
3,300, neskaitant viso- 
iesnius paliuosavimus 
nimo reikmenų (kas 
;yta vėliau). Jeigu už- 
00, turi mokėti 4 nuo- 
nt $700, arba $28. O 
irba suvirš $4,000, tai 
ti 8 nuoš. už tuos per 
barnus pinigus.

Nevedę žmonės, ku- 
ia $1,000, ir vedę ku- 
>a $2,000, nors jiems, 
nokėti taksų jie turi 
įlanką ir pasiųsti ko-

dstijų piliečiai, čionai 
i naturalizuoti, ir visi 
venusiais skaitomi at- 
una viršminėtus pa
is (bile ateivis, kuris 
uv. Valstijose, gyve
nę laikinai, yra skai

to apsigyvenęs).
j Biuras prie Foreign 

Information Service 
Jetuviams su visokiais 
taksų reikalais, ypa- 
isingais išrokavimais. 
gali kreiptis sekančiu

language Information 
Lithuanian Bureau

į-St., New York City.

LAND ACCORDION 
C H O O L

Duoda lekcijas ant 
akkordiono (piano- 
ar chromatiška si
stema klevišų) ir 
išmokina greitai ir 
teisingai. Geriau
si metodai. Cleve- 
lando Akkordionų

lė. Pristato muziką viso- 
įlams. Akkordionai par- 
miausiom kainom, taipgi 
apmainoma.

LAND ACCORDION 
Tony Cairo, Mgr.

T. CLAIR AVENUE 
SVELAND, OHIO
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Sovietai žada vėl 
Pradėt Karę

GENOA KONFERENCIJA TURINTI BOLŠE
VIKAMS NUSILENKTI, O JEI NE ‘B'USIĄ 

DALYKAI KRAUJU NUSVERTA”DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

GENOA KONFEREN
CIJA ATIDĖTA

Boulogne, Francuzija. — Čia 
atsibuvusioj Anglijos premjero 
Lloydo George ir Francuzijos 
premjero Poincare konferencijo
je prieita prie sutarimo atidėti 
Genoa konferenciją visu mėne
siu vėliau negu originaliai bu-

KAIP ANGLIJAI TE
KO EGIPTAS

ATSIŠAUKIMAS LIET. ŠAULIŲ REIKALE 
IR VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

irduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini- 
Lietuvą ir iš Lie- 
j arba ir visur ki- 
per Antverpą, 

srdamą, Breme- 
lamburgą, Liepo- 
Caraliaučių ir ki- 
portus į Eidkū- 
ir j patį 
pat ir iš

S B S
is siunčia į Lietuvą 
nu pigiausiu kursu; 
is garantuoja, kad — 
Lietuvoje — pinigai 
raitai ir parankiai lė
ni artimiausioje vie- 
nuo priėmėjo gyve

Ohio valstijos industrijos pa
rodė žymų pažingėjimą pirmyn 
geležies .ir plieno biznyje, kuris 
daugiau rodosi ant pastovesnio, 
ir šiokį tokį padidėjimą gelžke- 
lių vaikščiojimo su prekėmis — 
viename atvejyje ant 15'nuoš.

Akronas skelbiasi esąs sustip
rėjęs finansiškai ir industriškai 
daugiau negu kada buvo nuo 
1919 metų vasaros.

'Anglies kasyklų savininkai 
tikisi daugiau biznio,.prie to jie 
smarkiai ragina anglies pre
kiautojus ir dirbtuves iškalno 
apsirūpinti anglimi akivaizdoje i 
gręsiančio angliakasių streiko.

Puodininkystės darbai E. Li- 
verpoolyj eina su 70 nuoš. nor- 
malio, tuo tarpu- stiklo darbai 
apie Steubenville po senovei ju
da lėtai.'

Youngstonwe steigiama nau
ja automobilių dirbtuvė manan
ti išduoti po 1,000 automobilių, 
į metus. Pirmais metais reikės 
bent 300 darbininkų.

Hamilton, O.,, Fordo automo
bilių dirbtuvė, buvusi sustojusi, 
šaukia atgal senus darbininkus; 
ir busią paimta į 1,000 darbinin
kų metų bėgiu.

įTroclds Grasina Europai 
Kraujo Praliejimu

Maskva. — L. Trockis, sovie
tų karės ministeris, kalbėdamas 
•bolševikų susirinkime paminėji
mui savo laimėjimo sukaktuvių, 
pasakė jog visos Europos — ir 
gal pasaulio — likimas kabo 
virš Genoos. Jeigu businti Ge
noa konferencija nebūtų Rusi
jai patenkinanti, — toliau jis 
tęsė, — tai svarstykles gal rei
kėsią nuspausti žemyn krauju, 
ir, tai gal ateinantį pavasarį.

' “Reikalinga proletariatui bū
ti pasirengusiam, paskui susi
durti su tokiu smugiu jeigu į 
tokį padėjimą mes turėsim iriei- 
ti. Kiekviena savaitė atidėlioji
mo Genoa konferencijos turi 'bū
ti savaite tvirtinimo raudono
sios armijos. Kaip tik mes pra- 
mėsime diplomatijos lauke mes 
turime ir laimėsime veikimo 
lauke tvirtindami ir vystydami 
armiją. Mes pilnai apsispren
dę, savo armijos 4 metų sukak
tuvėse, prisirengti naujai kovai, 
kadangi galutinė kova tarp ka
pitalo ir darbo dar toli nuo nu- 
svėrimo.”

Amerikiečių Varpo Pa
šventinimas Kaune

Washington, vasario 24 d. 
(Elta). — Lietuvos Respub
likos keturių metų nepri
klausomybės sukaktuvės va
sario 16 d. buvo švenčiama 
Lietuvoje iškilmingiau negu 
anais metais. Iškilmėse da
lyvavo užsienių atstovai, 
Klaipėdiečiai, Vilniaus iš- 
tremtiniai Lietuviai ir Gu
dai. Pašventinta Laisvės 
Varpas. Atidaryta univer
sitetas penkių fakultų ir te
ologijos. Universiteto ta
kui tai yra socialinis, mate
matikos, gamtos, medicinos, 
ir teknikos. Universiteto 
rektorių Prof. Šimkus, pro
fesoriai Dek. Maciulevičius, 
Voldemaras, Žemaitis, Avi
žonis, ir Juodelė.

■iatj Kauną, 18 
iš Lietuvos. |l|

ngus i Lietuvą 
nčia telegramų. 
ierikos,pinigus 
įaino imt visų 
šalių pinigų.
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VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 
cius spaudos dar- 
atlieka, greitai, 

;iai ir gražiai, 
liną konstitucijas, 
s, laiškams popleras, 
us, vizitines korteles, 
is tikietus ir tt.

S E
’VIENYBĖ”
INA DU-KABT 
SAVAITĖJE 

liną geriausius 
zStiausias
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raš- ji 
žinias iš 

os ir visur ir turi 
juoką skyrią
’’TARKA” : 
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i ’’Vienybės” Ben- 
šėrus. Dividendai

ii. Ateityje bus di
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nas Šeras $10.
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co didelį knygyną, 
galima gauti

šokią knygą.
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in-lūkite platesnių
i jų apie viską, 

mums laiškus,
Site musų piniginio
ir knygų katalogo.
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Angliakasiams teks streikuot. 
Ohio ir Pennsylvanijos kasyklų 
savininkai -atsisakė susieiti į tad 
rybas su angliakasių unijos pre
zidentu Clevelande kovo 2 d. To 
pasekmėj mainėrių unijos sky
riams išsiuntinėta balsavimo la
peliai apsprendimui streiko. Jei 
streikas butų iššauktas, 'balan
džio 1 d., paliestų visas kietosios 
anglies 'kasyklas, suvirš 500,000 
darbininkų, jų 50,000 yra Ohio 
valstijoj. Balsavimų pasekmės 
bus žinoma apie kovo 15 d.

Kasyklų savininkai patįs įvai
riais 'budais rengiasi kovon su 
darbininkais, nori panaikint uni-, 
jas, numažint, algas ir tt.

Suv. Valstijų Darbo Sekreto
rius stengiasi, su pagalba Pre
zidento Hardingo, suvesti ka
syklų operatorius ir unijų virši
ninkus į konferenciją, išvengi-1 
mui gręsiančio didelio streiko.

Gelžkelių darbininkams, nuo 
apie 175 kelių, sumanyta numuš
ti algos ir tuo tikslu paduota 
S. V. gelžkelių darbo tarybai pe
ticijos iš gelžkelių kompanijų. 
Tam priešingai; kelių skyrių ge
ležinkelių darbininkų unijų, pa
duota reikalavimai pakėlimui 
algų H3 centų į valandą ant da
bar mokamų. Kovo 6 d. prasi
dės Chicago j klausymai abiejų 
pusių reikalavimų.
/ Clarksburg, W. Va.’, atsida
rė geležinė dirbtuvė paimdama 
darban 1,000 darbininkų.

Providence, R. I. — Streike- 
rių komitetui atsisakius svars
tyti audinyčių savininkų pasiū
lytas išlygas pavesti streiko su
taikymą valstijos taikymo ta
rybai, audėjų streiko padėjimas 
visoje valstijoje nepasikeičia.

Pawtucket audinyčios paskel
bė pasiryžę varyti darbą su ske- 
bais, po didele policijos apsauga. 
Matyt neapsieis ten be naujų 
riaušių ir kraujo praliejimo.

New Yorke sustreikavo visi 
laikraščių spausdinamųjų maši
nų užžiurėtojai. Dienraščiai tu
rėjo sumaždt iki 8 pusi., -neno-v 
rėdami visai sustoti.'

Pietinės Afrikos angliakasių 
streikas eina sunkiai, -visų in
dustrijų darbininkų federacija 
atsisako angliakasiams pagelbė
ta.

Taip kalba žydelis Trockis iš 
New Yorko, dabar esantis vy
riausiu bolševikų armijų vadu.

Raudonajame Kremlino ple- 
ciuje Maskvoje Trockis peržiū
rinėjo raudonosios armijos pul
kus, Įr šis peržiūrėjimas buvo 
turbut pirmas dįdžiausis po pa
baigos imperatoriaus dienų.

Tarpe žiūrėtojų buvo daugiau
sia komunistų kas liudijo jog 
tai nėra prieš-karinis buvęs vai
zdas iš caro dienų. Tačiau ar
mijos vadai, oficieriai ir kiti vy
resnieji daugumoje buvo barz
duoti seni caro armijos viršinin
kai. Visi raudonoji armija da
bar išrodė daug geriau negu ta
da kaip ji pradėjo organizuotis. 
Gen. (Brusilov pagyrė Trockį už 
tękį armijos suorganizavimą ir 
davė jam kreditą “sustiprinto
jo tautinės dvasios ir patriotiš
kumo Rusijos žmonėse.”

Dabar raudonoji Rusijos ar
mija turi 900,000 vyrų, tarpe jų 
200,000 čekos narių. Vienok 
nekuriu žinovų spėjimu, raudo
noji armija kovose už savo že
mės ribų neparodytų didelių pa
sišventimų.

Daugelis senų išbėgiojusių ca
ro kariumenės viršininkų kvie
čiama atgal ir užtikrinama ge
ros jiems aplinkybės, kad tokiu 
budu padarius armiją pasekmin
gą. Bet suvažiavę senieji vadai 
kartais gali padaryt po senovei: 
išgint Trockį ir kitus kur pipi
rai auga....

Laukia Kongreso — Ir 
Alaus

Washington. — Slapieji Ame
rikoj tiki jog šiais metais pra
sidėjus rudeniniam kongreso po
sėdžiui busią vėl pakelta klausi
mas ir varoma agitacija už lei
dimą daryti ir pardavinėti šaly
je alų. Kurie nepritaria degti
nės viešam pardavinėjimui, ma- 
nog jog alus ir lengvi vynai tu
rėtų būti leista pardavinėti.

Badas Artinasi prie 
Maskvos

Maskva. — Sovietų delegatai 
paskirti vykti į Genoa leidžia
ma su teise suteikti visas kon
cesijas kokias kas Rusijoje no
rės gauti, su tą išlyga kad butų 
galima gauti kitų šalių kapita
listiškų pinigiį paskolai. Jeigu 
tokia paskola butų galima pa
daryti, tuomet, Rusijos nusima
nymu, konferencija lieka tik 
moralės vertės pripažinime da
bartinės sovietų valdžios, fak
tiškai Rusija butų pripažinta.

Svarbiausia priežastis tokiam 
Rusų nusistatymui yra badas. 
Tik pastarose savaitėse Rusijos1 
vadai tikrai pamatė kokis des
peratiškas yra maisto padėji
mas. Kolei badas marina mu
žikus ir likusius buržujus, nors1 
ir milijonais, sovietų vadai ne
paiso. Vienok badas palengva 
bet tikrai pradeda artintis ir ap
supti jų tvirtovę — Maskvą — 
ir sovietų atstovai išsiųsti į vi-j 
sas dalis Rusijos jieškoti mais
to praneša jog jo mažiau ir ma
žiau terandama, ir matosi jog 
apie kovo mėnesį mylimoji rau
donoji armija turės pradėt ba
dauti, iki tik sekanti pjūtis ga
lės pagalbos duoti. Kas atsitiks 
iki tam laikui sovietų vadams la
bai rupi. Jeigu bus galima gau
ti didelę paskolą, dalykas išgel
bėta. Jeigu ne, šimtas milijo
nų dolarių sovietų ižde esančių 
turės but išleista maistui ka- 
riumenei, o gal net tas neišgel
bės šalies nuo anarchijos.

Jeigu Maskvos galvos negaus 
{pagalbos iš svetur, mato jog jų 
galybei ( ateina galas. Jau Uk
raina pradeda sovietų nebijot 
ir uždraudė išleist savo maistą 
į Maskvą arba kitur stovinčiai 
raudonajai armijai.

Maskvoj mažai kas kreipė do
mės į Trečiojo Internacionalo 
tarimus platinti -komunizmą Ja
ponijoj ir Chinijoj.

Daugelis automobilių dirbtu
vių pradeda veikti pilną laiką 
ir paima visus pirmiau laikytus 
darbininkus.

Netoli Minneapolis, Minn., pa- 
sažieririiam trūkiui susimušus 
su sniegų valymo lokomotivu, 
užmušta penki trūkio darbinin
kai.

Kongresui paduota rezoliucija 
reikalaujanti atšaukti Suv. Val
stijų ambasadorių Anglijoje, G. 
Harvey, už jo keletą kartų ne
taktingus išsitarimus apie Suv. 
Valstijų inėjimą į karę ir.kt., 
kas esą diskredituoja šios šalies 
žmonių pažiūras.

Nori Sumašint Laivyno 
Kariumenę

Washington. — Prezidentas 
Harding pareiškė Respublikonų 
partijos atstovų komitetui jog 
jo nuomone, mažinant jūrinės 
kariumenės skaičių ją reikia pa
likti iš 80,000 vyrų.

Kruvini Rinkimai 
Guatemaloj

Centralinės Amerikos respub
likoj Guatemaloj per rinkimus 
keletas žmonių užmušta ir dau
gelis sužeista. Bbvo rinkimai 
prezidento. Armijai gailaus pa
sisekė įvest tvarką.

vo planuota; pirmiausia many
ta Genoa konferenciją šaukt ko
vo 8 d., dabar atidėta iki balan
džio 10 d.

Jie sutiko ant klausimų ku
rie turės būti konferencijoj ap
kalbėta, ir susitarė kuomažiau- 
sia paliesti Tautų Sąjungos ir 
pačių Versalio sutarčių klausi
mus. Francuzai svarbiausia ir 
varėsi kad nebūtų liečiama Ver
salio nutarimai ir kad kartais 
nebūtų įvesta Vokietijai palen
gvinimai.

Reikale tolesnių dalykų su
tvarkymo Poincare pasiryžęs ke
liauti į Londoną.

Mažinldt Armijas — S.
Valstijos Gelbės

Washington. — Suv. Valstijų 
programas pasauliniam atsista
tymui parodyta Europos valsty
bėms. Yra žymės jog Lloyd 
George, kiek galint, stengiasi 
peršnekėt Francuzijos premjerą 
Poincare prisilaikyti to progra- 
mo. Vietoj pasaulinės konfe- 
rėncijos ’ekonominiams tikslams, 
Suv. Valstijos tiki Europa tu
rėtų pirmiausia aptarti savo po
litiškus klausimus ir sumažinti 
savo armijas:. Suv. Valstijos 
nori pagelbėt Europai, vienok 
negali įsipainioti pačios į Euro
pos politiškus reikalus. Politiš
kai susidrutinus, Suv. Valstijas 
negailėtų paramos.

Prisieis FrancUzijai paleisti 
savo milijoninę armiją tykančią 
pulti ant Vokietijos, o nuo to 
ir Lenkijai atsilieps.

Nori Nusiginklavimo 
Europai

Londonas.__ Nuraminimui
Francuzų karščiavimosi, An
glija prailgino savo užstoji- 
mo pažadą nuo 10 iki 20 me
lų, ir gelbės Francuziją atsi
tikime Vokiečių užpuolimų. • ♦ ♦
Londonas. — Londpn'o laikra

ščiai skelbia jog Lloyd George 
turi “didelius painus” apmažini- 
mui Europos sausžemio karinių 
jiegų. Sakoma jog Genda kon
ferencijos svarbiausia tikslas ir 
busią įsteigimui Europoje de
šimties mėtų pertraukos atsipei
kėjimui ir atsistatymui;

Sulyg šio (plano, visos tautos, 
santarvinės ir buvusios prieši
ninkės; turėtų formaliai susi
tarti viena kitos rubežius pa
gerbti to periodo bėgiu, ir susi
laikyti nuo visokių puolimų ar 
planuojamų grobimų, kad tokiu 
budu esant liuosoms nuo įsitem
pimo (karėms galėtų pasišvęsti 
darbui taikos, finansiniam susi- 
stiprinimui,- komercijai ir indus
trijai plėtoti, taipgi kad visos 
šalįš sutiktų apmažinti savo že
mės karines jiegas.

Airijos Rinkimai Atide
dama

Londonas. — Pietinės Airijos 
laikinos valdžios nariai lankėsi 
Anglijos ministerių kabinete ap
tarimui tolimesnių reikalų Airi
jos valdžios steigime'. Buvo ap
kalbėta Sinn Feiniečių nutari
mas atidėti valdžios ir parlia- 
mento rinkimus.

Kolonijų sekretorius Churchill 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su at
vykusia Airijos delegacija. Abi 
pusės matą dalykų gerėjimą Ai
rijoje.

Vasario 27 d. Airijos kariu- 
menė užėmė senuosius Airijos 
Parliamento namus kuriuos An
glijos kariumenė sergėjo per vi
są šimtą pastarųjų metų. Da
bar tie palociai yra Airijos ban
ko reikalais užimta.

Egiptas Liko Laisvas
Londonas, vas. 28 d. — An

glijos premjeras Lloyd Geor
ge paskelbė šiandien jog Bri
tanijos protektoratas Egiptui 
užsibaigė ir job Egiptas lieka 
laisvas daryti .viską kaip pa
tįs žmonės matys sau tinka
miausiu. Kad kitos šalįs ne
bandytų lysti į tą kraštą, An
glija pažada Egiptui pagal
bos ir užstojimo. * * *
Egiptas, Afrikoj, pateko tai 

galingai valstybei šitokiu budu. 
1882 m. Egipto sukilimuose An
glijos kariumenė padėjo perga
lėti sukilėlius vedamus Arabi 
Pašo, ir užleido atgal khėdivą 
ant sosto. Jie net leido Turkų 
sultonui atgauti vardinę viršval- 
dystę. Vienok dalykai taip pri
taikinta jog valdžia liko po An
glijos kontrolė. Po padarymo 
tvarkos Anglijos kariumenė tu
rėjo pasitraukti, palikti Egiptė- 
nams vesti savo reikalus. Vie
nok dar ir dabar Anglijos ka
riumenė Egipte stovi.

Kaip tik Turkija įstojo Pa- 
saulinėn karėn valdantis khedi- 
vas paskelbė Egipto palaikymą) 
Turkų pusės. Teoretiškai tas 
geriausia ir tiko Abbas Himlui 
padaryti. Turkai teoretiškai bu
vo Egipto valdyvai. Teoretiš
kai Did. Britanija buvo ne kas 
daugiau kaip tik neoficialis pa
tarėjas. Vienok faktai su teo
rija nesulygsta. Anglai tuoj nu
metė Abbas Hilmą ir paskelbė 
Britišką protektoratą bei užbai
gą khedivo ir Turkų viršenybės.. 
Tūlas Hussein Kamil, numesto
jo khedivo dėdė, del vardo pa
skirta sultonu.

Per 30 metų iki tokio pasiel
gimo, gruodžio 1914 m., Egip
tas ištiesų buvo po Britiška glo
ba, tik formos ir ceremonijos jų 
nepriklausomybės buvo atsar
giai užlaikoma. Viskuo tik ne 
vardu Egiptas buvo Britų kolo
nija. Perkeitimas karės pra
džioj Egipto tvarkos ir uždėji
mas protektorato nedaug aplin
kybes pakeitė. Vienok tas dik- 
čiai sukiršino Egiptėnus. Jie 
nuolat labiau ėmė pykti, reika
laudami panaikinimo protekto
rato ir atgrąžinimo jų krašto 
nepriklausomybės kaip buvo iki 
Anglų atėjimo 1882 m. Dabar 
Egiptėnai spėka kariauja už sa
vo teises. Jie taip smarkiai sa
vo reikalavimuš stato jog Ang
lija negali nieko daryti kaip tik 
išgirsti ir kreipti į juos domę.

Dar vis dėdama pastangos nu
raminti žmones ir kaip nors 
Egipte' užsilikti.

Riaušės Japonijoj
Tokio, Japonija. — Vasario 

23 d. atsibuvo riaušės kilusios 
iš demonstracijos protestui dė
lei vienos partijos atstovų par
liaments priešinimosi ir atmeti
mo visuotinojo balsavimo. 288 
balsais prieš'159 balsavimas li
ko atmesta. Tūkstantinė minia 
darė gatvėse demonstraciją, vis
kas ėjo ramiai, tik kada prisi
artinus prie opozicijos partijos 
buveinės demonstrantai bandė 
prasiveršti pro policijos eiles į 
butą, kilo riaušės. Daug žmo
nių ir policistų apdaužyta.

šiuo, vardan L. Š. S. Cen
tro Valdybos, labai prašau vi
sų (Lietuvių lorganizacijų ir 

! pavienių asmenų Amerikoje 
pas kuriuos rastųsi dar anks
čiau paaukotų Lietuvos šau
liams pinigų, arba jeigu da
bartiniu laiku gauta tam tiks
lui aukų, kuoveikiausia pasių
sti pinigus Liet, šaulių Są
jungai Kaune betarpiai, arba 
per Lietuvos Finansinę Misi
ją. Siunčiant per Misiją per
siuntimas gali pigiau apsieiti.

Lietuvoje laikas dabar yra 
labai opus, šaulių Sąjunga 
kuosmarkiausia rengias i ir 
organizuojasi, ir pinigai šiuo 
kritiškų momentu neatidėlio
jant yra reikalinga visųsvar- 
biausiems šaulių reikalams.

Nei dienos neatidėliokit tik 
siųskit!

Misijos adresas: 370 Se
venth Ave., New York City. 
Liet, šaulių Sąjungos: Kau
nas, Laisvės Alėja, 26.

A. Žmuidzinavičius 
Liet.'šaulių Sąjungos 
Įgaliotinis Amerikoje.

Kr. Apsaugos Ministerio 
Padėka už Varpą

Washington, vas. 21 d. (El
ta). — Lietuvos Krašto Apsau
gos Ministeris, Majoras Sližys, 
pasiuntė Amferikos Lietuvių vi
suomenei šio turinio radiogra
mą:

Brangus musų broliai Ame
rikiečiai: Jūsų aukomis lie
tas Laisvės Varpas iki neįsi- 

. tvirtins Gedimino Kalne; Vil
niuje, laikinai patalpinta Ka
rės Muzejaus Bokšte Kaune. 
Ačiū už daug reikšmingą do
vaną. Laisvės Varpas bus 
akyvas ženklas Jūsų ir musų 
vienybės, ir drąsiai ‘skambins 
sunams Lietuvos. Tas lais
vės nevertas kas negina jos’.”

Galutinas Žemės Savi- 
ninkystės Patvarkymas

Washington, vas. 24 d. (Ei
ta). — Vasario 15 d. Lietuvos 
Steigiamajame Seime priim
ta žemės reformos įstatymas: 
žemės norma — aštuoniasde
šimta hektarų nusavinama at
lyginimo principu. Virš nor
mos septyniasdešimta hekta
rų nusavinama rinkos kaina, 
o likusi nustatyta kaina.

Prezidento Amnestija 
Lenkininkams

Washington, vas. 23 d. (El
ta). — Vasario 16 d. Lietuvos 
keturių metų nepriklausomybės 
sukaktuvėmis Lietuvos Respub
likos Prezidentas amnestavo de
vynis nuteistus iki dešimties 
metų kalėjimu peoviakus (Len
kų karinės -organizacijos na
rius). Yra vilties kad likusieji 
šeši bus amnestuota vėliam

PINIGŲ KURSAS 1

Lietuva Pakviesta į 
Genoą

Washington, vasario 20 d. 
(Elta). — Vasario 28 d. Ita
lų Atstovas inteikė Lietuvai 
pakvietimą dalyvauti Genoa 
ekonominėj konferencijoj.

* • •
Washington, vas. 25 d. (El

ta). >— Vasario 22 d. Kaune 
įvyko priruošiamos Genoa 
konferencijai komisijos posė
dis.

Žydai Laikė Antrą Sa
vo Kongresą

Washington, vas. 24 d. (El
ta). — Vasario 14 d. Kaune 
įvyko antrasis žydų Bendruo
menių suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo Lietuvos Minis
teris Pirmininkas Galvanaus
kas ir kiti valdžios atstovai. 
Abiejų pusių kalbose entuzias
tiškai pasireiškė broliškas abię- 
jų tautų sugyvenimas.

Siūlo Vilniaus Klausimą 
Pavest Tarptautiniam 

Tribunolui
Washington, vas. 23 d. (El

ta). — Vasario 20 d. Lietuva 
pasiuntė Lenkijai notą kuria 
Lietuvos vyriausybė pareiškia 
kad, laikydama Lenkijos pas
kutinę notą Lenkų atsisakymu 
vesti tiesiogines derybas del 
Vilniaus Lietuvosi statomomis 
būtinomis sąlygomis pildyti Su
valkų sutartį ir laikydama 1eri- 
toriąlio klausimo išrišimą svar
biu, siūlo Lenkijai bendru susi
tarimu perduoti Nuolatiniam 
Tarptautiniam Teismui1 išrišti 
klausimus del Suvalkų sutarties 
privalomybės ir del raparacijų.

(Tarptautinis Teismas įkurta 
Haagoje, Holandijoj.)

Kovo 1 d.
100 markių-auksinų 45c
100 Lenkų markių 3c

ŽMUIDZINAVIČIAUS 
PRAKALBOS

Tik ką atvažiavęs iš Lietuvos; 
dailininkas Žmuidzinavičius kal
bės Lietuvos Šaulių organizaci
jos reikalais sekančiose vietose:
Kovo mėn.:

5— Lawrence, Mass.
6— Lowell, Mass.
7— Nashua, N. H.
9—Manchester, N. H. .

12— (Lewiston, 'Me.
13— Fitchburg, Mass.
14— Gardner, Mass.
15— Athol, Mass.
1’—Nd. Adams, 'Mass.
19— Worcester, Mass; (
20— -Westfield, Mass.
21— Holyoke, Mass.
22— -Northampton, Mass.
23— Easthampton, Mass.
24— Springfield, Mass.

.26—Torrington, Conn;
26—Waterbury, Conn, dieną.
26— Union City, vakare.
27— So. Manchester, Conn;
28— New Britain, Conn. •
29— Ansonia, Conn.
30— New Haven, Cohn.
31— Bridgeport, Conik 

Balandžio men.:
2—Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Finansų Misija
370 Seventh Ave. New Y ork.$1 “DIRVA” TIK DOLARIS $1

PALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kurie nedirba 
ii- neturi iš ko užsimokėti metinės prenumeratos, o nori skaityti “Dir

vą” be pertraukimų, šiuomi patariame jog tokie visi skaitytojai kuriems vi
sa prenumerata yra sunku prisiųsti, siųskite tik Vieną Dolarį ($1) už pusę 
metų. Dolarį daug lengviau užsimokėti už laikraštį kada tų dolarių labai 
stoka, o “Dirvą” galėsit skaityt be pertraukos, kadangi kaip tik prenumera
ta baigiasi kiekvienam apie tai pranešama ir duodama pora savaičių laiko 
jos atnaujinimui. Kuriems galima, užsimokėkit už visus metus antsyk.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - -- -- -- -- $2.00
” Lietuvoje - -- -- -- -- $3.00

Kanadoje - -- -- -- -- $2.50
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

“DIRVA” 7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio .
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Prof. Naujalio koncertas-. Va
sario 22 d. buvo labai graži: ir 
Washingtono šventė, ir- oras 1_ 
bai malonus. Tuo besidžiaug-

.dama, publika tingėjo net į 
Profesoriaus Naujalio koncertą 
atsilankyti. Taigi vieni sako 
kad koncerte salė 'buvo (puspil
nė, o kiti — kad salė buvo pus
tuštė. Kurių teisybė sunku iš
spręsti, vienok melagiais kuriuos 
nors pavadinti butų labai ne
mandagu.

Susirinko koncertan vien tik "įnė„ pirmoji ir trečioji — 
Brooklyno ir apielinkės inteli- gimkaus kompozicijos ir Brook- 
gentijos viršūnės: visų civili- lyne jau daug kartų girdėtoa. 
zuotų laikraščių redaktoriai, (Antroji — ne Šimkaus, kaip bu- 
yargoninkai, koks ten kunigę-|vo programe paminėta, tik Sas- 
lis, įžymieji pramoninkai, ge- nausko harmonizuota irJsplės- 
resnieji kriaučiai, neparaudona-) ta liaudies daina, kuriai ivtrios 
vusieji darbininkai; žodžiu 
visa diduomenė.

Ir nesigailėjo susirinkę! 
kio malonaus koncerto mes 
rodos dar niekad neturėjome. 
Jei kada nors 'girdėdavome toje 
pat salėje visokių šukavimų ir 
riauriiojimų bei piano krump
liais trankymų, tai šiame kon
certe tą viską turėjome užmirš
ti, nes pamatėme kad koncertai 
ir gražus /gali kartais būti.

Programas buvo šioks:
1) Opretetės Choras; 2) 

česnavičiutė (sopranas); 
Prof. J. Naujalis (Etude — Ch. 
Mayer’io, ir Siuntė Mane Moti
nėlė — jo paties kompozicija, 
pianu); 4) M. česnavičiutė ir 
H. Aušriutė — duetas (Nauja- dainą .harmonizuotą bent trijų 
lio komp., Tėvynės Meilė); 5) j kompozitorių, bet chore išgirdo- 
F. Gurovitsch, smuikas; (. 
Gurovitsch, V. Lubanin ir 
Naujalis, smuikas, violihčelė 
pianąs (Naujalio komp., Vaka
rinė Daina); 7) Operetės Cho
ras ; 8) H. Aušriutė (altas); 9) 
F. . Gurovitsch (smuikas); 10) 
vėl įrio: Gurovitsch, Lubanin ir 
Naujalis; 11 Prof. Naujalis, ir 
12). 'Operetės Choras; diriguo
jant Naujaliui,

Profesorius Naujalis paskam
bino pianu-taip gražiai, taip ra
miai,-maloniai, kad klausytojai 
stačiai buvo sužavėti, Jo skam
binime nebuvo, tų piano tranky
mų,, pečiais i kilnojimų, galvos 

, kratymų nei rankų augščiau 
galvos mėtymų, be ko veik nei 
vienas pianistas čia neapsieida
vo. 1 Ypač gražiai skambėjo jo

, paties kompozicijos “Siuntė. Ma
nė” ir “Nokturnas”. Ne todėl 
kad jas pirmu kartu girdim, bet 
kad jos pilnos tokių gražių me
lodijų kurių atsiklausyti nega
lima. čia ne pirštų mitrumas, 
ne galvatruktiniai bėginėjimai 
po klaviatūrą klausytojo domę 
pagauna: melodija, maloni-bran- 
gi Lietuvišką melogija liūliuoja 
sielą, efiro bangose! Ji tai ver
kia, tai džiaugias, tai ramiai 
šneką (akordų santarvėje.... 
Rodos klausytum ir klausytum 
tos saldžios muzikos. Ir pub
lika klausėsi, tikrai klausėsi.

Kitas tikrai gražus dalykas 
tame Jconcertę tai Gurovitscho, 
Lubanino ir Naujalio trio (smui
kas, violenčelė ir pianas). Jie 
gražiai ir. jautriai sugrojo taip 
Naujalio '“Vakarinę” ir Schu- 
berto “Serenadą”. Ypač pasta
roji publikai -labai patiko. Gal 
būt todėl kad jos melodiją jaul 
girdėjome solistus pirmiau kon
certe begiedančids. Tai tikrai 
gražus programo numeris.

Solistės Aušriutė ir česnavi-

CHICAGOS NAUJIENOS

Ičiutė irgi buvo gerame upe ir 
sudainavo dau'g geriau negu iki- 
šiol dainuodavo (tik susimilda- 

j “ i mi, nemanykite lęad jodvi pir
miau blogai dainuodavo! čia aš 
to nesakau).

Na, gi Operetės Choras tai 
kad dainavo, tai dainavo! Tie
sa, ne visi choristai buvo susi
rinkę, bet tie kurie buvo tai, 
turbut, patįs geriausieji (tik vėl 
nepamanykite kad tie (kurie ne- 

Ibuvo nėra geri! Aš taip nesa
kau). Dainavo “Mes Padainuo
sim”, “Lėk, Sakalėli” ir “Vaka-

— ta liaudies daina, kuriai lygios 
nėra musų muzikoje. Ji nors 
jau buvo čia dainuota keletą 
kartų, bet klausytis jos galima 

I tūkstančius kartų ir vis henu- 
bos. “Dunojaus Vilnys” mo
teriškam chorui irgi skambėjo 
gražiai. Bet gražiausia išėjo 
Prof. Naujalio harmonizuota 
liaudies dainelė “Oi žiba žibu
rėlis”. Gal todėl kad ją čia 
pirmu kart girdima (ji dar nie
kur nebuvo dainuoti), o gal ir 

! choras bavo naujo įkvėpimo iš 
Prof. Naujalio kuris šį kartą 
choru ir dirigavo. Paskutinė 
daina “Tupi šarka” (Naujalio 
harmonizuota), gana kompli
kuota, 'bet graži. Paskutiniais 
laikais mums teko matyti tą

To- 
čia

M.
3)

j); 5)
6) F.

J. 
ir

me ją pirmu kartu. Graži. Bu
tų gera išgirst ją dar keletą 
karte.

Išvada: Moralės šio koncer
to naudos nei glėbiu neapkabin
tum, o piniginės — gal nei sau
ja pilna nebūtų. Bet juk kon
certai nėra rengiama pasipini
gavimui. Ačiū už paskaitymą!

Lušnakojis.

RED. ATSAKYMAI
A. Markevičiui (Burdine, Pa.) 

— Kad Lietuvos valdininkai ne
turi teisės atplėšti (ir kaip ka
da apvogti) jokių laiškų ne tik 
siunčiamų iš Amerikos bet ir 
iš kitur tas žinoma, ir Lietuvos 
įstatymai tą draudžia ir smar
kiai baudžia kišančius į laiškus 
nosį. Tečiau visa svarba — 
kaip tokį laiškų atidarinėtoją 
sugauti. Kuris patenka į val
džios rankas tas atsiima kas 
pridera. Tamista sakai: kaip 
patraukti į teismą tokius krimi
nalistus? .Jei yra prirodymai 
kuris tai daro ar padarė jį pa
traukti gali ir jūsiškiai Lietu
voje — tegul kreipiasi į reika
lingą vietą Kaune. Bet abelnai 
daug dabar laiškų ateinančių iš 
Amerikos Lietuvos paštuose At
plėšiama. Sunkiausias darbas 
sugauti tą piktadarį. Laiškai 
eina per daug rankų.

Labiausia, kiek žinoma, apžiū
rima registruoti laiškai.

Bet ne visi pačto valdininkai 
tokie yra. Už tai nekalta ir vi
sa Lietuvos valdžia. Net Ame
rikoje laiks nuo laiko sugauna
ma laiškų plėšikai tiesiog dirbą 
paštuose.

Visiems korespondentams ku
rių pranešimai šiapie numeryje 
delei vietos- stokos netilpo pra
nešame jog jie bus sutalpinta 
sekančiame numeryje.

Chicagos vargai. Miestas Chi
cago yra .labai didelis, su dau
geliu įvairių tautų gyventojų. 
Aš čia pasiganėdinsiu vien Lie
tuvius priminus.

Ar kipšas žaislą sau turi iš
Lietuvių, ar juos pats Dievas turi savo vier_„„____________ __ 
apleido — aš nežinau. Bet kad larius mokėt.
žmonės net labai gyvenimo ne- Bischoff, štai iš kur randasi 
pasisekimais nusiskundžia — tai žmogus kurį vieni vadina Bišo- 
visi mato. ....... . _.

čia gyvenimas taip greit bė
ga ir tiek daug su savimi vaiz
dų neša kad toli (praeitin nebe
gali Įžiūrėt, nebegali daug ko 
beatmink O antgalo juk už
tenka ir trumpo laiko riuotikių

■ kad žmogus ganėtinai jausmais 
. nūvargtum.

Sudžiūvo. Pasigirdo kad dar 
’ negirdėta giedra artinasi. Tek- 
1 šią visam šnapseliui išdžiūt. To

kis gandas sujudino kaimynys
tės pasaulį, šnapsas sriauniais 
upeliais bėgo į visokias saugias 
rusių ir jam ^dar tinkamesnes 
vietas, štai ir giedra. Nors ji 
sunkų darbą turėjo,- bet pama- i 
žu paliete net irusius ir 'visur l 
kitur; šnapsas retėjo. Kaip štai : 
jam pagalbon, labiausiai ištroš
kę, pasikviečia medinį alkoholį. 
Pastarasis davė tokių (pasekmių 
kad greitu laiku prisireikė gy
dytojų pagalbos.

Gydytojas vietoj. aKuomet me
dinis alkoholis ii; (kiti jam lygus 
gerumai nusiuntė keletą trokš
tančių į amžinastį, tuomet virše
nybė parėdė kad gydytojai drė- 
gintų labiausia iperdžiųvusius, 
išduodant jiems leidimą (recep
tą) su kurio pagalba tokis nuo 
perdžiūvimo braškantis aptieko- 

Įje rastų drėgno šnapso. (Nesi
šaipykit kad mokslo vyrams — 
aptiekoriui ir gydytojui — teko 
tik tokios garbės darbas.)

Gydytojai yra žmonių sveika
tos sargai, jų įgyvenimo žinovai, 
taigi viskas jiems pavesta ir vi- 

Iskas lengvai riedėjo.' Bet būti 
reikalo žinovu ir tuom pačiu lai
ku — geraširdžiu, tai taip nede
ra. Mat, tarp gydytojų butą 
geraširdžių ir (pats matai kad 
ne visus taip išgiriu) jie ne tik 
leido labiausia perdžiūvusiam 
atidrėgt bet jie leido ir bile vie
nam permirkta O kad leido bi
le vienam permirki tą tūlo Lie
tuvio gydytojo rekordas rodo. 
Ten pasakyta: Dr. N. N. tapo 
paliuosuotas po kaucija $2000 
per Suvienytų Valstijų komisį- 
ninką Mason. Mat jo butą ge
raširdžio, jis perdaug savo “pa
cientus” drėgino.

Bet viršenybė suprato kad 
gydytojų geraširdingumui ru- 
bežįus rasis pertoli, tai jiems 
pradėta išdavinė); tik po tam 
tikrą skaičių šnapsinių receptų, 
vadinasi — (savo iššinkavai, sė
dėk ir žiovauk iki kitam mėne
siui kol naujus šnapsinius gau
si. Gydytojams neliko daugiau 
nieko kaip tik prisitaikyt prie 
aplinkybių. Jie tą greit padarė, 
jie už šnapsinį patarnavimą nuo 
vieno dolario pąlipėjo iki pus
ketvirto dolario. Kitaip tariant, 
gydytojas už šnapsinio recepto 
parašymą ant vienos puskvor- 
tės nub perdžiūvusio paciento 
nušvilpė $3.50. Draust žmones 
nuo gėrimo nebuvo išrokavimo.

Prisimenant Dr. N. N. kryžių 
kelius ir diagnozą ant labai “su
džiūvusio”. paciento tuojau ma
tai gydytojo džentelmeniškumą, 
kaip tūlas jų “Gydytojuje” pri-j 
sipažino, ir matai kaip pasišven
tėlis veidu purvyne savo idėją

suranda.
Kuomet gydytojas su aptie- 

korium pynė idėjos-pasišventi- 
mo vainiką, kitoj gyvenimo tvo
ros pusėje žmogelis stebėjosi ko
dėl už puskvortę šnapselio jis 
turi savo viengenčiams šešis do-

pu, kiti tiesiog Vyskupu, šis 
Bišofas pradeda dar negirdėtą 
pas mus biznį, nes paima nuo 
žmogaus šimtą dolarių, ir už 
■poros savaičių, arba tiek mėne
sių, grąžina jau du šimtu do
larių. Tokis mainas greit didė
jo, taipgi ir garsas apie tai tarp 
žmonių greit sklido. Man 
šiam teko perspėtojo dalis: 
šakojau žmonėms kad ant 
no laimingo šitame -biznyje 
rasis šimtas nuskriaustų.
ni iš mainininkų sakė:

— Nepaisau kitų, bile tik aš 
laimėsiu.

Dar kiti nutylėjo, kas reiškė 
anam pritarimą. Ir žmogus 
griebė tokius pinigus, neatsi
žvelgiant į tai kiek gilią arti
mui skriaudą jis daro. ,

Kartas nuo karto vietinis 
dienr. “Naujienos” savo skaity
tojams nurodinėjo to pinigų au
ginimo pražūtingą pamatą. Bet, 
reikia visą teisybę pasakyti, ki
tame puslapyje tos pačios “Nau
jienos” dėjo tokio piniginio ait
varo apgarsinimą; vėl kitur tos 
pačios “Naujienos” sakė: “Ei
kit pas tuos biznierius kurie 
garsinasi ‘Naujienose’.”

Kalbant apie “Naujienų” nuo-, 
pelnus, reikia atsiminti čigono 
“vierą”.

Godišius. Kuorflet prastieji 
sunkaus darbo žmonės tuo pi
nigų auginimu mainus darė, ibu- , 
vo galima (žinoma, sužinia juos, 
teisinant) remtis ant jų neiš- , 
minties, ant jų trumparegystės, 
kad ir jų, kaipo tamsuolių, gy
vuliško gobštumo. Bet štai jų 
tarpan ateina kunigų kurie Kris
taus pėdomis vaikščioja. Kurie 
mokina artimą mylėt, šitie jau 
gerai suprato to pinigais maino 
vagiškumą,' bet ir jie tiesė na
gus prie jiems svetimo prakaito. 
Kristininkų dar neužteko, mat 
dar ne visi purvan sukrito. Kaip 
štai gydytojai prie to paties pi
nigo siekia, nors tas pinigas 
vargdienių ašarose pluduriuoja.

Galų gale tie pinigų auklėji
mo išradėjai subankrutino,! .pa
likdami apie penkis tūkstančius 
Lietuvių nusiminime ir ašaro
se, mat jie (žmonės) neteko apie 
devynis milijonus savo dolarių. 
Bet ar jie verti pagailos kuomet 
jie patįs norėjo artimo ašaro
mis sau laimę subudavot? Sprę
skit, skaitytojai, patįs. Jie iš
davė save, jie kūkaliai kviečiuo-

pa- 
: pa- 
vie-
gal 

Vie-

Tai tokie Chicagos vargai. Iš 
jų juoktis netinka, bet pasigai
lėt neverta. D. N.

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

Amerikoje Metams $1.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave.

Lietuvon $1.25

Cleveland, Ohio.

----------------------------------------------—>'i

Lįetuvos Nejyigulmybės Puo
ta. Vasario 19a d., apvaikščio- 
jiihui keturių inetų Lietuvos 
Neprigulmybės sukaktuvėms bu
vo surengta Morrison hotelyje 
bankietas su koncertu ir ba
lium. Dalyvavo į 300 ypatų. 
Po valgiui, puotos rengimo ko
misijos pirmininkas Dr. S. Nai- 
kelis perstato Dr. A. Zimontą 
“toastmeisteriū”; jisai paaiški
no šios puotos tikslą dalyvaujan
tiems, ir pakviečia kalbėti Adv. 
F. J. Bagočių, Bostonietį. Ba- 
gočius savo kalboj pavyzdingai 
nupiešė dabartinį Lietuvos pa
dėjimą, ir kaip mes turim jaus
tis švenčiant keturių metu ne
prigulmybės sukaktuves. Po jo 
kalbėjo J. Giraitis, M. Dūda, F. 
A. Juozapaitis, Dr. S. Biežis, B. 
F. Kubilius, Dr. K. Drangelis ir 
kiti. Galiausia kalba J. Bag-, 
džiunas.

Kalbų tarpais koncertinę dalį 
išpildė M. Rakauskaitė ir A. Po
cienė. Užbaigta su Lietuvos 
Himnu, O. Pocienei vadovaujant 
ir publikai pritariant. Laike 
vakarienės surinkta Liet.' Poli
tiniam Iždui aukų $341; tam 
tikslui buvo parūpinta tinkamos 
kortelės ant kurių kiekvienas iš 
svečių pasirašė savo vardą ir pa-

vardai ir bus pasiųsta į Lietuvą 
kad Lietuvoje žmonės matytų 
kaip Amerikiečiai šventė ketu
rių metų savo Tėvynės atgimi
mo sukaktuves.

Po visų ceremonijų publika 
linksminosi, šoko iki 12 valan
dai nakties.

Puotoj Buvęs.

Aukavusieji Chicagiečių rengto
je Neprigulmybės Puotoje, 
Morrison Hotel, vasario 19 

Liet. Politiniam
A. J. Stankus 
Mikolas Rozanskis 
I. F. Girkantas 
Petras Pilitauskis 
Zigmas S. Mickevičius 
Mrs. Z. S. Mickevičienė 
A. J. Beržinskas 
Adomas Grigas 
Mrs. A. Markunienė- 
Adomas Markūnais 
Dr. A. R. Lauraitis 
F. A. Juozapaitis 
Dr. St. Biežis 
J. Antanaitis
V. Misevičiutė 
St. Petrauskas 
Dr. C. Z. Vezelis 
J. Zalandauskas 
Ona Pocienė 
J. Budrik 
Simonas Skudaš 
Antanas ir Marė Būchas 
Alfons Matulionis 
William Brusak 
Antanas Downoravičius 
M. Z. Palonis 
A. H. Kasper 
J. F. Eudeikis
W. Neffas 
Vincas Wapstas 
Juozas J. Ežerskis 
Miss B. Radaitiš 
J. Kazlauskas 
Jonas Jurgaitis 
C. A. Birsstan 
Antanas Kasmauskas 
Vin. Stulpynas 
A. F. Poška- 
Jonas Bijanskas 
R. Gužauskienė 
J. Gužauskis 
Adele Balaičiutė 
Jonas Bernotaitis 
Juozas 'Račiūnas 
Cecilia Rakauskaitė 
M. Yuška 
J. Kilikevičius 
Edmond Buchąs • 
Antanas Kosmauskas 
Jadviga Kosmauskienė 
F. S. Kuzmąrskiš 
Sofia Signąt 
Petras K. Malelo 
Wm. Grauža 
Aleks. Micevičius 
Jonas Zplp 
Ą. Olis 
F. Tupikaitis 
St. Visockis

Po $1.00: A. J. 
Anelė Krinauskaitė , 
sulanis, Ona Abromaitienė, L. 
Šnaras, Mikolas Morkus, Juozas 
Morkus, G. K. Stungis, J. S. 
Zakarauskas, C. J. Macke, M. 
Baranauskas^ K. Gedvilas, Ant. 
Šinkūnas, P. Steponaitis, J. H. 
Ostrander, J. Stiklius, Mrs. P.
J. Rimkus, D. Gasiunas, Jas. 
Danrich, S. Kuizin, Henry Tom- 
kevich, J. Bladzius, Mr. ir Mrs. 
P. Bladzius, J. Puceta, M. Ugen- 
ski, Pranas Mikolaitis, M. A. 
Kraujalis, M. Misevičia, P. Ber
notas, J. Vizgirdas, J. Malačau- 
skas, A. Likša, K. Drangelis,
K. Jancius, A. Grigaliūnas, Ma
rė Kisielius, S. K. Grišius, Vin. 
F. Andrulis, Maggie Wolk, W. 
Wolk, Ignas Jurėnas, Helena' 
Mankauskienė, St. A. Mankaus- 
kas, J. Mackevičius, P. Žalys, J. 
Grigas, P. Kairytė, M. Bernotai
tis, Shukis, Norkus, Kalvaitis.

Po 50c.: A. J. Jurkus ir vie
nas iš draugų.

vardę, pažymėdamas kiek au
kaują. Taipgi buvo nuimta sve
čių paveikslas; vienas paveiks
las bus padaryta didelio forma
to ir surašyta visų dalyvavusių

Iždui:
$25.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
5.00 : 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00| 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.001 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2100 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2-00 
2.00 
2100

''ž.OO 
2.00 

Mozgeris, 
J. J. Sta-

Rinkėjas.

<B. C ,
KAMPELIAI*?

Ikai,‘panaikinę degtinę mes 
padarysime žmonijai gero; 

‘išgelbėsime vargšes moteris 
1 ir vaikelius iš 'bėdų! tada vi
sus pinigėlius vyras -namon 
parneš, ir bus gerovė.

Ir taip stojosi. Štai už
draudžia viešai pardavinėt, 
iš to ima džiaugtis blaivinin
kai, o girtuokliai pyksta. Ir 
jie pradeda patįs dirbti, ir 
už 'tai patekdami į kalėjimus 
ir apsinuodindami bėgerda- 
mi dar daugiau bėdos turi.

Jeigu kalbėtum apie par
tijas irgi tas pats pasirodo.

Vienį mano kad klerika
lai pasaulį išganys, ir jie tą 
visiems giria, o kitus peikia, 
ir norį kad visi klerikalais 
virstų. Ir kas gi tokio bu
tų : rodos 'jeigu visi klerika
lai mato gerą iš savo plano, 
kodėl kiti nemato tame ge
ro ? Bet štai atsiranda kiti 
kurie į klerikalizmą žiuri iš u Kaaang! sicaip yra tur- įitos ės Na imk ir 

but kaltas Babelio bokštas k žmogus; iodel tes We_ 
kuris surname žmonių ne tik |rfkaIizmas nesutverta tik 
liežuvius bet ir smegehis. su viena puse; visi tada • 

Štai, sakysime, mes ma- matytų ir negalėtų užeit iš 
tom raistą, pelkes. Jis ran- užpakalio, ir tada nebūty ki- ! 
dasi ūkininko lauke — toks įokių izmų. Bet'tame ir ne- j 
didelis ir keistas. Ukinin- jajm^ 
kas kasdien jį garbavoja ir XT , . „
keikia. Kad čia būtų lygus ^oka bolse-
laukas, sako, tai prisėtum 3ie.,sa^° kad jų ge- i 
javų ir žiūrėk kiek naudos . - 
iš to ploto butų. Arba nors' - - .
pieva kad 'butų, kiek karvių Į ?eriaualu- 
Įgalėtum išganyt, kiek šieno 11 ° 'Dtrse n 
prikrautum ant žiemos. C 
jeigu ne - ’

VISI DALYKAI TŪRI DVI 
PUSES — IŠMOKIT 

MATYT JAS
Nebūtų tiek sviete ginčų 

ir diskusijų, ir nebūtų tiek 
nesutikimų nei partijų jeigu 
visi dalykai neturėtų dviejų 
pusių.

O kadangi šitaip yra, tar

riausias išganymas žmoni- | ' 
Į jai. Vieni žiuri ir mato jį |• -r v-į kjta

galėtum išganyt, kiek šieno ?0 Puse Pasirodo ir kiti t 
prikrautum ant žiemos. 0 kuri° ai?tr^ PUSS Djeigu ne — tai kad nors bu- l^pristoja. Ir prasideda jų I 
tų kaip reikia miškas — bu- {"arPe peštynes, ir diskusijos | 
tu nors medžiu ir malku. O neapkanta.
dabar nič nieko,- nei aitva- Vieni sutveria kiaurą tau- Į 
ras savo vaikus jame nelai- ^?s puodą ir padėję jį ant I 
kytų. didėlės skrynios ragina žmo- f.

Vieni sutveria kiaurą tau-

kytų. didėlės skrynios ragina žmo- f
Tada ■pažiūri į raištą iš Į n®s mest į. jį pinigus. Žmo- | 

kitos pusės. Kame jo geru- x J‘
mas ir nauda?

Štai ateina artistas-piešė- 
jas nešinąs po pažasčia tep
tukus, rėmus su ištemptu 
audeklu, ir sako ūkininkui :

— Tamista, aš senai vaik
ščioju šiose apielinkėse, ir 
niekur neradau tokio- pui
kaus gamtinio vaizdelio kaip 
šis; pavelyk man jį nupieš
ti!

Arba, atėjus žiemai vaik
ščiodami po laukus medžio
tojai džiaugiasi kad tame 
raiste daugiausia yrąa ku
rapkų.

Kada ima lyt, vieni stu- 
boj sėdėdami dantimis grie
žia negalį niekur išeiti, ar
ba jei turi reikalą kur vyk
ti iš piktumo vos neplyšta 
kad sušlaps. Tuo tarpu dar
žininkas džiaugiasi kad jam 
žolę ir gėles palaisto ir su
taupys tiek Sunkaus darbo 
karštyje sodną laistant.

Išsišnekus apie šlapumą ir 
sausumą, prisimena man tos 
dienos kada |dar nereikėda
vo naminių daryti ir nebuvo 
su jomis tiek bėdos. Tada 
visų gerklės buvo šlapios ir 
žmonės džiaugėsi.

Bet ar galėjo džiaugtis — 
ne. Tada kiti žiūrėdami į 
tai pyko. Vyras sau links
mai karčiamoje ūžia, geria, 
uliavoja, ir jam smagiau ne
gu rojuje butų. Bet štai-pa
ti sėdi namie, verkią ir pyk
sta, o dar daugiau, to gir
tuoklėlio kišenėlis išsitušti
na. Vot, sako sau blaivinin-

Chicagos “Draugas”, pasinau
dodamas savo “doros” princi
pu jog katalikui galima meluo
ti, prasidėjus Chicago j gaudy
mui visokių sukčių išnaudoju
sių Lietuvius, pradėjo pilti vi
sokias nesąmones ant “Naujie
nų”, už ką jos patraukė “Drau
go” redaktorių Kun. česaitį, pa
čią “Draugo” bendrovę į teismą.

Kilus tam finansiniam skan
dalui Chicagoj, “Draugas” pa
naudojo visas įmones kovai su 
“Naujienomis”. Dabar, kaip iš 
visko matyti, eina kova tarpe 
“Naujienų” ir “Draugo” už išli
kimą — kuris jų liks ir kuris

mas — laimėjimas ar pralaimė
jimas — turės reikšmės ant ku
rio nors likimo ar žlugimo, bet 
šitam finansiniam skandalui ki
lus abu tie dienraščiai pradėjo 
patįs save girti, kitą smerkti, 
abu vadindamiesi žmonių užta
rėjais, o kitas — tik “mulkin
tojas”. šmugelis.

nes mato tik viršutinę puodo į 
pusę ir meta jin pinigus ir | 
džiaugiasi kad tuoj bus už- K 
pildytas. Štai va puodas ža- Į 
da tą ir tą padaryt, žada iš- | 
vaduot Lietuvą ir viską ki- u 
tą. Beit aitvaras davė, ai- | ' 
ėję kiti pamato puodo ąpa- į 
tinę pusę — ir pamato jame f 
skylę, o pinigai subirėję j | 
skrynią; Nieko ir tame, juk 
iš. skrynios gali imt lygiai ‘ 
kaip iš puodo, ir gelbėt Lie- r 
tuvą. Ale vėl tie nevieni ; ■ 
Tamošiai apeina aplinkui j i 
kitą skrynios pusę ir pamą- i 
to ją: ugi ana skrynios pu-r 
Įsė visai be sienos, o už jos I 
atsisėdę puodo laižytojai tik 
griebia ir griebia sau viskį 
kas tik per kiaurą puodo I 
dugną skrynion iškrinta.

Vienam reikią naują kelį-1 
nių, jcitam reikia užsimokėt I 
už burdą, kitam kitokios iš- Į 
laidos pasidarė nūO to lai-1 
ko kada jie atsisėdo prie be-. 
šonės skrynios ir laukia be
metant pinigų.

Ir kur tik nepažiūrėsi, k, 
nematysi ii; ką nedarysi - t 
viskas turi dvi puses, ir vi L. 
si žmonės moka matyti dvi LJ 
puses;. Tik oi kas blogiau- f 
šia kad nei vienas nemato Į. 
savo abiejų pusių: mato tik I 
vieną savo ir mato tik vienį I 
kito. Savo visada mato tik | 
priešakį, o kito užpakalį ir L 
del to taip yra kad kitą vi-| 
sada peikia, o save giria, ki- į 
tą niekina, save garbina — I- 
ar tai partiją ar ypatą.

Nedyvai kad daug yra ir į 
visokių mulkintojų kurie su- į 
radę žioplelius jiems tik vie- r 
ną savo pusę išmokę rodyt; 
iš jų gražiai naudojasi.

Vienas Dolaris yra t pusiau 
mažiau už Du. Kurie neiš- 
galit kitaip, užsirašykit 

“Dirvą” pusei metų.

gaus garbės vadintis “vienati
nis Lietuvių dienraštis Chicago- 
je”. “Draugas” skundžiama an1 
$100,000 nuostolių.

Nereikia manyt jog tas teis-

t
g
■b
k



DIRVA 3

Nuo Redakcijos
L. VARPAS IR AMERIKOS KLERIKALAI

AMERIKIEČIŲ Lietuvių 
**• padovanotas Varpas, 
kaip j'au kelintu sykiu apie 
jį pranešame, iškilmingai 
buvo Lietuvos priimtas, įr 
Neprigulmybės Dienoje juo- 
mi skambinta Kaune. Prie 
to, tą dieną Varpas buvo iš
kilmingai pašventinta.

‘Draugas’ ir ‘Spešeliai’
Kas dabar Chicagoj dedas tai 

sunku apsakyti: vieni verkia, 
kiti žudosi, treti keikia, o ket
virti koliojasi. Verkia, žudosi ir 
keikia tūkstančiai nelaimingų 
Chicagiečių Lietuvių kuriems vi
sokį “spešeliai” nunešė, abelnai, 

Koliojasi —Kaip į tai žiuri Amerikos (milijonus dolarių.
klerikalai? Ar jie nepasiųs ikas ? Nagi “Draugas” su “Nau- 
perkuniškų protestų Lietu- j ienomis”. Koliojasi — už ką ?Koliojasi — už ką?

DU BAILIUGamtos Paslaptis 
Atsidengia

Mokslas grąsina žmonijai vie
nu 'baisumu po kito. Julian S. 
Huxley, sūnūs garsiojo Huxley, 

i yra paskiausis gąsdintojas. Pir
miausia, jo išvedžiojimu, trum- 

. pu laiku, motinos galės turėti 
’ mergaites ar vaikus, kaip kuri 
■ pasirinks. Tas ištiesų bus bai- 
• siu dalyku žmonijai, nes 80 nuo

šimčių tikrai pasirinks tik vai
kus, užganėdinimui paiko tėvo. 
Tas sumažins žemės gyventojų 
skaičių. Vėliau, kuomet perdi- 
delis žemės gyventojų skaičius 
pradės būti blėdingu, tik vaikų 
gimdymas bus labai geru daik
tu.

Dabar vėl Huxley sako jog 
neužilgo ibus galima turėt dvy
nus kada kas norės. Dabar tas 
jau padaroma su tam tikrais 
gyvūnais vadinamais goniai — 
iš vieno kiaušinio išperima, du. 
Tas bus galima padaryti ir žmo
nių tarpe, sako jis. Prie to, tie 
dvynai busią visiškai vienodos 
spalvos, pobūdžio, lyties ir vis
ko kito. Tas yra baisiu dalyku. 
Vienok gamta vengia kiek gali 
vienodumo. Nėra dviejų vieno
dų lapų ant medžio net didžiau
siame miške. Ir laimė dar kad 
gamta yra galingesnė negu Hux
ley.

KOMEDIJA VIENAME AKTE 
Labich — Vertė Šeinis.

ja, kur smėljs vėjų nešiojama. 
. Tuos plotus dabar “Draugas” 

duoda progos Lietuviams nusi
pirkti. Jis aiškiai garsinime pa- 

1 sako: VPamatyk didelius puikius 
’ oranžių ir greipfruktų feodnus- 
' daržus kurie priguli turtingiems 

savininkams”. Ndvažiuok pa- 
1 žiūrėt į kitų daržus, pasigerėk 

jais, paskui sudėk savo pinigus 
į balas, o netekęs ką valgyk at
sisuk ir pažiūrėk atgal į Chica- 
gą. (Bet nuo Floridos atgal į 
Chicagą ims daug ilgiau sugryž- 
ti—ries reiks pėkščiam eit, kaip 
tą patyrė tūkstančiai pirmiau į 
Floridos pelkes nuvažiavusių. O 
nekurie ir galą gavo, mirė iš ba
do, iš ligų, nusižudė — pamatę 
kitų puikius Floridos sodnus.

Ar ne laikas butų paliauti mu
sų ‘neva doros mokytojui Kun. 
česaičiui pilti pamazgas ant sa
vo artimo už tokius pat darbus 
kokius pats diena iš dienos at
lieka; ar ne laikas butų moky
tam Grigaičiui būti nors kiek i 
protingesniu ir rodyti žmonėms ; 
savo gerąjį tavorą, o ne peikti 1 
kito blogąjį?

O labiausia — laikas visuo
menei pažinti tokius paukščius 
kurie dideliais savo sparnais no
ri visus apgobti, po kuriais 
kui ramiai užtroškina....

(Tąsa iš pereito num.)

vos valdžiai prieš tai ir ar Nagi katram priklauso “garbė1 
nepareikalaus Varpo “eks- darbininkų “persergėtojų” H 
komunikacijos”? UM išnaudotojų.

Laisvės Varpas Amerikos! Keno teisybė? Turbut nei 
klerikalų neapikantos susi-1 no. O kur faktai? štai, 
laukė 1919 metais kada bu-1 “Naujienos” tuo pačiu sykiu 
VO šaukiama 'Chicagoj Sei- kada gyrėsi persergstį darbinin- 
mas ir kuriame tas Varpas kus nuo visokių išnaudotojų, 
pirmu kartu Lietuvių mi- garsina vėl kokią ten kompani- 

ją žadančią tūkstančius, kaip pa
darė Detroito Couzens ir kiti sa
vo biznių šakose. Kiek ta kom
panija gera ar įstatymiškai le- 
gališka, jos biznis remiama ant 
spekuliacijos. O spekuliacija ne
atnešė niekam pelno kur 
sudėta darbininkų pinigai.

O ką apie “Draugą”?
“Draugas”, plaudamas! 

kas nuo to ką “Naujienos” daro, 
pats nemato kaip purvinas jo 
užpakalis. Kame čia dalykas?

Nagi štai: “Draugas” garsina 
vėl kokią ten “spešelių” kompa-1 Nusiskundimai 
niją parduodančią lotus “kur au- Mažai kas iš musų nusiskun- 
ga puikus oranžiai ir gręipfruk- džiage prieš šią planetą kurią 
tai” — tiesiog kaip buvo rojuje, mes apgyvenę. Ji turi daugybę 
kur nereikia nei dirbt, nei pro- pustynių ir pelkių; ji turi už- 
ciavot, tik skink ir valgyk. šalusius polius ir degantį ek-

Bet dar pats vienas visko ne- vatorių; laukiniai žvėrįs ir li- 
suvalgysd -— nei nesitikėk to.' gos naikina žmones (nekurtose 
Ant tų lotų (ar akrų) priauga]jos dalyse; kitur akmenuotos 
tiek rojiškų vaisių kad žmogus dalįs mažai teduoda maisto.
turi pelno net po tūkstantį do- > Vienok kaip žiauriai ir kaip 
larių nuo akro — kitiems par- tankiai mes (skundžiamės apie 
duodamas, nežiūrint kiek pats | kurį nors ypatingą šios žemės 
nesuvalgytum! Ipunktelį kuriame save atranda-

Persergėjimas. F’ ” 
kėse akeriai jau ne 
tūkstančius Amerikonų prigirdė. Į devyniasdešimts devyni, 
Ką jau kalbėti apie Lietuvius |nusiskundžiame tuo ką 
kada “Draugo” suagituoti jiė 
į ta? klampynes nuvažiuos.

Florida užsodinta oranžių ir 
greipfruktų medžiais visur kur

i “persergėtojų' 
tų išnaudotojų.'

nuo

vie-

iriose suskambėjo.
Ką klerikalai tais metais 

Seimo prieštaravimams da
rė suprasite iš šių kelių žo
džių Kun. Kemėšio-Uosio, 
kuriuos jis rašė “Drauge”: 

“Liberalai kelia revo
liuciją, šaukia savo parti
jos seimą dabar dėlto kad 
turi viltį tą revoliuciją 
laimėti ir vienu ypu su
griauti visas katalikų po
zicijas įgytas jų tautos ir 
politikos veikime.”
Visa klerikalų spauda ta

da putė kuogarsiausia kad 
tas Seimas neįvyktų, kad jin 
katalikai nevažiuotų, ir Sei
me jie dalyvavo neoficiališ- 
kai, tik taip sau nuėję pasi
žiūrėt, po to vėl gardžiai vi
sus Seimo tarimus išjuokė 
ir iš Varpo pasityčiojo.

Vienatinės aukos laikė 
Varpo skambinimo Chica- 
gos Seime Lietuvai sudėta 
— tūkstančiai dolarių — tik 
tautininkų, ir paskui vėl tie 
patįs tautininkai Varpo var
du šaukė Lietuvius aukau
ti Lietuvai kuomet Lietuva 
buvo didžiausioje bėdoje.

Varpas turi tojo Chicagos 
Seimo užrašą: dieną ir me
tus kada Seimas laikyta. 
Dabar tas Varpas taip gar- .. ........ 
bingai Lietuvoje priimta, iš- -*ie ,gali augti> lik? tik Pelk®s 
kilmingai pašventinta — o Iir tyrai kur prokodiliai slankio- 
tas parašas ant jo ir pasilie-1 < 
ka. Kad bent kaip nors tos I' 
raidės butų buvę išgraužta. 
Tas juk amžinai graužš kle
rikalų širdis kad be jų pa
galbos — prieš jų baisų ne
norą — I ’ 
Amerikos tautininkų Var
pas ir jis turės išdidžiai ka-1 
boti Vilniaus švenčiausioje 
musų tautai vietoje, kada ta 
sostinė bus nuo priešų atim
ta, o dabar pakabintas Ka
rės Muzejuje Kaune.

Kada buvo sumanyta tą 
Varpą į Lietuvą siųsti — su 
kokia pašaipa klerikalai vėl 
į Varpą žiurėjo, kaip jie di
deliai troško kad Varpas 
Lietuvos nepasiektų ir kad 
—. geriausiam atsitikime — 
nors Žydui patektų už lė
šas jo pervežimo iš Chica
gos į New Yorką. •<. ■

Ši istorija Lietuvai bus la
bai žingeidi žinoti. .

fauvo

ran-
pas-

Floridos pel-‘me.
šimtus bet Devyniasdešimta iš Išimto ar 
ill nricrirnP. I Hawniaa/faSimha Havvni^ R16S 

mes tu- 
rime, ką mes matome,1 ką' mes 
kenčiame.

Bet tas viskas yra tiktai ką 
mes patįs sau padarome. Pro
tavimas ir apšvieta nuo to viso 
mus išgelbėtų.

KOVO MEN. NAK
TŲ ŽVAIGŽDES

pries jų oaisų ne- r 
Lietuvoj priimta J

Atvažiuoja Natkevičius
“Sandara” praneša Sekančią 

linksmą Amerikos tautininkams 
ir apšvietos mylėtojams žinią:

“Baltic States Corp, gavo 
kablegramą iš Lietuvos kad 
atvažiuoja Amerikon p. Nat
kevičius su Valstiečių Sąjun
gos reikalais, ir p. Zigelis su 
mokytojų reikalais. Jiedu iš
važiuosią laivu ‘Olympic’. Ka
dangi laivas ‘Olympic’ iš An
glijos turi išeiti kovo 1 d. ir 
New Yorką pasiekti kovo 7 ar 
8 d., tat už poros savaičių ga
lime tikėtis turėti tarp savęs 
tuos mylimuosius svečius.”
Kapitonas V. Natkevičius yra 

Steigiamojo Seimo sekretorius, 
prie to “Geležinio Vilko” orga
nizacijos narys, žingeidu bus 
Amerikiečiams jį susilaukti.

Kaip musų buvo pranešta po 
tautininkų konferencijos Chica
goj (sausio 27—29), jau tada 
buvo nujaučiama jog Kap. Nat-

EIGŲ aplenkti pačius gražiau
sius praeitų mėnesių naktų 

vaizdus, kovo mėnuo butų visai 
liūdnas, nes šalip vienatinės an
ksčiau pasirodančios konstelia
cijos Booteš su gelšva pirmo di
dumo žvaigžde Arkturu nieko 
kito beveik nėra naujo. Vėliau 
naktų taipgi pasirodo planeta 
Jupiteri?.

Vienok visi tie žvaigždynai ką 
pereitu sykiu čia buvo minėta 
dar nepradingę, prie'jų tik pri
sidėjo dar vienas. Dar ir dabar 
tebesimato žvaigždės atsiradu
sios naktų erdvėse lapkričio mė
nesyje. Su kokiu žingeidumu 
laukėme pasirodant Plejadų ry
tuose — tos mažos grupelės iš 
septynių baltų žvaigždžių. Da
bar jos esti meridiane arba li
nijoje einančioj nuo pietų į šiau
rę, kuomet sutemsta. Vėliau va
kare jos jau leidžiasi — tuo lai
ku kada pirmu sykiu lapkrityje 
pasirodydavo tekančios.

Paskui jas eina Taurus, V-pa- 
vidale grupė žvaigždžių, viena 
kurių matosi didelė ir rusva. 
Vėl, pietuose nuo jų, plačiai už
ėmęs vietą stovi Orionas, su ku
riuo visi susipažinę. Tarp Orio
no ir šiaurinės žvaigždės randa
si balta žvaigždė Kapella. Nuo 
jų į rytus einant surandi di
džiausią musų danguje žvaigždę 
Sirijų, spingsantį toli pietuose, 
paskui daugiau šiaurėn stovi ki
ta 'balta žvaigždė Proėyon, o už 
jos šiaurlinkui Dangiškieji Dvy
nai. Levo konsteliacija pjautu
vo. pavidale matosi rytiniame 
dangaus krašte; žvaigždė Regu- 
lus, gelsvos spalvos,,matosi ran
kenos gale.

Nauja konsteliacija Bootes su 
savo pirmo didumo žvaigžde Ar
kturu matosi vėliau, po 9 vai. 
vakare, toli rytuose, arti šiau- 

,'rės. Arkturus yra gelsva žvai-
kevičius Amerikoje atsilankys, jgždė, pati konsteliacija neturi

jokio įžymumo. «
Pietuose nuo jos, dar kiek vė

liau į naktį, teka konsteliacija 
Virgo, kuri turi vieną skaisčią 
baltą žvaigždę 'Spika. Ta kon
steliacija priguli kitam mėne
siui.

Puikiausia dabar prisižiurėt 
šiaurinėms konstęliacijoms.

Andromeda, pasakiškoji kara
laitė, sutemus buna netoli va
karinio horizonto ir tuoj ima 
leistis. Ji yra iš pereitų mėne
sių konsteliacija. Nuo jos į ry
tus randasi W-pavidalė grupė 
Kassiopea konsteliacijos, Andro
medos motinos, o į pietus nuo 
jos' randasi Persėjus, arba šv. 
Jurgis, Andromedos išgelbėto
jas. Tiesiai nuo W-grupelės į 
rytus matosi šiaurinę žvaigždė, 
kuri yra uodegoje Mažosios Me
škos. šiaurinė žvaigždė yra at
skirai nuo visų kitų ir ją lengva 
surasti. Tik nežiūrėkit tiesiai 
virš galvos, o daugiau žemyn į 
šiaurę. Didėji Meška, arba Gri- 
žulio Ratai, šituo laiku išvaka- 
ro išdidžiai kįla rytuose ir išro
do kaip didelis pailgas nelygus 
'keturkąmpis su žemyn nusitę
susia uodega. Meškos vardas 
šiai konsteliacijai geriau tinka 
negu Ratų: iš rytų tekėdama ta 
konsteliacija išrodo kaip meška 
lipanti galva pirmyn, uodega ją 
seka, kuomet Ratai turėtų va
žiuoti atbuli, Jyg nuo kur pa
stumti, bet čia lyg tyčia išeina 
prieš kalną.

žemiau šiaurinės, biskį į va
karus, randasi Andromedos tė
vo konsteliacija, visai nežymi, o 
rytiniame krašte, irgi žemiau 
Šiaurinės, beveik pusiau iš rytų 
apsirangęs, guli tasai smąkas 
kurį Persėjus nužudė. Visos ši
tos šiaurinės konsteliacijos ne
turi nei viena jokios pažymes
nės žvaigždės, nors tūlos jų yra 
astronomiškai svarbios.

Jupiteris matosi vėliau vaka
re, beveik einąs tuo pačiu keliu 
kaip Sirius, ir pasirodo pietuo
se rytiniame dangaus krašte. •

*—Arthur Brisbane.

Kalbėjimas Nieko 
Negelbės

Kalbėjimas yra geras daly
kas, bet mažai ką pakeičia. Be 
albejo buvo daug kalbų prieš ka
nibalizmą iki žmonija jį pame
tė. žmonės nustojo patįs vie
nas kitą valgę kada turėjo kitus 
gyvulius, prijaukintus, ir nerei
kėjo vienas kitą pjauti mėsai. 
Atimk nuo žmonių gyvulius ir 
jie už gentkartės liks kanibalais.

Augščiausias Kalnas
Abelhai (priimta jog Kalnas 

Everest, Azijoje, 29,400 pėdų, 
yra augščiausias pasaulyje čiu
kuras, vienok nekurie žinovai 
tikrina jog Teram Kangri, Ka
ra Korame, Kašmere, turi aug- 
štumo netoli 30,000 pėdų.

Kovai su Tyfu — Šilki
nes Drapanos

Maskva. — Amerikos medici
nos divizijos vadas Rusijoje pa
taria žmonėms apsisaugojimui 
nuo tyfo dėvėti šilkines apati
nes drapanas, šilkas apsaugoja 
žmogų nuo utėlių, o utėlių kan
džiojimas užkrečia tyfu.

. Bet šitas Amerikono daktaro 
patarimas Rusijos žmonėms ku
rie neturi iš ko nei pakulinių 
apatinių nusipirkti yra lygus, 
vieno Lietuvio daktaro patarimui 
(jo paskaitoje Brooklyne) dar
bininkams valgyti vištas svei
katos delei....

Grekų filosofai buvo akli. Be
veik visa tai ką mes šiandien 
turime buvo prieš jų akis, vie
nok jie nedaug ką galėjo matyti.

Amerikos Automobiliai 
Čia ir Svetur

Sulyg statistikų, Suv. Valsti
jose 1921 metais buvo naudoja
ma 10,524,395 automobilių (va
žinėjimui ir prekėms). Padidė
jo ant 1920 metų net 1,229,023 
automobiliais, arba 13 nuoš.

New Yorko valstija yra pir
mutinė daugumu, turėjo 816,010 
automobilių ir trokų. Ohio val
stija antra — su 726,700, Penn
sylvania; trečia — su 689,598; 
ketvirta — Illinois, su 670,434.

Pereitais metais iš Suv. Val
stijų eksportuota į kitas šalis 
41,392 automobiliai; 33.1 nuo
šimtis teko Pietų Amerikai, Ka- 
nadon išvežta 15.4 nuoš.; į Azia- 
tiškas šalis 14.5 nuoš.; ir tt. Iš 
13,729 automobilių eksportuotų 
į pietus 10,207 nuėjo Meksikon 
ir Kubon. ,

Apsivedė Sandaros 
Sekretorius

So. Boston, Mass. — Vasario 
19 d. Čia suėjo į moterystės ry
šį Sandaros sekretorius ir orga
no administratorius K. J. Pau
lauskas su p-le M. Vilkauskiute, 
irgi dirbusia administracijoje. 
Linksmaus , gyvenimo jaunave
džiams linkiu. Senbernis.

Cecilija: — Bet tu neatrodai esąs labai bai
lus dabar!

Premis (išsigandęs pats savo drąsumo): — 
Aš, aš, ak, atleisk man! Aš nesaky
siu daugiau nei žodžio. Niekuomet — 
aš prisiekiu!

Cecilija: — Neprisiekauk to — aš taipgi 
nenoriu kad tu taip darytum. Bet ar
gi tai ne juokinga kad tokis advokatas 
kaip tu galėjo būti bailus?

Premis: — Tamista matai, aš niekuomet 
nepasirodžiau teisme nuo pirmutinio 
mano bandymo. Mano tetulė sumanė 
rasti man klijeritą — dangus težino, 
aš pats niekuomet turbut nebūčiau ra
dęs nei vieno. Kada atėjo laikas ap
gynimo žmogaus — mat jis buvo areš
tuotas už mušimą savo pačios — aš 
nepajiegiau per keletą sykių pakelti sa
vo balso; ir galutinai, kuomet aš sura
dau savo liežuvį, sušukau: “Ponai teis- 
dariai, aš rekomenduoju savo kaltina
majam augščiausį žiaurumą”. Tada 
aš ir kritau mirtinai apalpęs. Klijen- 
tas tapo nuteistas šešiems mėnesiams.

Cecilija: — Linksma man tai girdėti!
Premis: — Nieko nebuvo peržiauraus už 

ką jis butų privertęs mane pralaimėti. 
Ir dabar, panele, kaipgi tu gali tikėtis 
mane kalbant su tavo tėvu?

Cecilija: — Aš vargu to ir galiu....
Premis: — Ne, tas nieko, negelbėtų.... 

Aš turiu palaukti kolei mano tetulė 
bus sveikesnė. >

Cecilija: — Ką?!' Ar tu nežinai kad kas 
nors kitas čia yra kuris nori mane 
vesti?

Premis (drebėdamas): — K-kas?
Cecilija: — Jis čia gyvena.
Premis: — Va je tu mano, konkurentas! 
Cecilija: — Aš nemyliu jo, ir sakau tau, 

jei aš bučiau priversta -tekėti už jo, aš 
mirsiu!

Premis: — Ne, ne, panele. (Tvirtai) Kur 
tavo tėvas?

Cecilija: — Ar tu kalbėsi su juo?
Premis: — Taip.
Cecilija: — Gerai!
Premis: — Primink jam lai jis čia ateina! 
Cecilija: — Tuojau — pasidrąsink dabar!

(Ji eina tiesiai laukan. Jis sėdasi prie 
stalo ir rašo laišką, paskui indeda į ko- 
pertą ir rašo antrašą.)

Premis (rašo ir taria): — “Ponui Turaus
kui”.

Turauskas (lauke būdamas) r— Mes gau
sime vėliaus!

Premis: — Tai jis! (Prieina prie ugnia
vietės ir deda laišką prie laikrodžio ant 

gzimso ir rengiasi išeiti.)

Cecilija: — Ak!
Turauskas: — Bėgk šalin, tu neprivalai 

girdėti to!
Cecilija: — Bet, tėveli! Aš jau tą žinau! 
Turauskas: — Jei taip tai kitoniška. (Bai

gia skaityti): “Aš dievinu ją.” Sa
kyk man kaip tu tą žinojai?

Cecilija: — Jis man sakė.
Turauskas: — Visai netikėtinai nuo jo! 
Cecilija: — Ką daugiau jis rašo? Greit! 
Turauskas (skaito): — “Jei tamista pavely

si man jos ranką apsivedimui,' aš bu
siu linksmiausias žmogus iš gyvųjų, 
jei gi ne aš turiu tiktai numirt.”

ICecilija: — Na-gi, tėveli?
Turauskas: — Kuomet jis apreikš man sa

vo pasirinkimą aš leisiu jam numirti.
{Cecilija: — Ak, tėveli brangus! ’ 
Turauskas: — Nebandyk perkalbėt manęs. 
Cecilija: ’— Argi tu nemyli manęs, tėveli? 
Turauskas: — Ne — nei tiek kaip tą visą! 
Cecilija: — Bet aš žinau jog taip, tėtuši 

brangus!
Turauskas: — Bet ką aš galiu ponui Gar- 

dauskui sakyti?
Cecilija: — Ak, aš matau tėvelis bijai!
Turauskas: — Ką, aš bijau? Nei mažiau

sia! . (
Cecilija: — Ar ištiesų?
Turauskas: — Aš nebijau pono Gardaus- 

ko. Ką tu nori kad aš jam pasaky
čiau?

Cecilija: — Daryk kaip ponas Premis pa
darė: rašyk!

Turauskas: — šauni mintis.
Cecilija: — Taigi greitai, sėskis tenai. (Ji 

sėdasi prie rašomojo staluko.) ■
Turauskas (plunksna rankoje): — 

ar turėčiau sakyti “Brangus 
Gerai, kas tada?

Cecilija (diktuoja): — “Tamista 
suteikei viltį.... ” '

Turauskas: — “Ir garbę man” — 
žemyn, išlengvo!

Cecilija: — “Bet aš radau, šalip klausimo 
duoti tamistai ranką savo dukters”— 

Turauskas: — “Ranką apsivedimui”. Bet 
tai neužtenka; mes privalome turėti 
priežastį.

Cecilija: — Aš turiu vieną.
Turauskas: — Kas tokia?
Cecilija (diktuoja): — “Tikėk man, pone, 

kada aš sakau jog dalykus atsargiai iš
tyrinėjau, ir prie išvedimo buvau pri
verstas nedaryti jokio garbingo veiki
mo kokį turėjau del tamistos....”

Turauskas: — Bet tai nėra priežastis.
Gardauskas (ore): — Nešk tai į mano kam

barį!
Turauskas (susimaišo): — A, kad jį kur! 

Tai jau ateina!
Cecilija: — Aš išeisiu....
Turauskas: — Ar tu manai palikti mane 

vieną su juo?
Cecilija: — Pasišauk Onytę, lai ji paduos 

jam tavo laišką.
Turauskas: — Šitaip.
Cecilija (atkiša jam savo kaktą pabučiuo

ti): — Sudiev, brangus tėtuši. Tu esi 
labai geras kada tu nori būti! (Ji iš
eina. Turauskas skambina varpelį.) 

Scena XII

"Pone”, 
pone”?

ištikro

nuleisk

Scena X 
(Ineina Turauskas) 

Turauskas: — Mano brangus pone, gėlės 
jau gatavos.... (

Premis: — Daugybės ačiū. (Abejotinai ro
dydamas į lentyną) Žiūrėkite tenai! 

Turauskas: — Meldžiu tamistos atleidimo! 
Premis: — Laišką pasiųsiu atsakymui. (Ir 

išbėga laukan.)
Turauskas (su nuostaba eina prie ugnia

vietės ir ima laišką): — Gerai, kas gi 
čia butų?....

Scena XI _• ą'

(Ineina Cecilija, po kairės, šalyj scenos.) 
Cecilija: — Tėve, aš visur tavęs jieškojau. 

Bet kur yra ponas Premis?
Turauskas: — Jis tik ką išėjo — štai jo 

laiškas rašytas man.
Cecilija: — Kas tai?
Turauskas: — Matai!
Cecilija: — Greit, skaityk!
Turauskas (atidaro laišką ir skaito): — 

“Pone, aš myliu jūsų dukterį — ne, aš 
ne....”

Cecilija: — Ką?
Turauskas (toliau tęsdamas): — “Aš die

vinu ją.”

(Ineina Gardauskas.)
Gardauskas: — Gerai, uošvi, dar ne gata- 

« vas? • '
Turauskas: — G-gatavas — kam?
Gardauskas: — Vykti į kleboniją. Skubėk! 
Turauskas: — Ak, taip, mano brangus sū

nau — norėj*au pasakyti, pone — bran
gus p'one — aš turiu parašęs tamistai 
laišką — svarbų laišką....

Gardauskas: — Vestuvėms karieta jau at
važiavo !

Turauskas: — Ar tamista ją jau užsakei? 
Gardauskas: — Matysite, tamista'. Aš ma

nau, ji žavėjanti.
Turauskas: — Bet tas laiškas kurį aš ta

mistai parašiau....
Gardauskas: — Aš ir tamistos nepamir

šau taipgi, uošvi Turauskai....
Turauskas: — Manęs?
Gardauskas (imdamas tabokinę iš kiše- 

niaus): — Štai tabokinė tamistai.
Turauskas: — Ką?
Gardauskas: — Originale Liudviko XV lai

kų.
(Bus daugiau)

“KADA IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME”
PRADEDANT su No. 11, per “Dirva” leisime garsaus Norvegų rašytojo 
1 Ibseno dramą “KADA IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME” (A. A. Tūlio 
vertimas). Kadangi ši drama nėra taip patogi lošimui kaip skaitymui, vi
si pasistengkit ją atidžiai sekti. Pirm dramos talpinimo, bus paties Ibseno 
biografija-gyvenimo aprašymas iš ko turėsite progos susipažinti su tuo gar
siu pasauliniu rašytoju. Toliau, “Dirva” turi raštų kitų garsių pasaulinių 
rašytojų. “Dirva” pirmutinė iš laikraščių Lietuvių tarpe gerais raštais!



DIRVA

KNUT HAMSUN ar kitos apielinkės neturi jdkių Bulgarija taip nubiednėjo kad 
savotii ypatybių kurios veiktų neturi iš ko palaikyti savo at- 

! ypatingai prieš kurią nors ligą.” 
Tuo žvilgsniu bus heprošalį 

(“šalčių”. Iš to galima lengvai I patarti tą patį ką prieš keletą 
matyti jog vartojimas čiepų pri- metų atgal žymus sveikatos mo- 
valo būti pritaikinta prie tam Rytojas yra pataręs: “Pavaik- 
tikrų atsitikimų kur nerandama | ščiok po valandėlę atvirame ore 
kokios nors įmatomos pačiame | du kartu dienoje; tas pridės 10 
kūne užsikrėtimo ligos perais I metų prie tavo amžiaus.

i priežasties.
Maišyti čiepai yra leidžiama j įr pats persitikrink.” 

po oda. Atsargumo delei Čiepų ■ (Iš Foreign Language Inf. Service) 
doza yra dalinama į penkis ar. 
šešis sykius. ‘"Tas reikalauja 5 
ar 6 sykių čiepijimo. Baigdami I 
paminėsime jog šie čiepai yra m- 

■ pasekmingai vartojama ne tik 
“šalčių” apsaugojimui bet ir gy
dymui.

SVEIKATOS SKYRIUSleidėją. Paskui jis ištraukė iš nunešiotos 
tarbelės didelį pundą rankraščio, kurio, ro
dės, gana butų padarymui knygos iš apie 
1,000 puslapių. Rankraštis Susidėjo iš po- 
pieros visokių didumų ir spalvų ir buvo 
tokiame pat padėjime kaip jo aprėdalai ir 
tarbelė. . . - >•

“Kaip jis gyveno Kopenhagene aš ne- kvėpavimo organus, sudaro ga- 
žinau; vienok, galima suprasti, jis tuoj ne- na svarbią ir didelę ekonominę 
teko pinigų; niekas jo rankraščio nepirko.
Manau leidėjai žinojo jog jis yra anarchis
tas., Jo padėjimas buvo desperatiškas.

•“ ‘Buk autorium ir. gyvenk palėpėje’ 
tapo literačiai teisingu jo atsitikime. Jis 
rado mažą vietelę palėpėj netoli St. Hans 
Torv (Šv. Jono Rinka) ir užmokėjo pasku
tinį savo skatiką už rendą; nieko neliko 
ant maisto. Jam reikėjo badauti. Gale 
kiekvienos dienos jis sužymėdavo ant po- 
pieros visus savo pergyventus jausmus ir 
patyrimus nuo bado. Diena iš dienos vidu-

(Iš The Dearborn Independent)
(Tąsa iš pereito num.)

Prof. Andersono Apipasakojimas
“IZRISTOFERAS JANSON turėjo pasi-

■ sekimo Minneapolyje ir tapo suorga
nizuota jam dar viena bažnyčia Madelia, 
Minnesotoj. Jis gaudavo daugiau darbo 
negu galėjo aprėpti ir jo bažnyčia augo. 
Jam reikėjo pagalbos. Jis taigi atrašė man 
prašydamas surasti tinkamą gabų mokinį 
Wisconsin© Unversitete kuri jis galėtų pri
rengti Unitarų kunigu. Neradau jokio tin
kamo, vienok ant mano rankų radosi Knut 
Hamsund. Aš užklausiau Hamsundo (jis 
vėliau numetė nu savo pavardės galo ‘d’) 
ar . jis nenorėtų .patapti Unitarų kunigu; 
Nemanau jog jis turėjo mažiausį suprati- pi . „
mą ką reiškė žodis ‘Unitaras’, vienok jis Į patyrimus nuo bado. Diena iš dienos vidų- 
atsakė jog" iš jo tikrai galės būti puikus I j*11 Is’ šauksmas duonos patapo garsesniu.

ČIEPAI IR PERSIŠALDYMAS j geistinų užsikrėtimų ir įvairių Į

Kontrolė taip vadinamųjų 
i “šalčių” ir visų, kitų užkrečia
mųjų ligų kurios paeina nuo 
persišaldymo, ir kurios paliečia

stovybių Viennoj, Varšavoj, Bu
dapešte ir Pragoj, taigi jas at
šaukė.

Kiek dienu jis prabuvo be maisto aš neži
nau; vienok jo rankraštis apėmė visus re
kordus jo kankinimąsi. Pagaliaus jis pa
rašė užvardį, didelėmis raidėmis žodį ‘Suit’ 
(Badas), Įsidėjo rankraštį į kišenių ir šiaip 
taip nuvyko. į miestą, kur kaip riabašninkas 
inėjo į leidėjo Haubergo spaustuvę ir pa
dėjo savo ‘Suit’ prieš ji. Hauberg nusiste
bėjo. Jis pažiurėjo į žodį ‘Suit’ ir Į pusiau 

Jis pagailėjo jo. 
Paėmęs rankraštį padavė redaktoriui pažy
maus, žurnalo “Ny Jord”, kurį jis išleidinė- 
jo, ir to pasekmė buvo kad Hamsun gavo 
gerą kainą už savo rankraštį. Jo 
pasirodė sekančioje žurnalo laidoje.

(Bus daugiau)

kunigas, ir jis panorėjo vykti ir gyventi 
su Jansonu Minneapolyje.

“Janson davė Hamsunui kasdien lekci
jas iš Unitariškos teologijos. Hamsun ta
po paskirtas mokytoju-Jansono bažnytinėj 
mokykloje nedėlidmis ir neužilgo jam buvo 
pavelyta užimti pamokslinyčią Minneapo
lyje kuomet Jąnson pats turėjo laikyti pa
maldas Madelia arba Hudson miesteliuose. 
Vieną sykį aš girdėjau Hamsuną sakant gyv3 vyr? prieš save, 
pamokslą, vienok turiu prisipažint jog aš 
neturėjau mažiausio supratimo apie ką jis 
kalbėjo.

“Hamsun buvo darbštus,-tačiau jo svei
kata pradėjo menkėti. Pavasaryje 1885 
m.'jam reikėjo net atsigulti lovon. Apie 
tą laiką aš apsilankiau 'Minneapolyje pirm | 
negu turėjau išvažiuoti kaipo ministeris įl 
Daniją. Atradau Hamsuną sergantį ir 
visai nusiminusį. Jis sakėsi man turįs 
džiovą ir nelikę jam jau daug laiko gyventi.

“Pasakiau jam jog jis nėra -taip ligo
nis kaip įsivaizdina, vienok jis nenorėjo 
kalbėti apie nieką kitą kaip tik apie mirtį. 
Jis sakė nei nesibijąs mirti; Vienatinis jo 
geismas buvo tik kaip nors sugryžti į Nor
vegiją ir būti palaidotu po Norvegijos že
me. Jeigu jis, priešingai jo įsitikinimo, dar 
atgautų sveikatą, jis pašvęstų likusias savo 
gyvenimo dienas platinimui Dievo 'karalys
tės tarp savo žmonių. Aš’surinkau užtek
tinai pinigų persiuntimui jo Norvegijoj:: 
Gavęs pinigus, jis tuoj leidosi kelionėn na
mon. Kuomet sugryžo Noryegijon, jo svei
katą greitai pasitaisė.”

“Ar tai buvo paskutinis sykis kuomet 
tamista girdėjai apie Hamsuną?” paklau
sta Profesoriaus Andersono kuomet jis su-' 
stojo savo pasakojimuose.

Senas mokslininkas nusišypsojo ir pa
sakė jog už dviejų metų Hamsun vėl buvo 
Suv. Valstijose ir dirbo ant ūkės Šiaurinė
je Dakotoj, taipgi rašinėjo laikraščiams ir 
paskiau dirbo kaipo konduktorius ant ark
liu traukiamo tramvajaus čhieagoj. Dr. 
Andrės Doe, vienas iš pažymesniųjų Nor
vegų gyventojų Chicagoj, atvaizdina Ham
suną tuo laiku kaipo “nieko nepaisantį”.. 
Arkliai traukė tramvajų, o Hamsun stovėp 
.damas užpakalyje ant platformos skaityda
vo knygas' — Aristotelį ir Thackeray. 'Jis 
užmiršdavo sulaikyti tramvajų ir išleisti 
pasažierius kur reikėjo, ir tankiai sustąda- 
vo viduryje storinių rietu išleidimui, ko
kios reumatiškos moteries. Kompanijai pa
duota skundas apie tai, ir Hamsun tapo 
paleistas. Jis vėl sugryžo Norvegijon.

“Aš mačiau Hamsuną vėl mano pąs- 
kiausiame atsilankyme Norvegijoj dar teb
esant Suvienytų Valstijų ministeriu”, tęsė 
Prof. Anderson. “Jis sakėsi turįs parašęs 
knygą ir vykstąs į Kopenhageną rasti jai

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 
Stabas; 4—Dievūs Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi. ......................... $1.00 
Ta pati- audimo apdarais ... ..... ........ $1.75

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

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosųotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai— 

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal ;
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa.' 1901, pusi. 826........ .

Baltoji Vergija .;......... ...... p. 118 
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 

ret H. Sanger, vertė J. Stropus..............
Barbora Ubrika, arba klibštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas ........ p. 219

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KUR BUS,PASILSĖTI
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raštas

(Iš musų tautos darželio)
“Mamuže mano, senoji mano, 

noriu saldaus miegelio.”
“Dukryte mano, jaunoji mano, 

eik Į naują klėtelę.”
’ “Mamuže mano, čia negaliu miegoti, 

miegužį išmiegoti;
“Žirgelis žvengia, strajužė skamba, 

čia negaliu miegoti.”.
“Dukryte mano, jaunoji mano, 

eik į rūtų darželį.”
" “Mamuže mano, čia negaliu miegoti, 

miegelio išmiegoti;
“Vėjučiai pučia, rūtelės linksta, 

čia negaliu miegoti.”
Ir štai atėjęs jaunas 'bernytis 

pagauna mane barti:
“Merguže mano, jaunoji mano,

-S negeisk saldaus miegelio?
“Išsimiegosi, mano mergyte, 

šventų dienų naktužę;
Atsiilsėsi; mano jaunoji, 

staklėse beausdama.”
'Rytojaus”, Tilžėj)(Iš

KAIP SENI YRA PINIGAI
TrustpLEVELANDE, The v Cleveland

’°’ Company, turi išstačius parodai ’įvai
rių 'amžių pinigus kokius tik galima buvo 
surasti. Nekurie pinigai yra net iš 5,000 
metų atgal ir nuo jų einant į musų laikus 
aiškiai matosi pinigo evoliucija. Kolekci
joj yra apie 30,000 įvairiausių pinigų.

Pradėjus su pirmu muštiniu pinigu, 
iš 800 metų prieš Kristų, pinigų mušimas 
susekama nepertraukiamai iki musų laikų 
įvairiausiuose pavidaluose. Kiti parodoje 
esą pinigai yra šimtų gimtais įvairiuose pa
vidaluose iš akmenukų' su įvairiais rašiniais 
ant jų, tabokos pagaliukų, kokius naudoja
ma pinigų vietoj pietinėse jūrėse, apie ku
riuos' Jack London plačiai aprašė, taipgi 
tame skaičiuje randasi čekiai su parašais 
pirmojo Suv. Valstijų Prezidento Washing- 
tono ir Linkolnd bei daugybė kitokių fi
nansinių keistybių.

Mažiausias muštinis, aukso pinigas iš 
Indijos, yra nedidesnis kaip špilkos galvu
tė ir yra keturių centų vertės; didžiausias 
yra Švedijos varinis, dešimties colių ketur
kampis, sveriąs .6 ir1 pusę svarų, vertės $4. 
Šioje parodoje išstatyta ir popieriniai pi
nigai buvę po 11 dolarių viename pojpįery- 

100 j.e — kalbos apie 11 dolarių viename nėra 
; juokai. Metalinių pinigų yra net iš Bibliš- 
kos gadynės, našlės skatikas, aukos skati- 

! Iroo saIta'I • iXr»4-oFyr4-o Ttmivma mmmi
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kas ir sekei; taipgi išstatyta įvairus pinigai 
iš tamsiųjų amžių, senovės Grekijos, por
tretiniai pinigai Kleopatros, paskui kiti 
skuriniai, iš sūrio daryti, stikliniai, nago, 
tabako, porcelio, akmens, gintaro, klaujo, 
ir visokių-visokiausių turinčių didelio žin
geidumo.

kliūtį, nekalbant jau apie tą 
jog daug gyvasčių prarandama 
per įvairius persišaldymus. Už- 
bėgimui panašiam piktui už 
akių, medicinoj nūdien vis dau
giau ir daugiau yra vartojama 
taip vadinamieji čiepai nuo per
sišaldymo, ar maišyti čiepai. | 
Turbūt neklysime pasakę jog 
maišyti čiepai yra vartojama 
daug sykių tankiau negu bile 
kokie kiti čiepai. Tam yra daug 
priežasčių ir čia nebandysime 
gilintis į smulkmenas.

Praeities laikų manymas ir 
tendencija įsivaizdinti jog per
šalimai yra neišvengiami menk
niekiai kurie beveik kiekvieną 
kankina žiemos laike, jau beverk 
baigia dilti iš musų atminties, 
šiandieną į peršalimą žiūrima 
kaipo į svarbią ekonominę ir 
sveikatos užduotį. Jau beveik 
visi žinome jog taip vadinamie
ji “šalčiai” laibai tankiai išsivys
to į labai sunkias ir beveik ne
išgydomas plaučių ligas. Tas 
žinojimas verčia mus būti la
biau rūpestingais ir, neužsendi- 
nant ligos, 'jieškoti medikalės 
pagalbos.

Kalbant siaurai ekonominiai, 
galima pasakyti jog laike šešių 
žiemos mėnesių pusė visų gy
ventojų persišaldo ir serga taip 
vadinamomis “šalčio” ligomis. 
Gi vienas penktadalis visų gy
ventojų yra priversta atgulti į 
lovą. Koks tai milžiniškas skai
čius bereikalingų ligonių ir kiek 
daug nuostolių 'tas padaro eko
nominiame gyvenime nesunku 
yra suprasti.

Iš to mes lengvai matom kaip 
svarbu yra tokie vaistai kurie 
apsaugoja žmogų nuo užsikrė
timo “šalčio” ligomis. Tokie ■ 
vaistai yra maišyti čiepai. Ge- ■ 
ri čiepai ir sumaningas jų pa
vartojimas beveik visuomet ap- ■ 
saugo nuo taip vadinamųjų 'šal
čio’ ligų. Bet kad pagaminimas 
čiepų daugumoje atvejų yra ne 
be klaidų todėl ir rezultatai ne 
visuomet yra užganėdinanti. ] 
Vienok yra didelė viltis jog i 
trumpoje ateityje bus galima ( 
apsisaugoti nuo “šalčio” pana- i 
šiaip kaip šiandien apsisaugo- ' 
jama nuo raupų, siltings uir ,^iy. > 
tų panašių ligų. Tas priklau
sys nuo galutino tobulumo mai
šytų čiepų

Kalbant 
rias ligas 
perdidelio 
met reikia turėti mintyje dvi į 
skirtingas rūšis ligonių. Prie • 
pirmos rūšies priklauso visi ku- ; 
niškai nusilpę žmonės, turintie- • 
ji palinkimą prie bile ligų. To- ; 
kių žmonių kraujas visai neturi ; 
spėkos kovoti prieš ligos perus. ! 
Jų kraujui trūksta taip vadina- ; 
mų prieš-nuodinių substancijų- 
antitoksinų ar kūno celių aks- 
tintojų kurie prasidėjus ligai 
paakstintų mušu celes pasiga
minti antitoksinų ir tokiu budu 
sunaikinti tuos nuodus kuriuos 
pagimdo ligos perai-bakterijos. 
Tokie žmonės neturi imuniteto- 
galės kovoti prieš ligų gaminto
jas bakterijas. Ir bile mažytis 
persišaldymas tuojau iššaukia 
pas juos įvairias ligas. Užbėg
ti tam už akių yra labai pasek- i 
mingai vartojama maišyti čie- ' 
pai. Kuomet čiepai yra įleidžia
ma į žmogaus kraują, jie aks
tiną musų kūno celes pasigamin
ti antitoksinų ir tokiu budu ap
saugo nuo tolimesnių užsikrėti
mų. Taip sakant, sustiprina 
musų kūną, kuris lengvai nuvei
kia ligas ir daugumoje atvejų 
visai netampa užkrėstu ligos pe- 
rais-bakteri  jomis.

Prie antros rūšies ligonių rei
kia priskaityti tokius žmones 
kurie turi didelius ir užkrėstus 
tonsilus, peraugusius adenoidus, 
šašavimus nosyje, pultekius iš 
ausų, nosies, 'kaulų ir, t. p. šie 
žmonės irgi prie mažiausių nu
šalimų apserga — “pagauna 
šaltį”. Bet čia vartojimas čie
pų visai nieko negelbės, kadangi 
pati ligos priežastis tupm nebus 
prašalinta, čia 'jau reikalinga 
gero chirurgo pagalbos. Išėmi
mas tonšilų ar prašalinimas ki
tokių nenormališkūmų tankiai 
apsaugo visam amžiui nuo ne-

Jei ne- 
I tiki į tai, pabandyk tą daryti

Chinijoj visiškai blogai: iž
de nėra pinigų, kabinetas netu
ri galvos, sumanymai užtraukti 
paskolų atmetama, taigi niekas 
ir premjeru neapsiima. Valdžia 
veik neturi ką veikti.

Dr. Med. J. T. Vitkus.

Klimatas ir Sveikata
šiame laike daugelio daktarų 

žmonės prašo patarti vietas ka
me klimatas butų tinkamiausis 
sveikatai, ypatingai tų kurie tu
ri silpnus plaučius. Ištikrųjų 
gi tokie patarimų . reikalavimai 
yra pamatuojama klaidingai su 
prastąja klimato role.

Senąją nuomonę link didelės 
klimato intekmės į sveikatą da
bar užima nauja nuomonė jog 
geras higieniškas užsilaikymas 
turi daugiau svarbos negu kli
matas. Mes dabar tikime kad 
permainų intekmė, pr ant gero 
ar ant blogo, daugiau paeina iš 
permainymo gyvenimo vietos, 
papročių, užsiėmimo; maisto ir 
socialių sąlygų, negu iš permai
nų klimato. Jei butų užtekti
nai suteikta tyro oro, gero mai
sto, but nesirūpinama tiek, .kiek 
reikia dirbama, pailsima, pasi
linksminama, pasimankštinama' 
ir išmiegama, daug kūno ar pro
to nesveikumo bus išgydyta.

Tiesa, klimatas turi intekmės 
teito kad jis paliečia musų kū
no patogumus; jis gali būti nuo
bodus, lietingas ir nesmagus, ar
ba skaistus, saulėtas, ir ūpo tei
kiantis; jis gali priversti mus 
būti per dieną viduje, arba gali 
skatinti mus praleisti kuodau- 
giausia laiko atvirame ore. Taip 
kaip vienas rašytojas nesenai 
yra pasakęs : “Klimatas gali im
ti svarbią dalį musų gydymosi 
bėgyje, tačiau klimatas vienos

Avon, N. Y., mokytoja, 45 
. amžiaus, apsivedę su savo 

: j klesos mokiniu', 19 m. amžiaus. 
. Abu pasilieka savo vietose ir da- 
Tbar: ji mokins, o jis lankys jos 
I klesą. ■ Mokytoja, turi penketą 
vaikų, vyriausias irgi yra moky
toju.

Visiems mat meilę galvas ap
suka—mokytiems ir prastiems.

Į PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenkų Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai 

OROPESA, ” ------ -- “
ORBITA 
ORDUNA . 
ARAGUAYA

Tiesiog į
Southampton ir Hamburg 
Visi kambariukai atskirai. 

Ekstra mokesčių nėra.
ROYAL MAIL 

STEAM PACKET COMPANY 
26 BROADWAY, NEW YORK 
arba vietinėse laivų agentūrose.

Kov. 17 Bal. 28 
K o v. 31 Geg. 12 
Bal. 14 Geg.26 
Bal. 22 
Cherbourg,

Kūdikiams

EAGLE BRAND
(.CONDENSED MILK)

Jeigu jūsų pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų 
kūdikis neauga ir verkia, tai vartokite Bordens 
Eagle Brand.

Sveikas Maistas

Išrišo tą klausimą del moterų per pasta
rąsias tris gentkartes ir daug daugiau
kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle 
Brand, negu kokį nors kitą tam. tikslui
sutaisytą maistą.

Pasiųskite aitą pagarsinimą j 
The Bordens Co„ "New York
ir gausite pilnus patarimus ir
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikių kūdikių knygą.

pagaminimo.
apie čiepus ir įvai- 
kurios išsivysto nuo 
persišaldymo, visuo-

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 daugelį tarmė pardavimui, vi
sokių, didelių ir mažų, geriausios že
mės su puikiais budinkais, didžiau- 
sais sodnais, gyvuliais, padargais ir 
.užsėtais laukais. Parduodu ant Jęn- 
gvo išmokėjimo. Del platesnių žinių 

I kreipkitės prie musų ir reikalaukit 
Fannų Katalogo. (H)

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

S LAIVAKORTĖS ATPIGO į 
į I Hamburgą $103.50 X
E J Liepoją .. $110.00 T
į I Piliavą-Karaliaučių $106.50 X 
r War Tax $5.00. J

• Pinigų Siuntimas Lietuvon že- X 
; miausiu kursu. Pinigus gauna T
• Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- X
; ke 25—30 dienų. ?

: P. MIKOLAINIS X
S3 Hudson Ave. + 

Brooklyn, New York t

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu; kur: važiu ojat-— 
Ji negaišinamai ateįs, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo d augiausi

Net ir mažyčiai žino, kad

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem Ir

VaUbaienkliB užreg. S. V. Pat. Ofise 

yra geriausia gyduole'visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai 1 Apti'ekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN

- PRANEŠIMAS

NEW YORK

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 dieną1 padedamus pinigus čionai.

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

MAIN OFFICE — 2ros Grindis;— HANNA BLDG.
Superior Skyrius St. Clair Skyrius
7909 Superior Avenue 2006 St. Clair Avenue
M. A. VINSON, Vedėjas P. MULIOLIS, Vedėjas
Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue
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KUR LINK MES 
KELIAUJAME?
(Vertė Metafizikas)

•CĖDINT lekiančiame traukinyje šalę 
dintis kūdikis klausia: “Kur tas trau

kinis važiuoja, tėveli?”
Žmogus nusijuoki iš kūdikio nežinės, 

keliaujančio be supratimo apie vietą kur 
jis atsiras toliau, ir pasitenkini kūdikio 
atsidavimu, jo užsiganėdinimu vykti tenai 
kur jo tėvas veda.

•Mes visi esam tokiais kūdikiais. Mes 
.geniame, gyvename ir mirštame ant le
kiančio traukinio, žemės, kurios kelionė 
jau prasitęsė šimtus milijonų metų. Ir 
mes neturime mažiausid* supratimo kurlink

Mes 
ku-

sė-

su
per 
Bė-

varbes- 
»erdaug 
oje pa- 
pasiilg- 
ją už- 

ojat'— 
ip dau- 
,vęs ra- 
netams 
inigais.

limybės būti 
ieną naktį; 
arba už 40c. 
atorijos.

mes vykstame ir koks musų likimas, 
vykstame lyg tai keno vedami, kaip 
dildai. .

Musų kelionė yra didis begalinis 
kuris. Persistatykit motiną einančią 
lauką, paskui ją lekiančius vaikučius,
ga jie ratu aplink ją ir tuo pačiu sykiu ei
na tolyn. Taip pat,yra su mumis. Dide
lė saulė yra musų motina, laukas yra erd
vė nubarstyta žvaigždėmis. Kūdikiai yra 
planetos, Žemė, Jupiteris, Saturnas, Mar
sas, etc., sukąsi aplink motiną saulę ir ke
liaują tolyn per erdves savo rundinose ke
lionėse.

Mes žinome jog musų saulė keliauja 
linkui didelės mėlynos žvaigždės Vega, ma
toma rudenio laiku viršuje galvos. Mes 
taipgi žinome jog musų saulė yra vienas 
mažas taškelis šviesos Pieno Kelyje (Pauk
ščių Kelyje), sudarytame iš milijonų sau
lių, su jų neapribotomis daugybėmis pla
netų, permažų kad butų galima matyti.

Retkarčiais ekspresiniame traukinyje 
važiuojant mes matome skraidžiojančią 
musę. Oras vagone- yra ramus/ Trūkis 
važiuoja penkiasdešimts mylių j valandą, 
vielok me§, nei musė, .nejaugiame vėjo. į

Musė net nei nežino kad traukinis va
žiuoja ir neturi nei menkiausio supratimo 
jog ji vyksta iš vieno miesto Į kitą. Mes 
neturime mažiausio supratimo kurlink mu
sų žemė keliauja. Ir ne taip senai atgal 
dar mes nežinojome jog žemė keliauja. Na
bagas Galileo buvo priverstas ant, kelių at
siklaupęs sakyti: “Aš pasmerkiu, atsižadu 
ir nupeikiu tokias herezijas”. Tos herezi- 
jos buvo jo išrodymas jog žemė sukasi.

1 Mes dabar žinome jog žemė keliauja— 
žinome koks jos kelias yra — aplinkui sau
lę. Mes žinome jog šaulė keliauja baisiu 
greitumu, traukdama ir mus su savimi, 
kuomet mes keliaujame aplinkui tą skaisčiiį 
žvaigždę, ir tai viskas ką mes žinome. .

Kodėl žemė tapo paleista suktis aplink 
saulę, kokis Newtono “pirmpradinis impul
sas” buvo kuris paleido žemę suktis, kaip 
mes čia atsiradome kaipo pasažieriai, kur 
mes nulipsime, ir kur mes vyksime kuomet 
nulipsime — apie tai visa mes nieko neži
nome. Palaimintas intikėjimas, įvairių ru
sių, patiekiama suraminančių religijų. Jos 
užtikrina mums ir pavaduoja mus nuo var
go tikrų apmąstymų, kam musų smegenįs 
mažai ir tikę.

Tuo tarpu mes vykstame toliau, tūks
tančiai iš musų miršta jums šitą beskaitant, 
tūkstančiai užgema. Tolybės yra tokios 
didelės, vykimas toks smarkus, jog musų 
mažiems protams viskas tas nieko nereiš-

kia. Kaip galėtų musė esanti vagone įsi- 
vaizdint galybę inžiną varančiųjų ratų? 
Kaip mes galime suprasti galybę kuri pa
laiko mus prijungus prie saulės, niekad ne
galint pasiliuosuoti, visados keliaujančius 
su ja, nors ji yra daugiau negu devynias- 
dešimts milijonų mylių nuo musų. Musų 
žemė sukasi sau palengva, vos po tūkstantį 
mylių į valandą, apsisukdama sykį į dvi
dešimts keturias valandas. Šviesa, žin- 
nešis nuo žvaigždės iki žvaigždės, aplekia 
aplink musų žemę septynis sykius į ma
žiau negu sekundą laiko.

Musų didėje kelionėje aplinkui saulę 
mes vykstame greičiau, pralėkdami netoli! 
šešis šimtus milijonų‘mylių į tris šimtus ir 
šešiasdešimts penkias dienas, suvirš negu! 
milijoną ir pusę mylių kas. dvidešimts ke
turios valandos.

Matydami musę vagone jus pasakot, 
“Tas vabalėlis nieko nežino apie traukinio 
kelionę, ir jis niekad negalės nieko apie tai 
žinoti, ar net mažiausią supratimą apie 
tai turėti.” Vienok to negalima sakyti apie 
žmogų. Jis yra beveik, bęf ne visai, toks 
nežinėlis kaip ta musė kaelink didelio trau
kinio žemės kuriame jis sukasi. Jis ži
no nors tiek jog žemė keliauja. Jis to ne
žinojo penki šimtai metų atgal. Jis gali 
pasvert šią žemę, ir išmatuot ją smulkme
niškai. Žmogus gali pasvert saulę. Vago
ne esanti musė negalėtų pasvert vagono 
arba lokomotivo. Musų galybė kolei kas 
nėra didelė, vienok musų neišvystytos ga
lės gal but nedpribotos, ant kiek musų ma
ži klausimai apie laiką ir erdvę ir likimą 
liečiasi.

(Bus daugiau)

VISUR REGIU TAVE
Žiemos šalto sniego varsose 
Kad žėri ant jo spinduliai 
Nublankusios saulės pietuose — 
Vaizdinas man tavo žvilgsniai.
Tarp medžių apnuogusių girioj, 
Kurie seniau puošės žaliai, 
Ar pievose esant plačiose, 
Kurios taip žydėjo gražiai —
Visur kur tik mintįs nešioja, 
Kur akįs tik gali nuvest, 
Tenai aš sutikt tave noriu, 
Tenai trokštu tave surast.
Ne vien tiktai vasaros grožė, 
Ar saulės gausi spinduliai 
Man primena tave, mergele, 
Akis kurios žavi giliai.
Gamta puikiai turi patvarkius, • 
Ir joję viskas yr’ gerai: 
Dienom’s, naktim’s, vasarą, žiemą 
Visvien jei kas myli tikrai.

Adonis.

Lietu viškai-Angliškas AngliS kai-Lietuviikas

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

, ANAIS LAIKAIS....
. Pūskite, vyrai, ragus 
Ir balnokite žirgus!
Rytoj auštant mes išjosim,, 
Lavonais laukus nuklosimi 
Pats Keistutis mūšį ves 
Kol šviesa dangaus užges!..'..

— Lik, brangioji, lik sveika!
Spaudžia jis tvirta ranka 
Ploną liemenį Birutės, 
Brangus karžygis, Keistutis.
— Karšta malda palydėk, 
Lauki manęs ir budėk.

Saulė teka, Lietuviai,
Musų brangus sentėviai, 
Geležimis apsitraukę, 
Kardus iš makšnų ištraukę 
Kerta, muša vis smarkiau !....’ 
Priešo jiegos. silpsta jau....

Ginklai-žvanga. Kur jisai, 
Karžygis mylimasai?.... 
Tenai priešo galvas skina 
Ir Tėvynės laisvę gina! 
Kardas jo rustus, baisus, 
Priešus gązdina visus!

Mūšio laukuose baisu, 
Apgalėjus suvisu.... 
Juodvarnis akis kapoja 
Priešo kurisai atjoja 
Kad pavergt. Laukų nemins.... 
Ir Keistutį atsimins!

A. Vaičiūnas.
(Iš “Rygos Balso”)

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

Vanago” klubo ir moterų skyriaus.
Kreicoriaus klausimas atmes-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

S
apsivtlimas

Kit’kart’ poetė rašė eiles, 
O jaunas svajus vis skaitė jas. 
Josios eilutės jam labai tiko 
Ir žingeidumas jįjį apniko 
Ją pamatyti: kaip ji išrodo? 
Nes jau svajoti jam nusibodo, 

j Apie ją nieko tikrai nežino, 
O jis poetę įsivaizdino 
Kaip nepaprasto sapno svajonę, 
Graži tur but ji, be abejonės. 

Į Taip puikiai moka eiles sutarti, 
| Juk tik dailumas dailągal tverti. 
Taip jaunas svajus manė sau 

vienas, .
Vargo, galvojo per dienų dienas, 
Kaip ją pasiekti, kaip pamatyti, 
Kaip tų svajonių nusikratyti?
Dangus padarė tokią malonę 
Kad išsipildė svajaus svajonė. 
Kaip ją pamatė nusistebėjo — 
Visos svajonės 
Ir kaip Adomas 

rojaus
Neatsižvelgiant
Tad’ manė: Tokia dangaus 

galybė —
Geriau svajonė ne tikrenybė.

Audra.

jo subirėjo, 
ištremt’s iš

žengė jo kojos.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Aud
ra pradėjo tankiau čia siausti — 
ir šį sykį atskleidžia mums la
pą iš tikrenybės. Kurie turit 
geras atmintis, atminsit jog ji 
čia ir pereitame nūm. rašė, bet 
prozoje, vaizdelį irgi tuo pačiu 
vardu, “Apsivilimas”. Tenai ji 
minėjo mergelę įsisvajojusią sa
vo gražuolį, kurį tik iš vardo te
žinojo ; dabar bernelį įsisvajo
jusį apie poetę kurią irgi jis tik 
iš vardo žinojo.

Ištiesų, kaip mes pamislija
me, mielaširdinga buvo gerb. 
Gamta kad apdovanojo žmogų 
tuo jog jis viską mintimis gali 
išversti sau ant gero. Tik pa
galvokime kokie nelaimingi bu
tų tie smertelni žmoneliai jeigu 
apie ką tik pamislytų, ką tk 
galvotų — viskas _tik niekai ir 
niekai, viskas tik šykštų ir ne
gražu. Ir pasijustų gyveną tarp 
baisenybių, nors tp^aplinkui juos 
nesirastų.

šitą dovaną gerb. Gamta sky
rus daugiausia jauniems sutvė
rimams kurie dar nėra pažinę 
gyvenimo ir kurie norėtų kad 
gyvenimas butų pagal jų sau 
nusipieštą paveikslą.

Mes žinome, vienok, daugybę 
žfnonių kutie viską ir geriausio 
ant blogo išverčia, ir niekad jie j 
nėpaganėdinti viskuo tuo kas 
apie juos yra.

Bet svajonė nėra tik jauniems 
vjeniems skirtą: ir senieji, ku
rie taip daug, gyvenimo kelių 
išbraidę, pasitenkina įsivaizdini*- 
mais ir svajais, kas priėjus prie 
tikrenybės jų džiaugsmą suardo 

jos

Lietuvis. — 
“Aš apskai- 
apie Kolum-

taip kaip anos mergelės iš 
generolo su stikline akia.

4*
Kolumbus buvo 

G. Lekšas rašo: 
čiau ‘Dirvos’ No. 5
bą kad jis buvęs žydas ar Ispa
nas, ale aš noriu pasakyti kad 
jis nebuvo nei žydas nei Ispa
nas, kaip aš žinau jis buvo tik
ras Lietuvis. Jis buvo kapito
nas ir jis nusiirė laivais nuo 
Klaipėdos krašto. Tą mano tė- 
vai tankiai pasakodavo, ir daug 
turėčiau prirašyti kaip jam ta 
kelionė išėjo, kad jį norėjo nu
skandinti jūrėse. Del laivo aš 
nieko negaliu pasakyti su keno 
laivu jis keliavo, gal ir su Is
panų. Aš esu iš šilokarčiamos 
kreizo, Prūsų Lietuvoj. Tęnai 
yra vienas Klumbis ar Klum-- 
bus, Lietuvis, turbut ainis ano 
garsiojo Kolumbo.”

Iš tikrų šaltinių išpilame vi
siems šio skyriaus skaitytojams 
ir poetams jog mes žadame ap- 
šaukt naują kontestą ir bus pa
skirta dovana “Kandidas”. Apie 
tai kada nors 
ta. Laukite.

vėliau bus praineš-

gerb. Advokatui.
Clevelandietis ,ra-

Atsakymas
Gerb. Senas 
šo: “Tamista klausi kur dingo 
vyčių batalijonas ką Barbora 
suorganizavo, ir sakai nori ten 
prigulėti. Turiu tiesą sakyti, 
tas batalijonas pavirto į varla- 
mušių armiją. Norint prie tos

Asilo ar prie gerb.
Klapčiuko kuris.“Vanagą” spau
sdinant nors mašinas pašmeruo- Į ta, nes jis po senovei pasirodė 
ja, — ten gausi visas informa
cijas. Bet turi būti gerai ap
sipažinęs su darymu “naminės”, 
turi mokėt rašyt melagingas ko
respondencijas į “D-ką” ir “G- 
są”, turi mokėt gerai žmonėms 
už sprandų čiupinėt ir turi mo
kėt kelti lemtus visuomeniškuo
se susirinkimuse; taip pat turi 
but gabus prie tvėrimo naujų 
parapijų, labiausia turi mokėt 
kosėti laike varlamušių daina
vimo. Tą viską kvotimą išlai
kęs gausi nuo vyriausio štabs
kapitono .medalį ir Slaptos Var- 
lamūšių Komisijos titulą.”

4/
Gerb. A. Praškevičius (viet.) 

nesutinka su daktarų skelbimu 
jog žmoguje yra keletas galionų 
vandens, ir jis pasiryžęs padaryt 
pilną investigaciją apie jų teo
rijos teisingumą.

“Visos žuvis negali būti vie
nodo didumo, sakysim visos po 
šešias pėdas ilgio.- Tada visos 
jos turėtų išdvėst” — sako gerb. 
Bartoševičius (vietinis).

Baisus vyčių “diktatoriui” 
trobelis. Gerb. Flar. Tiesiano- 
sis, vyčių diktatorius, Cleveland, 
Oho, ir slaptos Komisijos narys, 
pateko šaltojon . su visa savo 
“munšainės” laboratorija. Dabar 
vyčiai atąidurė dideliame nusi
minime. Gailą, labai gaila. Jis 
bėgiojo po draugijas ir įnėšinė- 
jo skundus ant nekuriu narių 
kad tiex pėtnyčioje “vynerius” 
valgą. Bet vargšas nei nepasi
juto kaip policmanas su dešra 
rankoje atėjo ,į jo “munšainės” 
“laboratoriją” ir Bu visa “dis- 
tilatura” išsivežė jį į belangę 
ir dar ta pačia dešra šonus 
daužė. Dabar vargšas pats 
žino kas čia pasidarė. -Mat, 
kask kitam duobės, nes pats
Ii jon inpulti, J— sako priežodis. 
Gi ranka ranką prausia kad abi 
butų baltos, — iš kitos pusės 
sakoma. * Su valdžia nei pats ne 
koks ponas, gavai apdaužyt, ir 
dar nežinia kokia kpnkliuzija 
bus.
kito akyj pamato ir krislą, bet 
savoje nemato rąsto. Dabar 
gerb. Asilas dar gali į “Dar-ką” 
parašyti apie tokį nusidėjimą.

Vyručiai, jeigu jau tokiu už
darbiavimu užsiimat tai matyt 
prie ko. priėjot.

Vyčių šulas.

ap- 
ne- 
ne- 
ga-

Bėda su žmonėmis kurie

Klausimąs: Iš ko mes galė
tume gauti kiaušinių jeigu viš
tų nebūtų?

Atsakymas bus kitame num.
4/
Moterų “Mažiau-

Klu-
Clevelando

Kalbėk-Daugiau-KIausyk’ 
bas negauna naujų narių, ir vi
sos senosios narės pradėjo bruz
dėjimą pakeisti savo klubo var
dą. Tas pasekmingai pervary
ta metiniame susirinkime.

Clevelando Blaivininkų 
bas metiniame susirinkime 
no diplomus gabiausiems savo 
nariems kurie išmoko pasęk- 
mingiausia padaryti 100° na
minę. Klubo pirmininku išrin
kta Sebastijonas šlapskus, tu
rįs rekordą 17 sykių patekimo į 
belangę už pasigėrimu 1921 me
tų bėgyje.

Eina kalbos už įvedimą prie

naudingas.

I daryti kitam to kas pačiam ne
miela.

Ir priėjome prie išvedimo to: 
visu laiku visi užsiėmė tobulini
mu tiktai daiktų, patįs pasilik
dami tokioj tamsybėj jog įsi
vaizdino esą tobuliausiais.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai. .

pa- 
vi-
au-

Mes buvome automobiliu 
Irodoje ir matėme daugybes 
i šokių paskiausių išdirbinių 
tomobilių. Sale naujųjų buvo
vienas senas, užsilikęs iš pab'ai- 
gos pereito šimtmečio, parody- Supykę ant “Dirvos”, Cleve- 
mui kokie tada buvo automobi- lando varlamušiai užsimąnė su- 
liai daroma kaip tik jie prasi- tvert

įdėjo. Iš senojo ir naujųjų pa- Ūži
tėmijome koks baisus progre

sas padaryta ir kokia juokinga 
trumpos praeities liekana tas 
senas padargas buvo.

Paskui mes žiūrėjome j žmo
nes ir supratome kaip lėtai jie 
tobulinasi ir kiek tūkstančių 
metų praėjo iki jie išmoko at
skirt nors dalimai gerą nuo blo
go, ir dar dabar nesimokina ne-

: naują parapiją.
i Užpykę dar daugiau ant “Dir
vos”, jie dabartinės parapijos 
iždininką savo laikraščiuose mu
lu išvadina.

O kai dar labiau užpyks, jie 
patįs nusiskandins toj pačioj 
baloj kurioj tyko varlių iššo
kant, — rašo S. J. M. (vietinis).

Kurie nenorit prenumera
tos už “Dirvą” mokėt $2 

skaitykit pusi. 1-mą

. MOKYTOJA 
SAKO

savo mokiniams mokykloje kad jie valyty savo 
dantis kas rytas, dėlei geresnio pasisekimo mok
sle. Geri dantis reiškia geresnį tnaisto su kram
tymą, geresnę sveikatą, geresnį žaidimą ir darbą. 
Tėvai gali prigelbėti mokytojoms.
Nupirkit triubelę COLGATE’S. Pridaboki t kad 
vaikai valyty juo savo dantis du kartu į dieną— 
ryte ir einant gulti. Didelės mieros Jr i ube lės 
kainuoja 25 centai.

50c
40c
30c
50c

4-rių aktų tragiška drama. Lošime dalyvauja 
50c

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS
LABAI GRAŽUS SCENAI VEIKALAS

"DVI SESERĮ*
5 moteris ir 11 vyrų. Knygutės kaina ..................................

Taipgi čia galima gauti ir kitokių teatrališkų knygelių 
Graži Mageliona — Keturių aktų melodrama, ..............
Pavogtas Kūdikis — 3 aktų tragedija ..........................
Kunigas -Macochas. n— 4 aktų tragedija ............
Motinos širdis — 4 aktų drama.............................. r.

Užsakymus siųskit rašydami šiuo adresu:
M. DUNDULIENĖ

1258 N. Wood Street
ix

Chicago, Ill.

Iš

j/jWAWAVZAVAVAVAVAVAWAVA\WAVAVAV.WV>

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

TIESIOG I KLAIPĖDĄ
New Yorko į Klaipėdą Ekskursija laivu 

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

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS Agentūra
468 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Klu- 
dali-

KAUNO
KRAUTUVĖ

F' REKORDAI ATPIGO! <1 
1U’ Visi 10-coliniai Abiem 4? • 
£ - pusėm Rekordai. .75c

BeUi

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.

j armijos prigulėti reikia kreiptis'4; i 
'prie “munšaino” varytojo gerb.



APIE LIETUVOS PINIGUS
“Journal of The American 

Bankers Association”, už Vasa
rį, 1922, patalpino gan gyvą 
straipsnį apie planuojamąją Lie
tuvos valiutą paremtą Ameri
kos dolariais.

Straipsnis, matoma, yra para
šyta remiantis buv. S. V. Ko- 
misionieriaus p. Graves (ir pas-l 

' kui — Gades) rekomendacijo-1 
mis duotomis S. Valstijų val
džiai.

čia paduodame tą straipsnį 
“Dirvos” skaitytojų informaci
jai:

“Vokietija, užėmusi Lietuvą 
1915 m., įvedė Lietuvoje, kaipo 
tegalį pinigą, ost-markę, ir ji 
ikišiol yra dar maino įrankis. 
Ji yra tokios pat vertės kaip ir 
reichs-markė; bent prekyboje 
nėra praktinio skirtumo.

Išviso, kaip Britai apskaitliuo- 
ja, išleista buvo 1,200,000,000 
ost-markių; ne visos jos buvo 
paskirta tiktai Lietuvai; jos bu
vo vartojama visose užimtose 
buv. Rusijos vietose. Dabar Lie
tuvoje yra vartionėje apie 800,- 
000,000 ost-markių. Prie jų yra 
dar apivartoje bent 200,000,000 
reichs-markių.

Pasiliuosuos nuo Vokietijos
Dabar Lietuvoje rūpinamos 

įsteigti sava valiuta ir tuo bu
riu pasiliuosuoti nuo nuostolių 
kokius neša nupuolęs Vokietijos 
pinigų kursas. Tarp planų ku
rie buvo pasiūlyta, kaip prane
šama Prekybos Komisionieriaus 
Graves raporte, yra suihanymas 
paremti naujoji valiuta Ameri
kos dolariais. šitos valiutos už
sienių maino vertė, kaip plano 
sumanytojų tikimos, bus nusta
toma dolario maino kursu. Pir
moji naujųjų pinigų laida, — 
vardo dar nenustatytą, — bus 
panaudota išpirkimui ost-mar
kių; numatoma kad tam tikslui 
reiksią išleisti bent bilijonas 
vienatų, lygių vienam centui.

Naujosios valiutos plano dalis 
l yra steigimas emisijos banko, 

privatinės įstaigos, tačiaus val
džios kontroliuojamos, su kapi
talu $5,000,000 (du trečdaliu 
kapitalo sudeda Lietuva, vieną 
trečdalį kapitalo gaunama iš už
sienių) ; toks bankas turės emi
sijos monopolį, diskontuos ko
mercijos vertybės popierius ir 
atlikinės valstybės banko funk
cijas. Dabar beveik visas dis
konto biznis eina Vokietijon. 

' ' Kadangi ost-markė ir Vokietijos 
- markė yra legalis pinigas, tat 

■ ir visas kraštas, komercijos žvil-

gsniu, yra visai priklausomas 
nuo Vokietijos kuri nedaug pa
ramos tegali duoti naujai vals
tybei. Beveik visiškai negali
ma pirkti medegos ir prekių iš 
kitų šalių ačiū labai žemam 
markės kursui.

Britų riportas paduoda se
kančius skaitmenis apie Lietu
vos bankus kaip jie veikė pirm 
karės:
Tautiniai Bankai

“1913 m. pabaigoje Suvalkų, 
Gardino, Vilniaus ir Kauno rė- 
dybose buvo 451 valstybės ir 
803 privatiniai bankai, su pa
matiniu kapitalu 27,800,000 ru
blių. Indėlių (depozitų) juose 
buvo, apskritai imant, 144,000,- 
000 rublių; diskonto vekselių į 
metus būdavo 32,300,000 rub
lių ; debenturų 
rublių;
rublių; 
rublių; 
000,000

Apie

Krašto Resursai
Nebus prošalį trumpai pami- 

I nėjus čia kai kurie svarbiausie
ji veiksniai Lietuvos gyvenime 
ir jos turtai.

1922 m. (ar 1921 ? — V. K. 
R.) valstybės išlaidos, kaip pa
rodo oficialė sąmata, siekė 886,- 
000,000 ost-markių; pajamų bus 
673,000,000; liks deficito apie 
213,000,000 ost-markių. Vyriau
si išlaidų pozicija — tai 458,- 
000,000 ost-markių, arba suvirš 
50 nuošimtis visų pajamų,—ar
mijos išlaikymui. Finansų Mi- 
nisteris yra prižadėjęs rimtai 
rūpintis susiaurinti išlaidas mi
litarisms tikslams.

Lietuva 1914 m. turėjo gyven
tojų apie 2,400,000, kaip rodo 
Rusijos statistika. Ačiū karei 
ir priverstinai emigracijai, kaip 
apskaitliuojama, gyventojų da
bar yra gal 2,000.000. Valsty
bės sienos dar nėra galutinai nu
statyta; buvusioje Rusijos Lie
tuvoje yra keturios sienos, ku
rių plotas labai skiriasi viens 
nuo kito-

Lietuva yra žemdirbių kraš
tas, tat nuo' karės ne taip labai 
nukentėjo kaip kiti jos kaimy
nai prie Baltiko, turėję kapita-Įrininkams— 30 nuošimčių; val-

168,000,000 
paskolų — 42,000,000 
net pelno — 4,000,000 
visas balansas — 407,- 
rublių.”
dabartinį bankų biznį 

prekybos komisionierius J. 
Gade, savo raporte iš kovo 
d., 1920 m., šitaip sako:

“Dabar, praktiniai imant, 
ra bankų biznio Lietuvoje. Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko operacijos — tai tik pi
niginės perlaidos.

“Lietuvos Ūkio Banko Kau
ne pamatinis kapitalas siekia 
2,000,000 markių, iš kurio 1 d. 
sausio, 1920 m., pusė tik buvo 
sumokėta. Vedėjas ir stambiau- 
sis dalininkas pirma turėjo ma
žą bankinę kontorą Petrograde. 
Banko tikslas yra finansuoti že
mės ūkį ir pramonę. Dabar jo 
operacijos — tai tik mainymas 
pinigų.”

žemė Lietuvoje yra šitaip 
valdoma: valstiečiams priklauso 
51.8 nuošimtis visos‘žemės; dva-

ūkininkai turi parduoti savo li
nus valdžios agentams, žino
ma, ūkininkams tas nepatinka, 
ypatingai jei jiems mokama už 
linus ne pinigais bet valstybės 
kvitais. Taigi daug ■linų, kaip 
sakoma, yra užslepiama nuo val
džios agentų, ir slapta parduo
dama šiaip pirkliams, kurie 
šmugeliuoja linus į Vokietiją.

1919 m. linų derliui parduoti 
valdžia sudarė kontraktą su 
Londono bankų grupe (Metai 
and Chemical Bank); ta gru
pė, kaipo komisinis agentas, ap
siėmė parduoti linus Už augš- 
čiausią kainą ir už tai gauna 5 
nuošimčius komiso.” ■

listinę pramonę kuri prješo bu
vo išdraskyta. (Lietuvoje pra
monė, kurią sudaro nedideli fab
rikai ir dirbtuvės, yra dar per
eiginiame laipsnyje iš amato į 
kapitalistinę enterprizą.) Jos 
prekyba pasitenkina prekiavi
mu žaliaja medega.

Krašto turtus sudaro girios 
(be abejonės, tai didžiausis tur
tas, — girios auga ant milži
niškų plotų) ir žemdirbystės 
produktai >— javai, bulvės, linai 
ir galvijai.

Prekybos Komisionierius Ga
de pereitais metais raportavo 
kad ūkio industrija, k. t. odų 
apdirbimo dirbtuvės, malūnai, 
lentpjūvės, pieninės, ir tt., vi
siškai netekę karės metu įran
kių ir mašinų, užpernai nedir
bo ; tačiaus, nežiūrint didelių 
nuostolių kokius pakėlė kaimie
čiai ir dvarininkai, abi kliasi 
kantriai trusiasi ir rūpinasi at
statyti savo ukius. Jiems trūk
sta arklių ir galvijų, mašinų ir 
ūkio įrankių.

aiškino ir kurios draugijos pri
sidėjo prie šios šventės apvaik- 
ščiojimo. Antras kalbėjo Adv. 
Lukša Angliškai; jis nurodė rei
kalingumą ragint kad Suv. Val
stijos pripažintų Lietuvą, taipgi 
jis turėjo pagaminęs tam tinka
mą rezoliuciją, kurią žmonės 
vienbalsiai priėmė.
pasiųsta Prez. Hardingui, Sena
toriui Lodge ir Penn. užsienių 
reikalų vedėjui Porter, prie to 
nusiųsta kopija Lietuvos Atsto- 
vybėn ir j Lietuviškus bei Ame
rikoniškus laikraščius. Toliau 
kalbėjo Kun. M. Zvalionis, gana 
gyvoje savo kalboj nurodinėjo 
Lietuvos praeitį, jos pavergimą 
ir pagaliaus, keturi metai at
gal, apsiskelbimą Laisva Respu
blika. Priminė taipgi tą kad 
mes turime budėt idant ta mums 
taip brangi neprigulmybė vėl 
nebūtų atimta, ir dabotils nuo 
tokių valdininkų kurie už dola- 
rį gatavi viską padaryt — kada 
jie po savo jungu vėl Lietuvos 
nepavergtų.

Toliau buvo rinkta aukos, vi
so sudėta $131.25.

Kun. M. Zvalionis dar kalbėjo

čiutė; Levutė — V. Gurevičiū
tė; šampanas — F. Maisiejus; 
Muzikantas — J. šermukšnis. 
Prie to, buvo antru kartu per. 
statyta tragedija “Sosto Aki
vaizdoje”. Lošė: Karalius—S. 
Petrauskas; Sūnūs — P. Seikis; 
Bugina — M. Kivinskiutė; Tar
nai— S. Tarvidas, F. Maisiejus,

PITTSBURG, PA.
Lietuvos Neprigulmybės šven

tė. Sausio 4 d. Sandaros 36-ta 
kuopa pakėlė klausimą apvaik- 
ščiojimo keturių metų Lietuvos 
neprigulmybės sukaktuvių, tam 
likos išrinkta komisija ir ji ėmė
si rengimo. Pirmiausia kreipė
si prie L. M. D. kad ji paimtų 
tame vadovaujančią rolę, ka
dangi ji turi savo salę. Bet L. 
M. D. metiniame susirinkime, 
sausio 8 d., taip užsitęsė rapor
tai ir valdybos rinkimai kad jo
kių naujų reikalų nebuvo gali
ma pakelti, tada Sandariečiai 
kreipės artimiausin parapijos 
susirinkiman, kuris sumanymą 
priėmė ir nuo savęs išrinko pen
kis atstovus. Sudarius bendrą 
komitetą, nutarta užkviest vi
sas Pittsburgo draugijas daly
vavimui ir prisiuntimui savo 
įgaliotinių galutinam sutvarky
mui iškilmės. Atstovai vasario 
13 d. pasirodė nuo šių draugijų: 
A. L. T. Sandaros 36 kuopos; 
Liet. Mokslo Draugijos; Liet. 
Piliečių Kluboi^Norbuto Klubo; 
D. L. K. Gedimino Draugijos; 
L. Moterų Kursų Klubo; A. P.

ŽI
Lenką 
Vilniai 
Washing 

ta). — Vili 
nietis” žini 
Lenkų vali 
niaus save 
ir Vidaus 
direktorių 
tuvių-Gudų 
čiau Lenkų 
rorizuoja I 
taip pat kai 
čia Lietuvi 
syti prašyi 
Lenkijos, 
tremtųjų 1 
grąsina išl 
ištrėmimu 
nyse Lenkų 
du gimnaz: 
pat Lenkai 
gijoje dajrė

Iš Vilniai 
kim 

(Washingtc 
PARINGYS

Rinkimų 
ryta iš vieti 
riams buvo 
didelėmis 
ateiti sausi 
Atvykę im 
komisijų su 
cininkais si 
patiems koi 
suoti. Kon 
mi metė ko 
Daugiau L 
atėjo. Bals 
kadangi jų 
savimų buv 
A. Bukausl 
duktorius R 
Šeimyna. 1 A 
tė iškart še 
atėjo viena 
bute, instru 
tė balsuoti, 
kiolika balsi 

šeštą vali 
Daugėliškio 
pe, jis parai 
mesnius sod 
si eitų, balsi]

Pasibaigui 
apie 10 vai. 
Degutiškės 
lagėnų,- abi 
nors nei viei 
jos nėpriklai 
kti konvert 
antspaudą, i 
kui pareišku 
iš švenčioni 
turfs balsus 
ir pažymėti 
poneliai atsa 
kontroliuoti 
nis. Taip

Rezoliucija
S. Raudonis; Galiūnai — J. Vir- E 
bickas, E. Pauražas; Kalvis | 
F. Gilius; Kriaučius — J. Ko- Į 
žinąs; Daktaras — P. Gilius; t- 
Morkus — J. šermukšnis; jo I 
žmona — E. Pisuckienė. Ak- I 
toriai savo užduotis atliko ga
na gerai, publika buvo pilnai I 
užganėdinta. Pertraukoj Milda 
Virbickiutė paskambino pianu; I 
Viktorija Varašiukė pošoko; ji į 
matyt turi gabumus ant klasiš- Į 
kų šokių, ir kad daugiau pasila- į 
vintų butų puiki šokikė. Vir- į 
bickiutė yra 11 m. amžiaus, o I 
Varašiukė 12 m.

Birutės maišytas choras au- I 
dainavo aštuonias daineles; del 
stokos laiko nedainavo nei vie- i 
ni vyrai, nei merginos paskirai, L 
nors buvo taip garsinta. Tik ne- R 
geras oras pasitaikė, nes pava- . 
karėj pradėjo lyt, per ką be abe- I 
jo daugelis žmonių susilankė I 
nuo atsilankymo;-bet vis buvo I 
pora šimtų žmonių, ir visi buvo 
vakaru patbnkinti.
^Vasario 19 d. J. L. Senulis • 

nuėmė paveikslus visų kurie tik F 
susirinko prie L. M. D. namo, Į 
atminčiai keturių metų sukak- L 
tuvių Lietuvos Nepriklausom;- F 
bės. Ant paveikslo susirinko t. 
gana daug žmonių! buvo ant vi- ft 
sų langų prigulusių, ir abi prie- į 
gonkės buvo žmonėmis užsigru- į 
dusios.

B. Choro Reporteris. į _

rašo
Ban-

Tiek apie šį reikalą 
"Journal of the American 
kers Association”, žinoma, skai
tmens ir faktai yra sentelėję ir 
kai kurie neatatinka teisybei 
(pav. gyventojų skaičius), bet 
visgi gera kad paduodama in- 

i- formacijų finansiniam Amerikos 
! naannliiii I

A. 
31

ne

pasauliui.
Prie progos reikia paminėti 

kad nuo to laiko kaip p. Gade 
skelbė savo raportą įvyko per-
mainų Lietuvos bankų .biznyje. L. A. 4 kuopos; A. P. L. A. 7 kitu atveju. Nuo 10 vai. vaka- 

šitiek ban- kuopos; A. P. L. A. 8 kuopos;

stybei 13.7 nuošimčių. Pirma 
žmonės gyveno komunaliais kai
mais, bet dabar jau kaimiečiai 
skirstosi į vienasėdžius.

Sunku yra žmonėms atsikra
tyti nuo senovės papročių ir 
prietarų kuriuose jie gimė ir 
užaugo, taigi ir matome kad vi
sa eksporto prekyba yra val
džios kontroliuojama, — ji duo
da leidimus šiaip asmenims ir 
prekybos firmoms. Nevalia nie
ko išvežti iš krašto be valdžios 
leidimo; leidimą duodant, val
džia sprendžia ar išmintinga yra 
duoti leidimas eksportuoti pre
kę, ar — jos opinijoje — pre
kės gaunamos iŠ užsienių už iš
vežamąsias padaugins krašto 
gerbūvį, ar ne. Importas nėra 
visiškai kontroliuojama, nors 
įvežimas prabingties (luxury) 
dalykų nėra reipiama. Linai ir 
grudai —- tai svarbiausi išveža
mieji j užsienius produktai. Ek
sportas linų yrą valdžios mono
polis; delei tos sąlygos nusta
toma yra maksimum kaina, ir

Columbia Rekordai
PARSIDUODA PO

75Visi 10 Coliniai
Abiem Pusėm
Columbia Rekordai

Atpigo
VISI KURIE TURIT “DIRVOS” KRAUTUVES 
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 Metų 
“Dirvos” Rekordų Katalogų — DYKAI ::

Su užsakymais siųskit ir pinigus adresu:

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

Dabar Lietuvoje yra 
kų:

1. — Liet. Prekybos ir Pra- draugijos tam tikslui skyrė są
monės Bankas, su 14 skyrių.

2. — Lietuvos Ūkio Bankas.
3. — Lietuvos Kredito Ban

kas, suorganizuotas iniciativa ir 
kapitalais Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės; turi skyrių Panevė
žyje.

4. — Komercijos Bankas (žy
dų).

5. — Tarptautinis bankas, su
organizuotas Amerikos Preky
bos Bendrovės (American Sales 
Corporation).

6. — Koperatyvų Bankas.
Dabar organizuojama Valstie

čių Bankas, kurio priešakyj bus 
M. Sleževičius, J. Vileišis ir kiti 
tos srovės žmonės.

Apie Lietuvos žemės Banką, 
kuriam kapitalą rinko Ameriko
je Kun. Jonas žilius (dabar at
sakomuoju to sumanymo direk
torium Amerikoje yra Kun. N. 
Petkus, Brooklyn, N. Y.) nieko 
negirdėti, ir jo, tur būti, jau ne
beįsteigs, nes ir pinigų jau ne
beliko, kaip skelbiama laikraš
čiuose.

' Teisybę sako p. Gedes kad 
Lietuvos bankų biznis, buvo tik 
piniginės perlaidos iš Amerikos. 
Lietuvos ūkiai ir prekyba dar 
negauna reikalingų kreditų iš 
Lietuvos bankų.

Klausime savo valiutos Lietu
voje — mes abejojame begu ji 
bus paremta Amerikos dolariais.1 
Greičiausia-ji remsis Anglijos 
sterlingu, — Anglija turi daug 
daugiau intakos Lietuvoje ne 
kaip Amerika.. Jei taip bus tai 
bus pačių Amerikos LietuVių 
kaltė: jie, gryždami Lietuvon su 
dolariais, nemokėjo sukurti Lie
tuvoje intakingo kavo finansi
nio centro kurs duotų dolariui 
pirmybę.

V. K. Račkauskas.

re prasidėjo balius, žmonės
iš v. Jono Draugystės. Nekurios buvo viskuo labai patenkinti, 
rlroll'Oriirva fftrn tiValni abvrp o/^iti niaiAmėširdingai tariam ačiū visiems 

aukotojams ir p ris idė j usiemsvo aukas, viso sudėta $35.
Visi draugijų atstovai, vasa- prie surengimo bei pagražinimo 

rio 13 d., užgyrė pirmiausia iš-j to vakaro, Birutės Chorui ir jo 
rinktą komitetą ir nutarė pa-1 vedėjui, ir visiems kitiems.
minėjimo dienoje rinkt aukas Vasario 19 d., nedėlioj, prie 
Vilniaus atvadavimo Komitetui; L. M. D- namo nutraukta visų 
apart Lietuvių kalbėtojų, nutar
ta kviest ir Anglų, kokį politi
kierių, jei bus galima.

Vasario 16 d., ant 7 vai. Va
kare, svetainė jau beveik kupi
na žmonių. Pirmiausia grajo

I orkestras. Komiteto pirminin
kas E. Pauražas paaiškino ka
me -šio vakaro svarba ir kam jis 
surengta, ir pakvietė Birutės 
Chorą, vedamą J. L. Senulio, su- 

I dainuot. Choras sudainavo ke
turias daineles pritaikintas tam 
vakarui; ypač 
sirinkusiems 
tautiški rubai, 
rutietėms.

Ineinant publikai į salę, L. M. 
K. Klubo narės priseginėjo žen
klelius kurių rengėjai buvo par
sitraukę iš Lietuvos Misijos, ir 
taipgi turėta Lietuviškų vėlia- 
vukių. Tos pačios moterįs prieš 
šventę išpuošė L. M. D. salę.

Antras perstatyta kalbėti J. 
Virbickas, rengimo komisijos 
sekretorius; jis paaiškino jog 
kalbėt negalės Dr. Vėberis nes 
jo žmona labai susirgo. J. K. 
Mažiukna irgi negali pribut, nes 
jis pats susirgo. Jis taip pat pa-

atsilanki tįsių Lietuvių paveiks
lai 4 metų neprigulmybės atmi
nimui. Juozas Virbickas.

gražų įspūdį su
darė Birutiečių 
Garbė už tai Bi

CLEVELAND ACCORDION 
S C H O O L 

HllUlUllUlUllUlUiUl Diioda lekcijas ant I 
CliHlIiWVliVilJll akkordiono (piano 1 

ar chromatiška ai- L 
stema klevišų) ir E 
išmokina greitai ir F 
teisingai. Geriau- f 

qJJiwWiWMMBy1 ? sj metodai. Clere- I' 
lando Akkordiona į 

Klubo raštinė. Pristato muziką viso- į 
kiemą reikalams. Akkordionai par- t 
duodama žemiausiom kainom, taipgi f 
perkama ir apmainoma.

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL Tony Carro, Mgr. i 
. 1410 ST. CLAIR AVENUE 

CLEVELAND, OHIO

■■■
Birutės Choro koncertas. Va

sario 18 d. L. M. D. name atsi
buvo Birutės Choro koncertas; 
buvo sulošta ir komedija “Meilė
— Visų Ligų Gydytoja”, iš ku
rios publika gana prisijuokė. 
Aktoriai buvo: Skupuolis — V. 
Plaušinis; Jonas — P. Seikis; 
Daugalius ir Daktaras — J. 
Kuizinas; Auksius ir Notaras — 
E. Pauražas; Daktarai — P. Gi
lius, K. Rusinas ir J. Virbickas; 
Saladžius — P. Gilius; Selima— 
M. Bosyte; Onytė — M. Gurevi-

_______________________
J A. BARTKUS —• Lietuvis Fotografas 
M Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių, 
H Amerikoje. Traukia gražiausius vestuvių gru- 
h pių ir pavienių paveikslus. Eina j namus nu- 
ĮĮ imti visokius paveikslus. Paspottams traukia 
n paveikslus dieną ir vakare. Kurie turi paveik- 
J sius iš Lietuvos ir nori padidint, padarau ar- 
M tistiškai gražius ir sudedu i grupes jei to 
h reikalaujhma. Turiu daugybę rėmų. 1 Už vi- 
J są savo darbą garantuoju. Mano studija 
h randasi ant E. 79th St., tarpe Superior ir
- St. Clair. Kviečiu visus Lietuvius atsilanky- 
M ti ir persitikrint mano darbu.
J Ar BARTKUS
h Lietuvis Fotografistas
i 1197 EAST 79TH STREET, CLEVELAND

rmnmmtm

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI

982 E. 7p St.. Cleveland, O. 
■ Telefonai —

Rosedalė 5768, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedeldieniais nuo 3 iki 4 v.al

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 manė. Jeigu jūsų liga nepagydoma aš jus tą atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksi! 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 j svei
katą. _ Jeigu kenčiat nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulių. Reumatizmo, širdies. Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit 'pas Dr. Bailey ir pasigydykit. Aš 
vartoju garsngą Kraujo Vaistą 606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spinduliu gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 

. pas jj tuoj nes tas gali išgelbėt jus nuo daugelio metų kentėjimų ir gali būti būdas pakeitimui viso jū
sų gyvenimo. Jo vardas yra geriausias ir jo kainos žemiausios. Mes Kalbame Lietuviškai.

D R. BAILEY. “SPECIALISTAS 
5511 Euclid Avenue. Cleveland, Ohio.

Ofiso' valandos: 9:30 ryte iki 8 vakare.
Netoli E. 56th Street. Room 222.

Nedeldieniais nuo 10 iki 1 po pietų. 
Antros Grindys.

—X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
SULYG

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

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

MES BUDAVOJAME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.
PADUOKIT
JUMS BUS

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

Main 6950

THE REPRESENTATIVE 
REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg. Cėnt. 8682

Svarbu yi 
katos būdas 
geriausias ii 
tojama joki 
Jis tik pag 
funkcijas. 1 
Joe Novak, 
E. 168 St. 
tais labai jo 
siu savaičių

Dr. AL
64 

jo ligos neli 
nas džiaugsi 
pataria visit

S KA
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5 slų darbą 
i fotografiji 
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J ■ puikių žen 
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DIRVA 7
ite — V. Gurevičių* 
as — F. Maiši ėjus;

— J. šermukšnis, 
vo antru kartu per- 
gedija “Sosto Aki- 
Lošė: Karalius — S. 

; Sūnūs — P. Seikis; 
M. Kivinskiutė; Tar- 
irvidas, F. Maisiejus, 
; Galiūnai — J. Vir- 
Pauražas; Kalvis — 
Kriaučius — J. Ku- 
taras — P. Gilius;
J. Šermukšnis; jo 

E. Pisuckienė. Ak- 
užduotis atliko g&- 

publika buvo pilnai 
. Pertraukoj Milda 
paskambino pianu; 

arašiukė pošoko; ji 
gabumus ant klasiš- 
kad daugiau pasila- 
puiki šokikė. Vir- 
i 11 m. amžiaus, o 
12 m.
naišytas choras su- 
uonias daineles; del 
i nedainavo nei vie- 
i merginos paskirai, 
lip garsinta. Tik ne
pasitaikė, nes pava
lo lyt, per ką be abe- 

žmonių susilankė 
tymo;.bet vis buvo 
žmonių, ir visi buvo 
įnkinti.
19 d. J. L. Senulis 
ikslus visų kurie tik 
■ie L. M. D. namo, 
eturių metų sukak- 
vos Nepriklausomy- 
paveikslo susirinko 
monių ? buvo ant vi- 
gulusių, ir abi prie- 

> žmonėmis užsigru-

. Choro Reporteris.

LND ACCORDION
H O O L

TTI Duoda lekcijas ant 
Avį akkordiono (piano 
J£bar chromatiška si- 

sterna kleviaų) ir 
SSH išmokina greitai ir 
Įy| teisingai., Geriau- 

si metodai. Cleve- 
lando Akkordioną 

Pristato muziką viso- 
ns. Akkordionai par- 
ausiom kainom, taipgi 
įmainoma.
ND ACCORDION

Tony Cairo, Mgr. \ 
CLAIR AVENUE 
SLAND, OHIO 
txxxxxxxrrxxxzxji 
otografas

22 metu patyri- 
i žmones j avei- 
Plaučių, Skilvio, 
įasigydykit. Aš 
įdulių gydymus, 
aslaptyje. Eikit 
keitimui viso ju- 
ame Lietuviškai.

tiki 1 po pietų. 
*os Grindys.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lenkai Terorizuoja 
Vilniaus Gyventojus
Washington, vas. 20 d. (El

ta). — Vilniaus laikraščio “Vil
nietis” žiniomis, pranešama kad 
Lenkų valdžia atšaukė iš Vil
niaus savo delegatą Tupalskį 
ir Vidaus Reikalų departmento 
direktorių Senkevičių del Lie
tu vių-Gudų areštu Vilniuje. Ta
čiau Lenkų valdžia Vilniuje te
rorizuoja Lietuvius ir Gudus ir 
taip pat kaimuose prievarta ver
čia Lietuvius ir Gudus pasira
šyti prašymus prisidėjimo prie 
Lenkijos. Vilniuje Lenkai iš
tremtųjų butus rekvizuoja ir 
grąsina ištremtųjų šeimynoms 
ištrėmimu iš Vilniaus. Švenčio
nyse Lenkų suirtita mokytoja ir 
du gimnazijos mokiniu, ir ten 
pat Lenkai Ryto švietimo Drau
gijoje dafė kratas.

JĮF V ▼

Iš Vilniaus “Seimo” Rin
kimų Istorijos

(Washington, vas. 20 d. Elta.) 
PARINGYS, Švenčionių apsk.

Rinkimų komisija buvo suda
ryta iš vietinių žmonių. Jos na
riams buvo griežtai, grąsinąnt 
didelėmis bausmėmis, įsakyta 
ateiti sausio 8 - d., 8 vai. ryte. 
Atvykę instruktoriai oratoriai 
komisiją susodino, apstatė mili
cininkais su šautuvais, ir liepė 
patiems komisijos nariams bal
suoti. Komisijos nariai bijoda
mi metė konvertus, bet tuščius. 
Daugiau Lietuvių balsuoti ne
atėjo. Balsavo tik Lenkai. Bet 
kadangi jų čia maža tai ir bal
savimų buvo nedaug. " Balsavb 
A. Bukauskas, dar miško kon
duktorius Rusas N. Bartoška su 
šeimyna. Vienas atėjusių įme
tė iškart šešis konvertus. Kai 
atėjo viena beprotė pamišusi bo
butė, instruktoriai ir ją priver
tė balsuoti. Viso susidarė pen
kiolika balsavusių.

šeštą valandą vakare atvyko 
Daugėliškio raštininkas M. Ro
pe, jis parašė ir išsiuntė į arti
mesnius sodžius korteles kad vi
si ei'tu balsuot, bet žmonės nėjo.

Pasibaigus rinkimo laikui, 
apie 10 vai. atvyko Bukovski iš 
Degutiškės ir Velička nuo Mė- 
lagėnų,- abudu bajorėliai. Ir 
nors nei vienas jie prie komisi
jos nėpriklausė, jie pradėjo rin
kti konvertus, korteles, urną, 
antspaudą. > Komisijos pirminin
kui pareiškus kad, sulyg duotais 
iš Švenčionių nurodymais, jis 
turįs balsus suskaityti, surišti 
ir pažymėti antspauda, tuodu 
poneliai atsakė kad jie turi visa 
kontroliuoti ir vežti į Švenčio
nis. Taip sakydami, parašė

blan'kete porą žodžių ir padavė 
komisijos nariams pasirašyti. 
Jų vienam pastebėjus kad Man
ketas neužpildyta, Bukauskis at
sakė tai padarysiąs Švenčiony
se. Komisija gerai nenusima
nydama, pasirašė. Tuo pasibai
gė rinkimai, o kas toliau su bal
sais daryta nežinia.

BŪRIMAS PIRŠTAIS
Dukštuose, Braslavo aps., at

eina ‘balsuoti sodietis. Duoda
ma jam pasirinkti vieną iš sep
tynių numerių. Sodietis klau
sia kaimynų už kurį balsuoti. 
Paskui buria pirktais. Pirštai 
sueina ant 7-to numerio. Tai ką 
gi, gal jau balsuosiu už septin
tą. — Tai kodėl tau patinka 
septintas? Paklausė kaimynas.
— Taigi, visi jie lygus, bet tas 
{septintas panašus mat į dalgį. 
O valstiečiui kaip tik ir tinka 
dalgis. Juk gal duos dalgių už 
balsavimą, kaip prižadėjo raš
tuose.

KANDIDATŲ RINKIMAS
Daugeliškyj, Švenčionių aps., 

sausio .3 d. vakare gauta tele
gramas iš Švenčionių kad sau
sio 4 dieną ryte butų pristatyta 
į Švenčionis keturi kandidatai 
Nr. 7 sąrašui. Telegramas gau
ta sutemus. Kadangi kandida
tams paremti reikia 50 parašų, 
anksti ryte buvo valsčiun su
šaukta apie 20 žmonių, urnai pa- 
ipita jų parašai, b paskui pasių
sta du žmonės apeiti miestelį ir 
artimiausius sodžius, kur buvo 
sūrinkta dar 30 parašų, ir tuo 
budu į dvi valandas buvo padir
bta kandidatų sąrašas, būtent: 
M. Rope, čičėnas, Miciunas ir 
Lisenko, skubotai buvo siųsta į 
Švenčionis.

Vėliau paklausė žmonės kada 
ir kas jiems kandidatus rinko; 
sakė mes visai jokių kandidatų 
nerjnkome, tie kandidatai yra 
valdžios, ir kad jų niekas nepri
pažįsta.

DAUGĖLIŠKIS, Švenčionių aps.
Restaurante daug žmonių. Jų 

tarpe žinomas vietinis girtuok
lis Rapolas, Gerokai įkaušęs, 
vaikščiodamas balsiai skaito ko
kią tai knygutę apie baudžiavą. 
Paskaitęs ir paaiškinęs klausia: 
Vyrai, eisit balsuot už Lenkus?
— Visi tyli. — Balsuokite, gy
vatės! — Visi dar tyli. — Bal
suokite už Lenkus tai jie jus 
parduos kaip Salmanavičius par
davė Navikinius sodiečius kuni
gaikščiui Mirskiui už kalę, bau
džiavos laikais! — Pasikėlė to- 
kis trukšmas ir juokas kad per 
penkias minutas nebuvo galima 
susikalbėti ir agituot del Lenkų 
“seimo”.

KLAUSYKIT!
Svarbu yra žinoti visiems jog naujas svei

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

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.
6408 ST. CLAIR AVE.

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

;j KADA REIKIA FOTOGRAFISTO J
!• Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik- $ 
ĮS slų darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro *■ 
S fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi >J 
■ J pavienių, didelių, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi !* 
I- puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- J» 
J, veikslų ant pasportų — ateikit ir čia'jums bus padaryta kokie reik. ■!

j: SUPERIOR PHOTO STUDIO į
j! J.. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892 4

!; 7033 Superior Ave. Cleveland į
h'l.............................................   -■ •
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THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

Iil l r ====a===av--'--y-.--:-:-.--?=-.-.=:=:~=.-Taep

ČIŽIŪNAI
Čia didelis kaimas, turįs apiei 

50 ūkininkų. Balsavimo dienoj I 
atvyko "rajonavas”. — “No 
což talk wilka wioska i nekt nie 
blosuje! Co to my będ?iemy 
laską prosič? Nie będziecie glo- 
sawač — podpalami wioskę!” 
Tuomet vienos gryčios šeiminfri- 
kas, labai supykęs, griežtai pa
reikalavo’ iš pono “rajonavo” pa
siimti savo popierius, ir pravė
ręs duris išvarė jį laukan saky
damas, “kad jie nesulauktų, jie 
mus degins!” Rajonavas išva
žiavo.

Sodžiuose eina gandų kad rin
kimai dar nepabaigta, kad dar 
važinės po sodžius ir rinks bal
sus ar parašus už Lenkiją. Gąs
dinami žmonės bijosi represijų, 
kadangi jie nebalsavo. Sodžius 
Čižiūnai Rimšės parapijos, iš 
kur buvo sodiečių išmesta Lenkų 
rajonąyas, bijosi' kad tas valdi
ninkas neįvykintų savo grąsi- 
nimų padegti sodžių, tuo labiau, 
kad kaip Paukštė vijo jį iš gry
čios niekas už jį neužsistojo.
SENIŠKIS

Sausio 8 d., 10 vai. vakare, 
rinkimų komisija rengiasi va
žiuoti į Daugėliškį. Ima su bal
sais skrynią. Sėdėdami gryčio
je sodiečiai ragina jąunuosius 
padėti išnešti Skrynią. Vienas 
jų sako: Tai gal šie šios dienos 
balseliai butų tilpę j gorčelį. 
Nereikalingai tokią didelę skry
nią parsivežė. Kits pridūrė: Tai 
jie mat manė kad mes jiems čia 
pūrą naudos inpulsime. Aps i vi
le. Su tuščia atvažiavo, su tuš
čia ir gryžta.

▼ ▼ ▼

BLAIVYBĖS SAVAITĖ 
LIETUVOJE

Blaivybės Draugijos suruošta 
priešalkoholinė savaitė prasidė
jo sausio 29 d. Bažnyčiose bu
vo sakyta blaivybės reikalu pa
mokslai ; buvo daroma mitingai, 
paskaitos, tam tikslui pritaikin
ti vaidinimai. Kaune vienoj pa
skaitoj pranešta kad Lietuvoje 
praeitais metais išgerta svaigs- 
tamųjų gėralų į milijardą (bi
lijoną) auksinų vertės; reiškia, 
daugiau negu valstybės visos iš
laidos. Aišku kad girtuoklystė 
sudaro musų kraštui labai dide
lį pavojų.

Garbė Blaivybės Draugijai 
kuri ėmė rimčiau žiūrėti į tą 
pavojų ir kovoti su juo. Bet 
aišku kad čia ne vienų blaivi
ninkų dalbas; į kovą su girtuo
klyste turėtų susitelkti visi kam 
rupi Tėvynės likimas.

▼

DŽIAUGIASI VARPU
■Amerikiečių aukomis atlietas 

ir persiųstas į Lietuvą Laisvės 
Varpas turi šiuos parašus: “Lie
tuvių Seimas Amerikoje, Lietu
vai, Čikagoje, 1919 m. birželio 
8-11 d. Obalsis:

“O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos,

“Kad Laisvės nevertas
kas negina jos.”

Be to, ant Varpo atlieta Lie
tuvos valstybės ženklas — Vy
tis. Varpas jau pakelta į Ka
rės Muzejaus bokštą iš kur jis 
pirmą 'kartą suskambėjo Lietu
vos nepriklausomybės keturių 
metų sukaktuvių dienoj, tai yra 
šių metų vasario 16 dieną.

VILNIAUS “SEIMAS” 
TEBETYLI

Nėra tikrų žinių kada Vil
niaus “Seimas” susirinks, nes 
Varšavoj smarkiai eina darbas 
del to “seimo” darbuotės pro- 
gramo. O gal jis ir niekad ne
susirinks. ...

VILNIEČIŲ PABAUDOS
“Vilniečio” pranešimu, iki š. 

m. sausio. 11 dienos Lenkai oku
pantai žmonėms uždėjo pabau
dų 312,110 Lenkų markių; su
rinkai gi tik 163,310; tokiu bu
du nepritenka 142,800. Kaip ži
noma, pabaudos buvo dedama 
laikraščiams už Lietuvai palan
kius straipsnius. Pasirodė Len
kams maža bausmė Lietuviviš- 
kų laikraščių redaktorius po ka
lėjimus tampyti; jie dar ir pini
gų nemažą sumą* ištradkė!

(“Trimitas”) 1

Apie Lietuvos Žemės 
Banką

Viena mažiausia žinoma Ame
rikiečiams savo geru ar blogu 
likimu įstaiga kurion'-jie sudė
jo savo pinigus yra tai Lietuvos 
žemės Bankas. Ir mažiausia 
apie ją kas rūpinasi. Kaip su 
ja yra, sekančiai aiškina pats 
Kun. J. žilius, dabar gyvenantis 
Klaipėdoj:,

‘"Pereitą kart pranešiau kad 
L. žemės Bankui buvo trukdo
mą neaiškumu Lietuvos žemės 
reformos ir ypatingu ūkio mini
sterijos nusistatumu. Pranešu 
kad galų pagalios musų žemės 
Bankui tapo parengta visiškai 
kiti įstatymai sulyg kurių L; ž. 
Bankas pirmiausia rūpinsis mie
stų atstatymu ir pirkimu ten 
savasties, o paskui, žemės re
formai paaiškėjus, praplės savo 
veikimą ir sodžiuose.

“šis projektas rado valdžioje 
ir Lietuvos visuomenėje daugiau 
pritarimo. Gruodžio-30 d. per
eitų metų tapo’sutverta komisi
ja iš penkių narių1: Jonas žilius, 
Martynas Yčas, Kan. šiaulys, 
Petras Vileišis ir >D. Malinaus- 
kis. Jų užduotis buvo peržiūrė
ti naujus įstatus ir, pasirašius 
po jais kaipo steigėjai, duoti 
valdžiai užtvirtinti. Tas jau pa
darytą, ir užtvirtinimo tikimasi 
veikiai sulaukti.

“Toliaus; 'jų užduotis yra rū
pintis lakštų, (bonų) atspausdi
nimu. Tas jau daroma. Lakš
tų formą jau apkalbėta, planai 
sudaryta ir eina derybos su fir
ma apie jų spausdinimo kąinas 
ir patį spausdinimą.

“Kaip greit L. ž. Banko įsta
tai bus užtvirtinta, šios komisi
jos užduotimi bus suorganizuo
ti Banko valdybą, išdalinti še
fus (pajus) ir pradėti L, ž. Ban
ko veikimą.

“žemės Bankas buna šalyje 
visados viena iš svarbiausių in
stitucijų, ir todėl nėra nieko ste
bėtino kad Lietuvos valdžios įs- 
staigos norėjo vispusiai tą klau
simą apsvarstyti, ir bėra stebė
tino kad, sulyg šalies reikalavi-

ORLAIVINES PARODOS TURBUT 
BUS SEKANČIOS?

“KįUO Winnipeg© iki Rio de 
’ Janeiro, ir nuo Kristiani

jos ir Algiėro iki Singapore ir 
Tokio," komercialiai išstatai ir 
parodos vėl iššoka gyvenįman 
po apsistojimo karės metais, ir 
jie lošia didėjančios svarbos ro
lę supažindinime vienos tautos 
Su kita kokį gyvenimą katra 
veda”, rašo buletinas prisiųstas 
iš Washington, D- C., raštinės 
nuo National Geographic So
ciety; Tąsai buletinas nurodo 
jog didesnis skaičius tokių pa
rodų manoma surengti 1922 me
tais negu buvo prieš karę bėgy
je desėtko mėtų1.

“Parodos buvo svarbiu daly
ku tautų gyvenime ir. pačios 
draugijos evoliucijoje”, tęsia to
liau buletinas. “Vienok kad jos 
galėtų ir toliau būti rengiama 
joms reikia pereiti nekurias di
deles permainas. Jos turbut 
prasidėjo tamsiose dienose pre- 
istoriškos Azijos kaipo savotiš
ki nereguliariai turgai laikomi 
lyginamai ilgą laiką; o bėgyje 
Viduramžių kuomet transporta- 
cija buvo kebli jie buvo svar
biausiu Europos prekybos agen
tu. . . »

' “Kur aplinkybės pasiliko su
lyginamai prįmitiyėš ‘garsingi 

(senovės turgai arba parodos te- 
| beatsibuna ir po šiai dienai. Me
tiniai turgai Nižniam Novgoro
de po Senovei didumoje vadotfa- 

Ivo komercialį Rusijos gyvenimą 
Į iki revoliucijos, ir net po jos 
išsiuntinėjimas maisto, audinių 
ir kailių per šitą seną pirklių 
susirinkimo vietą buvo didelės 
svarbos. Per šimtmečius jis bu
vo didžiausis apsimainymo pun
ktas tarpe plačių plotų Azijos 
ir Europos’.-

“Pasaulio dalyse kur gerai iš
vystyta keliai, kanalai, gelžke- 
liai ir jūrių,,uostai, turgai kaip 
naminiai taip ir -internacionaliai 

| pagal senoviški madą; skirti di
dumoje išplatinimui svarbesnių 
reikmenų, pasibaigė.- Vienok

mų ir sulyg visokių aplinkybių, 
reikėjo įstatus vėl- ir vėl keisti, 
ir tuomi atidarymas Banko už
sitęsė.

“Tikimasi, toliau L. ž. Ban
kas nebeturės svarbių kliūčių.ir 
gan greit 'galės pradėti •veikti.

J. žilius,
L. ž. Banko direktorius.”

(šis'laiškas rašyta A. J. Po- 
vilaikai Waterburyje, buvo pa
talpintas šiose dienose “Sanda
roje”.)

Už $3 nųšvįesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus — už- 
rašykit Saviškiams “Dirvą”

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

Latvijos valdžia tariasi su ki
tomis šalimis, Anglija, Amerika, 
Francuzija ir Vokietija pagelbė
ti jai finansiniai Isudrutinti gelž- 
kelius, uostus ir dirbtuves Dvin- 
ske ir Rygoj. Latviai turi daug 
užsakymų iš Rusijos, bet dirb
tuvės neturi gana kapitalo jų 
išpildymui.

Teatrališki Veikalai
Baton Kritęs Sausas nesikelsi— 

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

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

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

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

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

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

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių 
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c. 
Dvi Seserį — keturių aktų tra

gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų ir 15 vyrų. 
Kaina 50c.

Motinos širdis — keturių aktų 
drama, 48 puslapiai, 4 mote
lis ir penki vyrai. Kaina 50c

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

saulinio progreso, tečiau nepri
sidėjo prie pagerinimo tų daik
tų išplatinimo, šalę jų išaugo 
ir specialės tarptautinės indus
trials parodos ir pavyzdžių iš
statymai, o apie pradžią Pasau
linės Karės’’ tas buvo suderinta 
su moderniais budais būtinais 
prisitaikymui prie dvidešimtojo 
amžiaus aplinkybių. Dabar ka
da visos tautos taisosi, po-kari- 
nei prekybai tokios parodos lai
koma visomis pusėmis.

“Pavyzdžiai beveik kiekvieno 
galimo išdirbti produkto'ir ma
šinerijų yra siunčiama į neku
rias tų parodų, kas per rubežius 
leidžiama be apmokėjimo duok
lių, ir paskui bandomą gauti už
sakymus nuo pirklių susirinku
sių iš įvairių šalių. Tarpe šito
kios rūšies parodų tapusių nu
statytomis įstaigomis yra šiose 
vietose kaip Londone, Birming- 
hanie, Bourdeuxe, Lyons, Brus- 
selyje, Dresdene, Leipzige, Pra- 
goj, Barcelonoj ir Milane; taip
gi tuzinai kitų miestų planuoja 
rengti tokias parodas kas metai.

“Prisitaikant prie dabartinių 
aplinkybių parodos ne tiktai iš
stato pavyzdžius ir skirtos vien 
specialėms šakoms, mašinerijai 
ir išdirbiniams, bet jbs jieško 
dar geresnių būdų kaip pąSiekti 
didelį skaičių tinkamų pirkėjų. 
Italai išdirbėjai įvedė plukari- 
čias parodos, paruošė specialius 
inkarais laikortius laivus ir jais 
vežioja daiktus iš vjeno uosto į 
kitą po Viduržeminę Jūrę nuo 
Port Said iki Marsailles. Pran
cūzai prekių platintojai keliau
jančią parodų idėją dar plačiau 
išvystė pereitais metais, pasiųs
dami parodų traukinius skersai 
Kanadą; ir čeko-Slovakų trūkis 
su tokios pat rūšies paroda tik 
ką pabaigė savo dviejų mėnesių 
kelionę per Balkanus ir' Lenki
ją. Gal but nebus nėdaleistinu 
įsivaizdinti 'jog parodos kurios 
turėjo savo prastutę pradžią ko

kiame tolimame Azijos oaze, 
dabar kada nors bus įrengta di
deliuose orlaiviuose galinčiuose 
nešti progreso žinias ir kitų ša
lių kultūrą į kiekvieną net ma
žiausią industrijos ir gyvumo 
centrą.” ■

Richter’

EXPELLER”
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsiroiSkimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
I ad naudokite šitą patikėtiną naminį 
vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellerlo, kurią 
jus perkate, .butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženklid. Kaina 85c. ir 70c, 
aptiekose arba pas.

F. *0. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St, 

Brooklrn. N. Y.

I
 AR GRYŽTAT LIETUVON? J 
NEAPSIGAUKIT! Pirkite Lai- Jj 
vakortę pas mus. Didžiausioj , ■ 
Lietuviškoj Įstaigoj, del to kad: ‘J 
1) nėra ofiso visoj Amerikoj J> 
kur pigiau gautumėt laivakor- ij 
tę; 2) parduodame laivakortes J« 
Stačiai į Piliavą, Hamburgą, ■■ 
Kauną, ir t.t.; 3) Patinkame >J 
Lietuvius ant stoties iš kitų J* 
miestų ir gauname puikią nak- «J 
vynę; 4) Pristatome ant laivo Ja 
ir apdraudžiame bagažą, paša- a* 
žierius siunčiame ant laivų au- ■! 
tomobiliais; 5) Gauname pas- Ja 
portus ir ineigų taksų paliudy- a J 
mus; 6) Musų pasažieriai gali Ja 

Ja is'Lietuvos sugryžti; 7) Už pa- 5 
a J tarnavimą nei cento nerokuoja- 
Jį me; 8) Siunčiame Lietuvon pi- Ja 
Ja nigus ir partraukiame gimines a J 
a J j Ameriką; 9) Daugybė Lietu- J, 

Ja vių gryžta1 į Tėvynę tiktai per !’ 
■ J mus; 10) Brolišką atidą atkrei- >J 
■ , piame ant šeimynų ir atvažia- Ja 
J» vusių iš kitų miestų. Rašykit a J 
a J ar atsilankykit, o nesigailėsite. *■ 
Ja Nepamirškite antrašo: I>

aj INTERNATIONAL TRAVEL ji 
Ja BUREAU, Inc. Dept. D. Ij 
!j 136, East 42nd Street >J 
į New York, N. Y. į 
.■■■av/awawav.wawa:

tokių išstatų arba turgų idėja 
gyvenoį tik ką pakeitus savo pa
vidalą. Specialės industrijos ir 
industrijų grupės pradėjo laiky
tį parodas Anglijoje ir Prancū
zijoje, iš ko ta idėja prasiplėtė 
įr po kitas šalis.

“Neužilgo tokios lokalizuotos 
ir apribotos parodos prasiplėtė 
iki apėmimo daugybės industri
jų, iš kitų šalių kaip lygiai ir 
savo./ Tuoj atsirado pilnoj toj 
prasmėj ‘pasaulinės -parodos’, jų 
pinna buvo laikytą Londbhe 
1851 m. Daugybė nuo to‘atsi
buvo Amerikoje ir Europoje, 
Paryžiui teko garbė- už daugu
mo skaičių.

“Vienok pamate pasaulinių iš
statų arba internacionalių paro
dų buvo generates apšvietos idė
ją, ir arti su ją surišta pasilin
ksminimo dalis. Jos pasitarna
vo gerai kaįpo mažiau-daugiau 
pasaldintos demonstracijos pa-

:j LOUIS EISENBERG Š 
■jTuri Geležinių Daiktų, Pečių,S 
J* Kvarbų, Varnišių, Chiuoja, į 
■I Lieja ir Stogams dangalų § 
■J 1169 East 79th St. N. E. S 
į Princeton 1337-K J

vimas keleiviams;1 2usų n,,este arba
Pritaikyti Lietu- ~<Wl XTLdeCTalCK '• M.apieUnkėj. -Užsi 

viški valgiai; sakykit' vietas.

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

AQUITANIA - - - - - Kovo 21
Pribuvus į Southampton, pasažieriai bus perkelti ant kito Cunard 
laivo ir tuoj vyks tiesiai į Klaipėdą, pasieks ją į devyniasi dienas. 
3čios Kl. pasažieriai turės butus del 2-4-6 ypatų. Privatiški kabinai 
šeimynoms. Ekskursiją užžiurės Cunard viršininkas kuris prižiuręs 
bagažus, pasportus, ir visus reikalus, dykai; Nereikalinga Vokiš
kų vizų. Važiuoti šioj ekskursijoj gali visi.
Specialės kainos: į Piliavą $106.50, į Kauną $107.50. 2 kabin. $155

Per Hamburgą 
SAX0NIA . Kov. 8 
CARONIA Bal. 8 
Kainos: Kabinę $130.

$103:50. Taksų

Kiti laivai išeis-:

Bal. 18 
Geg. 18 

3 kl .
$5.

Per Southampton, Liverpool ir Glasgow 
CASSANDRA (iš Portland) Kovo 30 
SCYTHIA - ' - - - - Vasario 22 
ALGERIA - -■ - - - - Kovo 4
Per Angliją Liėpojun $110. Taksų $5.

Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir aiit geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KA agentą —1 G. KŪNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. ' ' ’

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

nau, jeigu kas klausia.

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

Lietuvos
L LIETUVOS ALBUMAS, — Redagavo 

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

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

šis veikalas yra parašytas, remiantis šiais žody
nais: Sanskrito — Uhlenbėck, Vokiečių — Kluge, 

' ■ Gotų — Feist, Slavų — Bemeker, Latinų — Wal- 
de, Graikų — Boisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžiu, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno apšviesto Lietuvio, namuose ši knyga turėtų 
būti.

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

Svarbus ir žinotini dalykai netik ūkininkams, bet 
ir miestiečiams. Knygelėje išaiškinama šitie da
lykai: Kas yra žaibas; kaip atsiranda elektra 'ore; 
kokie būna žaibai; kas yra griausmas ir t\.

Reikalaukit LIETUVIŲ 
307 West 30th Street

(Taipgi Lietuvos Albumą gj

Albumas
4. žmonių Ligos ir Apie žmogaus Dailu

mą. Parašė Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Varpo’’ Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48............................................ 10c

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

5. Didis Graikų Išminties Vyras Sokra
tas. “Varpo” B-vės Leidinys No. 2. 
1921. Pusi. 20................................. 10c

Svarbu yra pažinti didžiuosius išminties vyrus, 
kad tuo budu patys išmintingesni butume.

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

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

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

Indomi knyga ypač tiems, kas nori žinoti tik
rąją Rusijos padėtį, — nesą by krašto padėti ge
riausia atvaizduoja jo ekonomijos daviniai;

SPAUDOS DRAUGIJOJE
New York, N. Y.

Įima gauti “Dirvos” Knygyne)

I



? DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
stantis darbininką čia pat Cle- 
velande įgaus darbo prie gatvią 
brukavimo.

Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

Rruzdėjimas del salės. Tarp 
pavienių šėrininkų Clevelando 
Lietuvių salės bendrovės eina 
bruzdėjimas ir nepakanta kata
likiškų draugijų sąryšio nutari
mo boikotuot kitų srovių rengia
mus Lietuviškus vakarus. Ka
dangi iki šiolei tie kitą srovių 
vakarai išimtinai atsibuvo tik 
Lietuviškoj salėj, sąryšio boi
kotas pasirodė virve ant kaklo 
salės šėrininkams, diduma ku
rių yra katalikai. Katalikiškos 
draugijos irgi daugiausia yra sa
lės bendrovėj šėrų pirkusios ir 
paskolinusios bendrovei jsigy- 

' jant dabartinį budinką, taigi tų 
pačių draugijų atstovų sąryšy
je boikoto nutarimas pasidaro 
kilpa pačioms toms draugijoms. 
Kolei kas dar salės vertė nenu- 
puolus, bet kada pradės retėti 
joje rengimai, kada katalikiškų 
draugijų sąryšio nariai' pasalo
mis boikotuos kitų rengimus ir 
draskys jų garsninmus, to pase- 
mkėj palengva puls ir salės ver
tybė, o sykiu mažės draugijų su
dėti šimtai ir tūkstančiai į Še
rus ir paskolas. Kokiame padė
jime atsidurs draugijos kurios 
sudėję salėj pinigus, ir kurioms 
atėję iš sąryšio susirinkimo at
stovai pranešė “linksmą” žinią, 
nutarimą nedaleisti kitoms or
ganizacijoms rengti vakarus ka
dangi buk tie vakarai “paleistu- 
vingi”.

Salės reikalų pataisymas pri
gulės nuo tų pačių draugijų ku
rios turi daugiausia salei sudė
ję pinigų. Pirmiausia, salė tu
ri but palikta ant bizniško pa
mato, o ne ant fanatiško politi
kavimo. Antra, turi priverst 
savo atstovus sąryšyje kad jie 
atitaisytų tokią žioplą savo klai
dą padarytą ant prapulties pa
čioms draugijoms.

Kiek iš visko aišku,'sąryšis 
vadovavosi šitokiais tikslais: ne
sant salėj kitokių vakarų, arba 
tų baisių “bedieviškų”, katalL 
kiškas jaunimais “neturės pro
gos pavirst bedieviais”.

Sąryšiui nesvarbu kad tas 
jaunimas ištautėja ir virsta sa
vo tau tos priešais. Uždrausi jį 
nuo Lietuviškų vakarų lankymo 
lankysis svetimų rengiamuose, 
kurie tiesiog’ pa/eistuvingi ir že
mos rūšies. Ten pamėginę, ten 
papratę ir inpratę lankyt kitas, 
svetimtaučių svetaines, katali
kiškas jaunimas atpras ir nuo 
katalikiškų vakarų rengiamų sa
voje Lietuviškoje salėje. Kam 
tada bus skriauda? Vėl katali
kams ir Lietuvių salei.

Reikia braukt iš musų tarpo 
visus tokius kurie panašiu budu 
užsimanę musų jaunimą ištau- 
tint, čia augusius Lietuvių vai
kelius išgainiot po svetimtaučių 
vakarus, apretint Lietuviškas 
organizacijas, didžiąsias draugi
jas suvaryt į bankrotą, sudėjus 
salėj pinigus, o dar kaip, drau
gijų valdybas paduoti į valdžius 
rankas. Solo.

I kokiame svarbiame laike — ka- 
Ida darbininkams reikėjo stot į 
kovą (bet į kokią nepasakė), ta- 

Ida Naunčikas šventais paveiks- 
llais ir škaplieriais užsiiminėjo, 
reiškia pardavinėjo juos.

Naunčikas tada sako: Kalbėt 
i dalyką, nes jau išsikraustei iš 
temos. Tema buvo apie Ameri
kos Darbininkus (partiją), o ne 
apie keno ypatą arba šventųjų 
paveikslus ir škaplierius.

Kreivasis išklypęs visa gerk
le rėkė' pats nežinodamas ką, 
nes neturėjo,nieko kito, ir jam 
buvo karšta. Naunčikas muš
damas kumšte arti stovintin 
stalan sako: Ar tamista pirkai 
pas mane, škaplierius ? jei bū
tum pirkęs tai turėtum juos ant 
kaklo, ir kalbėtum į dalyką, nę- 
iškreivotum iš temos.

Vienas iš pašalies tada, ap
muilintom degtinės raugu akim, 
riaumoja: Ant Gudrič, ant.Gud- 
rič tautiečiams kalbėt, o ne čia!

Naunčikas jam atkerta: Aš 
galiu ir tautiečiams kalbėt, ir 
čia, prieš jus, o jus negalite ma
nęs sukritikuoti; stok ir sukri
tikuok, o ne riaumok.i 

’ Mat, kreiviesiems pasidarė la
bai karšta kada Naunčikas juos 
kritikuodamas pasakė: Iš jūsų 
tokie darbininkų vadai ir švietė
jai kaip iš beždžionės katalikė, 
jai užkabink škaplieriuls ir sa
kyk: na dabar ir tu katalikė,' 
bet nuėmus škaplierius vėl ji 
bus beždžionė. Taip ir jums: 
prie kąktos prikabink parašą 
raudonomis raidėmis ‘‘Bolševi
kas”, bet nuėmus, parašą kas? 
patįs nežinosite kuo esą.

Gaila jų to vakaro darbo: rė
kė, rėkė suvargintomis dvasio
mis, turbut manė Ameriką su
vienyt su Rusija. Patartina pir-' 
ma vandenį su taukais suvieny
ti, o vėliau ir Ameriką galėsite 
su Rusija suvienyt; bet atmin
kite kad labai daug anglies tu
rėsit sudegint tai bedarant, bet 
vanduo pirma išgaruos. Taigi 
klausimas: ar jkada pavyks at
sieks savo negalimo tikslo?

Aš.

šyti, nes dabar, delei bedarbės, 
numažinta į draugystę įstęji- 
mas naujiems nariams. Norin
tieji prisirašyti naudokitės, šia 
proga. """

Tūlas George Deinhart, sužei
stas naujai pastatytame 21-no 
augšto budinke jį statant, gavo 
nuo kompanijos $40,000.

Visus kviečia
Užrašą sekr. J. Ruškis, 
• t 3101 Church Ave.

smarki kova tarp būda- 
amatą darbininką ir ją

Eina 
vojimo H
kontraktorių. Nuo kovo 1 die
nos kontraktoriai nutarė numa
žinti darbininkams algas sekan
čiai :

Jonas Stasevičius už sumuši
mą savo gaspadinės Virbickie- 
nės (ant 3544 E. 78 gat.) nu
teistas 6 mėn. kalėjimu ir $200 
baudos. . Taip pat jis nubausta 
$25 už girtybę. Peštynės kilo 
kada moteris neleido savo vyrui 
su Staškevičium draugautis.

Gauna Mokės 
$1.04 

1.04 • 
104. 
83c 

i 1.10 
80c

90c 
80c 
80c 
65c 
90c 
60c

Mūrininkai 
Medžio darb. 
Cementuoto jai 
Stogų dengėjai 
Elektros suvedėjai 
Stiklioriai 
ir tam panašiai kiti. Šita jų 
mokestis yra už valandą darbo.

Darbai Ohio Valstijoje
Athens, O., per beveik metus 

stovėjusi anglies kasykla pra
dėjo dirbti, paimta atgal 100 vy
rų..

Cantone ir apielinkėje indus- 
trialės aplinkybės dikčiai page
rėjo bėgyje praėjusių kelių sa
vaičių. United Alloy Steel Corp, 
dar paėmė beveik 1,000 darbi-1 
ninku daugiau ir darbą varo su 
apie 60 nuoš. normalio." BergenoKesus yra uz yaianuą uaroo. ifj geležiniai darbai pasiekė 

Darbininkai griežtai atsisako . £ „„ ,, nnrmnb< Tim.
(sutikti priimti numažintas al
gas.

Kontraktoriai-darbdaviai da
bar užsispyrė panaikinti sutar
tis su unijomis, to imti paskirai 
sau reikalingus darbininkus pa
vieniais. Jų išrokavipiu, numa
žinimas algų butų palengvinimu 
reikalingų namų ir kitokių bu- 
davonių paskubinimui.

Darbininkai sako nepriims jo
kių numažinimų, ir kontrakto
riai užbaigiu sutartis su darbi
ninkais nuo kovo 1 d. sulaužo 
savo pasirašymus, nes sutartįs 
baigiasi tik gegužio 1 d.

Kilus streikui, apie dvidešim
ties milijonų dolarių vertės vi
sokių bųdavojimo darbų mieste 
susitrukdytų, kurie jau pradėta.

beveik 85 nuoš; normalio. Tim
kin geležinią padargą dirbtuvė 
dabar turi 2,000 darbininką, pa- 
storose dienose dar paėmus dau-. 
giau. . *

g* EKSTRA DOVANOS g* 
Gaspadinėms yra labai reikalin
ga knyga pamokinanti kaip ga- 
imnti ir kepti visokius valgius 
Jos kaina tik _______ _ $1.50
Lietuviškoj kalboj. Jų pirkda
mi' gausit 25c vertės knygų ar 
kalendorių dovanų. Adresas

. J. YERUSEVIflUS 
Box 68 Lawrence, Mass.

KELIAVIMAS LIETU
VON NESILIAUJA

Buvo laikai kuomet žmonės 
liaudavosi keliavę per juras, 

I prisibijodami sunkios ’.'kelionės 
ir bloįų orų. Bet dabar važia
vimas Lietuvon per Lietuvišką I 
įstaigą Baltic States Bank New 
Yorke nesiliauja ir žiemos lai
ku. Tasai Bankas taip gerai 
aprūpiną kelionę, keleivius siun
čia tokiais puikiais laivais, tu
rinčiais naujausuis ir patogiau
sius įrengimus, kad dabartinė 

i žiemos kelionė yra daug leng
vesnė ir smagesnė negu seniau 
būdavo vidurvasaryj. Užteks 
tik -paminėti (tokius milžiniškus 
greitlaivius kaip OLYMPIC, 
HOMERIC, LAPLAND, HAN
SA, ar gražiausius Švedijos lai
vus STOCKHOLM ir DROT- 
TINGHAM, kurie lygus kara
liškiems rūmams, kad įsitiki- 
nua jog Baltic States Bankas 
įstengia patenkinti keleivius I 
laivų parinkimu. Keleiviai už
sisakę paštu laivakortės Baltic 
States Banke tampa paimti to 
Banko globon nuo pat atvažia
vimo į New Yorko stotį iki pa
siekiant Lietuvos rubežių.

BALTIC STATES 
patarimu daugiausia 
važiuoja Lietuvon per 

Ičiaus portą PILIAVĄ

vimas į Ameriką yra apsunkin- DR. V. KUDIRKOS DR-STfiS , ’ . . i -i__ • ~ I VAinVDA

Su pradžia pavasario, valsti
joje bus imamasi taisymo kelią 
ir gaivią miestuose. Apie tuk-

Teatrališko Choro vakaras. 
Užgavėnią vakare, utArninke, 
Lietuvių salėj Teatrališkas Cho
ras turėjo parengęs gražų pasi
linksminimą užsigavėjimui iki 
vėl prasidės baliai. Jaunimas 
suėjęs gražiai linksminosi.

Dr. V. Kudirkos Draugysės 
susirinkimas atsibus nedėlioj 5 
d. kovo, nuo 2 v. po pietų, Flynn 
salėj, 5309-11 Superior avė. Vi
si nariai kviečiama atsilankyt, 
nes yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. ’ Yra miręs vie
nas musų narys, Adomas Kuz
mickas, ttaigi bus tarimas apie 
jo pomirtinę. Prie progos pa- 
kalbinkit savo ‘draugus prisira-

PRAKALBOS
Atsibus Nedėlioj KOVO 5 d. 
nuo 3 po pietų ir 7:30 vai. vak. 

. ir Panedėlyj, KOVO 6 d., 7:30 v.
Kalbės garsus Biblijos Studentas

S. BENECKAS iš Chicagos.
Ar žinai kad Dievas turi pienų? 
Pasiūlome jums 
tuo planu. Kas 
ta linksmų žinią 
ir susipažinti su 

Prakalbos
WM. ABEL'S SONS SALĖJ 

7017 Superior Avenue 
Cleveland, O.

susipažinti su 
mylite išgirsti 
prašome ateiti 

Dievišku pienu.
atsibus

YOTANS and NEURONES
Elektriški Kontraktoriai

^Suveda elektros vielas • į namus 
ir dirbtuves. Taiso visokius elek
triškus aparatus ir daiktus.

1667 E. 79TH STREET
Garf. 2426-W Randolph 1324-R

PAJIEŠKAU Liudviko Galinausko;
paeina Šiaulių apsk., tėvų vardai 

Juozas, ir Ona. Jis penki metai atgal 
gyveno Chicago). Malonėk atsišauk
ti, nes randasi svarbus reikalas iš 
Lietuvos. Jeigu kas žinote ar jis gy
vas ar miręs malonėkite pranešti, 
kaščius grųžinsiu. Už pranešimų 
kalno tariu ačiū.

A. ’ K. Mockevičius 
1140 Dalias Rd. Cleveland,

BANKO 
keleivių 

Karaliau- 
_____ . (Piliau), 

nes tai yra parankiausia Lietu
viams kelias. Per čia važiuo
jant nėra reikalo vizuoti pąs- 
portiils, pas kokius nors konsu
lus, — užtenka Lietuvos Atsto
vybės parašo,' — ir visiškai ap
silenkiama “Lenkijos Koridoj 
riaus” ir Latvijos. Is Piliavos 
(Karaliaučiaus) pasiekiama 'Lie
tuvą gelžkeliu tik į tris valan- 

1S" das laiko. Ėilietas kainuoja 39 
markės. Pagerėjus santikiams 

O įsu 'Latvija, dabar daugelis va
žiuoja Lietuvon ir per Liepoją. 

Greta gero ar (teisingo kelei
vių aprūpinimo, BALTIC STA
TES BANKAS parduoda ir lai
vakortes pigiausiomis kainomis. 
Kadangi tos kainos nuolat mai-

ta, tat kaikurie keleiviai, išva
žiavę be atodairos Lietuvon, ne
būna leidžiama atgal gryžti jei 
neturi atatinkamų dokumentų 
ir nežino imigracijos valdžios 
išleistų reguliacijų.

Atvažiavimu iš Lietuvos Bal
tic States Bankas taipgi uoliai 
rūpinasi. Visi keleiviai turin- 
teji parsiųstas laivakortes iš 
BALTIC STATES BANKO bu
na aprūpinami nuo pat atvyki
mo Kaunan, jei kelias apmokė
ta nuo Kauno iki pat tos vie
tos kur laivakortės siuntėjas 

1 gyvena. Su laivakorte keleiviai 
1 gauna prirengtus Affidavitus, 
1 sulyg kurių konSulis pavizuoja 
’ pasportus Kaune. Keleiviams 

nereikia kreiptis į kokius nors 
agentus ar meklerius Lietuvo
je, nes Baltic States Banko at
stovai Kaune aprūpina keleivio 
reikalus teisingiausia, neimda
mi užmokesnio už patarnavimą. 
Todėl keleiviai su Baltic States 
Banko laivakortėmis neturi' jo
kių bereikalingų iškaščių ir ne
susitinka su jokiais nesmagu
mais išgavime vizų, suradime 
kelio į laivą, ir tt.

Aiškius patarimus ir" pamo
kinimus kaip parsigabenti ke
leivius iš Lietuvos BALTIC 
STATES ‘ BANKAS išsiunčia 
paštu ant kiekvieno pareikala
vimo. Rašant Bankui, reikia 
visuomet adresuoti taip:'

Baltic States' Bank
294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
tst DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

VALDYBA 
Pirmininkas — A. Praškevičiui E 

907 E. 130th Street .
Pagelbininkas — K. Petraitį t 

11504 Moulton Ave.
Užr. Sekretorius — J. Ruszldi 
31(71 Church Av. Tel. Lincoln 464W | 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilu f 

1125 E; 79th St
Iždininkas — P. Akšij f

8205 Euclid Ave.

DR. J. ŠEMOLTUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandoj 
10 ryte iki U 

2 iki 5 50 
Nedėliomii 

nuo 10 iki U 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 ild 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

Medicinos kad Merginos 
Mylėtų Vaikinus, o 
Vaikinai Merginas 

Prisiųskit savo antrašų ir už 2e 
pačto ženkleli, o mes prisiusi
me visas informacijas. (9) 

THE CRY AGENCY
10 S. Heade Street, 

Wilkes Barre, Ps.

Skaitykit ir PJatmlrit
Tėvynes Gynėjų Laikr.

“Trimitas” kas savaitę lankydami, k 
savo skaitytojus, parneš jiems jvii- j 
rių naujienų apie politikos ir karu f 
padėti, pasakos apie musų karžygiu- L 
kariumenės, šaulių, partizanų žygiu r 
fronte, apie musų priešo nedorus du- ■ 
bus iY klastas.
"Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis, į' 
papuoštas gražiu viršeliu, žada pn- į 
dėti eiti paveiksluotas.
"Trimitas” deda gražių eilių ir karės L 
dainų, apysakų, atsitikimų ir felje- ts 
tonų iš kovų lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo, (
Adresas: “Trimito” Bed. ir Admin S 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania Ej
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“Kreivųjų” su centristais dis
kusijos. Pereitos pėtnyčios va
kare, vasario 24 d., buvo suren
gta musų “kreivųjų” (aiba kai
riųjų kairiausiu) diskusijos su 
centristais. Ištikrųjų jiems ir 
tinka kreivųjų vardas, nes taip 
ir pasirodė: per tas diskusijas 
vienas iš tų kreivųjų besikrai- 
pydamas kaip beždžionė cirke, 
šmaukšt ir persikando pats sa- 
vp liežuvį, ir paskui kaip pradė
jo murmuliuoti, nieko nebuvo 

• galima suprasti ką jis nori pa
sakyt. Tiek tesupratau: Ce e e 
nt rrr istaaai. Ir nieko daugiau 
nesigirdėjo iš jo kaip tik centri
stai ir centristai — ir visi jų 
diskusijų "faktai”.

Naunčikriš užklausė Kur tie 
kreivieji? ką jie nuveikė? prirū
dykite? Vienas iš kreivėjų at
sistojęs šaukia: Aš jums prirū
dysiu! Laukiame jo faktų, ką 
jis čia parodys, štai ką: Pir
miausia tai prirūdysiu Naunči- 
kui, jis prisistatęs štoruko lan
guose visų šventųjų paveikslus, 
šlaplierius, ir pardavoja, ir dar

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklaūšinės kokia liga* sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt 'kad jie 

a neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
jl tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos', 
j Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Į: Spindulių Roentgėnp ir pilnas Baktes 
V riologiškas egzaminavimas kraujo ati-, 

flengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų ' sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite ’ nusil'priėjūsius 

_ 5^ nervus ir kenčiate nuo užnuodijinio
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisėnėjusias kojose — negaišinkit ilgiau l^iko <ir. neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo, tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai; jeigu atsinešit šį ap
garsinimą. ' •' i ’ ’ • . 1 ■

DR.. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10404 EUCLID AVE. KAMPAS E. 105TH ST. CLEVELAND 

ANTROS. GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 -nuo 6 iki 8 vakare; 

Nedėidieniaiš nuo 10 iki 1.

BUČERIS PAJIEŠKAU DARBO — 
dirbau tame darbe pef 8 metus ir 

turiu gerų patyrimų. Kam reikalin
ga toks darbininkas malonėkite •atsi
šaukti “Dirvos" Administracijom Ga
liu padirbėti ir subatomis kam rei- _ 
kia pagelbėtojo. nosi, tat prieš išvažiuosiant rei

kia parašyti Bankui laišką, ad
resuojant: (BALTIC STATES 
BANK, 294 Eighth Ave., New 
York, N. Y., iš kur bus tuoj at
siųsta laivakorčių kainos, laivų 
surašąs ir visi patarimai kelio
nei. Baltic States Banke gali
ma gauti laivakortes į Hambur
gą, Bremeną, Antverpą, Rotter- 
damą, Gdanską, Piliavą (Kara
liaučių), Cherbourgą, Liverpoo- 
lį, Southamptoną, Stokholmą, 
Gotenburgą, Kopenhagą, Odesą 
ir visus kitus portus.

Važiuojant (Lietuvon pasižiū
rėti, ar pasisvečiuoti, BALTIC 
STATĖS BANKAS surašo rei
kalingus popierius ir suteikia 
informacijąs link pargryžimo at
gal į Ameriką. Dabar atvažia-

PARDAVIMAI
PIGIAI dvi himniškos vietos, viena 

ant Superior, Lietuvių kaimynys
tėje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st. 
ir Mėsinė ir Grpsemė ir 110 akrų že
mes farma Geneva ant ežero. Vist 
budinkai nauji, T 2 karvių, 3 arkliai, 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, visi 
įrankiai' ir užsėti laukai. Trįs 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 
baras, geros šėpos. Biznis eine ne
blogai. • Yra keturi kambariai gyve
nimui su visais intaisymais. Par
duosiu nebrangiai. P. Calkis 
1301 E. 55 St. | Cleveland, Ohio.

“Lietuvos Ūkininkas
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

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

Visi užsirašanti gauna “Lietu
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui

P. Mikolainis
53 Hudson Avenue

Brooklyn, N. Y.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188 
1286 E. 65th St. 

Virš Aptiekos 
Kampas Superior Avenue

Didžiausias Geras
AŠTUNTA dalis žmonių naudojančių natūrali gazą iš

naudoja beveik pusę viso musų varomojo gazo'iš
tekliaus.

“DIRVA” ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mą

KAS SVARBIAUSIA REIKIA 
ATMINTI

SENIAUSIA

floenturfl
VIENYBE

SUSIRINKIMAI

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

Flynn-Froelk Salėj 
5309-11 Superior Ave.

Pirmą ketvergą, 7:30 vai. vak.
Susiv. Liet. Am. 14 Kuopos 

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

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

Kuomet ‘ persikeliat iš vieno namo į kitą, 
vienas iš pirmiausių dalykų yra jog jums 
vėl reikės elektros šviesos..

Viskas kas jums reikia padaryti tai tik 
‘ pašaukti Main 6380 ir paduoti mums sa

vo naują adresą musų Service Departamen
tui. Nėra reikalo ateiti j musų ofisą iš- / 
pildyti 
ka tik

naują aplikacijos kortelę. Užten- 
patelefonuoti.

THE ILLUMINATING COMPANY

Kiti septyni aštuntdaliai išnaudoja likusius — apie 57 
nuošimčius. Jie yra maižausi naudotojai; Jie pervirši
ja didžiuosius gazo naudotojus septyni ant vieno.
KILNOJAMOJI skale kaina suteikia tai didelei didumai 
gazo sunaudoto jų žemiausias kainas kokios skalėje ran
dasi.
TODĖL tai kilnojamoji kainų skalė yra teisinga, kaip 
lygiai yra ir tinkamiausis būdas pridavimui iš musų pu
sės žmonėms paganėdinančio patarnavimo.

KILNOJAMOJI SKALE, SU KAINOMIS 
TAIP NUSTATYTOMIS KAD UŽTIK
RINUS MUMS TEISINGĄ PELNĄ UŽ 
MUSŲ PARDUODAMĄ ŽMONĖMS 
PATARNAVIMA, YRA TINKAMIAU- 
SIS IŠRIŠIMAS ‘‘QAZO KLAUSIMO”.

The East Ohio Gas Co

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 ■ S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
Ir visur pigiausiu kursą; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai Ir parankįai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

s h s .
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

.SEK
’’VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

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

juokų skyrių 
’’TARKA”

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

SB E S .
’ ’Vienybės ’ ’ Ben- 
Šerus. '‘Dividendai

Pirkite 
droves 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras $10. 
ik □ S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur gailina gauti 

šoklų knygų.
vi-

in- 
ra-

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viskų, 
šykito mums. laiškus, 
kaJaukiiito musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBLGo.
193 Grand St.

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

Pereit* 
jos indu: 
pa'sirodė 
pardavim 
kelį pas: 
prekyba, 
traukiam 
liškai, ta 
sakymų i 
nuobėgon 
šokių lau 
mo.

Nekuri* 
didėjimų

I Medvilli 
ležinkelio 
stojusi nu 
imta 200 
iki prireil

Daugeli: 
sykiu ir 1 
bilių 'indui 
dėjantį ps 
čius jų įsi

Clevelan 
merce dari 
nęs statist 
latai bėdai 
Didėjimas 
apsireiškė ( 
desnėse dir 
suvirš 500

Youngstc 
geležies dir 
jo atsidary

New Yor 
dinamų ma 
gryžo darbi 
dama jiems

Airijoje 
to darbininl 
s>te streiker: 
byklą ir išk

Transport 
ke Chįnijoj 
nu stojo ske 
plaukais. St 
ja laivininku

Anglies 1 
kaltinama ėi 
ir esą ręika 
žins uždarbi 
kams algas 
galės atpigti:

Jeigu bala 
šaukta 4^0, 
streiką, tuo 
giausia Penni 
bama, Kentu 
tos valstijos, 
Illinois ir Ine 
sėjai tvirtai 
streikas išeis 

90,000 Kan 
gi grasina sti 

Amerikos 1 
prisibijo nete 
daugumas iš 
Į savo senus 
pagerės, sako

Ohio valsti; 
durnoj nubals 

Indiana va 
griežtai laiko 
mų angliakas

Meksikos i 
sustreikavo ) 
spėkos gamii 
Miestas buvo 
są naktį. Elek 
užjausdami bi 
duonkepiai.

Ironwood, > 
bti anglies kai 
darbininkų.

Birmingham 
ko dirbtuvės e 
ta. 11 .ir sužeis

Rhode Islan 
nyčiose streike 
lūs. Policija 
dirbtuves saug

Clevelando g 
ninkams nuo"( 
numažinta po l 
algos.


