pasažieriai .turės butus del 2-4-6 ypatų. Privatiški
šeimynoms. Ekskursiją u'žžiurės Cunard viršininkas kuris prižiuręs 
bagažus, pasportus, ir visus reikalus, dykai. Nereikalinga Vokiš
kų vizų. Važiuoti šioj ekskursijoj galį visi.
Specialės 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 Liepojon $110. Taksų $5.

Per Hamburgą
Kov. 3 Bal. 18
Bal. 8 Geg. 18

3 kl.
Taksų $5.

SAXONIA
CARON1A
Kainos: Kabinę $130.

$103.50.

SIUNČIAME DAIKTUS 
LIETUVON

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

bilius, trekus, traktorius ir tt.

Klauskite informacijų ir kainų.

Adresuokite šitaip:
Lithuanian-American Transfer Company

428 West 29th Street New York, N. Y.

Vctodlct UUVU I UUcZilLlo 2AIclUIiy" i “ w

kai, o spalio mėnesį persikėlė Įnors Santarvės valstybės ir ne- 
Rakelijon, 1 __
politikoje

Daug jūsų kariumęnė mus 
nuskriaudė, ir tas .padarytas 
skriaudas visas pasaulis žino.

Todėl prašome p. Seinų Sto
rastos perspėti Beržininko vai
tą kad mums jokių įsakymų ne- 
davinėtų, nes mes Beržininkan 
ir Seinuosna neisime, ir jokių į 
įsakymų nevykdinsim: Be to, 
dar prašome perspėti visus ka
reivius stovinčius prie demarka
cijos linijos kad jie musų kaimą 
nelankytų ir žmonių neskriaustų. 
Bet jeigu jie nėra jūsų žinioje, 
kaip pareiškė Seinų i karės Ko
mendantas1, o -jjonų-dvarininkų 
samdomi, tai įprašome daryti 
atatinkamų žygių juos prašalin
ti.

Musų visa žemė yra po Lie
tuva, ir jus mus skriaudžiat ir 
tikybos žvilgsniu; ligoniui ku
nigas parvežti neleistina, bau
džiama net mirties bausme — 
sušaudoma žmogus. Lietuviš- 
kon bažnyčion melstis eithdrau- 
džiama, o siunčiama Lenkiškon.

be jokios atmainos' perdaug spaudė į Lenkiją del OPEROS SUVALSTYBINIMAS 
Vilniaus “seimo” rinkimų, bet Į 
Lenkijos >valdžia nenorinti 
“seirųo” pagalba galutinai Vil
nijos kraštą prijungti prie Len
kijos: reikia taip išspręsti Vil
nijos klausimą kad ateityje bu
tų galimybės susitaikyti su Lie
tuva. Todėl reikią duoti Vilni
jos kraštui autonomiją. Tokios 
autonomijos projektas Lenkų 
valdžios jau esą gaminama. Kai 
kurie komisijos nariai kalbėjo 
už visišką Vilnijos prijungimą 
prie Lenkijos. Indomu kad jie 
savo tokį nusistatymą rėmė tuo 
jog santarvės valstybės nelabai 
protestavusios del Vilniaus “sei
mo” rinkimų, taigi nelabai pro
testuosią ir del prijungimo. Ki.ti 
siūlė padaryti “Vilnijos voje- 
vodstvą” su platesnėmis teisė
mis.

Komisija aiškaus nusistatymo 
tuo klausimu nepadarė. Bus 
laukiama kol vyriausybė patieks 
autonomijos projektą ir duos 
platesnį pranešimą tuo reikalu. 

Taigi aiškėja kodėl nesiren-

su
Lietuvos operą iki šiol laikė 

Meno Kūrėjų Draugija gauda
ma iš vyriausybės paramos. Da- 
bas yra nutarta operą perduoti 
valdžios žinion ir užlaikyti val
stybės lėšomis. Tuo tarpu ope
ra pavedama švietimo Ministe
rijai.

LIETUVOS KOOPERATIVAI
Nuo 1919 m. kovo mėn. iki 

šių metų vasario mėn. Lietuvo
je susikūrė ir tapo įregistruota 
387 kooperacijos bendrovės, ku
rios j rūšis dalinasi taip: varto
tojų bendrovės — 432. gamina
mųjų bendrovių — 29; ūkio ben
drovių 8; kultūros bendrovių — 
8.

BLAIVYBĖS PROPAGANDA
Blaivybės draugija turėjo pir

mą priešalkoholinę savaitę viso
je Lietuvoje nuo sausio 29 iki 
vasario 5 dienos. Tą savaitę 
draugijos skyriai darė mitingus, 
paskaitas, vaidinimus blaivybės 
propagandos tikslu.

Lietuvos Albumas
1. LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 

Liudas Gira. Išleido Knygynas “švie- 
’ tėjas. Spausdino' Oto Ellsner Berline.

435 puslapiai. Didelis formatas. Dai
niais viršeliais. 285 paveikslai. 155 
Biografijos. Kaina . . . . . ....... $5.00

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

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

šis
nais:1
Gotų __ ,__  . ...
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. Kaunąs. 1921. Pusi. 24.. ..10c 
Svarbus ir žinotini dalykai netik ūkininkams, bet 

ir miestiečiams. Knygelėje išaiškinama šitie da
lykai: Kas yra žaibąs; kaip atsiranda elektra ore; 
kokie buna žaibai; kas yra griausmas ir U.

gavo pakvietimą įstoti į Tarp- ^am Lietuviui kad jį 
tautinio Raudonojo Kryžiaus atgauti.
Sąjungą. Tokie pat pakvieti-
mai esą pasiųsta Latvijai ir Es- Užtvirtinimas Suv.
tijai. sutarčių padarytų su

■v -v -r valstybėmis Pacifiko
BABTAI iššaukė didelį dvipusiškumą se-

Babtų valsčius yra visiems ži- nato užrubežinių reikalų komi- 
nomas kaipo sulenkėjęs kampe- teto ir tas prives prie smarkių
lis. čionai yra skaitlingas šau
lių buris kurie pilni idėjos, ne
bodami jokių sunkybių, plėtojo 
Lietuvos pilietybės patriotizmo 
spindulį. Jeigu šiame sunkia
me laišotarpyj šauliai galėjo 
daug paveikti i ištautėjusią vi
suomenę, tai galima tikėti kad 
draugai ateityje pergalės visus 
Tėvynės priešus, ir atriš aptem
dintas savo brolių akis.

Būryje energingai dalyvauja 
ir veikia 60 metų amžiaus sene
lis .J. R.

Valstijų 
kitomis 

klausime

susikirtimų. Nekurie nariai rei
kalauja smulkmeniškų išaiškini
mų tarybų privedusių prie susi
dėjimo į keturių valstybių są
jungą. Ginčai gal but labai už- 
trukdys sutarties perdavimui j 
senatą.

Už 100 mylių nuo Floridos pa
kraščio apvirto žuvinis laivas ir 
žuvo 9 žmonės.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
34,00 St; Clair Avenue Cleveland, Ohio.

KADA REIKIA FOTOGRAFISTO
Patogiausia Lietuviams paveikslu studija, atlieka visokį paveik

slų darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro 
fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi 
pavienių, didelių, vaikų ir, kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi 
puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa
veikslų ant pasportų — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik;

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

7033 Superior Avė. Cleveland

4. žmonių Ligos ir Apie žmogaus Dailu
mą. Parašė.Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Vappo” Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48............................. ..10c

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

5. Didis Graikų Išminties Vyras 
“Varpo” B-vės Leidinys
Pusi. 20.......’...... 
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 
patys išmintingesni būtume.

Kursai. Veršiukų Auginimas.

tas.
1921.

Svarbu yra 
kad tuo budu

6.

apsisau-
gyventi,

Sokra- 
No. 2. 
...10c

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

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

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

Indorni kąyga ypač tiems, kas nori žinoti tik
rąją Rusijos padėtį, — nesą by krašto padėtį ge
riausia atvaizduoja jo ekonomijos daviniai.

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

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne)

IŠ KREKENAVOS PADANGĖS 
Krekenavos miestas stovi ant 

Nevėžio kranto ir yra centras 
tarp Panevėžio ir Kėdainių ap
skričių. šalia miesto už Nevė
žio yra puikus pušynas kuris 
kožną keleivį praeinant sužavi 
(vasaros laike atvažiuoja žmo
nių 'gyventi pataisymui sveika
tos).

Prieš karę miestelyj buvo val
sčiaus valdyba ir trįs pradinės 
mokyklos. Augštesnės (nebuvo. 
Draugijos buvo tik dvi, Blaivy
bės Draugija ir Vartotojų Ben
drovė “Varpas”. Abi Draugi
jos gyvavo gerai. “Varpas” tu
rėjo savo muro namus ir didelę 
krautuvę, o blaivininkų draugi
ja turėjo į 300 narių, savo arba
tinę ir buvo pradėjus steigti 
knygyną.

Užėjus karės audrai, Kreke
nava paliko degėsių vieta. Iš
liko nesudegus bažnyčia, klebo
nija, valsčiaus butas, mokykla 
ir keletas 'gryčių pakraščiais, o 
pats miesto centras visas išde
gė. Dabar .praūžus karės aud
rai prasidėjo vėl' atsistatydinti. 
Gyventojų prieš karę buvo dau
giau pusė žydų, Lietuvių maža 
dalis ūkininkai.

Dabar Krekenaviškiai turi vi
durinėje mokyklą (progimnazi- 
hą), kurioj šįmet yra trįs kla
bės. Visame valsčiuje yra aš- 
Ctuonios pradinės mokyklos.
K Draugijų įvairiais vardais da- 
!»ar yra net vienuolika, tarp jų 
iv šaulių buris.
\ (^Trimita^)

JXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXZEn 

Gydytojas ir Chirurgas 3 
DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431 J
Valandos: tik vakarais nuo 7 j 

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

WVX/WWWWWWWV
į LOUIS EISENBERG 
įTuri Geležinių Daiktų, Pečių.
5 Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
% Lieja ir Stogams dangalų 
5 1169 East 79th St. N. E.

M

Princeton 1337-K

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 perstata 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 džiaugsmo1 ir jb tėvai, šalip dėkingumo, 
pataria visiems viršminėtą gydytoją.

\ “DIRVA" ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mą

Valandos nuo 9 iki 4 po piety — nuo 6 iki

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

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.

DR. SMEDLEY
Eikit pas teisingų Specialistų o ne kokius nenu- 

simanėlius. Tikras Specialistas ir profesorius ne
klausiuos jūsų kokia; liga sergat ir kur jums skan
ia, 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 tikrų jūsų ligą,, ir jeigu 
aš apsiimu gydyti, sugryš jums sveikata ir jiegos. 
Jeigu esat silpnų nervų ir kenčiate nuo užnuodiji- 
mo kraujo, turit išbertą veidą, pučkus ant viso kū
no, užsisenėjusias žaizdas kojose, nenustokit vil
ties, nemėtykit pinigų ir laiko, tik ateikit pas ma
ne ir aš apžiūrėjimo jūsų pasakysiu ar liga yra iš- 
gydoma ar ne, ir tą pasakysiu atvirai. Ėgzamina- 
vimas ir pasitarimas dykai, jeigu atsinešit šį pa
garsinimų.

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

8 vakare Nedėldieniais nuo 10 iki 1 dieną.



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Klaidos atitaisymas. Skaity
damas pereitą “Dirvos” nume
rį patėmijau “Dirvos” korespon
dentą Solo padarius tokią klai
dą kaip aną sykį padarė vyčių 
korespondentas apšaukdamas vi- kurios draugijos pradėjo bruzdė- 
sai kitą ypatą “Dirvos” admi
nistratorium. Nors vyčių or
ganų redakcija tos klaidos ne
pataisė, bet tikiu “Dirva” pada
rys tai prie šitos klaidos..

Intartas vyčių kuopos iždinin
kas yra S. Stepulionis, ir yra 
jis čia atvykęs dar nelabai se
nai, taipgi gyveno Detroite, o 
pirma to Bostone su Sandarie- 
čiais darbavosi. Clevelande jis 
pristojo prie vyčių ir čia veikia 
kaipo vienas iš “snukių uždari- 
nėtojų” rotos didvyris.

Bet jisai nėra katalikiškų or
ganizacijų sąryšio pirmininku, 
o pirmininkas yra kita ypata, A. 
Staseliunas.

Tikiu jog “Dirvos” redakcija 
leis man šiuomi tą klaidą atitai
syti kad delei to neiškiltų daug 
tuščių ginčų. Sąryšietis.

Delei Sąryšio boikotavimų. 
Į Pasiskelbus katalikiškų draugi- 
I jų sąryšiui savo spaudoj jog jis 
ir jin prigulinčios draugijos tu
ri boikotuoti visus “paleistuvin- 
gus” kitų srovių rengimus, ne-

kysit kad ir čia yra šmeižtas, 
bet aš turiu už tikrą teisybę, 
nes ne tik kad aš tą mačiau bet 
ir visi 'buvę tuo laiku bažnyčio
je matė tą jūsų komediją, nes

cagos mėsinyčias tai tiktų, ten: 
ir smuiką į dešras sueitų.

Dovydas.
1921 Metų Ineigų 
(Income) Taksai

Laikas jau artinasi kuometl^ctlKclS J A U <11 Lllldol nUUlllUl

Nedėlioj atsibuvo CIevelando visi turi kreipti atidą į savo in-
kas tik norėjo tas galėjo pate- jjus„ susirinkimas kame išneš-! eigų (income) taksus. Dalykas mvt. Ir as nrasvciau visu tu * __ a.... I °’ ' . . .

Lietuvos Neprigulmybėg -Pa
minėjimas. Pereitos savaitės 
ketverge, vasario 16 d„ Cleve- 
landiečiąi Lietuviai apvaikščiojo 
savo Tėvynės Nepriklausomybės 
keturių metų sukaktuves. Ap- 
vaikščiojimai buvo surengta du 
tuo pačiu vakaru — tautinin
kų ir katalikų. Susidėti bend
rai katalikai (ar jų dalelė) ne
norėjo dėlto kad ‘*laisvamaniai 
neremia ‘musų katalikiškos val
džios Lietuvoje’ ir priešinasi au
kų davimui Tautos Fondui ‘ku
ris yra vienatinis rėmėjas Lie
tuvos’ ” ir tt.

Tautininkai tą vakarą paren
gė gražų draugišką pokilį Good
rich Auditorium; vakarėlis at
sibuvo su programų, Lietuviš
kais žaislais, šokiais ir užkan
džiais. Dalyvavo nedaug, bet tik 
tie kurie 'buvo laiškais kviesta, 
apie 75 ypatos.

Laike užkandžio buvo trum
pos kalbos, kalbėjo K. S. Kar
pavičius ir J. Naunčikas. Po to 
pianu skambino Adelė Zubiniu- 
tė ir smuiku griežė Albertas Va- 
rakojis duetą. J. Ribokas padai
navo “Ko liūdit, sveteliai”, dar 
paskui pianu skambino Aldona 
Jankauskiutė. Programą vado
vavo A. Praškevičius.

Po programo dar buvo šokiai, 
po to J. Naunčikas nuėmė da
lyvavusių paveikslus. Visi iš
siskirstė labai smagiu upu.

Katalikiškų Draugijų Sąryšio 
apvaikščiojimas atsibuvo bažny
tiniam skiepe. Jų surengimas 
nepasisekė taip kaip planuota. 
Kvietė-kvietė miesto majorą, 
bet tas galiaus neatsilankė ir 
nebuvo kam kalbėt. Pasitenkin
ta prakalba teisėjo Cull, kuris 
jokios žymės neturi, vot taip 
sau kviestas patraukimui žmo
nių, jog štai kalbės net teisėjas! 
Svetimtaučiai abelnai. Lietuvių 
rengimuose neturėtų butii taip 
didžiai augštinami, nes jie ne
prisideda niekuo prie musų tau
tos reikalų, o tik atėję pagiria 
Lietuvius (nes peikt negali) ir 
paskui pataria visiems but ge
rais Amerikonais, arba ištautėt.

Kalbėjo dar vietinis vikaras 
Kun. Gerveckas. Dainavo Teat
rališkas Choras, o vyčių choras, 
nors rengėsi' dainuoti, nedaina
vo. Kažin ar už tai vėl laisva
maniai bus kalti kad Vyčių cho
rui pakenkė ar ką kitą padarė?

Rinkta aukos Tautos Fondui, 
sudėta suvirš $100. Parduota 
už $200 bonų (su pasižadėju
siais). žmonių buvo pilna salė.

Anglų laikraštyje paduota ži- 
nio buk bonų parduota už su
virš $2,000.

Liuosybės Choro dainų prak
tika atsibus seredoj, kovo 1 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, St. Clair 
Bath House salėj, prie E. 62 st. 
Visi choristai ir norintieji prie 
choro pristoti kviečiama atsilan
kyti.

SUSIRINKIMAI

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

Flynn-Froelk Salėj 
5309-11 Superior Av6.

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

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 mėnesio 
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

- ti ir žiūrėti kas iš to išeis.
Kas išeis aišku visiems bus iš 

sekančių privedmų.
Pirmiausia, visi žinom jog vi- 1 

sos beveik vietos draugijos su- • 
sidėjo, su pagalba ir pavienių, 1 

■ ir įsisteigė sau salę kad nerei- 1 
į ketų eiti pas svetimtaučius, ir ! 

vietoj kitiems išmokėti dideles ! 
sumas, tuos pinigus suversti sa-

1 vo naudai.
šią žiemą- Lietuvių sale pra

dėjo naudotis, šalip katalikų ir 
tautininkų, ir kairėsės srovės — 
socialistai ir bolševikai. Reiškia 
salei pelnas pradėjo darytis di
desnis.

Vienok negudrus katalikiško 
sąryšio “diplomatai” mato bu
tini! reikalu boikotuoti visų ki
tų parengimus ir tą net paskel
bė spaudoje.

Draugijos turinčios salėj tūk
stančių dolarių vertės šėrų ir 
paskolinusios salei prie pirkimo 
kitus tūkstančius ir šimtus, įši- 
tėmykit šitą:

1. Sąryšio nutarimas boiko
tuoti kitų rengimus (rengimai 
visų buvo tiktai Lietuvių salė
je) pradeda gręsti žuvimu jūsų 
pinigams.

2. Kada kitos draugijos ma
tydamos jog Lietuvib salėj rei
kia brangiai mokėti, o čia iš pa
salų sąryšis rengimą boikotuoja, 
salėj nerengs, ir tada salės šėrų 
vertė puls (puls jūsų sudėtų pi- : 
nigų vertė).

3. Jus nelauksit iki jūsų šėrai 
nustos vertės, bet tuoj turėsit 
reikalaut salės bendrovės kad : 
atmokėtų jūsų paskolą iki yra : 
iš ko.

4. Jeigu jus nepareikalausit iš < 
salės savo pinigų, matydami jog i 
jiems gręsia žuvimo pavojus, I 
vienam tik nariui pasiskundus < 
valdžiai apie tai kad draugijos < 
pinigai sudėta į neleidžiamą įs- ■ 
tatymais vietą (valdžia atims ] 
draugijų čarterius ir suirs vis- i 
kas ant ko tūkstančiai Clevelan- i 
do Lietuvių rėmėsi, dėdami po i 
centą savo pašalpai ligoje ir pa
ramai našlaičių nariui mirus. i

5. Jeigu draugijos norėdamos 1 
atgauti savo pinigus ir matyda- 1 
mos sąryšio boikotavimo. salei 1 
pavojų negaus tų pinigų, jos tu- ' 
rėš paduoti salę į receiverių ran- : 
kas. Tas reiškia salės bankru- < 

i tą. Salė galėtų parduoti savo < 
nuosavybę ir atgauti savo turtą i 
skolų atmokėjimui, vienok tada : 
Clevelandiečiai vėl neturės salės i 
pasekmėj sąryšio boikotavimo, s 
kurios įrengimui taip daug visi 1 
darbavosi ir dėjo pinigus. j

6. Skolų atmokėjimui salė ga- i
Ii užtraukt ir paskolą, vienok tas i 
reikš jau visko puolimą, sykiu < 
ir šėrų puolimą. I

Kas daugiausia iš to nuken- i 
tės? Nukentės daugiausia pa- i 
tįs katalikai, daugiausia prie to i 
sąryšio prigulinčios draugijos < 
kurios pavėlina savo negudriems ( 
atstovams sąryšyje tokius su- 1 
manymus įnešti ir garsinti sa
lei boikotus. ;

1. Katalikiškos draugijos tu- : 
ri iridavę didesnes paskolas salei 
negu “laisvamaniškos” draugi- i 
jos. Katalikiškos, draugijos ir : 
pavieniai turi šiek tiek daugiau, ; 
(ar net dikčiai daugiau kaip pa- , 
tįs sakosi) nupirkę salės šėrų. 
Vieno negudraus “diplomato” 
sumanymu visi salės bendrovėj 
sudėti pinigai gali tuoj likti pu
sės vertės, vietoj to kad iki da
bar pakilo puse tiek; jie vietoj 
puolimo galėtų po senovei kilti, 
jei į CIevelando-Lietuvių reika
lus nesimaįšytų kokie nors ne
suprantą musų viešuomenės dar
bų žmonės.*’

2. Jeigu ■ nori . išsigelbėt nuo 
tokių baisių nuostolių, katali
kiškos draugijos; ktirios protin
giau veikia/-turi pareikalaut sa
lės bendrovės direktorių kad jie 
iš savo pusės priverstų sąryšį 
atšaukti tokį nelemtą Lietuvių 
draugijas į bankrutą vedantį są
ryšio nutarimą..

3. Pačios draugijos, kurios tu
ri daugiausia^ sudėję salėj šėrų 
ir daugiausia paskolinę jai pini
gų, turi reikalauti sąryšio iš sa
vo pusės 'atšaukti tą tarimą, ki
taip juk negalit išvengti kokio 
nors nario'pasipiktinimo tuo są
ryšio darbu ir jis gali pranešti 
valdžiai kur narių pašalpai su
mokėti pinigai yra padėti.

Jeigu sąryšis to savo boikoto 
neatšauks ir jeigu skolinusios 
salei pinigus draugijos savo tar
pe nepajiaūs boikoto varę pagal 
jų atstovų sąryšyje nutarimo,

myt. Ir aš prašyčiau visų tų 
korespondentų kurie norite ra
šyt apie mane laikraščiuose ra
šykit teisingai ir pasirašydami 
savo tikrą pavardę. O jeigu 
panešėt kokią nuo manęs skriau
dą galit sueiti su manim ypatiš- 
kai, aš su kiekvienu atsilygin
siu pagal reikalą. Jeigu gi aš 
kuo prasižengiau prieš katali
kystę galit paduoti skundą į ka
talikiškas draugijas prie kurių 
aš. priklausau, o jos ištyrę daly
ką mane nubaus ar išteisins pa

-gal savo nuožiūros, bet niekam 
kitam nulinčiuoti nesiduosiu, 
nes jus savo darbus vis kitiems 
primetat kuomet matot kad 
jums riestai išeina.

Ad. Padegimas.

. tada pasirodys kad sąryšis arba 

. pasižada visomis spėkomis dirb- 
i ti palaikymui salės nuo bankru- 
. to; vietoj “laisvamaniškų” va

karu pats salėj nuolatai-rengti 
vakarus ir auginti sykiu turtą 
kaip katalikams taip ir tiems 
baisiems ‘laisvamaniams”, arba 

Sąryšis yra griežtai nusista
tęs boikotuoti salę iki salė vi
siškai turės išeiti iš biznio, iki 
ją už skolas draugijos paduos į 
receiverių rankas, iki ant li'ci- 
tacijos salė bus parduota už pu
sę ar trečdalį sumos ir iki tūk
stančiai katalikiškų draugijų ir 
pavienių sudėtų pinigų nueis 
niekais, kaip nuėjo kitose ben
drovėse kur negudrus politikie
riai varė visokias niekšytes, o 
nekreipė domos į žmonių sun
kiai uždirbtus pinigus.

Be abejo sąryšio “diplomatai” 
šauks jog “reikia tokiam rašy
mui ir laisvamaniams uždaryti 
snukius”, vienok katalikiškos ir _ . .
tautinės draugijos turi pirm si galės, prisišokti ir privalgyti

—J— ' Klimu Vinlr ill atroiVo'i’O tiaS

ta rezoliucijos ir pasiųsta Suv. 
Valstijų prezidentui ir kitiems 
kaipo protestas prieš Lenkų im
perializmą rytinėj Galicijoj ir 
visa rubežio linija nusitęsiančia 
iki Lietuvos. Rezoliucija pra
šo prezidento panaudoti visą sa
vo intekmę užbaigimui dabarti
nių Europos betvarkių. Rezo-

liečia beveik visus augusius, pi
liečius ir nepiliečius, ir visi šios 
šalies gyventojai turi kreipti į 
tai atidą.

Įstatymai reikalauja kad in- 
eigų taksų blankos už 1921 me
tus turi būti grąžinta, nevėliau

Collectorliucijoje išdėstoma Lenkų auto- 15 d. kovo, 1922 m.
kratiškumas ant Rusų kaip jų of Internal Revenue pristato 
užimtose vietose taip ir,lendant 
tolyn į Rusiją.

Teatrališkas Choras Užgavė
nių vakare, vasario 28 d., ren
gia Lietuvių salėje pasilinksmi- 
nimą-balių su keptais bulviniais 
blynais. Balius prasidės 7:30 v. 
vakare. 'Bus gera muzika ir vi

laiko apsižiūrėti kad Clevelande 
neįvyktų katastrofa tokia ko
kios dar Amerikoj nebuvo: ži
nokit tai jog ne tik salė gali nu
eit ant bankruto, bet ir draugi
jos netekt savo čarterių ir vir
šininkai patekt į kalėjimą už 
dėjimą draugijų pinigu į tokias

blynų kiek tik jų sveikata neš. 
Komitetas.

IŠGULDYMAS ŠV. 
RAŠTO

Atsibus Nedėlioj, Vasario 26 
nuo 3 vai. po pietų.

“Milijonai dabar gyvenančių 
nemirs.

Vakare, nuo 7:’O vai. bus ro
doma paveikslai su paaiški
nimais — išpildymas Dievo 
valios ant žemės taip kaip 
Danguje, reiškia kad ateina 
laikas kad mirties nebus.

WM. ABEL & SONS SALĖJ 
7017 Superior Avenue.

Inžanga dykai. Kolektų nebus
Lithuanian Mortgage Co. 
susirinkimą kovo 3 d.,

vietas kur yra spekuliacija ir rinkti. j 
kur tie pinigai naudojama kito- valdybos.
kiam tikslui negu pašalpai ir po
mirtinei.

The 
laikys 
pėtnyčioj, nuo 8 v. vakare, 7907 
Superior avei Visi šėrininkai 
ir direktoriai meldžiamą susi- 

Bus rinkimas naujos 
Kom.

Solo. CIevelando kreiviausi elemen
tai ir už kreivuosius kreivesni; 
visą laikė šaukė kad J. Butėnas 
kelia vaidus Clevelande; dabar 
jo nėra, o vaidai nei biskj nesi- 
mažina, bet dar didinasi. Vasa
rio 14 d. ’buvo rengiama pešty-

Bereikalingi priekaištai. “Gar
so” No. 6 pastebėjau ir mano 
vardą pagarsinta kokio tai sla- 
pivardžiu (pasirašiusio šv. .Jur
gio par. Parapijono. Nieko to-jnės kreivųjų su centristais. Pū
kio nebūtų ypatingo, bet kodėl blika tuomi interesavosi ir rin- 
tas korespondentas savo tikros kosi į paskirtą vietą, bet nieko 

’ neradusi skirstėsi kožnas sau.
O tie ‘^spartakai” slaptai vieni 
antriems norėjo ausis išplauti 
kad nei Dovydas nežinotų. Bet 
patėmijo kad viena Liuosybie- 
tė kampe sėdi. Kilo didelis su
mišimas, manė kad gal Dovydas 
į moterį pavirtęs atėjo. Tuoj 
ją ant vietos suareštavo, apsta
tė ištikimais kareiviaiaNir atapu 
namon parvarė. Po to ir patįs 
išsiskirstė be tikslo, bijojo kad

pavardės nepasirašei; jei žinai 
mano vardą ir pavardę tai žinai 
ir antrašą — jei kokią skriau
dą turi galėjai ateiti stačiai į 
mano namus ir pareikalauti at
lyginimo. Kaip rašai kad aš 
esu uolus platintojas “Dirvos”, 
o priešas katalikiškų laikraščių, 
— čia apsirinki. Aš esu užsi
prenumeravęs ir katalikiškus 
laikraščius ir juos skaitau, jei 
nori gali ateit aš ir tamistai už
rašysiu, žinoma už pinigus.šysiu, žinoma už pinigus. Dovydas kur per langą ar sieną 

Toliau rašai apie vanaginius gali įlysti ir provokaciją pada-
ryti. ,

Mirtai balius praeitą su'batą 
nenusisekė, pačių Mirtiečių la
bai mažai atėjo, nei Bonkiutės 
nebuvo, Mirtą į skylę sulindus 
nebežino ką daryti, nori bulių 
parduoti, bet kas jį pirks? Sa
ko Lawrencieciai nori atpirkti, 

_ D___ _____ __ __.obet ką su juo ten veiks? Mėsi- 
zuojama kad pakenkus “Dirvai” nyčių ten nėra. Ot kas į Chi- 
ir “Vanagą” organizavo uoliau-1 - - - ---------— - - - - - - -
si katalikiškų laikraščių palai
kytojai ir platintojai, kaip ve 
A. Kulbickas, tuom laiku net 
užėmęs “Vanago” administrato
riaus vietą. Kitas vėl įžymus 
asmuo nepersenai bėgiojo po 
draugijas bei kuopas (raginda
mas jas išnešti rezoliuciją “Va-’ 
nagui”, vėliau pristojo mašinų 
šmeruoti kur “Vanagas” spaus
dinama. Patįs spausdinat, pa
tįs šmeruojat, dirbat, ir ant ki-1 
tų kaltę verčiat.

Toliaus, kitas mano patėmi- 
jimas: dalina plakatus prie baž
nyčios raginančius tverti nau
ją parapiją. Na ir kas juos da-1

ir vis brukte, bruki tą priekaiš
tą “Dirvai”. Nemanau čia “Dir
vą” užtarti, bet noriu/pasakyti 
teisybę. “Vanagas” 'ne “Dir
vos” platintojų tapo suorgani
zuota ir “Dirva” tuo laiku nei 
dabar su “Vanagu” nieko ben
dro neturi, kiek aš žinau. “Va
nagas” buvo tam tyčia organi-

„ _____
liną? Nagi tie patįs stambiau-!
si katalikai rėksniai. Išeinant 
andai man iš bažnyčios, stovėjo I 
J. Kilikauskas prieangoje su 
pundu plakatų, kurių vieną ir 
man davė. Toliaus, atbėgo J. 
žaliagiris, pasiėmė iš Kilikaus- 
ko daugiau plakatų, ir rėkda
mas dalino juos žmonėms: gir
di, nors kunigas liepia nedalint, 
bet ve aš išdalinau ir nieko ne-' 
bijau. M. Šimonis priėjęs prie 
Kilikausko ką tai ausin pakuž
dėjo; gardžiai nusijuokė, ir per
siskyrė. , "t

žiūrint į tokią komediją net 
graudu darosi: per laikraščius 
rašinėjat visokius šmeižtus, me-

<> 
€> 
◄> 
◄> 
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lagystes, bet' kaslink savo šitos A 
komedijos nieko neprisimenat, <► 
nes tai jūsų pačių darbas'. O 
kas gi pats save papeiks? Bet 
apsaugok Dieve jeigu čia bu
tų užmanyta ne jūsų pačių — 
tai nors kraustykis iš CIevelan
do! Kiek butų argumentų, kiek 
rašinėjimų, 1 
mų, sunku butų ir apsakyti.

Sakot kad aš šmeižtus “Dir
vai” gaminu, žinoma jus sa-

Gera Progą Renduot
ANT RENDOS 6 kambariai, viršuje.

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

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

o
ivu ai g umciiLU, men. 
kiek užsipuldinėji-----------A

O o <► o <► oDR. COWDRICK
Perkėlė savo ofisą nuo Ontario St. 
j naują savo modemišką medikai) 

budingą po' numeriu
547 Woodland Ave. 

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

Ateikit

Ne-ligose ir kt. 
vaistus kada pats 
prieinamos.

nuo 9 iki 6 kasdien, 
pasitarimui.

<>
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PARDAVIMAI
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena 

ant Superior, Lietuvių kaimynys
tėje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st. 
ir Mėsinė ir Grosem ir 10 akrų že
mės farma Geneva ant ežero. * Visi 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, visi 
įrankiai ir užsėti laukai. Trjs ak^ 
rai vynuogių, apie 3 arkai vaisių.

Viena krautuvė kampas E. 71 st. 
ir Canson avė., Newburge, 2 šeimy
nų namas ant Corlett. Turiu par
duoti tuojau, nes vykstam Europon. 
Taipgi parsiduoda du automobiliai. 
Kreipkis WHITE EAGLE, MARKET 
1196 E. 79 St. Randolph 6476

PARSIDUODA SALIUNAS, senai 
Lietuviais ir Rusais apgyvento} vie
toj, viskas gerame padėjime, geras 
bapas, geros šėpos. —• ■ 
'blogai, 
nimui su visais intaisymais. 
duosiu nebrangiai. P. Calkis 
1301 E. 55 St. Cleveland, Ohio.

. Biznis eine ne- 
Yra keturi' kambariai gyve- 

Par-

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ parsiduo
da pigiai, gerai išdirbtą} vietoj, 

priešais Lietuvišką svetainę ir netoli 
Lietuvių bažnyčios. Biznis gerai iš
dirbtas. 6926 Superior avė.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

blankas ir jos turi būti išpildy
ta. Kopijos tų blankų išsiųsta 
visiems taksų mokėtojams ku
rie pereitais metais išpildė ir 
sugrąžino blankas; bet jeigu 
kurie nesulaukia blankos tas ne- 
paliuosuoja jų nuo mokėjimo į 
laiką. Taksų mokėjimas arba 
pirmas mokesnis pripuola kovo 
15 d. Jeigu taksai yra mažoj 
sumoj geriau mokėti visą sumą 
antsyk, bet jeigu didelė tai ga
lima mokėti keturiomis dalimis. 
Pirma mokesnis turi būti pri
siųsta Su blanka nevėliau kovo 
15 d. Kurie neišpildo blankos 
arba neužmoka taksų turės pa
kelti bausmę.

šiais metais ineigų taksai bus 
renkama sulyg naujo Revenue 
Act of 1921, kurį prezidentas 
patvirtino lapkričio 23 d. Ja
me randasi kelios permainos iš 
pereitų metų.

Nevedę žmonės, arba jeigu ir 
vedę o negyvena su vyru ar pa
čia, turi paliuosavimą ant 1,000 
dolarių. Už ineigas virš $1,000 
turi mokėti keturis nuošimčius : 
iki $4,000 turi mokėti keturis 
nuošimčius; bet jeigu uždirba 
daugiau kaip $4,000, už virš tos 
sumos turi mokėti 8 nuošimčius. 
Už ypatas kurias tokie nevedę 
žmonės savo pinigais palaiko 
gauna paliuosavimą po $400 nuo 
kiekvienos dar virš savo $1,000.

Vedę žmonės, kurie išviso už
dirba $5,000 arba mažiau, turi 
paliuosavimą ant $2,500. 1920 
metais vedusieji paliuosavimą 
turėjo ant $2,000. Vedęs žmo
gus turi gyventi su pačia idant 
gauti tą $2,500 paliuosavimą. 
Apart to, gali gauti paliuosavi- 
mo po $400 už kiekvieną jų už
laikomą ypatą. Taksų nuošim
tis yra 4% už pirmą $4,000 ką 
siekia prie paliuosavimo sumos, ' 
ir 8 nuoš. nuo likusių ineigų. j 
Tokiu budu, vedęs žmogus, su 
dviem vaikais, turi paliuosavi- i

; nią ant $3,300, neskaitant viso-, 
.įkius mažesnius paliuosavimu 
(ant gyvenimo reikmenų (kas 
bus išdėstyta vėliau). Jeigu už
dirba' $4,000, turi mokėti 4 nuo- į 
šimčius ant $700, arba $28. 01 
jeigu uždirba suvirš $4,000, tai I 
turi mokėti 8 nuoš. už tuos per 
virš uždirbamus pinigus.
z Svarbu. Nevedę žmonės, kn* I 
rie uždirba $1,000, ir vedę ku
rie uždirba $2,000, nors jiem 
nereikia mokėti taksų jie turi I 
išpildyti blanką ir pasiųsti ko-E 
lektoriui.

Suv. Valstijų piliečiai, čionai! 
gimę arba naturalizuoti, ir visi 
čia apsigyvenusiais skaitomi at
eiviai gauna viršminėtus pa- 
liuosavimus (bi'Ie ateivis, kuris I 
gyvena Suv. Valstijose, gyve
nąs čionai ne laikinai, yra akai-1 
tomą kaipo apsigyvenęs).

Lietuvių Biuras prie Foreią 
Language Information Service | 
pagelbės Lietuviams su visokias 
“income” taksų reikalais, ypa
tingai teisingais išrokavimais. 
Lietuviai gali kreiptis sekančiu^ 
adresu:
Foreign Language Information! 
Service Lithuanian Bureau' 
119 W. 41 St, New York City.'

CLEVELAND ACCORDION 
S C H O O L 

...................... -i Duoda lekcijų at
< akkordiono (pia» 

Baswm.w ii*, ar chromatiila s- 
J sterna klevini) į f 

išmokina greitai ir i
teisingai. Geria I 
ai metodai. Clen- f- 
lando Akkordiot, į 

Klubo raštinė. Pristato muziką vi» r 
kiems reikalams. Akkordionai pv- į 
duodama žemiausiom kainom, taipgi 
perkama ir apmainoma.

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL Tony Cairo, Mgr. *'• 

1410 ST. CLAIR AVENUE 
CLEVELAND, OHIO

SENIAUSIA 
flgenliirfl 
VIENYBE

su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants- 
Trading 
Štampai

<► <► o o<► <► <►

Štai Yra Didžiausias Drapanų Atpiginimas iš Daugelio Metų!!!
Pirkome ir Parduosime 6600 Vyrų ir Jaunų Vaikinų Puikiausių

Siutų ir O verkotų
UŽ PUSĘ IR MAŽIAU KAIP PUSĘ KAINOS

$35, $40, $45 ir $50 VERTES 
Train, Goldberg & Co., 25 Waver
ly Place, New York, Siuvėjai Aug- 

štos Rūšies Drapanų
IŠEINA VISAI IŠ BIZNIO.

Mes Nupirkome Visas Jų Drapa
nas Žemiausia Kaina.

Išpardavimas Prasidėjo ir Tęsis 
Ilgiau kad Kožnas Turėtų 

Progos nusipirkti.

2150 OVERKOTŲ
Nepaprosto vertybės ploščių ir 

naujausio modelio -dirbinių. Ul
ster, Ulsterette ir konservativių 

Chesterfield modelių. Materijos yra. 
geriausios vilnos pūkuotos, sli
džios, meltons ir kerseys. Nepa
prastos progos pirkinis tokia že
ma kaina kaip $19.

4450 SIUTŲ y
Kiekvienas pasiunta iš grynos 

vilnos audimo, geriausio darbo ir 
vėliausių stilių. Kiekvienas liau
jas modelis viena eile ir dvieiliais 
guzikais čia randasi; -Žieminiais, 
pavasariniais, ir rudeniniais tin
kami. Kiekvienas garnitorius ge
idausiąs pirkinis už $19.

ŠIS YRA DIDŽIAUSIAS NUOTIKIS DRAPANŲ SRITYJE KOKĮ 
BAILEY’S KRAUTUVE TURĖJO PRAEITU 10 METU BEGIU 
IŠ DRAPANŲ VERTES ATŽVILGIO. SKUBĖK PRIBŪTI AN
KSČIAU IKI DAR YRA IŠ KO PASIRINKTI. DAUGYBE PA
TARNAUTOJŲ YRA GATAVI JUMS PARINKTI.

BAILEY’S ANTROS GRINDYS

O o <► <>
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Parduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

s ta s
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kurau; 
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 4nt visų 
šalių pinigų.
L S 0 S 

’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka, greitai, 

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

’’VIENYBĖ”
EINA DU-KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius
tus, vėliausias žinias iš
Lietuvos ir visur ir turi ų*

raš-

juokų skyrių
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 
LIETUVOJE ......

S E S
Pirkite ’’Vienybės” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
Ai 3 S

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

MET.
. 4.50

vi-

ju
ra- 
rei-

Reikalaukite ]>latesnią 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio- ĮJ 
kurso ir knygų katalogo. B!

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL60.
193 Grand St.

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