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Pereitos savaitės Ohio valsti
jos industrijų peržvalgą darant 
pasirodė tolimesnis gerėjimas 
pardavime plieno produktų, bie- 
kelį pasikeitė gurno produktų 
prekyba, puodininkystė neper
traukiamai eina beveik norma- 
liškai, taipgi daug randasi už
sakymų molinių , požeminių rynų 
nuobėgoms, šalip gerinimosi vi
sokių laukams reikmenų .pirki
mo.

Nekurie gelžkeliai giriasi 
didėjimu prekių vežiojimo.

1 Medville, O., atsidarė Erie _ 
ležinkelio dirbtuvė buvusi su
stojusi nuo gruodžio 10 d. Pa
imta 200 darbininkų kolei kas, 
iki prireiks visų.

Daugelis Ohio ir Michigano, 
sykiu ir kitų valstijų, autoiho- 
bilių -industrijų kalba apie di
dėjantį pardavimą ir gerėjan
čius jų įstaigose darbus.

CIevelando Chamber of Com
merce darbo komitetas pertikri
nęs statistikas skelbia jog nuo- 
latai bedarbių skaičius mažėja. 
Didėjimas .dirbančių skaičiaus 
apsireiškė 150 įvairių imiestų di
desnėse dirbtuvėse turinčiose po 
suvirš 500 žmonių.

' Youngstowne atsidarė dar 4 
geležies dirbtuvės. Kitos žadė
jo atsidaryt vėliau.

New Yorko laikraščių spaus
dinamų mašinų operatoriai su
gryžo darban, tarybos bus ve
dama jiems dirbant.

Airijoje streikuoja transpor
to darbininkai. Tipperary mie
ste streikeriai užėmė gažo dar- 
byklą ir iškėlė raudoną vėliavą.

Transporto darbininkų strei
ke Chinijoj daugelis Ameriko
nų stojo skebaut ir sergėt prie
plaukas. Streikas demoralizuo
ja laivininkystės komerciją.

Anglies kasyklų operatoriai 
kaltinama ėmime didelių pelnų 
ir esą reikalinga jiems apma- 
žins uždarbius, o ne darbiniu; 
kams algas 'kirsti, tada anglis 
galės atpigti.

Jeigu balandžio i d. bus iš
šaukta 400,000 angliakasių į 
streiką, tuo bus paliepta dau
giausia Pennsylvania, Ohio, Ala
bama; Kentucky ir nekurios ki
tos valstijos, sykiu ir Kansas. 
Illinois ir Indiana valstijose ka- 
sėjai tvirtai organizuoti ir jų 
streikas išeis pasekmingiausia.

90,000 Kanados anglakasių ir
gi grąsina streiku balandžio 1.

Amerikos kasyklų operatoriai 
prisibijo neteksią darbininkų — 
daugumas iš kasyklų išvažiuoja 
į savo senus kraštus, iki laikai 
pagerės, sako.

Ohio valstijos angliakasiai di
dumoj nubalsavo streikui.

Indiana valstijos operatoriai 
griežtai laikosi* savo užsispyri
mų angliakasiams nepasiduoti.

Meksikos sostinėje, Mexico, 
sustreikavo miesto šviesos ir 
spėkos gaminimo darbininkai. 
Miestas buvo tamsoje vieną vi
są naktį. Elektros darbininkams 
užjausdami buvo sustreikavę ir 
duonkepiai.

Ironwood, Mich., pradėjo dit- 
bti anglies kasykla, -paimta 300 
darbininkų.

Birmingham, Anglijoj, para
ko dirbtuvės eksplozijoj užmuš
ta ii,ir sužeista 26 merginos.

Rhode Island valstijos audi- 
nyčiose streiko padėjimas keb
lus. Policija ir milicija visas 
dirbtuvės saugo nuo streikerių.

CIevelando gatvekarių darbi- ninkamo 1 J 1__

Ita- 
tulo 
val-

pa-

ge-

Fiume Vėl Perėjo 
Italų Rankas

Roma. — Fascistai, arba 
lai patriotai, vadovaujami 
Giunto, kovo 3 d. atakavo
dišką budingą Fiume mieste. Į 
budinką paleista 20 šūvių iš ka- 
nuolės ir to pasekmėje budinke 
buvę iškėlė pasidavimo vėliavą. 
Jie pasisiūlė pasiduoti į Italijos 
valdžios rankas, vienok Giunta 
ant to nesutiko ir reikalavo į 
tris minutas laiko jam pasiduo
ti be jokių išlygų. Fiume pre
zidentas tada buvo priverstas 
pasiduoti.

To Fiume užėmimo pasekmė
je Italai patriotai pasikvietė į 
Romą Gabrielį D’Annunzio, pir
miau turėjusį užėmusį Fiume, 
didelėms demonsttracijoms ku
rios rengta apvaikščiojimui Fiu
me atėmimo ir paskelbimui jo 
prijungimo prie Italijos.

Santarvę šis klausimas vėl 
surūpino. Fiume buvo varžyti; 
ne tarp Italų ir Jugoslavų, ir jį 
buvo užgrobęs D’Annunzio; po 
to pavyko" susitarti miestą pa
daryti laisvu, niekam nepriklau
sančiu, D’Annunzio priverstas 
išsikraustyti. Vienok dabar vėl 
ta pati istorija pasikartojo. Ti
kima jog Italijos laivyno ofi- 
cieriai šiame atsitikime vėl pa
dėjo Fiume užvaldyti savo pat
riotams.

Šito pasekmėje Jugoslavija 
tuoj pertraukė su Italija tary
bas vestas pildymui Rapollo su
tarties sulyg kurios Fiume bu
vo nuo D’Annunzio atimta.

Italijos valdžia atsidūrė keb
lioje padėtyje.

Po riaušių, vėliaus visą tvarką 
paėmė Italijos kariumenė į savo 
rankas. Bus dedama pastangos 
dalyką sutvarkyti po senovei.

Genoa Konferencija Bus 
Balandžio 10 d.

Paryžius. — Italijos valdžia 
padavė visoms valstybėms už
kviestoms į Genoą pranešimus 
— sykiu ir Suv. Valstijoms — 
jog konferencijai diena nusta
tyta balandžio 10. Tas esą pa
daryta po premjerų pasitarimo 
Boulogne kame Lloyd George 
pareiškė Poincare jog negalima 
atidėlioti konferencijos, nei ati
dėti ant galo balandžio, kadan
gi pats Lloyd George turės bū
ti namie balandžio pabaigoj ap
kalbėjimui Anglijos biudžeto.

Kovo 1 d. buvo pranešta jog 
konferencija atidėta ant 
džio 25 dienos.

Paryžiaus valdininkai 
jog Genoa konferencija,
kiu dideliu programų kokis jai 
rengiama, turės užsitęsti bent 
tris mėnesius.

balan-

spėja 
su to-

Ukrainoje Užmušta 200
Ukrainų misija išveicarijoj ga

vo žinių jog Jusowsko mieste, 
industrialiam centre, atsibuvo 
dideli mūšiai tarp streikerių ir 
bolševikų kariumenės. Aštuo
niasdešimta streikerių ir 120 
raudonarmiečių buvę užmušta.

ninkams nuo-?gegužio 1 d. .bus 
numažinta po 5c. nuo valandos nės. 
algos.

Audros
Kovo 7 d. Atlantiko pakraš

čiu perėjus didelė audra padarė 
daug blėdies; užmušta 5 žmo-

Audra perėjo ir vidurines 
valstijas: Ohio ir kitas.
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Lietuva Nori Likviduoti 
Vokiečių Markes

Washington, kovo 3 d. (El
ta). — Vasario 27 d. prasidė
jo Lietuvos ,finansinės dery
bos su Vokiečių delegacija 
del Vokiečių okupacijos įves
tų Lietuvoje pinigų. Vokie
čių markės 'gan plačiai buvo 
Lietuvoje vartojama. Tik še
šių didesnių Lietuvos bankų 
apivarta pereitais metais 
kė devynis bilijonus ir 
šimtus milijonų markių.

sie- 
tris

Bolševikai Baiminasi
Anglų Francuzų 

Atakavimų
Maskva. — Laikytas Boulog

ne mieste, Francuzijoje, Angli
jos ir Francuzijos premjerų pa
sitarimas pora savaičių atgal so
vietų valdžios įsivaizdinama su
sikalbėjimu bendrai Francuzi
jos ir Anglijos spėkomis pulti 
ant Rusijos. Trockis, sovietų 
'karės ministeris, savo įsakyme 
armijai ir laivynui pažymi jog 
tas premjerų susitarimas sulai
ko pirmesnius Rusijos planus 
demobilizuoti armijos senesnęją 
klesą, sako esą visokių žymių 
jog pavasarį busią bandoma Ru
siją atakuoti. .

Paryžius. ’— Prancūzai eks
pertai skubiai daro Genoa kon
ferencijai programą paliečiantį 
Rusijos skolų atgavimą, ir jei
gu tarp Prancūzų tas progra
mas bus sutartinai priimta, jį 
vėliau paduos Londono eksper
tų suvažiavimui apsvarstyti. Ta
me plane daroma taisyklės pa
gelbėjimui Rusijai sutvarkyt vi
sus galimus budus darbo vary
mui namie kad šalis galėtų at
sigauti. Kurioje nors patogiau
sioje Rusijos dalyje busią deda
ma pastangos su ta pagalba Ru
sijai nueiti. Greičiausia mena
ma tai bus Ukrainoj, kurią ma
žiausia paliečia bolševikiškumas.

Leninas Pagijo
Maskva. — Po keleto savai

čių pailsio, Leninas vėl sugryžo 
į Kremliną ir užsiėmė savo dar
bais, rengimuisi vienuoliktam 
komunistų partijos kongresui 
kuris prasidės kovo 20 d. šiame 
kongrese manoma bus pakelta 
ir įvykinta dar tolimesni sovie
tų tvarkos ekonomiški pakeiti
mai bei nulinkimai daugiau at
gal į kapitalizmą.

Rusai Nori Lygių Teisių
Londoną pasiekė žinios jog 

Rusija nedalyvaus ekonominėj 
Genoa konferencijoj kitaip kaip 
lygiomis teisėmis su kitomois 
valstybėmis. Tą paskelbia 
Čerinas, užrubežinių reikalų 
nisteris.

Či- 
mi-

Nauja Lenkuose Liga
Varšava. — Nauja rūšis in- 

fluenzos, sumaišyta su geltlige, 
pasirodė Lenkijoje. Liga dau
giausia siaučia prie rytinio pa- 
rubežio, kur kasdien iš Rusijos 
ateina tūkstančiai pabėgėlų. Mi
rimų skaičius didelis.

Kansas City, Kas., tramvajų 
stotyj eksplodavus suspausto 
oro katilui 4 užmušta, 9 darbi
ninkai sužeista.*

Anglija parduoda daug ang
lies į kitas šalis. Net Pietų 
Amerikon per pusmetį išgaben
ta apie milijonas tonų.

LLOYD GEORGE NO
RĖJO REZIGNUOT
Londonas. — Premjeras Lloyd 

George pagrąsino rezignavimu 
pasekmėje Konservatistų parti
jos vado sufabrikuotų paskalų 
apie jį tuo laiku kada Lloyd 
George dalyvavo Cannes konfe
rencijoj ir tarėsi su Francuzi- bėjimui Limericko ir Tipperary 
jos premjeru Briandu. militariams batalijonams jų ko-

Lloyd George padavė ultima- voje už respubliką. Suvažiavę į 
tumą, galutiną, sulyg kurio rei- Limericką kareiviai užėmė vi- 
kalauta kad jis arba gandų pa- sus viešbučius savo stovykloms, 
leidėjas turi pasitraukti iš par- Limericko valdžiai respubli- 
tijos. į kos armija davė tris 48 valan-

Pastarose dienose rezignavi- Mas laiko pasiduoti, t 
mo grasinimas sulaikyta jo ko-1 Provizionalė valdžia, vado- 
legoms ministerių kabinete pra- vaujama Griffitho, kuris pasi- 
šant. Dabar laukiama “revoliu- (rašė su Anglija sutartį, deda pa- 
cijonierių” prieš premjerą atei- stangas vesti tvarką pagal savo 
sakant savo gandų ir pareiš- nuožiūros, 
kiant jam ištikimybę. i 

Amerikoje tikima jog Lloyd 
George išeis pergalėtojas ir ne
paliestas.

Lloyd George yra gabiausias 
dabartinių laikų Anglijos ir pa
saulinis diplomatas. Jis greit 
pamato eavo klaidas, jų prisipa- j žeista. Mėtyta bombos, apsigin-

AIRIJOJ PO SENOVEI 
NERAMUMAI

Londonas. — Airijoje pasiro
dė kontr-revoliucinis upas prieš 
dabartinę esančią Dubline Ai
rijos valdžią. Miestas Lime
rick pereitą nedėldienį užpulta 
Airių respublikos armijos pagel-

I Dublino valdžia nenorėdama 
Anglijos kariumenės pagalbos 
pareiškė Londonui jog patįs su 

I sukilėliais apsidirbs.
Belfaste, Ulsterio sostinėj, at

sibuvo dideli sumišimai, trįs už
mušta ir suvirš 30 žmonių su-

LAISVA ATLANTIKO ŠIAURĖJ SALA 
PRIPAŽINO LIETUVĄ DE JURE

Islandija Pripažino 
Lietuvą

Islandijos Konsulas Lietu
vai, Biering, sausio 31 d. in- 
teikė Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministeriui Islandijos 
vyriausybės raštą kuriuo Is
landija pripažįsta Lietuvą ne
priklausoma de jure valstybe.

(Islandija yra šiauriniam At- 
lantike; nedidelė sala turinti sa
vo vardą kaipo “Ledų žemė”. 
Apie ją pereitais metais buvo 
“Dirvoj” tilpęs National Geo
graphic Society buletinas: “Is
landija Kuriai Stokuoja Ledo.” 
Pirmiau ji priklausė Danijai, po 
karės liko savistovė.)

Apie Atlyginimus iš 
Rusijos

Visos Lietuvos piliečių, gyve
nančių Amerikoje, pretenzijos 
del indėlių, depozitų ir išvežto 
iš Lietuvos Rusijon turto grąži
nimo, sulyg taikos sutarties su 
Rusija, privalo būti pareikšta 
Lietuvos Atstovybei Washing
tone (Representative of Lithua
nia in America, 1925 F Street,v. 1 • , . . J 1 • I . - - UĮ ZllILCllUA, X OUCCl,

žįsta, pataiso, atvirai parodo ki- klavę gaujos švaistėsi po gatves n. Washington, D. C.) iki 
tų klaidas, ir moka išsisukt iš | ir vietomis šaudė. Policija ir kovo 20 dienai.

' Pretenzijos iki nurodytam lai- 
jkui nepareikštos negalės būti 
keliama per Lietuvos Komisiją 
taikos sutarčiai su Rusija vyk- 
dinti.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
AMERIKOJE.

tų klaidas, ir moka išsisukt iš ir vietomis šaudė.
visų pinklių kuros Europą gale- kariumenė naudoja kulkosvai-j 
tų prapuldyti. Jis daug sykių džius prieš riaušininkus.
numatė, ir skelbė, Versalio su- Ulsterio atstovai (Londono bu- 
tarties vodingumą, jeigu reiktų te visi išėjo protestuodami prieš , 
jos griežtai laikytis. Jis tuoj Į Anglijos atstovų nusileidinėjimą 
ėmėsi kovoti už' palengvinimus Dublino Airiams, kuomet neat- 
Vokietijai, tuoj suprato reikalą | kreipta domės į Ulsteriečių rei- 
Rusijos pripažinimo, prikvieti- 
mo jos atgal į tautų šeimyną, ir 
daugelyje kitų atvejų pasirodė 
norįs taikos, o-ne pražūties nei 
vienai nei kitai pusei.

kalavimus.

Yap Sutartis Priimta
Washington. — Pirmutinę su

tartį tarptautiniuose klausimuo
se padarytą Washingtono konfe
rencijoj su Japonija del Yap sa
los Senatas priėmė 67 balsais 
prieš 22. Amerika turės teisę 

Egiptėnai ka- ant tos salos tiesti savo kabelio

Riaušės Egipte
^Londonas. — Tanta miestely

je kilus riaušėms trįs užmušta 
ir 24 sužeista.
reiviai galiaus riaušes numalši-1 vielas ir statyti bevielio telegra- 
no ir užvedė .tvarką. Priežastis Į f0 stotį, sulyg tos sutarties.
buvus ta kad žmonėms demon-1 Kaslink kitų sutarčių su val- 
struojant gatvėje prieš policijos stybėmis Pacifiko reikale dar ei- 
stotį į žmones policija pradėjo Įna gjnčaj, 
šaudyti. ■ , ----------------

TT- n • Delei streiko tūluose EuroposUžmušta Tris Francuzai , , .portuose, gabenamas Amerikos
Morokkoj, Francuzijos valdo- maistas Rusijos badaujantiems 

moj dalyj, kelyje užpulta iš pa- dikčiai kelyje sutrukdoma, 
salų Francuzai oficieriai lydimi1 
tenaįtinės kavalerijos, ir trįs 
jų nužudyta. Bankų ineigos didėja. Dvyli

ka Su v. Valstijų federalio re
zervo distriktų bankų praneša 

Amerika Neskolins Pini-(vienos savaitės bėgiu padidėji
mą indėlių ant $84,000,000. Tas 
rodo jog nekurie dalykai eina 
geryn, kitaip iš kur pinigai 
eitų.

gų Kariavimams
Washington. — Suv. Valsti

jų valdžia imasi žygių sulaiky
mui Amerikos pinigų davimui 
Europai aikvoti armijoms ir ki
tokiems kariniams tikslams ir 
stengsis išgauti prižadus iš pa
skolų jieškančių valstybių jog 
pinigai bus naudojama tik pro- 
duktiviams tikslams.

Tūloms valstybėms neužten
ka savų ineigų iš priežasties už
laikymo didelių armijų, ir jos 
įieško paskolų Amerikoje. Tąl 
tečiau Suv. Valstijos turi sulai-Į 
kyti, mano daugelis augštųjų poliįinius/fmabsinius Yr moks- 
valdininkų. Hoover paduoda to- ii§]jUS visuomenės sluogsnius su 
kį planą: Skolint pinigus tiktai naujomia Pabaltjurio valstybė- 
atsistatymui, susidrutinimui ša- mis Daugelis Žymių Amerikię- 
lių vidujiniai,^ industrijoms au- gjy gyvai ■ užsiinteresavo tokios 
ginti ir plėtoti, o griežtai ne jo- draugijos suorganizavime. Prie 
kiems kariavimams ar armijų draugijos, be Lietuvių, prisidės 
palaikymui, Ljar Amerikoj gyvenantieji Lat-

Tas atsilieps ant Francuzų ir vįaj jr Estai, 
proše-panų labiausia. Į-

su-

Amerikos Baltijos 
Draugija

Washington, kovo 2 d. (El
ta): — Užmezgimui artimesnių 
santikių 
menės ir 
Lietuvių 
zuojama

^(Baltijos
' | tikslas supažindinti

Montreal, Kandoj, kovo 3 d. 
dideliame gaisre žuvo miesto ro- 
tužė ir kiti budinkai. Nuostolių 
padaryta apie $10,000,000.

Ir Detroitas Nukentėjo
Detroit, Mich. — Ir čia atsi

rado visokių “spešelių” kurie 
ėmė iš žmonių pinigus žadėdami 
didelius pelnus. Dabar tik ką 
viena tokia firma, L. J. Sinku- 
la Co., turėjus Lietuvių agen
tų, darbavosi ir tarp Lietuvių. 
Keturios tokios firmos valdžios 
suspenduota, per jas nuėjo apie 
du milijonai žmonių sunkiai už
dirbtų dolarių....

L. P, IŽDAS
L. P. Iždo Komitetas ma

loniai prašo sandarbininkų 
siunčiant aukas ir metines 
duokles čekiais, pačto ar 
ekspreso money orderiais 
visuomet užrašyti ant jų 
Lietuvių Politinis Iždas, ar
ba sutrumpintai, L. P; Iž
das.

Siunčiant pinigus, taipgi 
darant patarimus, paklausi
mus ar kitais L. P. Iždo rei
kalais prašome kreiptis se
kančiu adresu:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

tarp Amerikos visuo- 
Pabaltjurio valstybių, 
iniciativa, yra organi- 
New Yorke 
Draugija.

Amerikos
Draugijos 
Amerikos

$1

GRAŽUS PAVYZDIS
Washington, kovo 2 d. (Elta). 

— Atsi|ankius Lietuvos „Atsto
vui V. čarneckiui į Sheriandoah, 
vietinės Lietuvių parapijos kle
bonas Kun. Pautienius pirko 
Lietuvos Laisvės paskolos bonų 
už $2,000..

SuV. Valstijų ambasadorius 
Londone, Pulk. Harvey, Kielei 
tūlų Amerikos laikraščių jam 
padarytų užmetimų, pasiryžęs 
rezignuoti. Laikraščiai jį kriti
kavo už tai kad jis pasirodęs 
daugiau Anglijos šalininkas ne 
kaip savo šalies ir neatsakan
čiai vedė ,Amerikos reikalus.

Washingtone kalbos apie am
basadoriaus rezignaciją vadina
ma “visai nepamatuotos”.

Washingtone sunkiai eina ta
rimai apie mokėjimą kareiviams 
bonų. Nekurie atstovai prita
ria mokėti nedaugiau $50 pini
gais, gi tiems kuriems išeina 
daugiau, skaitant nuo ištarnau
tų dienų, duoti tam tikrus cer- 
tifikatus kuriais buvę kareiviai 
galėtų gauti paskolas bankuose, 
mokant tam tikrą nuošimtį.

Prezidentas Harding laikosi 
nuomonės jog S. V. kariumenės 
skaičius turėtų likti 130,000 vy
rų. Dabar yra apie 137,000.

Dr. 
vietą 
ninko

Hubert Work paskirtas į 
rezignavusio pačtų virši- 
Hays.

Vyšnios žydi. Netoli Mecha
nicsburg, O/, kovo 4 d. jau žy
dėjo vyšnių medis.

PINIGŲ KURSAS |

Kovo 8 d.
100 markių-auksinų

|100 Lenkų markių
40t

3c

Kaip Apvaikščiota Lie
tuvos Šventė

Washington, kovo 3 d. (Liet. 
Inf. Biuras). — Lietuvos Ne
priklausomybės keturių metų 
sukaktuvių diena, vasario 16, 
šįmet buvo iškilmingai apvaik
ščiojama visoje Amerikoje po 
Lietuvių kolonijas.

Iškilmės prasidėjo (kaip kur) 
su pamaldomis bažnyčiose, die
nos laiku buvo surengta paro
dos gatvėse, pagaliaus šventė 
užbaigta patriotinėmis prakal
bomis dr koncertais.

Daugelyje vietą tą dieną mie- 
štai buvo išpuošta Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis. Miestų 
majorai ir kiti augštesni valdi
ninkai syeikiuo Lietuvius sulau
kus ketvirtų^Liėtuvos nepriklau
somybės sukaktuvių;

Visų Lietuvių upas buvo paki
lęs, nes kiekvienas jautė kad 
musų tautai atsiskleidė naujas 
laisvas gyvenimas.

Tą dieną skaitlinguose susi
rinkimuose buvo priimta daug 
rezoliucijų prašančių Suv. Val
stijų valdžią paskubinti Lietu
vos pripažinimą, taipgi buvo iš
reikšta protestai del neteisėtos 
Lenkų okupacijos Vilniaus ir 
visos Rytų (Lietuvos dalies.

šiais metais vasario 16 d. bu
vo daug plačiau ir iškilmingiau 
švenčiama negu iki šiolei, ką 
liudija ir Anglų laikraščiai, pa
vyzdžiui :

“Visos 'gatvės Lietuvių ap
gyventoje (dalyje šiaurės pu
sėje buvo papuošta vėliavė
lėmis Lietuviškomis ir Ame
rikoniškomis. Niekados Lie
tuvių istorijoje šiame mieste 
nebuvo daroma tokia suvie
nyta pastanga padaryti iškil
mę pasekminga:

Anglų 
aprašiusi 
rio 16 Id. 

žinios
klausomybės šventę, arba pla
tesnis jos aprašymas tilpo 78 
Anglų laikraščiuose.

spauda labai plačiai 
Lietuvių šventę vasa-

apie Lietuvos nepri-

Bevielis telefonas naudojama 
vagių gaudymui. Iš Louisville, 
Ky., bevieliu telefonu paleista į 
visas puses pranešimai apie Ke
turis banditus apvogusius tame 
mieste turtingą šeimyną."DIRVA" TIK DOLARĮ S $1

rjALENGVINIMUI bedarbiams, visiems savo skaitytojams kurie nedirba 
1 ir neturi iš ko užsimokėti metinės prenumeratos, o norį 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 teibai 
stoka,* o “Dirvą” galėsit skaityt be pertraukęs, 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 
” ” 'Lietuvoje

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

7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

$2.00
$3.00
$2.50

“DIRVA



o DIRVA

Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Margumynai. Komunistėlis 
A. Navalinskas pasirandavojo 
Sandariečio M. Urlakio siuvyk
lą. Kadangi jis buvo labai fa
natiškas tai daugiau niekas nė
jo pas jį pirkt apart “draugu- 
čių”, o tų daug nesant, priėjo 
jam bankrutas. Tai progai pa
sitaikius, jis pardavė ir Urlakio 
rakanduš-ir prasišalino; Urlakis 
dabar jo jieško, ir jeigu suras 
kažin kaip tam svieto lygintojui 
bus.

Dar reikia pažymėt ir apie 
"progresisčių” apšvietą; mat iš- 
anksto joms pripumpuota jog 
jų prakalboje jei kalbėtojas ką 
pasakyt navatnesnio tuoj ploti 
delnais. Taip buvo per Dauba
ro (ar Daugbarškio) prakalbas. 
Ką tik Daubarėlis pasako musų 
progresistėa ploja. Daubaras 
beagituodamas už L. D. L. D. 
sako kad ji daug knygų išleido 
ir į Lietuvą nusiuntė, tik Kau
no davatkos sudegino 2,000 kny
gų. Musų progresistės ant to 
pasakymo ploja. Reiškia, gana 
navatna kad tiek knygų sudegė.

Iš klerikalų negirdėt kol kas 
jokio užvydo Sandariečiams ka
da žmonės pradėjo labai rašytis 
prie Sandaros; bet musų komu- 
nistukai tai nerias iš kailio, ra- ' 
šinėja laiškus perspėdami žmo
nes nesidėt prie Sandaros tiems 
kurie pirmiau buvo L. D. L. D. 
nariais, o dabar meta jų smun- . 
kančią politiką ir dedas prie tau- ' 
tinihkų. Bet juk jiems su San- 
dariečiais butų galima geriau ' 
sueit į kokį veikimą negu su vy- 1 
čiais.

Pittsburgo “draugai” 
nėdinti “Laisve” kurie 
taip ją rėmė ir aukas 
didžiausią agitaciją už ją varė. 
Dabar jie sako: ji nuėjo su “Ke
leiviu” ir “Naujienomis”. Ar 
tik laikraščių graboriui J. Balt
rušaičiui nebus proga dar sykį 
gimdyt del draugų kokį laikraš
tuką? Daug nereikia, nes ir 
daktaras namie yra. Pagyven
sim pamatysim.

Aš seniau patėmijau “Sanda-

neuzga- 
pirmiau 
rinko ir

CHICAGOS NAUJIENOS
mu- 
taip 
val- 
pa- 
di- 
še- 

Ne-

roj” kad Pittsburgo komunistai 
akmenis gatvėse spardo iš pik
tumo kam žmonės dedas prie 
Sandaros. Bet dabar, po apvai- 
kščiojimo keturių metų Lietu
vos neprigulmybės, jie nei 
sės nevaliotų paspirt, nes 
nepakenčiamos tos buožių 
džios rėmėjų Sandariečių 
kvietimu atėjo vienuolika 
džiausiu draugijų iš kurių 
šios turi net savo namus, ir
prigulmybės šventėje svieto tiek 
prisirinko kad užsigrudęs buvo 
visas L. M. D. namas. * Susirin
kime išnešta rezoliucijos reika
laujant Suv. Valstijų pripažini
mo . Lietuvos, o Anglų spauda 
plačiai tą irgi aprašė. Na ištik- 
ro jiems ir yra už ką pykt. Ka
da komunistėliai garsino milži
niškas savo prakalbas, kad jose 
kalbės garsiausi kalbėtojai, kaip 
Bimba, tai žiūrėk, apie 30 žmo
nių svetainėj tekiukso. O ant 
Sandariečių pakvietimo kiek pri
gužėjo! Tėmytojas.

Amerikos Lietuvių Išva
žiavusių Lietuvon 

Skaičius
Washington, kovo 3 d. (El

ta). — Iki 1922*metų sausio 1 
dienos Lietuvos Atstovybės Wa
shingtone buvo išduota 6382 pa
sų ir 1161 viza.

Kadangi vienu pasu dažnai 
važiavo visa šeimyna todėl pra- 
kirčiui reikia skaityti kad iki to 
laiko yra išvažiavę Lietuvon 
ape 15,000 asmenų.
šiais metais išvažiavo 96 asme
nis, vasario mėnesyje — 618 
asmenų.

Sausio m.

Didelė eksplozija. Parako san
dėlis McCook, Ill, kuriame buvo 
55 tonai dinamito, eksplodavo 
vasario 24 d, tranksmas buvo 
jaučiama per 50 mylių į visas 
puses, ir padaryta milijonų do- 
l'arių nuostolių artimesnėse apie- 
linkėse. Ypač daug nuostolių 
padarytą So. Chicagoj. Suar
dyta daug namų ir išspausta 
langų stiklai.

Sveikas Maistas

EAGLE BRAND
(coracratt Mut>

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

Pasiųskite šitą pagarsinimą į 
The Bordens Co, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip, jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

Rengiasi prie svečiu iš Lietu
vos. Chicagiečjai dagirdę apie 
atvykimą iš Lietuvos Kapitono 
Natkevičiaus ir Mokytojo Žyge
lio ruošiasi prie jų sutikimo, 
pavieniui ar abudu sykiu.

Kaip paskiausios žinios pra
neša, tiedu svečiu kovo 1 d. ap
leido Angliją ir išplaukė į New 
Yorką. Iždietis.

Pakarta gyvas, nabašninkas. 
Kovo 3 d. liko pakartas tūlas 
Harvey Church, 21 m. amžiaus 
žmogžudis. Prie kartuvių jis 
prinešta kėdėj e, kadangi jau 
negalėjo paeiti iš priežasties ba
davimo per 40 dienų prieš pa
skirtą pakorimui laiką. Jam 
krėsle užmauta ant kaplo virvė 
ir sėdint atlikta pakorimas.

Church panešė bausmę už nu
žudymą dviejų automobilių par
davėjų kuriuos jis buvo pasiva
dinęs į savo namus žadėdamas 
pirkti automobilį. Atėjus jiem 
į namus, po vieną nusivedęs juos 
į skiepą Cburch kuolu ir kirviu 
užmušė. Vieno lavonas išmesta 
į upę, kitas pusiau gyvas užkas
ta žmogžudžio tvarte.

Sugautas jis prisipažino prie 
kaltės. Nuteistas mirtin, jisai 
nevalgė nieko ir norėjo nusima- 
rinti, ar tokiu budu gauti pa- 
liuosavimą.

Per keturiasdešimts pastarų 
dienų jis išgulėjo kalėjime ant 
suolo neatidarydamas akių nei 
praverdamas burnos. Paskuti
nėj dienoj prašneko' tik kada 
jam pranešta jog atėjo jo tėvai 
jį aplankyti. Ant motinos kal
binimo jis visai nieko neatsakė.

Gydytojai, apžiurinėję jį ka
lėjime, sakė jog jis dvasiškai 
jau miręs, pusiau lavonas, ir 
kariant nejaus mažiausio skau
smo. Varu jis buvo maitina
ma, įleidžiant jam ką nors į ger
klę. Visokiais budais daktarai 
norėjo praverti jam burną, vie
nok negalėjo. Atvožimui apa
tinio smakro vienas daktaras 
visą savo vogą, 240 svarų, su
dėjo, vienok neįstengė. Kojų 
padus kuteno,1 degino nosis, ba
dė blakstienus ir po nagais, bet 
ir ant to jis neparodė jokio ju
dėjimo.

Kelia rendas. Nors daug da
bar yra tuščių gyvenimui namų, 
Chicagos namų savininkai pra
neša jog nuo gegužio 1 dienos 
bus pakelta rendos. Miesto vir
šininkai tečiau sakd^Jog spalio 
mėnesyje rendos turės pulti pa
sekmėje rengiamų ir naujai sta
tomų namų. •

Chicagoj teisėjas Landis po 
17 metų tarnavimo rezignavo ir 
nuo kovo 1 d. eis tarnauti beis- 
bolių klubams. Teisėju būda
mas gavo po $7,500 algos, da
bar gaus po $50,000 metuose.

Jis buvo federalės valdžios 
teisėjaš, todėl rezignaciją pri
davė Prezidentui Hardingui.

ZIEGLER, ILL.
- žmogžudystė. Vasario 23 d. 
* čia nužudyta Lietuvis Adomas
■ Kuzmickas, nesenai atvykęs čia 
> iš Clevelando. žmogžudžiai ir

gi Lietuviai. A. Kundrotas, jo
’ moteris ir jų namininkas užpuo-
■ lė Kuzmicką karčiamojė ir vie

ni mušė kiti pjaustė, nuo ko 
jis mirė ligonbutin nuvežtas. 
Kuzmickas tą dieną išdirbęs ka
syklose, vakare gryždamas už
ėjo karčiamon. Tuoj atėjo A. 
Kundrotas, jis buvo jau gerai 
išsigėręs; jis turėjo tuščią pik
tumą ant Kuzmicko už darbą 
kasykloje, šokęs prie Kuzmic
ko jieškojo priežasčių; visi ki
ti matydami jį kaltu jį pašiepė. 
Tada Kundrotas išėjo, o už 15 
minutų sugryžo su kitais: jis, 
jo moteris ir įnamis, ir šoko 
ant Kuzmicko, moteris su bon- 
ka, vyrai su peiliais, ir taip ve
lionį supjaustė kad ant ryto
jaus ligonbutyje pasimirė.

Kuzmickas buvo 32 m. am
žiaus, paliko moterį ir vieną 
vaiką. *

žmogžudžiai visi suimti, sėdi 
pavieto kalėjime. Viet.

ŽMUIDZINAVIČIAUS 
PRAKALBOS

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

12— Rumford, Me.
13— Fitchburg, Mass.
14— Gardner, 'Mass.
15— Athol, Mass.
16— No. Adams, Mass.
17— Pittsfield, Mass.
18— Westfield, iMass.
19— Worcester, Mass.
22— Northampton, Mass.
23— Easthampton, Mass.
24— Springfield, Mass.
25— Torrinton, Conn. —
26— Waterbury (po pietų)
26— rUnion City (vakare)
27— So. Manchester, Conn.
29— Ansonia, Conn.
30— New Haven, Conn.
31— Bridgeport, Conn.

2—Brooklyn, N. Y.
Lietuvos Finansų Misija

Seventh Ave. New York.

Bal.

307

gjiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiUB

SGERB. |
PRAGILO KAMPELIO^ I

„ .................. 3

ar

TETAI VĖL BAIMĖ 
UŽĖJO

— Labo vakaro tetulei, 
dar visi sveiki esat?

— Labo, labo, vaikeli. Ale 
kodėl tu visada pas mus tik 
vakaro atpini niokad np dio-

EKSTRA DOVANOS
Gaspadinčms yra labai reikalin
ga knyga pamokinanti kaip ga- 
imnti ir kepti visokius valgius 
Jos kaina 
Lietuviškoj 
mi gausit 
kalendorių

tik _________  $1.60
kalboj. Ją pirkda- 

26c vertės knygų ar 
dovanų. Adresas

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

Columbia Rekordai
ATPIGO. Visi 10-coliniai Abiem Pusėm po 

(Su užsakymais reikia siųsti ir Pinigus)

O,

KURIE, turit DIRVOS” Krautuvės Rekordų Katalogus, 
siųsdami užsakymus pinigus siųskit tik po 75c nuo rekor
do — Columbia Rekordai atpigo ir todėl prisilaikykit 
naujos jų kainos. Norintiems Katalogus prisiunčiame 
pykai ant pareikalavimo. CJ Užsakant Rekbrdus mažiau 
šešių (6) persiuntimo lėšas patįs turit užsimokėti.

Rekordų, Knygų ir Spaudos reikalais rašydami adresuo- 
kit sekančiai

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

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Nepriklausomybės 4
. sukaktuvių apvaikščiojimas. 

Vasario 16 d. atsibuvo iškil
mingas masinis susirinkimas pa
minėjimui Lietuvos nepriklau
somybės keturių metų sukaktu
vių. šis nepaprastas mass mi
tingas sutraukė daugybę žmo
nių: pilna salė stačių pristoję 
klausėsi prakalbų ir dainų.

Susirinkimo vedėjas V. M. Če
kanauskas atidarė vakaro pro
gramą; visų pirmiausia savo 
įžanginėj kalboj perstatė susi
rinkimo tikslą, po to pakvietė 
“Aušrelės” Chorą dainuoti. Cho
ras ir visa publika sudainavo 
Lietuvos Himną, paskui choras 
dainavo “Kur Bėga Šešupė”, 
“Užmigo žemė”, “Vanagėlis” 
“Einu per Dvarelį”. Po to se
kė paskaita apie Lietuvius se
novės laikuose; skaitė “A. Lie
tuvio” redaktorius V. S. Joku- 
bynas. Vėliau sekė kalbos: kal
bėjo Clark Universiteto prezi
dentas Dr. Wallace T. Atwood, 
kuris savo turiningoj kalboj 
apie įvairių tautų liuosybę reiš
kė simpatijos 
naujai Lietuvių 
taipgi pareiškė 
Lietuviai kurie 
su šios šalies demo’kratybės ir 
laisvės principu ’bei kulturmiu 
pažangumu privalo gelbėti savo 
vientaučiams praplėsti laisvę ir 
pakelti kultūrą savo krašte.

Antras kalbėjo Dr. Zurwall 
(žuraulis) gana ilgai, nurodinė
damas mokslo svarbą, ir pažy
mėjo kad Lietuviai privalo tu
rėti geras mokyklas savo kraš
te jaunajai gentkartei.

Taipgi kalbėjo Dr. F. Matu
laitis; jis savo kalboje pareiškė 
jog Lietuvių tauta, kartą iško
vojus savo kraštui laisvę, jau 
daugiau niekam neleis save pa
vergti. Lietuvos narsi kariu- 
menė bevelys žūti bet jau Len
kams arba kitiems savo prie
šams nepasiduos.

Baigiant susirinkimo progra
mą, buvo skaitoma rezoliucijos 
kaslink Vilniaus ir Klaipėdos 
atgavimo, ir reikale dvarų že
mių išdalinimo, bei mokyklų 
steigimo ir jų užlaikymo; kas
link atskyrimo bažnyčių nuo 

, valstybės. Rezoliucijos vienbal- 
, šiai priimta.

šio masinio susirinkimo už- 
, many tojai yra Sandariečiai. A.
► L. T. Sandaros 16 kuopa pada- 
i rė atsišaukimą į visas vietos
► Lietuvių draugijas ir pavienius
► dėtis rengti sukaktuvių apvai-
► kščiojimą. Diduma vietos Lie-
► tuvių katalikiškų ir pažangiųjų
► draugijų prisidėjo, bet klerika-
► lų federuotieji ir bolševikai ne-
► prisidėjo; reiškia tie Romos ir
► Maskvos federalists! nepaiso
► Lietuvių tautinės šventės iškil-
► mingo ap vaikščiojimo.
► Worcesterio Lietuviai pažan-
► gieji katalikai ir tautininkai pa-
► žįsta kad tie komunistai, ir kle-
► rikalai yra, ir kas jiems labiau 
F rupi — Tėvynės reikalai ar savi
* kišeniai. Valio Lietuviams San- 
£ dariečiams ir tiems kurie drau-
* ge su Sandariečiais iąvien dar-
F Į buo j asi! Reporteris.

m.

Lietuviams bei 
respublikai. Jis 
.kad--Apdrikęs 
apsipažinę jau

SHENANDOAH, PA.
Labai mažai tenka matyti ži

nelių iš musų kolonijos su ap
rašymais darbų kokius nuvei
kia kitų kolonijų Lietuviai, nors 
čia Lietuvių yra ir galėtų ką 
nors padaryti. Darbai rodos ei
na neblogai ir uždarbiai nemen
ki, jokio vargo nesiranda kaip 
girdėt yra kitose valstijose kur 
žmonės badauja. Vienok mu
sų Lietuviai miega susnudę ir 
negali greit pabusti.

Jau sukako keturi metai kaip 
Lietuva turi nepriklausomybę 
ir jos paminėjimui šventė vasa
rio 16 dieną, taip pat kožnas 
Lietuvis turėjo paminėt tą bran
gią dieną nors savo tautos vė
liava. čia man gyvenant nete
ko matyt kad Shenandoahrio 
Lietuviai butų kada apvaikščio
ję'savo šalies nepriklausomybę 
per pereitus tris metus. Rodos 
jie nežino apie tai.

Vienok po sunkaus miego jau 
pradėjo prasiblaivyt, ir šių me
tų Lietuvos šventę nutarė pra
leist su koncertu ir prakalbo
mis. Taip vasario 16 d. naujo
sios miesto mokyklos salėj bu
vo visa sueiga,- publikos priėjo 
pusėtinai. . A. Bridickas atida
rė susirinkimą; šv. Jurgio pa
rapijos Choras padainavo Ame
rikos ir Lietuvos Himnus, pri
tariant publikai; paskui kalbė
jo A. Staniškis apie Lietuvos 
valstybės susikūrimą ir jos ne- 
prigulmybę; aiškiai nušvietė da
bartinį .-Lietuvos^ stovįo’fc abel- 
nus reikalus. Po to vėl choras 
padainavo, o paskui sekė kalba 
A. Tabaro, miesto teisėjo. Jis 
daugiausia kalbėjo apie meilę 
artimo kurią Lietuviai turėtų 
savo tarpe užlaikyti. Kalbėjo 
trumpai. Buvo renkama aukos 
ir surinkta $166.00. 
jus parengimo lėšas, 
$136 nutarta pasiųst 
Gynimo Komitetui.

Po tam vėl kalbėjo P. Biršto
nas. Jis daugiausia kreipė do- 
mos į vargus Lietuvių atkelia
vusių pirmutiniais ' į Ameriką. 
Baigdamas kalbą ragino kad vie
tos Lietuviai skaitlingiau suei
tų į viešus susirinkimus.

čia Lietuvių gyvena į 8,000, 
daugiausia dirba anglies kasyk
lose. Daug jų pagal miesto di
dumo. Vienok gaila kad jie 
taip susnudę.

Pasikorė Lietuvis. Vasario 
25 d. pasikorė jaunas vyras, Al. 
Lukauskas, 28 m. amžiaus, bu
vęs S. V. kariumenėje, nevedęs. 
Gavęs iš kasyklos savo mokestį 
tris dienas pagirtuokliavo, nes 
buvo didelis girtuoklis; pragė
rė pinigus, ir dienos laiku nu
ėjęs prie tvarto su kaklaraikš- 

t čiu pasikorė.
Antra žudystė. Antanas Gle

bus, 50 m. amžiaus, vedęs, va
sario 27 d., 1 vai. nakties, pasi
pjovė su britva ir tuoj mirė. 
Paliko pačią ir du posūniu, vie
nas 20 m. kitas 22 m. Kitur 
žmonės žudosi iš bado, o čia iš 
pertekliaus ir persigėrimo. Ne
senai irgi rasta vienas Lietuvis 
upelyj prigėręs, irgi girtas bu
vo; taip pat paliko žmoną Lie
tuvoje. Jis buvo išsiėmęs lei
dimą vykti į prieglaudos namą, 
delei negalės dirbti, 'bet nespėjo, 
ir upelyje mirtį rado. Tai to
kios pas mus saužudystės.

J. Basanavičius.
(Daugiau Korespondencijų — 

ant pusi. 6-to ir 7-to)

Apmokč- 
likusius 

Lietuvos

vakare ateini, niekad ne die
ną?

— Tetulė žinai, turiu vi
sada dirbtL

— Ale juk turi ir šventas 
dienas, gali ateit.

— Esu buvęs ir nedėldie- 
niais. Bet kada turiu liue
so laiko nedėliomis išeinu 
pavaikščiot, juk visada ne
gali lyg kalėjime stuboje sė
dėti — pas tave arba dirb
tuvėje.

— Tiek jau to, vaikeli, ale 
man vėl viena baisi mislis 
užėjo. Norėčiau kad paaiš
kintum, ba tu vis mokytes
nis už mane ir mano senį. 
Aš dar kada ir laikraščius 
paskaitau, o jis tai po kam
pus trinasi arba pypkę ru
ko. Su juo man nėra ko nei 
šnekėt.

— Linksma girdėti kad te
tulė nors ant senatvės pro
tavimu užsiimi. • Tik dar 
vieną dalyką turėtum pa
mest.

— Ką gi tokio, vaikeli, aš 
rodos labai šventai užsilai
kau.

— Turi pamest pas kūmu
tes vaikščiojus ir jų naminę 
ragavus, nes gal nuo to te
tulę paskui 'baisios mintįs 
apsėda.

— Ką jau čia, vaikeli: aš 
taip papratus, iš mažens vis 
su žmonėmis, kaip dabar ga
li be žmonių apsieit. Ir tai 
aš čia daug mažiau sueinu; 
kai buvau Čikagoj, kad ži
notum !

— Tas ir rodo kad gali be 
bobučių apsieit: čia mažiau 
sueini kaip Čikagoj, o tas 
sveikatai neužkenkė.

— Ale taip labai nuobodu, 
giminių neturiu čia kitų, o 
tu retai atsilankai.

— Bet užtai dabar tetu
lė turi daugiau laiko pro- 
taut, kaiį) pati sakai; ir lai
kraštį paskaitai, ir šiaip ką 
viena pmislinėji. Tada ir sa
vo naminius reikalus 'geriau 
apžiūri.

— Ale tie laikraščiai, vai
keli, yra kenksmingi. Nors 
man užginta ‘’Dirvą” skai
tyt, ale kaip kada aš vis ją 
parsinešu ir paskaitau. Tik 
bijau kad proto nesumaišy
tų.

— Nebijok, “Dirvą” be
skaitydama sakaisi jau dau
giau minčių gauni. Jeigu 
ją nuolat skaitytum visai į 
protingą pavirtum.

— Aš bijau, vaikeli, ją 
skaityt; labiausia žadu jau 
ją visai pamest if daugiau 
nežiūrėt. Tik vis mat ap
ima pikta pagunda, ir vėl 
parsinešu ir skaitau.

— Matyt yra ką skaityt. 
Bet pasakyk, tetule, kas da
bar tau galvoj sukasi ir kas 
tokio baisaus ?■>

— Tugi na. Anąsyk par- 
. sinešu “Dirvą”, praverčiu, 
1 pažiūri, ir pamatau: paskai

tau, ir pradėjo baimė imt.
— Kas gi tetulę išgąsdi

no?
— Nugi beskaitant man 

užėjo*mintis kad .žiema ga- 
’ Ii visai nepasibaigt. Gali but 
’ ir but žiema. Kas tada bu- 
' tų?

— Tai bereikalingas sva
jojimas apie tokius dalykus.

— Kaip bereikalingas: sa
ko žemės ašįs pasikreipė, ir

I jeigu jos taip pasikreiptų 
kad visada čia liktų žiema, 
ką mes tada darytume?

— Žiemai visada pasilikt 
čia yra labai sunku. Bet jei 
taip ir butų kaip tetulė sva
joji, tai pietiniam žemės ga
le visada liktų vasara, na o 
tenai priaugintų mums ja
vų ir duonos užtektų. Jei 
visai butų peršalta, visi nu- 
sikrautytume į pietus.

— Ta i, vėl dabar mufykis, 
aš čia iš Chicagos su tokiu 
vargu atsimufinau. Neno
riu daugiau važinėt Kad 
kas paimtų ir vėl tas ąšis 
atsuktų.

— Nenugąstauk, tetule, 
jokio blogo šiame atsitiki
me nėra. Jei tikrai butų 
kas tai tik tada kuomet sau
lė pradėtų temti ir gęsti.

— Aš to taip nebijau, ba I 
įmes pradėtume melstis, ir 
Dievas vėl saulę uždegtų.

— Juokingai tetulė kalbi: 
kada saulė ims gęsti jokios į 
maldos negelbės.

— Negąsdink, vaikeli, ba 
aš skaičiau ir apie plėtmus 
ant saulės, atsimenu, tai tur
būt jau ji gęsta, ar ką?

— Plėtmai ant saulės yra Į 
didelės ugnies audros arba I 
sūkuriai ant saulės pavir- į 
šio. . Laike jų siautimo že- I 
mė dar labiau buna apšil- r 
doma. Vienok savu keliu ų 
saulė gęsta, ir to nieks ne- p 
sulaikys.

— 'Vaikeli, nelabai man t 
patinka kada tu šitaip kai- Įl 
bir Man verčiau numirt ne- t' 
gu matyt saulę užgęstant P 
Tai butų sudna diena.

— Nenusigąsk, tetule, tu f 
to ir nesulauksi. Nesulauks | 
to žmonės dar per kelis mi- į 
Ii jonus metų. Gali sau ra- E 
miai gyvent ir skaityt viso- | 
kius laikraščius, ir lavint [ 
daugiau savo protą. Men- Į 
ka valandėlė praleista gerų t 
laikraščių ar knygų skaity- B 
jnųi ^atsileidžia žmogui vis L 
naujus ir naujus dalykus ir į 
parodo gyvenimo žingeidu- | 
mą. Juk mes negyvename F 
tik kad valgyt, dirbt ir mie- į 
got. Mums būtinai reikia f 
žinot ir kur mes gyvenam ir f 
kas dedasi apie mus.

— O kam, vaikeli, draudi L' 
man nueit pasjkaimynes jei- 
gu sakai kad reikia žinot ' 
kas dedasi apie mus?'

— Kada tetulė daugiau i, 
prisiskaitysi suprasi ką aš ! 
sakau kalbėdamas apie ma- | 
tymą to kas apie mus. Su-!, 
siejimas su bobelėmis nie- I 
kas yra su žinojimu pašau- Į 
lio, su žinojimu žemės if su 
žinojimu oro bei erdvių. Tas ■ 
tai yra viskas apie mus ir 
tą žmonija turi stengtis su- 
žinoti. Tada niekas neišro- 
dys taip baisiu, visa žemė į 
bus mažutė, turėsi ją kai; į 
savo saujoj', ir saulė bus ar- I 
ti ir matysis iš ko susideda ?

i — 'Vaikeli, kibą tave pik- f 
ta dvasia apsėdo: kur tu 

. matei kad kas visą žemę į ■ 
: saują paimtų, arba kad sau- • 
■ lė butų taip arti kad ją ga- f 

lėtum pirštu paliest!
— Nesibark, tetule, žmo- Į. 

• gaus žinojimas tą viską pa-. 
i daro.
į — Na, gerai, vaikeli, aš K 

bandysiu kitą sykį žemę i f 
į rieškučias pasiimt ir tau pa- į - 

rodyt. Arba saulę atnešiu L 
sau į namus, nereiks lempos 
degint. -

— Tas tik pašiepimas mo-' r 
kslo. Vienok kada tetulė dar r 
daugiau prisiskaitysi kitą E 
sykį kitaip su manim kalbė-1 
si. O dabar — labanakt

— Labanakį, vaikeli, la-1 
banakt, kitą sykį ir vėl at- į 
eik.

Skaitykit ir Platinki! 
Tėvynės Gynėjų Laikr.

“TRIMITĄ”
"Trimitas” eina 34 pusi, knygelėmis 
papuoštas gražiu viršeliu, žada pra
dėti eiti paveiksluotas.
"Trimitas” deda gražių eilių ir karė! 
dainų, apysakų, atsitikimų ir felje
tonų iš kovų lauko ir pačių kovotoji 
gyvenimo.
Adresas: “Trimito” Red. ir Admis 
Kaunas, Laisvės Alėja, 26, Lithuania
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ANGLIJOS PERSERGEJ1MAS LENKIJAI
IZOKIA galiaus bus pabai- 

ga? Kaip žemiau tal
pinamas straipsnelis, patil- 
pęs “New York World” ko
vo 3 d. rodo, Lenkai neper
stojamai Anglijos ujami su
silaikyti nuo Vilniaus prisi-: 
garinimo kad tas neiššauk- 
tų naujos Europoj suirutės. 
Tikėdami Anglijos širdin
gam norui taikos, tikime ir 
jos griežtumui šiam reikale.

Apie Dirbtines Kalbas
“Artojo” No. 3 “Dienos Klau

simuose” paliečiama reikalingu
mas tarptautinės kalbos kuria 
visas pasaulis galėtų susikalbė
ti ar susirašyti. Geriau susira
šyti, nes kožna tauta, kožna da
bartinė kalba, tą patį žodį ki
taip ištars ir kalbant nebūtų 
galima Suprasti ką kas sako.

Tarptautinės kalbos, kovojan
čios už egzistavimą, jau dabar 
yra dvi: Esperanto ir Ido.

Matome kaip staigu atsirado 
dvi. Ar tas nėra liudymu jog

I tarptautinės kalbos niekados ne- .

Londonas, kovo 2d. — Supra
tusi jog stiprus elementas Len
kijoje reikalauja Vilniaus pri-

Įsulauksime?
Kodėl ne? Juk tik paimk, nu

tark vienoj šalyj, įvesk ją į mo- 
Europos taikos bile pasikėsini-1 tykias, _ ir suaugus gentkartė

• •___ • • • imi t.nrča omi f-Jimtaiifini anai.

Didėji Britanija davė Lenkų vai-1 
džiai perspėjimą apie keblias 
pasekmes kokius galėtų būti ant Į

mu taip prisisavinti.
Valdžios rateliuose čionai už

tylima apie šitą Lenkams per
sergėjimą, tečiau yra faktas jog 
tas buvo pasiųsta į Varšavą ir 
tas patvirtinta pereitą naktį.

Si šalis matyt 'bijo kito lais
vo pasikėsinimo pasisavinti Vil
nių, kaip tas 'buvo pora metų 
atgal. Dar vis abelnai tikima 
jog Lenkų valdžia tuo laiku su
teikė savo palaiminimą insur
gentams kurie užėmė savo kon- 
trolėn tą provinciją. Jie buvo 
atšaukti po Santarvės interven
cijos, bet Vilniaus padėjimas ir j. 
dabar dar nesutaikyta. Net 
Tautų Sąjunga negalėjo užganė
dinti yaržytinių Lietuvių ir 
Lenkų reikalavimų.

Staiga priežastis dabartinio 
krizio buvo Vilniaus valdininkų 
nubąjsavimas prijungti tą pro
vinciją prie Lenkų valstybės. 
Tikima jog dar viena santarvinė 
valstybė yra pasiuntus perser
gėjimą į Varšavą panašų Angli
jos.

Jeigu koks pasikėsinimas iš 
Lenkų pusės bus paimti Vilnių 
tuoj iš Lietuvos pakils pasiprie-| 
žinimas. Taipgi labai gali būti 
jog Rusija įsimaišytų Lietuvos 
pusėje. Kokį efektą tas turėtų T) 
ant Genoa konferencijos yra di- D 
džios spekuliacijos klausimas.

jau turės sau tarptautinį susi- 
kalbėjimo-susirašymo įnagį.

Visa bėda, tečiau, kurią kai-' 
bą paimsi. Vienoje šalyje ra- 

'sis daugiau norinčių Esperanto, 
kitoj — Ido. Atsiras dar ir tre
čia ir gal dešimta tarptautinė 
kalba kada pradės valstybės pla
čiau apie tai mąstyti. Ir kas 
tada? Aišku, nebus galima pri
eit prie susitarimo katrą pri
imti. Dar labiau, nebus tada 
nei viena tarptautine kalba, o 
tik lokale fabrikacija.

Kodėl nepaimti kurią dabar

Saulės Užtemimas
Kovo 28 d. bus annularis sau

lės užtemimas, šitokia užtemi
mas vadinasi tas kada mėnuo 
buna arčiau saulės negu papras
tai, ir mėnulis praeina apačia 
saulės nepadengdamas jos vi
sos, o palikdamas aplinkui žie
do pavidalo skaistų ratą. Tas 
užtemimui vardas paeina nuo 
Latinų žodžio žiedas, annulus.

Kodėl mėnulis nevisada vie
nodo artumo yra prie saulės ar 
žemės? Mėnulio orbitas arba 
kelias aplink žemę nėra lygiai 
apvalus, bet pailgas, taigi ir to
lumas skirtingas ant tiek kad 
buna priežastimi annularių už
temimų. Dabartinis užtemimas 
matysis pilnai annularis Peru, 
Brazilijoj, Pietų Amerikoje, nu
eis į Senegalą, Saharą, Egiptą, 
Afrikoje, paskui į Arabiją. Da
linis užtemimas matysis Cen- 
tralinėje ir Pietų Amerikoje, 
Vakarų Indi jose, šiaurinėj 
rikoj, Europoj ir vakarinėj 
joj.

Kaip žinome, saulės ar 
nulio užtemimai atsibuna
apie tą laiką kada saulė pereina

DU BAILIU
KOMEDIJA VIENAME AKTE 

Labich — Vertė Šeinis.

Keblumas bet kelią pastoja: 
Kurią iš tų paimsi: kiekviena 
norės savo inpiršti, kita nepa- 
siganėdins kitų kalbos paėmi
mu. Ir vėl negerai. Vienok 
ant kiek negalima butų susitai
kyti paimti Anglų, Ispanų ar 
Francuzų kalbą tiek pat vargo 
bus ir tariantis apie dirbtines 
kalbas.

I Trečias išėjimas butų šitas: 
Civilizuotas pasaulis (privalėtų 
pagerbti kurią nors seniausių 
kalbų: Lietuvių ar Latinų. Iš
ėjimas lengvas: tos kalbos len
gvai išmokstamos, prie to, jų 
vartojamas šriftas yra plačiau
sia pasaulyje priimta. Yra se
nų kalbų kaip Chinų, Grekų, te
čiau jų šriftas kaipo vienas pa
skiras yra mažesnės dalies var
tojama.

Kitaip esant, galime tikrai pa
sakyti jog dirbtinės kalbos, kaip 
ir visokios idėjos ir teorijos, vie- į šiaurinę arba pietinę ekvato- 
na po kitai rasis daugiau, ir jų riaus pusę, ir kada mėnulis per- 
niekad negalėsime gyveniman 
įvykinti.

Diplomatija — Ne iš to 
Galo

Mirus popiežiui, Lietuvos At
stovybė Romos pasiuntinybei 
Washingtone pasiuntė užuojau
tos laišką.

Kada Washingtone suvažiavo 
—-.....................  j didžiųjų valstybių atstovai nei

vartojamų pasaulyje kalbų — vienas jų nepasveikinta musų 
kurią labiausia vartojamų: An- Atstovybės vardu, 
glų, Ispanų ar Francuzų? Ant 
kiek sunki išmokti mums dirb
tinė tarptautinė kalba tiek var
go imtų išmokti ir vieną iš pa
minėtų, civilizuotų kalbų. Bet 
patogumas dar štai kame: diene
lei daugybei milijonų tą kalbą ___
vartojančių jau nereiktų mo- kia užmiršti gyvųjų — 
kintis — jie gatavai mokėtų, bausia.
dasimokintų tik likusioji pašau- Musų politika varoma — bet 
lio žmonių dalis. , I vis iš kito galo.

Kita, kada išrinkta naujas po
piežius Atstovybė irgi nepasvei
kino jo — nors gyvieji žmonės 
daug svarbesni musų politikai 
negu mirę.

Nepriešingi, lai siunčia ir mi
rusių užuojautai, vienok nerei-

• tas svar-

(Tąsa iš pereito num.)

Af-
Azi-

mė- 
tik

eina priešingai saulei. Saulės 
gryžimas į šiaurinę ekvatoriaus 
pusę prasidėjo gruodžio 22 d., 
kovo 21 d. ji pereis ekvatorių, 
o tuo pat beveik laiku mėnulis 
pereis ekvatorių į pietinę jo pu
sę. Taip kelius besikeičiant, tie 
du didžiausi mums matomi dan
gaus kūnai susitiks kovo 28 d., 
mėnulis praeis pro saulės apa
čią. Su šituo .persikeitimu bus 
pradžia kalendorinio pavasario, 
nors tikrai vasara prasideda ta
da kada saulė pradeda gryžti iš 
pietų į šiaurę.

SMULKENOS
(Surinktos iš Įvairių šaltinių)

TELEFONO IŠRA
DĖJAS 75 M.

ELL A Graham r 1331 Conn
av | Franklin-58

Šitaip jo vardas pažymėta te-
Viena iš svarbiausių priešas- lefonų knygoj Washingtone ir 

čių kodėl Premjeras Lloyd Geor-, tas duoda aiškų supratimą apie 
ge norėjo ankstyvo suvažiavimo pobūdį žmogaus kuris išrado te- 
Genoa konferencijos tai ta kadĮiefoną. 
jis norėjo be atidėliojimo išraz- 
gyti rubežių ginčus. Jis tiki jog 
žmoniškas susitarimas galima 
bus įvykinti tarp Rusijos ir kai
myninių valstybių kas užtikrin
tų nustatytų rubežių nelaužymą.

Anglų viršenybė persitikrinę 
jog tokie klausimai turi būti su
taikyta pirmiau negu gali būti; 
Europoj tikra taika.

“Draugo” Zerai
“Naujienos” patraukė “Drau

gą”. į teismą už šmeižtus ir ap
skundė ant $100,000. “Draugas” 
pasityčiodamas prasitarė kodėl 
Jurgelionis prie šimto tūkstan
čių nepridėjo dar vieno "0” ir 
butų išėję visas milijonas dola- 
rių. Apie tą “0” “Sandara” la
bai gražiai pastebi sekančiai:

“Taigi, mums rodosi, kad 
‘advokatas, biznierius ir li- 
nansistas’ (reiškia Jurgelio- ' 
nis) ir nedarašė nereikalingo 
zero. Su tais zerais visokias 
manipuliacijas moka daryti 
tik Kun. česaičio ‘doroji’ par
tija, ta kuri turi aprėpus ‘90 
nuošimčių’ visų Amerikos Lie
tuvių. Ačiū Kun. česaičiui 
už išdavimą sekreto: mes vis 
negalėjome suprasti kaip prie 
tų ‘90%’ prieitų — dabar jau 
žinome: Kun. česaitis sako 
kad ‘zero* taip lengva prira
šyti! Geni j aliai gi žmonės — 
tie klerikalai! tie zerų prira
šinėtoj ų partijos nariai! Ir 
savo partijos stiprume ir su
rinktose aukose, kur reikia 
pasigirti visur jiems taip len
gva ir paranku su ‘zerais’.”
Tai klerikalų gabumai, nėr ką 

sakyti. Kur reikia — tekšt ze
ro, ir jų galybė padidėja desėt- 
ku sykių. Daugelyje kolonijų 
jie ir giriasi: mes turime 90 ar 
95 nuošimčius Lietuvių, o kiti 
visi — “liberalai”, nors ištiesų 
jų apeigas pildo tik kokia 3 ar _r„ „__ _
5 nuoš., kitų jie visai neturi. Inį kalbėti.

Telefonų kompanijos turi dvi 
ruši žmonių paganėdinimui. Vie
na klesa užsirašydama nori spe
cialių, ypatingų numerių; pa
čiame tik Washingtone randasi 
suvirs tūkstantis tokių antros1 
klesos kurie nori būti nežymus 
ir stengiasi vengti varginimų iš 
įvairių atsišaukėjų neduodami 
savo vardų visai knygoje dėti. 
Jie žinomi 'kaipo “nesužymėti” 
telefonai.

Telefono išradėjas neparodo 
nei pirmutinių tuštymo, nei ne
nori, matyt, kad jo vardą pilnai 
naudotų kaip jau yra priimta 
(Alexander Graham Bell) ir to 
nepažymi.

Nesenai jis, tuo pačiu papras
tumu, pasakė buriui viršininkų 
S. V. Patentų Ofise:

“As manau jog jus daugiau 
žinot apie telefoną šiandien ne
gu aš.” 'Jis paskui atkreipė jų 
domę į suvirš 8,000 patentų su
rištų su telefonu išduotų po to 
kaip jo originalis patentas duo
ta, kovo 17 d., 1876 m.

Sąryšyje su apvaikščiojimu 
D-ro Bell septyniasdešimta pen
kių metų sukaktuvių, kovo 3 d., 
National Geographic Society pa
duoda ištraukas iš susirašymų 
su juo kame Dr. Bell tikrina jog 
jo išradimas telefono tikrai pra-‘ 
sideda su jo dieduku, Alexandru 
Bell, iš Londono, Anglijoj, kurs 
mirė tais me'tais kada pasibaigė 
šios šalies Civile Karė. Apie 
savo dieduką Dr. Bell rašo:

“Jis buvo kalbininkas ir tai
sytojas netinkamų kalbėjimų.

I Jis buvo pirmas šeimynoje užsi
ėmęs studijavimu kalbos mecha
nizmo su tikslu taisyti blogą 
kalbos išdavimą ir aiškinti sa
vo mokiniams teisingą poziciją 
balso organų kurie išduoda ne
tinkamus garsus.”

Dr. Bell paskui atsimena vai
kiškus bandymus kokius jis da- : 
rė balso išdavimui tinkamai, ir ■ 

;apie savo .pastangas mokyti šu- i 
. Dabar, savo septy- i

nių dešimtų metų sukaktuvėse, 
tas išradėjas vis dar tebesi- 
randa savo laboratorijoje, tan
kiai dirbąs iki 3 ar 4 vai. ryto/ 
darydamas bandymus tokiu pa
čiu intemptu, vaikišku patrauki
mu. Tęsdamas apie savo vai
kystės atsiminimus Dr. Bell ra
šo:

“Mano tėvas, Alexandras Mėl- 
Įville Bell, iš, Edinburgo, Škoti- 

i joj, taipgi buvo kalbininkas ir 
. taisytojas nėtvarkių iškalbų.

I “Aš visada žingeidavausi sa- 
. vo tėvo egzaminavimais bumų 

jo iškalbos lavinimo mokinių. 
’ Jų burnos žymiai buvo ąkirtin- 

gos išvaizda ir didumu. Aš pas
kui pradėjau žingeidauti ar nė- 
ira kas tokio šunies snukyje kas 
neleidžia jam kalbėti, ir pradė
jau daryti bandymus su laviu 
Skye šuneliu ką mes turėjom.

“Paimdamas taip tikras dožas 
maisto, tuoj išmokinau šunį at
sisėdus ant paskutinių kojų be 
perstojo urgsti iki aš apžiurinė- 
jau jo snukį, ir paliauti urzgus 
kada atitraukiu nuo jo rankas. 
Paėmiau jo žiotis į rankas ir ati- 
darinėjau ir uždarinėjau jas po 
kelis sykius paeiliui. To pasek
mė buvo išdavimas silabų ‘ma- 
ma-ma-ma’, etc., [kaip kad su 
kalbama mašina.

“Vidus jo snukio pasirodė 
permažas kad galėčiau pasiekti 
visas jo liežuvio dalis, vienok 
nustumus liežuvį tarpe kaulų ir 
žemutinės žioties, netoli gerk
lės, atradau jog galima visai už
daryti perėjimą oro užpakalyje 
liežuvio, ir kelis sykius taip 
stuminėjus šunelis pradėjo 
tarti ‘ga-ga-ga-ga’, etc.

“Paprastas lojimas buvo 
toli panašus į ‘ah’, ir neužilgo 
išmokinau jį ištarti jau 'ah’, 
‘oo’„ lenktinį ‘ow’, ir silabas ‘ma’ 
ir ‘ga’.

“Kuomet ėjom prie dirbimo 
žodžių ir sakinių susidedančių iš 
tų elementų, šunelis galutinai iš
moko pasakyti ‘Ow-ah-oo-ga-ma- 
ma’, ką dasileistinai galima bu
vo palaikyti už ‘How are you, 
grandmamma’ (‘Ow-ah-oo-ga- 
mama’) ?

“Tas šunelis tuoj pragarsėjo 
tarp mano tėvo draugų, ir žmo
nės iš visų apielinkių atėjo pa
matyti to stebuklo. Tas ir bu
vo pamatu laikraščiams pagar
sinti pasaką jog aš kada tai iš
mokinęs šunį kalbėti.”

Avįs Vilkų Kailiuose
Apie 1890 metus Idaho valsti

joje, Amerikoje, siautė buris 
kelių plėšikų ir terorizavo visus 
keliauninkus. Kuomet 1892 m. 
viename miestelyje tas buris iš 
šešių apsupta ir sugauta pasiro
dė visos buvo moterįs, pasiren
gusios. vyriškomis drapanbmis.

Šalčiausia ’Vieta ant
Žemės

šalčiausia ant viso žemės skri
tulio vieto nėra tai ant pietinio 
ar šiaurinio poliaus. Ta vieta 
yra Siberljoje, Irkutsko provin
cijoj, kur temperatūra pasiekia 
net 90 laipsnių žemiau zero.

Suv. Valstijose' šalčiausia vie
ta yra Havre, Mont., kur tempe
ratūra pasiekia kartais iki 60 
laipsnių žemiau zero, kuomet 
net Alaskoje žemiausia tempe
ratūra yra žinoma iki 54 laips.

Organizuoti Darbininkai 
Organizuotų darbininkų visa

me pasaulyj yra apie 50,000,000 
(penkiasdešimts milijonų). Pu
sė jų yra nariais tarptautinių 
organizacijų susidėjusių su 
sasvietine Amatninkų Unijų 
deracija.

Vi-
Fe-

Menulis Artinasi
Kurie skaitėte “Dirvoje” (po

ra metų atgal) “Ar mėnulis nu
puls ant žemės?” dabar paskai
tykit šitą: Mėnulis artinasi že
mės linkui Su greitumu po 14 
pėdų kas 200 metų. Astrono
mai dar ir dabar negali išsiaiš
kint kpdel taip dedasi. (Skaity
kit “Dirvos” išleistą knygą: 
“Mohameto Kelionė į Dangų”.)

pa- 
iš-

ne-

Bengali alfabetas, vartojamas 
Azijoje, turi net 360 raidžių.

Kiek ilgai imtų jums jį iš
mokti ? / '

Keno Kojos Geresnės?
Vienas žymus Philadelphijos 

mokslininkas skelbia jog musų 
moterų keliai yra netikę. Vyrų 
keliai yra tokie kaip turėtų bū
ti, o visi kiti keliai yra mažiau 
ar daugiau neišsivystę. Vyrai 
turėtų juos paniekinti o ne gar
binti. 1

REIKALINGA DARBININKAI 
Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie:

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

Turauskas: — Ak, pone, — mano brangus 
žente, — tamista tikrai pergeras!

Gardauskas: — Vis tai mylimam uošviui! 
Turauskas (į šalį): — Aš negaliu!....
Gardauskas (žiūrėdamas Į laikrodį): — 

Jau laikas. Klebonas laukia musų.
Turauskas: — Ak, aš turiu užsirišti baltą 

kaklaraikštį!
Gardauskas: — Aš irgi eisiu persimainyti 

drapanas. (Jis eina į savo kambarį.) 
Buk, uošvi, gatavas į penkias minu- 
tas.

Turauskas (žiuri į laišką kurį buvo para
šęs): — Nėra antrašo! Dabar aš jį 
pasiųstiu Premiui vietoj Gardauskui. 
(Adresuoja laišką ir deda prie laikro
džio.)

Scena XIV # 
(Ineina Premis.)

Premis: — Meldžiu atleisti, pone.. Tai aš! 
Turauskas (susimaišęs lyg nori rodyt): — 

Ant Lentynos! Laiškas tamistai. (Jis 
skubiai išeina.)

Premis (pasiima laišką, atplėšia ir skaito): 
— “Brangus Pone. Tamista ištikro 
suteikei man viltį ir garbę. Bet aš ra- 

/ dau šalip klausimo sutikti duoti ta
mistai ranką savo dukters apsivedi- 
me-” (Krinta į kėdę iš susigrau
žimo.) Aš taip ir maniau!

Scena XV
(Ineina Cecilija per didžiąsias duris.)

Cecilija: — Ponas Juliau,,ar matei?....
Premis: — Tavo tėvą? Taip, panele, ir 

štai jo atsakymas!....
Cecilija (imdama laišką ir žvelgdama į jį): 

— Mano laiškas? Bet jis ne del tavęs! 
Premis (rodydamas antrašą): — “Ponui 

Juliui Premiui.”
Cecilija: — Tai išjuokimas!
Premis: —Jis tave aukauja!
Cecilija (su pasiryžimu): — Mes matysi

me!
nas Juliau! Pasirūpink karietą,' tuo
jau!.... /

Premis: — Karietą? Kam ji?
Cecilija: — Tu matysi! Daryk kaip aš sa

kau!
Premis: — Tuojau, panele. (Jis išeina. Ce

cilija ima skrybėlę ir šaliką nuo kėdės 
ir rengiasi.)

Aš tau saikau jog aš ne bailė, po-

Scena XVI
(Ineina Turauskas iš kairės.)

Turauskas: — Dabar aš gatavas. Cecilija, 
kur tu rengies eiti?

Cecilija (taisydamosi skrybėlę): — Aš ei
siu iš čionai, tėve!

Turauskas: — Kur?
Cecilija: — Į vienuolyną — šaltą ir liūdną 

vienuolyną!
Turauskas: — Šaltą ir liūdną vienuolyną? 

Kodėl? •
Cecilija: — Užtai kad tėvelis manęs ne

myli kaip reikia ir nenori paliuosuo- 
ti nuo jaunikio kurio aš nekenčiu ir 
bjaurėjuosi....

Turauskas: — Ir 'ką tu sau mislini! Da
bar apie tai jau nėra kalbos, aš tau sa
kau. Jis jau užsakė vestuvėms ka
rietą, ir žiūrėk ką jis man dovanojo: 
originalę Liudviko Penkiolikto laikų 
tabokinę!

Cecilija: — Argi tu aukautum savo duk
terį už tabokinę!? Sudiev, tėve!....

Turauskas: —'Ne, ne, aš neaukauju ta
vęs ! Jis yra puikus jaunas žmogus — 
ir visgi dabar jau pervėlu apie tai ’— 
jis jau rengiasi vykimui į kleboniją.

Cecilija: — Sakyk jam kad tu atsisakai ei
ti su juo — kad tų sergi.... (Ji nu
siima skrybėlę ir šaliką.)

Turauskas: — Puiki mintis! Bet jis mane 
matė vos penkios minutos atgal!

Cecilija: — Tas nedaro skirtumo. Tai yra 
netikėtas atsitikimas. (Suskambina.)

Scena XVII
.. ' (Onytė ineina.)
Onytė: — Ar kas skambino?
Cecilija: — Skubėk, Onyte, tėvo marški

nius, naktinius marškinius.
Turauskas: — Ne, ne, tas nieko negelbės. 

(Onytė išbėga ir po valandėlės sugryž- 
ta su Turausko marškiniais.)

Cecilija: — Staigus smūgis, turiu sakyti! 
(Ji gelbsti tėvui apsivilkti naktiniais 
marškiniais.)

Turauskas: — Aš tau sakau....
Cecilija (štaigu): — Dabar kitą rankovę!
Turauskas: — Aš perspėju tave jog neiš

tarsiu jam nei žodžio atsakymui!
Cecilija: — Labai gerai. (Sodindama tėvą 

į ramstinę kėdę.) Onyte, pakoją ir pa- 
duškaitę tėvui! (Onytė atneša, Cecili
ja pataiso po jo kojom.) ššš, čia jis 
dabar ateina!

I Scena XVIII
(Ineina Gardauskas, pilnai apsirengęs) 

Gardauskas: — Aš jau gatavas, uošvi. (Ir
pamatęs tėvą nusistebi.) Geras dan
gau, kas pasidarė?!

Cecilija: — Tėvui užėjo netikėta nelaimė! 
Gardauskas: — Nuo ko?
Cecilija: — Jis baisiai kankinasi, vargu jis 

galės šiandien išeiti. Ar ne, tėveli? 
(Turauskas nieko neatsako.)

Gardauskas: — Nabagas ponas Turaus
kas. Ak, sveikata kaip pinigai: nie
kad nebranginama pakol dingsta!

Cecilija • (į Gardauską): — Tėvas gal ne
galės vaikščioti keletą dienų; jeigu ta
mista turi reikalą Vilniuje....

Gardauskas (ją bardamas): — Tai supra
timas! Apleisti poną Turauską tokio
je padėtyje kaip dabar? 
Kaip ten ne.... jam visgi 
lio reikalo vykti į kleboniją 
Aš vienas galiu nuvažiavęs 
likt.

Cecilija: — Ką!?
Gardauskas: — Jo buvimas nėra būtinas— 

gaspadinės užtvirtinimas bus geras.
Cecilija: — Nabagas tėvelis, taip nuvar

gęs!, '
Gardauskas (imdamas rašomus dalykus 

nuo stalo ir laikydamas juos Turaus
kui) : — Tik tamistos parašo reikia.

Turauskas (susimaišęs): — Bet aš.... 
(Cecilija jiems nematant paima plunk
sną ir slepia už nugaros. Tėvas įieš
ko.) Kur plunksna?

Gardauskas (apsidairęs ant stalo): — Pa
nelė yra tokia tamistai gera kad laiko 
plunksną gatavai tamistai rašyti.

Turauskas: — Ačiū tau, mano brangus kū
diki. (Cecilija, bevilčiai nusiminusi, 
deda plunksną ant stalo.)

Niekados! 
nėra dide- 
su manim, 
dalyką at-

Scena XIX
(Ineina Premis, viduryje.)

Premis: — Karieta gatava! i 
Gardauskas: — Kokia karieta?
Premis (pažinęs Gardauską): — Kaip tai, 

tai čia ponas Gardauskas! Kaip ta
mistai sekės nuo tada?....

Gardauskas (pamišęs, greitai): — Puikiai! 
Turauskas: — Ar judu pasipažįstate?
Premis: — Aš turėjau už garbę ginti popą 

Gardauską teisme — jisai pirmas ma
no klijentas!

Cecilija: — Aš matau! Gavo šešis mėne
sius kalėjimo!

Turauskas (stodamos): — Ar tamista bu
vai kalėjime?!

Gardauskas: — Ak, tai menkniekis — tai 
barniai — aš buvau pąmetęs savo ūpą. 

Cecilija: — Už mušimą savo pirmos pačios! 
Turauskas: — Ką, tamista!
Gardauskas: — Nieko visai tokio nebuvo, 

aš tamistas užtikrinu....
Turauskas (apsikabindamas Ceciliją): — 

Nabagė, mano brangiausia!' (Gardau
skui.) Pone, tamista gali pasiimti sa
vo karietą ir tabokinę ir apleisti ma
no namus urnai! (Per klaidą atkiša 
savo tabakinę Gardauskui.)

Gardauskas: — Tai ne ta.
Turauskas (dėdamas atgal kišeniun, ati

duodamas dovanotąją): — Ačiū tau!
(Užbaiga ant pusi. 4-to.)

“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!
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Bado Pasaka Atnešė Jam Garbę

DIRVA

kiai ypatai kuri išduoda pažymiausią ir 
I ideališkiausią dalyką literatūros pasaulyje. 
Kiekviena dovana siekią $40,000. Pirmos 
dovanos 'buvo išdalinta gruodyje, 1901 m. 
Keturias gavo Amerikonai: T. Rooseveltas, 

Į1906 m., už savo darbą visuotinai taikai;(.klausia:
IŠLEIDIMAS veikalo ‘Sult’ padarė Ham-i A. A. Michelson, iš Chicagos Universiteto, 

suną Hutu tų dienų, ne tiktai Kopenha- 1907 Trt fi-zikmo- 1012 m
gene bet ir visoje Norvegijoje ir pusėtinai 
plačiai Švedijoje' Jis tuojau patapo .dau
giausia visų minėjama ypata visoje Skan
dinavijoje. Vaizdelis žurnale 'buvo pirma 
dalis to kas paskui buvo praplėšta į knygą.

“Kuomet patirta jog jis gyvena palė
pėje prie St. Hans Torv, miesto pažymieji 
rašytojai, kaip Georg Brandes, Erik Skram 
ir kiti nuvyko pas jį. Jie atrado Hamsuną 
tik kaip nabašninką, šešių pėdų augščio. 
Hamsuno pasisekimas pasiekta. Jis pada
rė save garsiu vienos dienos laiku.”

Nuo tada Hamsun parašė apie 25 .vi
sokio turinio knygų, ir jo raštai tapo iš
versta į 23 kalbas. Po “Bado” sekė eilės 
ilgų vaizdelių, dramų ir tarmių. Geriau
sia žinomos jo novelės yra “Paslaptis’!, 
“Pan”, “Redaktorius Lynge”, “Victoria”, 
“Tuščia Dirva”, “Laiko Vaikai” ir “Laukų 
Augis”. Jo pirmas scenos veikalas (1895) 
buvo “Prie Karalystės (Vartų”, po to sekė 
“Gyvenimo Žaismė” ir “Saulėleidžio Spin- 
dėsis”. Tie veikalai sudarė trilogiją, gi jų 
visų trijų žymiausias~ asmuo Iperštatoma 
vardu Ivar Kareno, moksleivis ir mintyto- 
jąs. Vėlesni scenos veikalai buvo “Vendt, 
Zokoninkas”, “Karalienė Tamara” ir “Gy
venimo Mielaširdystėje”. Jo knyga apie 
“Amerikos Kultūrą” buvo išleista po “Ba
do”. Ji perstato Amerikonus vergais dvie
jų dievų—Mamono ir Humbugo. Nuo to 
autorius šakosi perkaitęs savo mintis ir 
jog ta knyga “paliovė perstatyti mano nuo
monę apie Ameriką”. <

“Laukų Augis” išaugština gyvenimą 
ant ūkių. Gali būti dėlei šito vaizdelio, 
ideališko nekurtose dalyse, Hamsunui bu
vo paskirta Nobelio dovana;

Pastarais metais Hamsun apsigyvenęs 
dvarelyje Pietinėje Norvegijoje, visada no
rėdamas būti arti prie laukų; tas kraštas 
yra gausus kalnais, ledų laukais, vanden- 
puoliais ir fjordais ir pagarsėjęs vidurnak
čio saulės vaizdai.

Tam tai kaimiečiui rašytojui, kraštu
tinume atsitolinusiam, sapriuotojui, beveik 
bastūnui, tapo suteikta" Nobelio literatui ė 
dovana. , . ,

Kas yra Nobelio dovana?
' Suvirs negu 20 mėtų atgal Alfredas 
Bernhardt Nobel, Šzvedas išradėjas, pla
čiausia žinomas išradime dinamito, pasky
rė $9,000,000, nuo kurių. ineigos kas metai.

' turi būti išdalinama penkiomis lygiomis 
dalimis, pirmos trįs dalįs padovanojama 
už pačius svarbiausius išradimus ir page- 
rinimus fizikoje, chemijoje ir medicinoje^ 
ketvirtą, ypatai žmonijoje pasidarbavusiai 
skleidime visuotinos brolybės, o penkta, to-’’

DU BAILIU (Užbaiga)
Gardauskas (pašiepdamas): — Linksma 

matyti kaip šis menkas atsitikimas su- 
grąžino tamistai sveikatą! (Eina lau
kan, j šalį, Premiui): — Idijote!

Turauskas: — Kas tai?
Cecilija (Premiui): — Dabar prašykitė< 

vo...r. Užsimauk pirštines! ,.. .
Premis (darydamas kaip liepia): — Bet 

aš....
Cecilija: — Tu neprivalai dabar bijoti. Jis 

taip pat bailus kaip ir tu.
Premis: — Ar jis taipgi bailus?
Cecilija (į tėvą): — Jis dabar rengiąsi.p., 

užsimauk piratines. Jis taip pat bai
lus kaip ir tu.

Turauskas: — Ir jis?
Premis (pasiryžtančiai): — Pone!
Turauskas: — Pone!
Premis: — Turiu už garbę antru 

prašyti jūsų dukterį....
Turauskas: — Pone, tamistos'tonas trupu

tį peršiukštus....
Premis: — Tokis mano būdas, pone.....
Turauskas (netekęs ūpo): — Labai gerai. 

Aš sutinku!
Premis: — Tamistos tonas irgi peršiurkš- 

tus, man rodos, pone....
Turauskas: — Pone!
Premis: — Pone!
Cecilija (įsimaišydama): — Ponas Juliau, 

tėvui bus labai malonu užkviesti tave 
ant pietų.... tai tiek ką jis norėjo tau 
pasakyti.

Turauskas: — Taip, bet jis turi žiūrėti ne
sudaužyti jokio stiklo! Mes atkimši- 
me bonką naujo musų vyno!

(Uždanga ir Galas.)

SVEIKATOS SKYRIUS
ATSAKYMAS ANT KLAU

SIMO
Optometras, iš Cleveland©, 

: 1. Ar trumparegystė 
lyra prigimties liga? 2. Kaip ją 

’[reikia gydyti?
Atsakymas. 1. Atsakyti ga

lima taip ir ne. Mat trumpare-
1907 m., už atradimus fizikoje; 1912 m. 
Dr. Alexis Garrel, iš Rockefeller Instituto.' 
už mediciną, ir 1912 m. gavo Elihu Root už^te gali būti prigimtie/ pa 
pastangas taikoje.

, Jokis Amerikonas dar negavo literati- 
nės dovanos. Tarpe laimėjusių literatines 
dovanas buvo poetai, Sully-Prudhomme, 
Mistral, Echegaray, Carducci, Maeterlinck, 
Hauptman ir Rabindra Nath Tagore; no- 
velistai —r Bjorson, Sienkiewicz, Kipling, 
Heyse, Selma Lagerlof ir Anatole France; 
istorikas, Mommsen, ir filosofas, Encken.

O dabar Hamsun, buvęs tramvajaus 
konduktorius, žuvininkas ir ūkio darbinin
kas—daugiau nebealkanas—pristojo prie 
literatiškųjų didvyrių.

PREZIDENTO HARDINGO “PRISAKY
MAI” JO LAIKRAŠČIO 

REDAKTORIAMS
(Laikraščio vardas “The Star”, išeina 

Marion, Ohio.)
ATMINK jog kiekviename klausime yra 

dvi pusės. Pažink abidvi.
. • Buk teisingas.

Gauk faktus. Klaidos neišvengiamos, 
vienok stengkis daryt teisingai. Man ver
čiau yra kad vienas aprašymas išeitų tei
singai negu šimtas pusiau klaidingai.

Buk tvarkus. Buk teisingas. Buk 
širdingas.

Garsinkis — nesiveržk. Visame yra 
gero. Stengkis išvesti gerą iš visko, ir nie
kad bereikalingai neužgauk kito jausmų.

Pranešant apie politišką susirinkimą, 
gauk faktus p aprašyk dalyką kaip jis yra, 
nė kaip tau norėtųsi j j matyti.

Apsieik su visomis srovėmis lygiai. Jei 
bus kokių politikų lošimui, mes tą atlošime 
savo editorialėse kolumnose.

Visus religiškus reikalus pagerbk.
Jeigu tik galima, vengk užtraukt gėdą 

nekaltiems vaikams ar moterei pasakymu 
apie ^prasižengimus ar nelaimes kokio gi
miniečio.

Nelauk kolei kas ko klaus, daryk be 
klausinėjimo.

Ir, virš visko, buk švarus. Niekados 
nepraleisk purvino žodžio arba mintis su
keliančias aprašymo apie ką blogą j spaudą.

Aš noriu kad šis laikraštis pasiektų 
bilė namus be pakenkimo jokio kūdikio 
kaltybei. ' ;«■■

ne-

ALEXANDRE DUMAS
IZU0MI buvo Aleksandras Durnas?

- V Aleksandras Durnas, senesnysis, buvo 
garsus Prancūzų dramatistas ir istoriškų 
romansų rašytojas. Jis gimė Villers-Cot- 
terets 1802 metais, Gen. Durnas sūnūs ir 
anūkas Markizo De La Pailleterie ir neg
rės- ir San Domingo. Tėvui mirus kada 
dar Aleksandras buvo apie 4 metų amžiaus, 
jo~ankstyvoji gyvenimo dalis buvo pusiau 
bltednystoj, ir pagaliaus jis nuvyko į Pary
žių Jieškoti sau laimės. Tenai tuoj jis pa
tapo garsiu savo dramomis ir novelėmis. 
Sakoma jog jo apsivedimo gyvenimas bu
vo’nelaimingas, jis pats buvęs labai palai
do gyvenimo, praleisdavo viską ką uždirb
davo; Nustojus sveikatos ir silpnėjant ga
bumams, juo rūpinosi gražiai jo sūnūs ir 
duktė. Jis mirė Dieppe 1870 metais. Du 
iš jo populiariškiausių veikalų yra “Grafas 
iš Monte Cristo” ir “Trįs Kardininkai”. 
Pastarąjį veikalą dabar Amerikoje galima 
matyt krutančiuose paveiksluose (po vardu 
“The Three Musketeers”), jis apima senus 
Francuzijos laikus, Kardinolui Richelieu 
viešpataujant. Kiti veikalai yra “Dvide
šimts Metų Paskiau” (tąsa “Trijų "Kardi
ninkų”), ir daugybė kitų veikalų.

Jo sūnūs, Aleksandras, gimęs 1824 m. 
ir miręs 1895 m., buvo irgi, kaip tėvas, gar
siu dramatistu ir novelistu. Vienas iš žy
miausių veikalų buvo “La Dame Aux Ca- 
melias”, iš kurio Verdi gavo inspiraciją 
operai “La Traviata”. K.
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—Dievės Dienos Šventinycia; 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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

| veide j imas, arba išsivystyti vė- 
. liau. Trumparegystė, ar kaip 
. medikai ją vadina, myopia, vi

suomet paeina nuo nenormališ- 
' ko akies sudėjimo. Tas nenor- 
1 mališkumas tankiausia yra me

chaniškas. Kad geriau supra
tus trumparegystės mechaniz
mą, reikėtų pažinti akies anato- 
miją-sudėtį. Maž-daug yra pa
našiai. Akies obuolis yra apgau
btas trimis lukštėmis. Išlauki
nė lukštis yra vadinama sclera. 
Jinai palaiko akies formą ir 
reikalingą spėką. Dalis tos luk- 
štės yra permatoma ir ji vadi
nama cornea. Išlaukinė lukš
te yra užklota plonyte krauja
gyslių lukštele. Gi vidurinėj! 
lukšte yra pripildyta tyru lim
finiu skystimu. Tuojau už taip 
vadinamos “lėlės” randasi per
matoma kristalinė lensa. Visas 
akies mechanizmas yra pana
šus į fotografinės kameros me
chanizmą.

Visas musų akies mechaniz
mas yra taip sutvarkytas jog 
paraleliški spinduliai tampa per
laužianti ir suvedami į vieną 
tašką. Tas taškas normalėje 
akyje visuomet randasi ant vi
durinės lukštės vadinamos reti
na. Vienok trumparegio žmo
gaus akis yra' perilga. Spindu
liai sueina į vieną tašką pirmiau 
negu pasiekia retiną. Retuose 
atsitikimuose gali but visai nor- 
malio didžio akis, tečiau spin
dulių perlaužimo mechanizmas 
gali būti pertvirtas. čia irgi tu
rėsime trumparegystę.

Trumparegiai retkarčiais gim
sta tokiais, bet daugumoj trum
paregystė išsivysto vėliau. Pri
gimtis lošia gana svarbią rolę. 
Yra patėmijama jog kartais net 
ištisos šeimynos yra trumpare
giais. Be to,' trumparegystė ga
li {paeiti nuo (perdidelio kraujo 
spaudimo, aklės ligų, jadros, 
kokliušo, perdidelio skaitymo, 
nekuriu darbų, abėlnų ligų ir 
daug kitokių priežasčių. Taigi, 
atsakant į j ūsų klausimą, mato
me jog trumparegystę nėra pri
gimties ligai.- 11

2. Trumparegystė yra neiš
gydoma. Vienok 'nešiojant at
sakančiai gydytojo pririnktus 
akinius matymą padaroma be
veik normaliu: Kartais reikia 
operacijos, 'bet tai jau retenybė, 
o ne taisyklė. ’

Apsisaugojimui nuo trumpa
regystės reikia saugotis ir ne
nuvarginti akių. Skaityti, ra
šyti ir dirbti reikia turėti atsa
kančiai ir užtektinai šviesos.

Dr. Med. J. T. Vitkus.
(Nuo Redakcijos: Įvairiais 

akių ir akių ligų klausimais la
bai plačiai <per pastarus kelis 
metus “Dirvoje” buvo Dr. J. še- 
moliuno rašyta; atsivertę senes
nius numerius skaitytojai viską 
atras. Delei stokos laikraštyje 
vietos, prašytume paklausimus 
paduoti naujus kad nereikėtų 
taip pačiais dalykais skaityto
jus po kelis sykius varginti.)

i 
i

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•K < »+4 H 
LAIVAKORTES ATPIGO 
Hamburgu ........ $103.50 • ■ 
Liepojų .. . $110.00 ;
Piliava-Karaliaučių $106.50 ■ •

War Tax $5.00. 1 ;;
Pinigu Siuntimas Lietuvon že- • • 
miausiu kursu. Pinigus gauna J 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- ■ ■ 
ke 25—30 dienų. ■ >

P. MIKOLAINIS t
53 Hudson Ave. | 

Brooklyn, New York t

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 len
gvo išmokėjimo. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie musų ir reikalaukit 
Farmų Katalogo. (11)

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

Medicinos kad Merginos 
Mylėtų Vaikinus, o 
Vaikinai Merginas

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

THE CRY AGENCY
.10 S.. Meade Street

Wilkes Barre, Pa.

Royal S. Copeland, M. D.

'nuodų į vidurius, panašiai kaip 
paėmus bile nuodus atsitiktų.

Yra dar vienas bakteriškas 
varginimas žmogaus kuris vadi
nama “apsvaigimas”. Tas pa- Kov. 17 Bal. 28 

Kov. 31 Geg. 12 
Bal. 14 Geg.26 
Bal. 22

Geg. 20 
Birž. 3 

Liepos 12
Tiesiog į Cherbourg, 

Southampton ir Hamburg 
Visi kambariukai atskirai. 

Ekstra mokesčių nėra.
ROYAL MAIL 

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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS tst!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

C

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

. , VsUbafoakUa ulrtg. S. V. Pat. OfiM

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

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

paši-

mo kūno plėvių, beit nuo bakte
rijų veikmės ant maisto ar žar- 

‘ nose esančių išmatų. Nuodai 
tenai susidaro ir persisunkia į 
kūną.

Nežiūrint kaip jos dirba, ar 
kokių taisyklių prisilaiko, visa
da matysit jog aprašytos bak-

už- terijos yra pavojingi musų kai- 
esti .mynai. 
bU-

I PILIAVĄ
Per Hamburgą 

Neužkliudant Lenką Koridoriaus 
Puikiausi Nauji “O” Garlaiviai
OROPESA 
ORBITA 
ORDUNA

• ARAGUAYA 
VESTRIS 
VANDYCK 
VAUBAN

BAKTERIJOS
Kuomet įlenda į pirštą 

nas matot kaip jis pradeda pu- eina ne nuo bakterijų užpuoli- 
liuoti ir kaip paraudę odos apie- 
linkės palei jį. Tokiu tai budu 
ir bakterijos arba ligų perai įsi
gauna per žmogaus naiturales 
apsaugas ir pasiekia kūną. Plė
velės palieka uždegtos, celės iš
tinsta ir tuoj užkrėsta vieta, ap- 
minkštėja ir miršta.

Mažutės kraujo gyslelės 
krečiama, ir jeigu arti jų 
didesnės gyslos, ir jos gali
ti paliesta. Bakterijos smar-1 
kiai dauginasi. Jos gali persi- 
veržti per kraujo, gyslų sienas 
ir būti išnešiojamos kraujo bė
giojimu po kūną į tolimesnes kū
no dalis. Kuomet taip atsitin
ka, tokis procesas pasikartojai 
kiekvienoje paliestoje vietoje ir J 
kožnas sužeistas arba užkrėstas | 
punktelis lieka uždegimo cen
tru, kaip ir pirmas. Tokis pa
dėjimas yra žinoma kaipo “sep
ticemia”, arba “kraujo užnuo- 
dinimas”.

Ne visos bakterijos veikia to
kiu budu. Nekurios sukelia ki
tokią reakciją. Vietoj mažoje 
dalelėje uždegimą sukelti, jos 
gali iššaukti smarkų uždegimą. 
Po jų gali prasidėti augti pūliai.

Dar kituose atsitikimuose, 
bakteriškas užkrėtimas paseka
ma plėvių augimu. Paveizdan, 
tuberkulozo arba džiovos atsiti
kime atsiranda masės naujai 
susidariusių plėvių.

Ligos perų inėjimo į kūną pa
sekmė gali būti ne vien apsi
stojimas kurioje nors vietoje 
ar mechaniškas bakterijos vei
kimas. Bakterijos pačios per 
save yra gyvi daiktai. Jos ga
li užlaikyti savyje, arba išleisti 
iš savo kūnų, nuodingas sub
stancijas. Tie nuodai vadina
ma “toksinais”.

Nors bakterija ir numirtų, jo
je esą toksinai gali būti taip pat 
vodingi kaip visada. Vienok tik 
jei bakterija numiršta naujų iš 
jų toksinų nepasidaro ir pavo
jus kunui buna apribotas ant 
tiek kiek tuolaik buvo.

Tokie toksinai veikia kaip ir 
bile chemiški nuodai ir jų. efek
tas priguli nuo jų pobūdžio ir 
daugumo. Nekurie jų gali su
kelti didelį efektą anit kūno, ir 
net išstatyti pavojun užkrėsto 
gyvastį.

Apie tokią padėtį bakterijos 
sukeltą kalbama kaipo “toxe
mia”, arba “septiškas užnuodini- 1 
mas.”

Kartais užsikrėtimai buna po 
valgymo nekuriu daiktų, kaip 
šaldytos grietinės (ice cream), 
surior žuvies, dešrų, etc.

Dalykas tame, bakterijos gali* 
veikti žmogaus kūne, gaminda
mos toksinus, arba jos gali iš- 
siplatint nekuriuose maisto pro
duktuose pirm jo valgymo, ir. 
jų sudaryti toksinai užnuodina 
žmogaus skilvį po suyalgymo.

Pirmame atsitikime, liga ta
po sukelta nuo atakavimo tie
siog žmogaus kūno. Antrame, 
efektas pasidarė nuo paėmimo
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DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 E. 65th St.
Virš Aptiekos

Kampas Superior Avenue

KASDIEN SKAITOM TĄ 
SENĄ, SENĄ PASAKĄ

— apie žmogų kuriam pavogta 
visi jo sutaupyti pinigai, kuriuos 
jis nešiojosi su savimi. — apie 
ugnį kur sunaikinta matrasas 
kuriame buvo paslėpta pinigai.
— apię žmones apgaunamus ga
bių sukčių.
Apsisaugokit — laikykit savo 
pinigus šiame tvirtame taupy
mų banke kur jie uždirbs 4% 
ir visada bus gatavi kuomet jų 
jums prireiks.

/ncorjoomfed /849 

gocietg for^aoiągs 
i in the City of Cleveland

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

PRANEŠIMAS

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY

Įsteigta 1913 metais

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

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

savo bile dieną padedamus pinigus čionai.

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

MAIN OFFICE - 2ros 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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DIRVA 5

Slautiintaa

KUR LINK MES 
KELIAUJAME?

(Vertė Metafizikas)
(Tąsa iš pereito num.)

DO teisybei, ir gerai kad traukinyje esan
ti musė nežino kur ji vyksta. Nuogan

da gal butų perdidelė jeigu butų galima 
kaip nors duoti jai suprasti tolumą tarpe 
New Yorko ir San Francisco. Musė galė
tų kartais ištėkšti savo smegenis smarkiai 
puldama į lango stiklą, sakydama, “Aš ne
daliu pernešt tokios baimės.”

Gal but kad ir mums, jei žinoeume kur 
vykstame, jeigu galėtume suprast tai kas 
atsitiks su šia sena musų žeme ir su mu
mis, nuoganda butų perdidelė, ir mes tu
rėtume pasakyti, “Leiskit mane, aš eisiu 
sau į kapus, aš negaliu to dalaikyti.”

Kuomet išsileidi kelionėn iš New Yor
ko į San Francisco mintyje turi įvairias 
stotis — Albany, Buffalo, Cleveland, Chi
cago, etc. Vienok su musų žeme mes jau 
irgi perkeliavom įvairias stotis.

Dvylika tūkstančių metų užpakalyje 
musų, kas reiškia tik minuta senos žemės 
gyvenime, vienok ilgas laikas gyvenime ma
žiuko žmogaus, ir už tų dvylikos tūkstančių 
metų mes randame Akmens Gadynę.. Ta
da visi musų įrankiai buvo vienatinai aš
trus gabalas akmens, naudojamas užmu
šimui gyvulių, nulupimui jiems kailių, odų 
nuskutinėjimui, mėsos supjaustymui. Ak
mens Gadynės buvo dvi,' senoji arba Pae- 
leolitiška ir naujoji Akmens Gadynė, arba 
Neolitiška. Neolitiški žmonės be abejo di
džiavosi savimi, ir pajuokė Paeleolitiškus. 
Nes mat Neolitiškas žmogus mokėjo jau 
kaip pasidaryti kirvukus iš akmens, pasi
darydavo geriausią durklą, ir jam nereikė
jo lūkėti laimės kada, ras aštrų šmotą ak
mens, arba pats labai prastai jį apsiskaldys.

Jau tada, toje Akmens Gadynėje, mo-l 
terš, kurios tada buvo tikrąja civilizacijos 
galybe, turėjo išvystę javus kokius šiandien 
mes valgom — kviečius, rugius, miežius. 
Kaip jos tą padarė, sodinėdamos žoles ir 
išvystydamos dideles' sėklas, kurios dabar 
yra javais, nei kaip ilgai tas joms ėmė, 
mes nežinome. Vienok jos tai padarė, jos 
taipgi pripratino prie savęs laukinius gy
vulius, malė grudus, darė duoną, užžiurėjo 
vaikus, ir kaip kada kaukšteidavo savo ne
ištikimiems urvų vyrams j galvą kuomet 
jie norėdavo nuo jų pabėgti — ir tais lai
kais vyrai kovodavo su žvėrimis ir patįs 
tarp savęs.

Paskui atėjo Brunzos Gadynė, kuomet 
vyrai tarpino varį, maišė jį su kitu mink
štu metalu, iš ko darė kardus, kirvius, ką 
tiktai norėjo. Su tokiais ginklais jie ne
galėjo viens kito tinkanlai naikinti, ir tai
gi Brunzos Gadynė neturi jokių garsių už
kariautojų ant kiek dabar žinoma.

Po to užėjo Geležis. Tai buvo geležis, 
Žudymo Galybė, kuri išauklėjo Aleksandrą, 
Cezarį, Napoleonoą, ir paskutiniąją karę. 
Ji taipgi padarė garinį inžiną, plieninius 
kelius, mašineriją kuri mezga ir audžia. 
Ji išžudė daugybę, vienok ji padarė daug 
daugiau gero negu blogo, kas taipgi teisin
ga apie visus žmonių išradimus.'

Po geležies atėjo garas; žmonės ėmė 
spėką iš anglies kuri 'buvo sudėta milijo
nai metų atgal žemėje. Paskiau, su tos

pačios anglies spėka sukamais dideliais ra
tais, padarė elektrą, pamėgdžiojant Gam
tos spėką kuri kartais matosi ore. Taigi 
tai buvo Elektros Gadynė.

Paskiau vėl, žmonės įlindo į žemes, iš
ėmė iš tenai gazoliną sudėtą aliejuose mi
lijonai metų pirmiau negu žmogus atsirado.

Atradę gazoliną žmonės privertė eks- 
ploduoti ją viduryje inžino, ir su tuo jie

1 skraido, taigi Skraidymo Gadynė čionai.
Čia vėl jie pamėgdžioja gamtą, kadan-lApie rytojaus dieną, 

gi gazolino eksplodavimas yra kaip eksplo- Pastatom romus debesuos, 
davimas1 nervų energijos galuose paukščių Didžiais save saikuojam, 
nervų, ta eksplozija suteikia spėkos mus- Garbės vainikais kilmingai 
kulams ir sparnams. Save apvainikuojam.

žemė kitados buvo tik gumulas ugnies; Daug kartų turtus sau svajais 
mes tai žinome. Retkarčiais ta ugnis, su- Sukrovę įs’vaizdinam 
spausta žemės viduriuose, išsiveržia per Rods tapom visko globėjais — 
vulkanų gerkles. Žemė atvėso, atsirado Taip save suklaidinam. 
įvairus gyvūnai, paskui atėjome mes. Mesi 
čia dar neilgai tebuvome;' daugiausia kele
tą šimtų tūkstančių metų. Apie žemės is
toriją mes žinome labai mažai; stotįs ko
kias mes matėme viršuje buvo suminėta. 
Keturias jau pravažiavome, penktą dar tik 
pasiekėme. Kokios bus kitos?

Ir kokia bus pati didžiausi Stotis ka
da mes ją pasieksime? Ką Visagalis'Kon
duktorius pasakys? Ar tai bus: “Visi iš- 
lipkit; trūkis toliau neina?” Ar gal bus— 
bent taip geiskime — “Persėskit čionai to
limesnei kelionei.” Tokia kelionė yra žin
geidi, nors tokiems mažyčiams protams 
kaip musų.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ĮSIVAIZDINIMAI 
Daug kartų vakaro tyloj 
Slaptingoj mėnesienoj 
Svajones piname laksčias

bolševikiškų rublių užmokėjimui 
už važiavimą.

Kiekvienam malonu matyti 
šypsantį veidą. Juokis ir svie
tas juoksis su tavimi (jei turi 
sveikus dantis).

Cievelando varlamušių rota, 
susidėjus su raudonųjų gvardi
ja, pradėjo savo darbą: langų 
spjaudymo ataką. Vieni spjau
do ant sau nepatinkamų bedie
viškų Lietuvių biznierių krautu
vių langų, kiti ant buožių krau
tuvių langų.

Tiems šeškams policija už
statė kilpas. Katras pirmiausia 
uodegą įkiš — matysim kas do 
šeškutis.

Nauja valstybių sutartim, ka
riškiems laivams draudžiama tu
rėti didesnes kanuoles kaip po 
16 colių didumo, skylėmis. Ant 
laimės, laivynams kanuolės di
desnės ir. nedaroma.

Daug daugiau yyrų sekioja 
paskui moteris. negu vadovauja 
vyrus.

Angltškai-LietuviškaaLietuviškai-Angliškaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam | 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia-

Daug kartų meilę sau glėbin 
Svajonė apkabinant, 
Bernelį tą kuris patink’ 
širdyj savu vadinam....
Bet vargas tas kad visad tik 
Svajot mums puikiai vyksta. 
Kada tą norime pasiekt — 
Urnai viskas išnyksta.

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Nors retai, 

bet geriau negu kad visai p-lė 
Kleopatra mums neparašytų.

Kurie atmenat 'jos pirmas ei
les rašytas jai esant vos 16 me
tų (trįs metai atgal) jos buvo 
tik svajonė, svajonė — ir taip 
džiaugsminga, rodos, laimingas 
kas gali svajoti. Ir ji svajojo, 
svajojo. Dabar, pažengėjus to
limesniu gyvenimo keliu, pama
to svajonių liūdnąją pusę, kaip 
gerb. Audra tą savo straipsne
lyje ir eilėse yra čia išreiškus. 
P-lė Kleopatra įžengia į tikrąjį 
gyvenimą, ir kaip, ištiesų, liūd
na kad žmogus ko svajoji at
siekt negali....

šiose eilėse p-lė Kleopatra už
simena jau ir apie jos svajoja
mą bernelį kurį> rodos, jau ir 
apkabina, bet ne, 'bet negali.... 
Viskas telieka — tik svajonė ir 
svajonė....

Seniau p-lė Kleopatra daina
vo: “Nieks neatspės mano šir
dies slaptybių, nei meilės kam 
ji skirta”, bet dabar atskleidžia: 
jieško ji, jieško to kam meilę 
paskirti, kam širdį atiduoti, — 
kaip tas jau buvoznuo gerb. Jie- 
vos dienų, neskiriant vyrus, nei 
mergeles.

Pasiekė mus žinia kad, beveik 
tuo pačiu laiku kaip gerb. Ciri
neušas pabaigė savo meilės kry
žių nešęs, ir gerb. Mučelninkas 

Perkūno griaūstiriiŠms pritardamas gausk, išsiliuosavo iš savo meilės kan- 
Kaip laidas liuosybės, skambėk pranašingai člų- 
Ir širdžia širdžių mus troškimams prijausk.j.
Pas mus atkeliavęs iš Laisvės gimtinės 
Per pilnas pavojų Atlanto juras, 
Skardžiai užgiedok giesmę savo tėvynės— 
Žalieji miškai Lietuvos jas supras. —
Pasauliui paskelbk mus, tautos tvirtą valią, 
Kovoti už laisvę ik paskutinos: 
Už neprigulmybę intemps visą galę 
Ir neišsigąs jinai kraujo kainos!
Skambėk, Varpe Laisvės! tegul visi girdi. 
Tavęs mielai klauso visa Lietuva;
Drąsos ir narsumo įkvėpk į jos širdįr 
Skambėk kolei tęsis už laisvę kova!
Laukais ir miškais tavo garsas te ritas, 
Tegema iš jo stebuklinga jiega.
Pritars tau visur garsus karės trimitas, 
Drąsiau su tavim skambės kanklių styga.
Klausyk valios tų kurie tave lydėjo — 
Nepriklausomybės sargyboj budėk;
Į širdį tau. jie savo širdis indė(jo, 
Užtai tu jų broliams dėkingiems skambėk!
Kuomet kova baigsis ųž laisvę laimingai, 
Tu puolusias mūšiuos aukas apraudok, 
Jų atmintį gerbdamas gausk gedulingai, 
Kol plaks širdis tavo, liudėk ir vaitok!.... 
(“Trimitas”)

ŽVAIGŽDES MYLINČIAI
Neviliok tu manęs į žvaigždynus plačius, 
Nekalbėk taip godžiai apie saulės dausų, 
Nes kai tu ten dairais ir kuždi man žodžius 
Viskas aš ką matau — pora tavo akių!
0, neleisk man skraidyt po beribes erdves, 
Nebandyk tu manęs ton tolybėn išvest, 
Tik laikyk kuoarčiau, kuoarčiau prie savęs. 
Ten nežinant kelių galiu tave prarast.
Kiek žingeidus yra naktų saulių keliai, 
Ir svajonės kokias mes surandam tarp jų, 
Žingeidesnis man yr’ vienas vaizdas čionai: 
Kai matau prieš save — porą tavo akių!

Adonis.

'■. -LAISVĖS yARPŲI
(J. Turčinskio eilės pašvęstos Amerikos 

Lietuvių tautininkų padovanotam 
Lietuvai Laisvės Varpui)

Skambėk, Varpe Laisvės, plačiai, 
iškilmingai,

■IV Ima mus baimė kad šis sky- 
rius gali netekti verkiančių poe
tų, jiems naujin gyveniman įsi
kūnijus. 'Gerb. Adonis taip pa- 

Isijuto dvasios apimtas kad pra
dėjo ilgomis eilutėmis eiles ra
šyt ir Jos jau nesutelpa į šią 

(siaurą musų kolumną. Ir at
eis laikas, gali būti, kad pasi
liaus čia skambėję graudus ver
ksmai, ir tie ašarų upeliai liks 
tik atsiminimas.... kada čia 
liesis tiktai tokios dainos kaip 
viršuje matome,' ir užmiršime 
jog sviete yra nuliudimo... .

Vienok nenustojame vilties— 
kasdien nauji ir nauji į džiaug
smą iš liūdesių įžengia; kasdien 
nauji ir nauji iš nešinės į skau
smus nugarma. Atsiras čia 
ti, viešpataus, be abejo, čia 
ti.... ir mes vėl girdėsime 
kančias.

Kaslink gerb. Mučelninko, ga
ilaus, pradedame suprasti jog 
ši ašarų pakalnė nėra jau taip 
blogai sutvarkyta, ir ne vien 
ašaroms lieti čia nudraikyta 
upeliai. Pasirodo jog del kiek
vieno vyro yra po dvi ar dau
giau mergelių sutverta, nors iki 
šiolei mums filosofai tvirtino 
buk “nežiūrint kokie kas nebū
tų — kiekvienam sviete randa
si (viena) moteriškė”..’

žingeidu kokių vardu dabar 
gerb. Mučelninkas savo džiaug-

ki-
ki- 
jų

Kad kiekvienas tik savimi rū
pinas liudija šis trumpas pavei
kslėlis : net dievai danguose 
yisas linksmybes įsirengė, 
leisdami mus ant šios ašarų 
kalnės melstis ir prašyti į
linksmybių vieteles, ir ten dasi- 
gauti tik po mirčiai, arba ir vi
sai ne....

sau 
pa- 
pa- 
tas

Mes kalbėjome su vienu dar
bininku, atvykusiu iš kito mies
to. Kalbant, bekalbant, jis iš
sitarė tenai turėjęs gana gerai, 
dirbęs, bet buvęs sužeistas ke
liu einant. Tada jį nugabeno į 
ligonbutį, pagulėjo keletą savai
čių, pasveiko, ir vėl sugryžo į 
darbą — priėmė jį senon jo vie
ton. Bet ligonbučio valdyba pa
darė su dirbtuve sutartį atimti 
iš jo mokesties po kelis dolarius 
į savaitę, nes jis turėjo užmo
kėti ligonbučiui $50.

Padirbėjęs porą savaičių, jis 
darbą metė, atvažiavo čia. kad 
nereikėtų ligonbučiui atmokėti. 
Tai kalbėjo ir džiaugėsi ligon
bučiui ' neatlyginęs, “ba tiek iš 
jo daug norėjo.”

Mes misiijome ir manėm sau: 
Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.... Kaip jie patįs sau 
duobes kasa..,. Tenai dirbo, 
gavo po $30 savaitėje, į 10 sa
vaičių butų atmokėjęs ligonbu
čiui ir vėl liuosas. čia jau pen
kios savaitės nedirba, kiek pra
valgė, kiek gelžkelis atvažiavi
mui kainavo, kiek kitų išlaidų-— 
vis nuskriaudimui kito.

Ką tas žmogelis labiau nu
skriaudė: ligonbutį ar save? Pa- 
skaitliuokit, jei laiko turit.

Atsakymas iš pereito nuirk: 
Iš ko mes galėtume gauti 

kiaušinių jeigu vištų nebūtų?
Atsakymas: — Iš ančių.

Poetų apleista ir neapdainuo
ta viena svarbi tema: Paskuti
nis Sniegas. Tankiai apdainuo
jama “Pirmas sniegas”, “Pir
mi Lapeliai”, “’Pirmi žiedeliai” 
ir ‘Taskutine Rožė” arba kiti 
paskutiniai daiktai.

“Paskutinio Sniego” dar nie
kas neapdainavo.’ Koks irgi įs
pūdingas dalykas: štai matai 
sninga, pavasario laiku, po to 
turės užeiti pavasaris, pradės 
sprogti, ir tt. ir tt.

Bet turbut del to paskutinis 
sniegas neapdainuojama kad ne
žinia tikrai ar jau bus paskuti
nis, nes kartais ir po geros va
landos šilumos dar imą ir pri
sninga.

Ona Bamblienė susipyko ir 
pabėgo nuo savo vyro užtai kad 
jis atsivesdavo į namus, drau
gus su purvinais čeverykais. — 
Nekuriems žmonėms lengviau 
gaut “divorsą” negu kojoms nu
sivalyt matrasą prie durų.

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

Kiekviena naikinanti spėki greičiau ar 
vėliau pati save sunaikina.

Nepasisekimas yra pasekmė priešgi- 
niavimo gamtos teisėms.

smą išreikš, išlipęs iš tų klam
pynių į kurias kiekvienas su 
noru lipa. Gal jis visai nutils, 
“linksmybių šaltinį užėjęs”, ko 
nepadarė geri), a. a. Cirineušas, 
kuris dabar pragydo kaipo gerb. 
Adonis.

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

Sg
Rusijoj nusiskundžiama jog 

tramvajum važiavimas kainuoja 
1,000 rub. Bet ką kompanija 
darys: nėra tiek daug vietos pa- 
sažieriams susėsti kaip seniau 
būdavo kada dabar žmonėms 
reikia vežiotis didelius maišus

Gerb. Vaidevutis (iš Pittsbur- 
go) atrašė: “Duoti pinigus į T. 
fondą yra lygiai kaip auginti ko
pūstus kada tame pačiame dar
že paleista kralikai ganytis.”

A. Šimkūnas, farmeris, prie 
vienos savo karvės pririšo dide
lį barškalą kad kaimynai ūki
ninkai mislytų jog ta karvė yra 
labai didėlė. , 3

Gerb. Skaitikas prisiuntė:
Jonas: — Ar tu myli Petru

lių Onutę?
Simas: — Ne, ji man visai iš

rodo beprote.
Jonas: — Tai kam su ja ant 

užsakų padavei jeigu taip peiki?
Simas: — Reikia peikt kad 

Antanas prie jos nelystų.

Daugelis žmonių trokšta net 
numirti kad tik apie jų “gar
bingus darbus” kas paskui ra
šytų.

Gerb. Cirineušas gyvas būda
mas to susilaukė.

Kaip daug tokių trokštančių 
yra....

(No. 3) 
žuVavimą

Turbut

“Artojas” 
straipsnyje 
"žuklavimu”. 
koks keistas žuvavimui
kas išmiislysit kokį praneškit.

viename 
vadina 

dar yra 
žodis —

Jonukas sako Petruku!: Ta
vo tėvas yra šiaučius, o tu vis 
vaikštai su čeverykais be padų.

Petrukas atsakė: Ale tavo 
tėvas yra dentistas, o tavo ma
žytis broliukas turi tik vieną 
dantį.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems "Dirvą”

Malonios moteriškės skaistus nusišypso
jimas priklauso nuo puikių baltų dan
tų. Du kartu į dieną, visvien kelionėje 
ar namie, ji valo dantis su Colgate’s 

'Dantų Valytojų. Didelės mieros triube- 
lė, kaina 25c.

COLGATE'S išvalo saugiai ir tikrai gerai. ,

Geri Dantįs Gera Sveikata

“Colgate'' vardas ant toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisingumų, Tyrumų, ir Gerumų, (steigta 1806 m.

NAUJIENOS! MOTERIS IR MERGINOS!
Importuotos Langinės — Vertės $5.00 — Šį ' 

Mėnesi tik po $1.95
Ar turėjot progą savo gyvenime pa
žvelgt į tokias puikias ir stiliškas Lan
gines. kaip šiame paveiksle, kurios bu
tų gražiausiu papuošalu jūsų langams, 
kaip šios yra sX8I,SrtėĖeO O-ų 
jos yra naujausio modelio ir vienatinės 
tokios rūšies. Jos yra artistiško pa
vyzdžio ir garantuotos rankų darbo ko 
delei išrodo labai turtingos, kaip net 
už $15, ir negausit geresnių, nei kitos 
nelaikyt taip ilgai kaip fios kurias 
mes parduodam šio mėnesio bėgiu tik 
visai speciale kaina $1.95 pora. Jeigu , 
norit užsakyti keturias poras, mes ati
duosime jas už tik $7.00.

Kadangi šis specialis supažindini
mo išpardavimas tęsis visai trumpai, 
mes todėl patartume jums pasinaudo
ti šia proga tuojau. Niekados to ne
sigailėsite.

Mes nereikalaujam pinigų iškalno. 
Tik priaiųskit mums 35c stampomis 
persiuntimo lėšoms, už langines už
mokėsit kuomet jos bus jums j namus 
iristayta. Rašykis mums tuojau.

UNION SALES COMPANY Dept. 120 
673 W. Madison St. Chicago, Ill.

1 LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant gėria'usių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ. agentąri— G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta J910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

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

Amerikoje Metams $ 1.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave.

Lietuvon $1.25

Cleveland, Ohio.
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PASTABUKĖS
(Rašo DARGVAINIS)

Atšaukimas
“Dirvos” Nr. 8-me tilpo p. J. 

W. Lutkausko pranešimas “Prie 
Dargvainio Pastabų”. Man tik
rai nemalonu kad p. Lutkaus
kas jaučiasi įžeistas, apmeluo
tas ir Lietuvos valdžiai {skun
džiamas. Bet — juk visur yra 
“bet”, — nėra to blogo kurs 
neišeitų ant gero. Taip ir čia.

Jei p. Lutkauskas su manim 
nesimatė tai dar nereiškia kad 
aš su juo nesimačiau. Toliau,— 
jei p. Lutkauskas nėra sakęs 
kad 1) Lietuvos tvarka netiku
si, 2) Nėra kas veikti Lietuvo
je, 3) Niekur neprileidžia, 4) 
Lietuvos paskola negarantuota, 
— jei to viso p. Lutkauskas nė
ra pasakojęs, tai aš, del visų 
labo, pareiškiu kad tai buvo ma
no išmisląs ir prasimanymas, su 
tikslu kad pats p. Lutkauskas 
viešai pareikštų to viso nesakęs 
ir Lietuvos tvarką užgyręs. Tie 
draugai su kuriais p. Lutkaus
kas, gryžęs iš Lietuvos, kalbėjo
si apie Lietuvą gali patįs spręs
ti kiek širdingas yra šisai mano 
atšaukimas.

Skaitau didele garbe pareikš
ti kad man labai malonu jei p. 
Lutkauskas yra toks pat didelis 
Lietuvos tvarkos ir valdžios rė
mėjas koks ir buvo, pirm iške
liausiant Lietuvon.

Kaslink tų nelaimingųjų kiau
lių ganymo, — niekados nema
niau įžeisti p. Lutkausko. Kiau
lių neganęs vyskupu nebusi, — 
sakydavo a. a. Vyskupas Anta
nas Baranauskas. Apie kiaules 
buvo mano kalbėta ne kam ki
tam kaip tik tam kad parodžius 
kaip patriotizmas greitai gali iš-

patriotų širdįs greitai atžala.
Turiu vilties kad ponas Lut

kauskas teiksis pamiršti šį ne
malonų incidentų ir duos Ame
rikos Lietuviams tikro, patrio
tizmo ir darbštumo pavyzdį.

WORCESTERIO LIETUVIU TARIMAI 
VASARIO 16 DIENĄ

Mes, Lietuviai gyvenanti Suv. 
Valstijose, mieste Worcester, 
Massachusetts valstijoje, apvai
kščiodami Lietuvos Nepriklau
somybės keturių metų sukaktu
vių šventę, šešioliktą dieną va
sario, 1922 m., savo masiniame 
susirinkime Father Matthew’s 
salėj, 118 Green st., vietos Lie
tuvių- visuomenė ir sekančios 
draugijos: Lietuvių Ukėsų Klu
bas, šv. Kazimiero, šv. Jurgio, 
šv. Liudviko, Susiv. Liet. Ame
rikoje 57 kuopa, A. L. Tautinės 
Sandaros 16 kuopa, Birutės, L. 
Piliečių Sąjungos viet. skyrius, 
L. D. L. D. .Aušrelė, skaičiuje 
2,000 žmonių, nuodugniai ap
svarstę šiandieninę (Lfietuvos po
litinę, socialę ir ekonominę pa
dėtį radome reikalingu Tėvy
nės labo delei išnešti sekančias 
rezoliucijas:

Aukos Lietuvai ir Aukos 
Partijai

Vileišiui iškeliavus, Amerika 
Lietuvai tiek teduoda aukų kiek 
katinas ašarų priverkia. Antai 
Atstovybė garsina kiek aukų 
suplaukė sausio mėn. 1922 m.: 
1) Vilniaus nukentėjusiems — 
$93,95; 2) Lietuvos Kariume- 
nės sanitarijai — net čielas $1; 
3) Lietuvos Universitetui — 
$16 (dviejų merginų, M. Mezgi- 
raitėš ir P. Zarumskaitės iš 
New Yorko, aukos); 4) Įvai
riems valstybės reikalams — 
$255.15; 5) Lietuvos 'Raudona
jam Kryžiui — $5.50; 6) Lietu
vos Gynimo Komitetui — $11;
7) Lietuvos šaulių Sąjungai — ; 
$95.30; 8) Badaujantiems Lie
tuviams Rusijoje — $26. Viso 
labo $503.40. Dėkui Dievui, tai 
vis apie 5 kartus daugiau ne 
kaip gruodžio men., 1921 m.

O kas dedasi su klerikalų par
tijos renkamomis aukomis kle
rikalų kultūros darbams? štai, 
“Garsas” skelbia kad vienos sa
vaitės laiku surinkta: Spring
field, Hl. — $1,000; St. Louis, 
Mo., — $370; E. St. Louis, HI., 
— $365; Oglesby, Ill., — $236; 
Melrose Park, III., — $105.00; 
Thompsonville, Conn. •— $650. 
Viso —- $2,726.

Matyt kad Lietuvos Atstovas, Į 
paregėjęs jog klerikalai jau ap-j vienatinė Lietuvos prieplauka 
tuštino Lietuvių kišenius su sa

lvo partijos rinkliava, leidosi su 
prakalbomis del Lietuvos pasko
los reikalų. Gera ir tas, — ge
riau vėliau ne kaip niekad. Jei 
tai butų Vileišio 'butą tai jis šu

Vilniaus bei Klaipėdos Kraštų 
Atvadavime

Kadangi Lietuvos sostinė Vil
nius su visa jo apielinke yra is
toriškai, etnografiškai, faktinai, 
Lietuvių tautos kraštas, ir

Kadangi Vilnius su visa jo 
apielinke Lietuvos valstybei tau
tiniu, tradicijos, kultūros, eko
nomijos žvilgsniu yra būtinai 
reikalingas, ir

Kadangi Klaipėdos Kraštas iš 
senovės ir dabar Lietuvių tau
tos apgyventas faktinai priklau
so Lietuvai, ir

Kadangi Klaipėdos uostas yra

nevaržanti žmonių laisvės, tat 
Lietuvos mokyklos neturi būti 
kontroliuojama religijinių sek
tų* ir

Kadangi reikalinga' išauklėti 
Lietuvos, jaunąją gentkartę do
rais šalies piliečiais bei 
ti demokratinį, tautinį, 
avietinį pobūdį,

Todėl mes vienbalsiai 
me reikalauti

Kad Lietuvos valstybės moky
kloje butų mokinama vien tauti
nio bei pasaulinio pobūdžio mo
kslas, taipi kaip kitose kultūrin
gose šalyse, kaip pav. Ameriko
je.

Kad 'Lietuvos valstybės mo
kyklos, pradedamosios ir augš- 
tesnės, butų laisvos, nieko ben
dro neturinčios su religijinėmis 
sektomis.

Ka‘d Lietuvos valstybinėse 
mokyklose butų leista mokyto
jauti mokytojams be skirtumo 
tikybos, tautybės ir pažiūrų.

supras- 
ir visa-

nutarė-

Religijų ir Sektų Atskyrimo nuo 
Valstybės Reikale

Kadangi Lietuva turi būti 
laisva, demokratinė valstybė ku-

garuoti. P-is Lutkauskas .pirm Lietuvog paskola buty pirmiau
išleistu- 
kęs kad,

iškeliavimo Lietuvon, i 
vių vakarienėj, yra. pasakęs kad, 
jei Lietuvoje nebusią iš ko gy
venti, jis negryšiąs Amerikon 
net ir tuokart jei, del pragyve
nimo, prisieitų net ir kiaules 
ganyti.... Antgalo gi pasiro
dė kad ponas Lutkauskas, kai
po patriotas, pristigo reikalin
gos darbuotojui ištvermės: il
gai 'kojų nepašildęs, nusikratė 
dulkes ir gryžo Amerikon. O 
juk tokiam prityrusiam Ameri
kiečiui, baigusiam universitetą, 
Lietuvoje yra daugybė darbo, 
tokių žmonių ■ Lietuva reikalau
ja. Tiktai šviesesnieji žmonės 
tegali ištraukti Lietuvą iš šmu
gelio ir betvarkės.

Tatai apie kiaules buvo mini
mą tiktai prirodymui kaip musų

ėjęs į žmones, o partijoms butų 
likę trupiniai. Bet juk 
leišio Amerikoje dabar

ne Vi
ešuma.

DRhJUCHTEIVSŠAIPAIN- t

J Gera sveikata yra verta auk-’ 
1 ainių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Expellerlo, kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite sn Inkaro voisbažen- 
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptik
tose arba pas.

i F. A D. RICHTER & CO.
X 104-114 So. 4th St. 1 

Brooklyn, N. Y.

Apie Kriviją
Beveik visuose laikraščiuose 

jau buvo rašyta apie slaptą Lie
tuvių organizaciją vardu “Kri
vi ja”. Yra žmonių kurie net 
pasipiktįna ja. Užgirdęs gan
dus apie ją,'reporterio inpročiu, 
bandžiau sužinoti kas ji per vie
na. Surinkau šitokių žinių: ,

1) Kas joje yra — negalima 
'sužinoti. Matyt kad jos nariai, 
kaip žydai, viens kitą užstoja ir 
neišduos (anais metais būdavo 
sakoma kad “Tėvynėje” Rač
kauskas su Strimaičiu viens ki
tą rėmė ir gynė kai žydai — ūž
tai ir turėjo del savo žydiškumo 
išeiti iš Susivienijimo centro.)

2) Jos pamatas — lygus Ma
sonams.

3) Jos tikslas — viens kitą 
remti, kad ten ir žemė plyštų. 
Kovot su klerikalais. Platinti 
laisvamanybę.

4) Stambiausi jų veikimo cen
trai' yra Chicalgo, New Yorkas, 
Bostonas, Shenandoah, Worces
ter, Kaunas, Šiauliai.

5) Jie taip yra šlapti kad že
mesnieji laipsniai nežino kas 
yra viršūnėje. Viršūnės neži
no kas yrą virš viršūnių.

' reikalinga Lietuvos prekybai su 
1 užsienio valstybėmis,

Todelei mes vienbalsiai nuta
rėme ir

Reikalaujame kad Lietuvos 
valdžia stengtųsi kaip galima 
greičiau atvaduoti Vilniaus ir 
atgauti Klaipėdos kraštus;

Lietuvos valdžiai vedant ko
vą atvadavimui pavergtų kraš
tų, prižadame moralę bei mate- 
rialę pagalbą.

Lietuvos Dvarų žemių Išdalini
mo Reikale

Kadangi Lietuvos valstiečiai 
seniau yra nustoję, neteisėtu 
keliu, savo tėvų žemes kurias 
Lenkų šlėkta iš jų išplėšė ir pa
sisavino, ir

Kadangi Lietuvos valstiečiai 
sunkioje kovoje, savo krauju, iš
gavo Lietuvai nepriklausomybę, 
•ir geidžia atgauti savo tėvų že
mes, ir

Kadangi Lietuvos dvarponiai 
ir kunigai reikalauja palikti 
Lietuvos dvarų žemes čielybėje, 
arba, duodant valstiečiams že
mes, kad butų ponams už žemę 
atmokėta, ir

Kadangi krikščionįs-demokra- 
taį stengiasi pravesti įstatymą 
palikti bažnyčių-dvarų žemes 
čialybėje ir suteikti bažnyčių 
žemėms kanonų

Todelei mes
tarėme ir

Reikalaujame
Steigiamasis Seimas, kaip ga
lint' greičiau, pravestų įstaty
mą ponų dvarų žemes išdalinti 
Lietuvos biednuomenei, be jo
kio ponams atlyginimo.

Reikalaujame kad žemės bu
tų duodama visų pirmiausia Lie
tuvos kareiviams neturintiems 
žemės, paskui visiems kitiems 
bežemiams ir mažažemiams val
stiečiams.

Reikalaujame kad bažnyčių 
dvarų žemės taipgi butų išda
linta biednuomenei, ir kad ka-

teises, 
vienbalsiai nu-

kad Lietuvos

Už $3 nūšviesit Lietuvoj vi
są kaimą per metus — už- 
rašykit saviškiams “Dirvą"

Gavėnios Laiku Numažinau Kainas Ant Vi
sokių Paveikslų Darbų

Dabar liuosesnis laikas nuėmimui ir iš mažų pavei
kslų padidinimui. Paveikslus iš Lietuvos padarau 
ąražiai, atneškit kol jie dar neišblyškę. Per gavė
nios laiką leimynų grupes ir pavienius paveikslus 
nutraukiu už pusę kainos. Kur buvo $6 tuzinas da
bar $3. Atvirutės buvo $2, dabar tik $1. Taipgi 
kitų darbų kainos per pusę nužeminta. Savo 
darbų aš garantuoju.

A. BARTKUS — LIETUVIS FOTOGRAFAS 
1197 EAST 79TH STREET CLEVELAND 
Valandos kasdien nuo 8 ryte iki 8 vakare.

Nedėldieniais nuo. 9 vai. ryte iki 5 vakare.

nonų teisės ant Lietuvos žemės 
nebūtų.

Lietuvos Mokyklų Reikale
Kadangi Lietuvos valstybė

principe turi būti demokratiška,

JŪSŲ ATEITIES SVEIKATA, GAL IR GYVASTIS, 
PRIKLAUSO NUO TO KĄ DARYSIT DABAR

Jeigu sergi, nežiūrint koka: liga butų, ar kaip nusiminęs likai, Nenustok vilties, 
ateik pas mane. Jeigu jūsų liga nepagydoma aš jus tų atvirai pasakysiu, jeigu gi 
išgydoma jus pasveiksit trumpiausiu galimu laiku, kaip tūkstančiai kitų žmonių 
pasveiko nuo mano mokslško gydymo. Mano paties ypatiškai ištyrinėti gydymo me
todai vartojami klinikose V'ennoje, Berline, Paryžiuje, Romoje, ir Londone, ir mano 22 metų patyri
mas gydyme keblių ir chroniškų ligų vyrų ir moterų davė man daugybę progų atvesti žmones į svei
katų. Jeigu kenčiat nuo Užnuodijimo Kraujo, Odos Skaudulių, Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
Vidurių, Inkstų, Pilių, Trūkio arba Nosies ir Gerklės ligų eikit pas Dr. Bailey ir pasigydykit. Aš 
vartoju garsngų Kraujo Vaistų 606 ir 914. Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių gydymus. 
Visokie gydymai ir egzaminavimai atliekami pas Dr. Bailey Ypatškai ir užlaikoma paslaptyje. Eikit 
pas 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.

DR. BAILEY “SPECIALISTAS
5511 Euclid Avenue

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

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

Antros Grindys.

hiM.uff n m   X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00™®™™=

’ rią sudaro įvairių tautų bei pa
žiūrų šalies piliečiai, ir

Kadangi šiandieninis riviliza- 
cijos kultūros pažangumas rei
kalauja idant valstybė nebūtų 
surišta su religijinėmis sekto
mis, ir

Kadangi religijinėms sektoms 
būtinai reikalinga atskira nuo 
valstybės laisvė, Savistoviai gy- 
vuot bei organizuotis, ir tuomi 
apsisaugoti nuo visasvietinių 
politinių intrigų,

Todelei mes vienbąlsiąi nuta
rėme:

Kad religijinės sektos ir baž
nyčios butų atskirta nuo valsty
bės, ir

Kad Lietuvos valstybė netu
rėtų nieko bendro su tikybomis, 
jų steigimu ar užlaikymu.

Po rezoliucijomis pasirašo vi
suotino susirinkimo valdyba:

V. M. Čekanauskas, pirm.
Jonas Burokas, vice-pirm.
Kazys Budinavičius, rašt.

šių rezoliucijų kopijas nutar
ta pasiųsti Lietuvos Steigiajna- 
jam Seimui ir Ministerių Kabi
netui.

Pamėginkite naujo.

Su uiregistruotu vAlsbaienkliuSuv. Valat. 
Patou tu Biure.

Naujame mSlynatne pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmutan- 

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

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

patiks kad 
’ ir gačniau- 
eiaiypatai.

STOPSBANDRUff
PROMOTES ••

HEALTHYSCALP 
LUXURIANTRAIR

ĖADlRICHTER&ČO
'BUSH'TCRMIHAL BUOC S 

BROOKLYN..
,NEWYORk.: .į

Aptiekesa 
parsiduoda, 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per pašto 
tiesiog iš 
labora
torijos.

Butlnai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad būtų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

1921 METU INEIGŲ 
(INCOME) TAKSAI 
Sekantieji privalo išpildyti, po 

prisieka, blanką, aiškiai išdės- 
tydami jų visas ineigas su pa
velytais paliuosavimais ir ati
traukimais arba numušimais.

1. Kiekvienas kurio ineigos 
1921 metais yra $1,000, arba 
daugiau, jeigu nevedęs, arba jei
gu vedęs ir negyvena su pačia.

3. Kiekvienas kurios visos in
eigos siekė $5,000 arba daugiau.

Dirbančios moterjs turi irgi 
išpildyti blankas jeigu taksuo- 
jamą sumą uždirba. Jos gali 
ineigas ar (ant vyro blankos pri- 
skaityti arba ant atskiros blan
kos.

Bausmės. Jeigu ypata neiš
pildo ir nesugrąžina blankos 
valdžiai paskirtu laiku, noriai 
arba kitaip, arba išpildo netei
singai ar prigavingai, gali būti 
nubausta prie taksų dar 25 ar 
50 nuošimčių taksų sumos.

Užmokesčių mokėtojas turės 
mokėt bausmę iš 5 nuoš'. -taksų 
sumos su 1 nuoš. ant mėnesio
nuo dienos kuomet reikėjo už
mokėti taksus, jeigu jis neužmo
ka taksų ant paskirtos dienos ir 
po dešimts dienų 
ir pareikalavimo.

Laikas ir vieta 
išpildytų blankų, 
būti išpildyta ir sugrąžinta ant, 
arba prieš, 15 d. kovo. Blankos 
reikia grąžinti Collector of In
ternal Revenue, tame apskrityje 
kur taksų mokėtojo legališka 
gyvenimo vieta arba užsiėmimo 
vieta randasi. Jeigu ypata ne- 

1 turi legališkos gyvenimo vietos 
■ Suv. Valstijose, turės prisiųsti 

blanką į Collector of Internal 
Revenue, Baltimore, Maryland.

Ineigų pilna suma. Reikia į 
pilną ineigų sumą priskaityt vi
są uždarbį ir ineigas nuo:

1. Algų, atlyginimų arba už-l 
mokesčių už ypatišką tarnystę 
bile kokios rūšies ir bile kaip 
užmokėtą;

2. Nuo užsiėmimų, amatų, bi
znio, pardavinėjimų, nejudina
mo ar judinamo turto pirklia- 
vos, ir tt.

3. Nuo nuošimčių, randų, 
statų.

4. Nuo bile šaltinio už ką 
gaunama paliuosavimo.

Už ką nereikia mokėti, 
kančių nereikia skaityti prie in
eigų sumos:

1. Užmokėjimus gyvasties ap
saugojimo kontraktų, kurie už
mokėta po mirties tą kontrak-, 
tą turėjusio.

2. Turto vertę, jeigu įgyta per 
dovaną, ar palikimą, ar mirimą, 
arba

3. 
arba 
džios 
kuomet buvo išleisti.

4. gumas gautas per prietikį 
arija sveikatos Apsaugojimą, ar
ba sulyg darbininkų atlyginimo 
įstatymų kaipo atlyginimą už 
ypatiškas žaizdas ar ligą.

5. Sumas gautas atlyginimu, 
arba arba šeimyniškus paskyri
mus ir užlaikymus sulyg War 
Risk Insurance aprūpinimų ir 
Vocational Rehabiltation įstaty
mų ; nereikia skaityti pensijas 
gaunamas už kito tarnavimą 
Suv. Vąlstijų kariumenėj ar lai
vyne laike karės.

Nereikia mokėti taksų už už
siėmimo (biznio) išlaidas, kai- 
kuriuos nuošimčius, taksus, pra-

po pranešimo

sugrąžinimui
Blankos turi

paveldėjystę.
Nuošimčius ant 
miesto bonų; ir 
bonų tik sulyg

už-

ne-

valstijos 
ant val- 
įstatymų

laimėjimus, blogas skolas (jei
gu kas nors, tau skolingas ir ne
manai atgauti tų pinigų), ver
tės nustojimą, dovanas labda
ringoms organizacijoms (ne su- 
virš 10 nuoš viso pelno ineigų.).

1. įNėra jokių paliuosavimų už 
pragyvenimo arba šeimyniškas 
išlaidas.

2. Nėra paliuosavimų del iš
laidų antį naujų namų arba nuo
latinių pataisymų, arba pageri
ntų, kurie padidina turto vertę.

Ypatiški paliuosavimai. Ne
vedęs, arba jeigu vedęs o negy
vena su savo pačia, turi paliuo- 
savimą ant $1,000.

Vedęs, gyvenant su pačia, kai
po šeimynos galva, turi paliuo- 
savimą ant $2,500 (jeigu inei- 
gos yra $5,000 arba mažiau).

Paliuosavimai nuo užlaikomų 
ypatų. Yra paliuosavimas $400 
ant kiekvienos užlaikomos ypa- 
tos (ne už vyrą arba žmoną) 
kurią užlaiko ir kuri gauna vie
nintelę pagalbą nuo taksų mokė
tojo. Jeigu tokia ypata dar ne
turi 18 metų, arba jeigu turi ir 
negali pati save užsilaikyti del 
[protiškų arba fiziškų trukumų.

Visi Suiv. Valstijų piliečiai, 
arba čionai gimę, ar naturali- 
zuoti, ir visi apsgyvenę ateiviai 
gauna tokius paliuosavimus.

Visi neapsigyvenę ateiviai, ne
paisant ar vedę ar nevedę, turi 
pąliuosavimą ant $1,000, bet ne
gauną jokio paliuosavimo už jų 
užlaikomas ypatas.

Kiek reikia mokėti. Piliečiai 
ir gyventojai S. Valstijų moka

Ant pirmų $4,000 — 4% 
Ant suvirs $4,000 — 8% 
Neapsigyvenę — už visas in- 

eigas gautas Suv. Valstijose su
virs paliuosavimo moka 8%.

Taksų mokėjimas. Taksai ga
li būti užmokėta, ant syk, kovo 
15 arba (prieš, kuomet siunčia
ma blankos, arba keturiomis da
limis: pirma užmokestis kuomet 
blankas siunčiama, kiti — kas 
bertainis. Jeigu užmokestis ne
užmokėta kuomet pripuola, ko
lektorius gali įsakyti ir reika
lauti pilną taksų sumą antsyk.

Taksų kvitos. Kuomet taksai 
užmokėta, ant pareikalavimo, 
kolektoriai turi mokėtojui išduo
ti kvitą su pilna' užmokėta su- 
ma ir kokiam tikslui .pinigai mo
kėti .parašyta ant jos.,

Turėdami klausimus ineigų 
taksų reikale kreipkitės prie: 
Foreign Language Information 
Service Lithuanian Bureau 
119 W. 41 St. New York City.

REIK AL AUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”
Vienas Dolaris yra pusiau 
mažiau už Du. Kurie neiš- 
galit kitaip, užsirašykit 

“Dirvą”, pusei metų.

SHENANDOAH; PA.
Atstovo atsilankymas.- Vasa

rio 25 d. čia atvyko Lietuvos At- t 
stovas V. Čarneckis, B. Mas- Į 
tauskas ir M. Vinikas; juos bu- I 
vo užkvietęš Kun. S. Pautienius. Į 
Nedėlioj, .vasario 26 d., buvo' : 
surengta prakalbos, kunigas £ 
sakyklos visus ragino susirink- > 
ti ant prakalbų išgirsti daug 
naujų žinių apie Lietuvą. Sa
lė vakare priėjo pilna. Pirmiau- | 
šia dainavo bažnytinis chorai r 
Amerikos ir ..Lietuvos Himnus, j,■ 
Po tam klebonas perstatė ėvfr I 
čius, ir ragindamas visus Lie- i 
tuvius remti Lietuvos nepriguk į. 
mybę, pats išsiėmęs iš kišeniniu ‘ 

'T i čekį ant $2,000 padavė V. čar- I'
neckiui už kuriuos paėmė sau 

i Lietuvos bonų.
Kalbėti perstatyta M. J. Vi-1 

nikas, Atstovybės Sekretorius; į 
jis prisiminė kad 20 metų atgal 
jis gyveno Shenandoahryje ir 
.buvo angliakasių unijos sekre- L 
torium, toliau kalbėjo apie Lie- 
tuvą ir visokias išdirbystes ko- L. 
kių šiandien tenai reikalinga, ir i 
ragino visus prisidėti pinigiškai B 
Tėvynės parėmimui, 
gal kokius aštuonis bonus ir i 
ėjo kalbėti B. Mastauskas, At-i 
sitovybės Juriskonsulas. Po jo1 
kalbos buvo užrašinėjama bo-! 
nai, bet mažai kas Juos ėmė; į 
gal kokius aštuonis bonus ii Į 
pardavė; aukų surinkta suvirs į , 
$80. Iš to matyt kad žmona 
nelabai duosnųs. Sykį buvo ge
rai klerikalų suvilioti nelabai I 
dabar jau kam pinigus kiša. | 
Klerikalai visus surenkamus pi
nigus savo reikalams sunaudo- j 
ja, o Lietuvai nei cento nešinu- 
čia.

Paskiausia kalbėjo Atstovas j 
V. Čarneckis, pasakydamas ne
ilgą prakalbą, ragindamas Vi- į 
sus dėtis prie kūrimo geresnės 
Lietuvai ateities, kad ji likto I 
laisva 
biausį 
tuvos 
gauną 
ja visko pradžiai gyvenimo. Pi- I 
nigai butų geriausia jiems pa
rama. Užtai visi Amerikiečiai i 
Lietuviai kiek išgalėdami turė
tų kuodaųgiausia Lietuvai pa
gelbėti kad jai nereiktų sveti-, 
mų pagalbos šauktis. Su tuo 
prakalbos ir užsibaigė.

J. Basanavičius. į

visiems, ir priminė svir-. 
momentą, dabar visi Lie- j ■ 
■bežemiai ir mažažemiai ‘ 
žemes, tik jiems stokuo-

DR. V. KUDIRKOS DR-STĖS 
VALDYBA

Pirmininkas — A. Praškevičių 
907 E. 130th Street

Pagelbininkas — K. Petriita 
11604 Moulton Ave.

Užr. Sekretorius — J. Rūsikk 
3101 Church-Av. Tel. Lincoln 4646-J 
Fin. Sekretorius — V. K. Yurgilu 

1125 E. 79th St.
Iždininkas — P. Aitra i

8205 Euclid Ave.

IMA
Puikus patarna-| ||NA(\L/ 1
vimas keleiviams.' \ I
Pritaikyti Lietu- _ r.

viski valgiau

Musų agentai yra 
jūsų mieste arta 

ijapielinkėj. -Viii 
' sakykit vietai

ĮHHHĮH___ :4-h~h4-h-h4+
YPATIŠKAI VADOVAUJAMA LIETUVIŲ EKSKURSIJA ANT

GREIČIAUSIO MODERNIO LAIVO, PĖR SOUTHAMPTON: i J
AQUITANIA ----- Kovo 21

Pribuvus i Southampton, pasažieriai bus. perkelti ant kito Cunard 
laivo ir tuoj vyks tiesiai į Piliavą, pasieks ją j devynias dienas

3čios Kl. pasažieriai turės butus del 2-4-6 ypatų. Privatiški kabinai 
šeimynoms. Ekskursiją užžiurės Cunard viršininkas kuris prižiūrės 
bagažus, pasportus, ir visus reikalus, dykai.' Nereikalinga Vokiš
kų vizų. . . -
Speciales

Važiuoti šioj ekskursijoj gali visi.
kainos: į Piliavą $106.50, j Kauną $107.50. 2 kabin. $155 

Kiti laivai išeis:
Per Southampton, Liverpool ir Glasgow 
CAMERONIA ----- Kovo H 
ASSYRIA ------- Kovo W 
CASSANDRA (iš Portland) Kovo 30 
Per Angliją į Piliavą $106.50, Taksų $5

Hamburgą
Bal. 8 Geg. 13
BaL 18 Geg. 25

Kainos: Kabinę $130. 3 kl.
$103.50. Taksų $6:

Per 
CARONIA 
SAXONIA

PASIRINKIT SAU NUOSAVA NAMĄ
I

SULYG

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

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

MES BŪDAVO J AME NAMUS VISOSE MIESTO DALYSE.’
PADUOKIT
JUMS BUS

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

Main 6950

THE REPRESENTATIVE 
■REALTY COMPANY 

2nd Flood Hanna Bldg. Cent. 8682
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ŽINIOS IS LIETUVOS
SMETONOS PRAKALBOS

Kretingoj įvyko “žemdirbių” 
sąjungos suvažiavimas, į kurį 
atvyko ir p. Smetona. Tame su
važiavime nebuvo nei pusės tik
rų žemdirbių: daugiausia tai že
mės valdytojai, dvarininkėliai, 
kurie turi žemės po 200—500 
dešimtinių ir Varšuvos giminai
čiai. Suvažiavimą atidarė dva
rininkas Mongirdas. Smetona 
išdėstė savo pažiūras į dabarti
nę musų vidaus ir užsienių po
litiką, labai .pyko ant valdžios 
už atėmimą iš dvarininkų miš
kų, ir net nurodė kad valdžia su 
krikščionišku ' Seimu prasižengė 
prieš 10-jį Dievo prisakymą.

Indomu ar 
jo dešimtį 
kad jie tuos 
atiminėjo iš
kada tokie grafai Tiškevičiai, 
Plioteriai ir kiti išvarinėjo žem- 
dirbius-ukininkus iš jų apgy
ventų ūkių ir jų aplaistytose 
prakaitu žemėse statė sau dva
rus.

Dvarininkai nebegalėdami ki
taip bepridengt savo tikslu ėmė 
organizuoti neva žemdirbių Są
jungą.

dvarininkai mokė- 
Dievo prisakymų 
miškus ir žemes 
Lietuvos žmonių,

kinimo. Daugumas vis del to 
pareiškė noro ir toliau laikyti 
smukles. Nežinia ką mano taip 
darydami Bartininkiečiai. 
vieną pastumdo pasigėrę 
kai, ne viena del degtinės 
močiutės dukrelė neteko 
vainikėlio, o Bartininkiečiai vis 
dar nenori prasiblaivyti.

Ne 
vyru- 
tėvo- 
rutų

albėjo Atstovas 
įsakydamas ne
ragindamas vi- 
kurimo geresnės 
is, kad ji liktų 
ir priminė svar- 
, dabar visi Lie- 

ir mažažemiai 
k jiems stokuo- 
li gyvenimo. Pl
ausią jiems pa- 
isi Amerikiečiai 
išgalėdami turė
ta Lietuvai pa- 
nereiktų sveti- 

luktis. Su tuo 
nbaigė.
. Basanavičius.

KARANTINAS ABELIUUOSE
Visi gryžtantieji iš Rusijos 

Lietuvon .tremtiniai eina per 
Abelių karantiną kuris yra mu
sų valdžios įsteigta Abelių dva
re. žodžiu, karantinas turi tik
slo apsaugot Lietuvą nuo ligų iš 
Rusijos ir nuo visokių atėjūnų, 
ne Lietuvos piliečių, kurie ver
žias musų gardžios duonos val
gyti.

Karantino intaisymas ir išlai
kymas musų Respublikai bran
giai atsieina. Karantinas vei
kia antri metai, ir per jį per
ėjo kelios dęšimtįs, tūkstančių 
(apie 30 t ūks.) tremtinių iš Ru
sijos. Tačiau iki šiolei karan
tinas negali pasigirti savo tvar
ka. Sąmoningų ir gal sąžinin
gų vedėjų trukumas, manoma, 
ir yra tame kaltė.

LENKAI KALTINA ŽYDUS
Visuose savo nepasisekimuo

se Lenkai kaltina žydus kad .vis
kas esą žydų-masonų Lenkijos 
pražūčiai sudaryta. Kai ku
riuose susirinkimuose žydai sta
čiai perspėjama kad netolimoje 
ateityje laukia visame Lenkų 
krašte kuogriežčiausia? žydams 
boikotas. Vienas kalbėtojas, 
dargi Seimo atstovas Golyk, pa
reiškė ūkio boikotą, kuris išsi
plės visuose miestuose ir neat- 
sirasią žmonijos tarpe tokios 
pąjiegos kuri stengtų sutrukdy
ti trijų milijonų žydų-rpirklių 
katastrofingą'ukio sunaikinimą. 
“Nasz ĮKurjer” pranešimu, to
kius pareiškimus minios sutikę 
trukšmingu delnų plojimu. To
dėl esą žydams metas pagalvo
ti apie savo ateitį Lenkijoje.

Tačiau žydų laikraštis šias ži
nias padavęs tvirtai tiki kad nei 
visos .Lenkijos, nei Vilniaus žy
dai del tokių gąsdinimų nemai
nysią savo nusistatymų.

UPYNAS, Telšių apsk.
Gal nėra tamsesnio kampelio 

kaip Upynas. Visuose kituose 
miesteliuose ir kaimuose jauni
mas imasi darbo, steigia kny
gynus, rengia vakarus, o Upy
no seka įsitvėrę kunigėlio skver
no. Čia yra .pradinė mokykla, 
galėtų vakarais lavintis, bet ne, 
susirenka kur Įnors 'kiemo už
kampyj, lošia kortomis ir “švęs
tąjį” vandenėlį geria.

KOS DR-STĖS 
>YBA

A. Praškevičius 
Jth Street

K. Petraitis 
ilton Avė.

. J. Ruszkis 
Pel. Lincoln 4646-J 

V. K. Yurgilu 
79th St

P. Akais 
lid Avė.

ALYTAUS. ŽINIOS
Nutarta šiais metais įsteigti 

Alytuje gimnaziją.
Butrimonių miestelyje atiden

gti vidurinęją 4 kl. mokyklą.
Šiems metams smuklių skai

čių žymiai sumažinta, būtent iš 
113 leisti tik 30 visam apskri
čiui. Alytaus mieste buvo 29 
smuklės, įtik 5 įpradinės mokyk
los. Butrimonių valsčiuje 17 
smuklių, tik 1 prad. mokykla.

i**i—H4* 
ūsų agentai yra 
įsų mieste arba 
lielinkej. -Uiii 
lakykit vietas.
■1—H-I—S-W-H-H- 
IRSIJA ANT 
AMPTON: .
1
t kito 
ynias 
atiški
uris prižiūrės 
alinga Vokiš-

2 kabin. $155

Cunard 
dienas 
kabinai

>ool ir Glasgow
- - Kovo 17
- - Kovo 17 

.nd) Kovo 30 
06.50, Taksų $5

NORI SMUKLIŲ
Bartininkuose, Vilkav. apsk., 

susirinkus valsčiaus sueigai, ki
lo trukšmas del smuklių panai-*

PLUNGĖ, Telšių apsk.
Plunges valsčiaus taryba pir

miausia tarėsi 1922 m. sąmatą. 
Krikščioniška Taryba išrado lai
kraščius nereikalingu žmonėms 
daiktu, Tarybos nariams neatly
ginti už sugaištas posėdžiuose 
dienas, ir norėjo net protestuoti 
prieš savivaldybių suvažiavimo 
nutarimus mokyklos klausiniu, 
bet Čia jau nepasisekė. Vienas 
mūsų kunigėlis (pereitą vasarą 
melavo žmonėmis, siūlydamas 
pavesti Plungės realinę gimna
ziją “Saulės’”Drhūgijąi,.-jei no
rį kad ūkininkams butų palen
gvinta mokesniai. Bet dabar, 
perėjus gimnazijai į “Saulės” 
Dr-jos rankas tas pats kunigė
lis reikalauja kad Vai. Taryba 
jai duotų 24,000 auksinų.

(“Liet. Ukin.”)

I •'

TAISYKLES PRIE ŽE- Lietuvoje Negalima Nie-I
ko Gauti Pirkti

A. Kurelaitis, Baltimore, Md., 
gavo nuo A. Albrek'to laišką iš 
Matiškių dvaro, Tauragės pač- 
to, sekančio turinio:

Duodam žinoti kad, mes iki 
šiolei sveiki, tik nelabai links
mi, nes nieko negalima veikti, 
nieko del Amerikiečių neparduo
da. Turiu pirkęs plečiu nuo 
žydelio Tauragėje, norėjau pa
sistatyti namą, ir padaviau pra
šymą į Ūkių žemės ir Miškų 
Departmentą nurodydamas kad , 
neturiu kur gyventi, antra, kad i 
Amerikoje būdamas esu daug 
pinigų aukavęs Lietuvai ir pa
skolinęs jai apie 70,000 auksi
nų. Pats nuvažiavau į Kauną, 
nuėjau į Ministeriją1 pas Miškų 
Direktorių, .padaviau, prašymą. 
Pažiūrėjęs į mano prašymą jis 
paklausė: Tai (tomistą nesenai 
iš Amerikos? Taip, gerbiamas 
pone, nesenai, spalio 6 d. parva
žiavau. Jis tada atsakė jog aš 
medžių negausiu. Aš jam nu- 
rodinėjau neturįs’ kur gyventi.. 
Direktorius atsakę: Kad netu
rėjai kur gyvant tai nereikėjo 
važiuoti iš Amerikos.

Aš išsitraukiau Lietuvos bo- 
nų plUokštą, padėjau prieš di
rektorių ant stalo; sakau: Mel
džiu, pažiūrėkite kiek aš pini
gų paskolinau Lietuvos valsty
bei, o mes dabar parvažiavę ne
gaunam nei už savo pinigus nu
sipirkti gyvenimo reikmenų.

Direktorius atsakė: Kad to
mistą turėjai tai ir skolinai, o 
kaip aš neturiu tai ir neskoli
nu, manęs neprašo.

Taip ir užsibaigė; daugiau su 
juo negalėjau susišnekėt.

Nuvykęs į Steig. Seimo rū
mus, susijieškojau Tauragės at
stovą ir tas mano pasiskundimą 
ant Direktoriaus pasižadėjo į 
Seimą paduotu Užmokėjau jam 
50 markių; bet nuo to dar nie
ko negirdėjau.

Tai .matai, mielas drauge, ko
kis padėjimas Lietuvoje ir kokią 
padėką mes gaunam. Jeigu ku
ris parvažiuos iš Amerikos ir 
norės ką veikti geriau kad ne- 
sisakytų jog Amerikoj buvo.

Sunkus Lietuvos'padėjimas: 
žmonės gyvena žemėje, urvuose, 
negali gauti nei už pinigus me
džių namams pasistatyti. Miš
kų valdonai visi dvarponiai, 
paprasti Lietuviai nieko negali 
gauti pirkti. 'Dar turės žmorie- 
liai gyventi 'keletą metų urvuo
se. Pas Tauragės^ valsčiaus mi
ško urėdą tūkstančiai žmonių 
stovi be kepurių norėdami gau
ti miško namams pasistotyti, ir 
matytis kad negaus.

Meldžiu šį piano laišką pasių
sti “Dirvai’’. A. Albrektas.

DR. IVNIK, D. C.

GERIAUSIAS SVEIKATOS 
METODAS!

Chiropraktika yra naujas sveikatos moks
las. Virš 15,000 praktikuotoji) kasdien su
taiso minias sergančių į sveikatą. Neken- 
tėkit, nežirint kaip ilgai sirgot, pradėkit 
dabar ant gero kelio i ateiti, ir džiaugkites 
gera sveikata. Klausykit ką Sophy Moller, 
964 E. 70 St. sako: “Aš sirgau per virš 
10 metų, paskutiniu laiku negalėjau nei iš 
namų išeit. Po keleto apsilankymų pas
Dr. ALBERT IVNIK, D.C.

6408 ST. CLAIR AVE.
vėl aš galių dirbti namų darbą, eiti bažny
čion ir j krautuves, nors esu 71 metų amž. 
Negaliu nerekomenduot jo sergančiai vi
suomenei.”

MES PIRKIMO 
LIETUVOJE

Amerikos Lietuvių tarpe pla- 
1 tinama yra gandai ka'd, sugry- 
’ žus į Lietuvą, Lietuvos Vyriau- 
1 sybė neleidžia jiems pirktis sa- 
' vo Tėvynėje žemės. Tie gandai 

■ yra neteisingi.
Nesusipratimų išaiškinimdi 

turiu pažymėti kad Lietuvos Vy- 
1 riausybė ne -tik kad neuždeda 
1 ypatingų suvaržymų sugryžu- 

siems iš Amerikos Lietuvos .pi
liečiams bet dar yra susirūpinu
si kaip jiems palengvinti Lie
tuvoje įsigyventi.

žemės įgijimo klausimu Lie
tuvoje nedaroma jokių skirtu
mų tarp Lietuvoje gyvenančių 
ir gryžtančių iš Amerikos pilie
čių, ir įtiek, pirmiems tiek an
triems visai nedraudžiama že
mės įgyt.

Tiesa, laikinai, ruošiantis prie 
žemės reformos, .valdžia turėjo 
imtis priemonių kad dvarinin
kai nepridarytų įvairių fiktivių 
aktų, kurie, išėjus žemės refor
mos įstatymui, kliudytų beže
mius ir mažažemius žeme’aprū
pinti, taip pat turėjo imtis prie
monių užkirtimui kelio speku
liacijai žeme. Tuo tikslu buvo 
išleista įstatas 'ant kurio stam
besniesiems žemių savininkams 
leidžiama parduoti tik 10 nuoš. 
jų valdomos žemės, gi pirkti iš 
jų vienam asmeniui leidžiama 
tik 20 deš. Numatydama kad 
•išėjus žemės .reformos įstaty
mui kai kurie gryžę iš Ameri
kos Lietuvos piliečiai nepasiten
kins tokiais žęmės sklypais ko
kius bendra tvarka galėtų gau
ti iš valdžios bet norės įsigyti 
daugiau žemės, t. y. daugiau 20 
dešimtinių, Lietuvos valdžia ke
tina nepatogias skaldymui vie
tas, ypač kur geresni trobesiai, 
pardavinėti didesniais sklypais. 
Išėjus dabar žemės reformos įs
tatymui (par. 48) manoma lei
sti įsigyti vienam asmeniui iki 
150 ha.; vienok ir dabar ne iš 
dvarų bet iš ūkininkų galima 
pirkti į vienas rankas iki 80 ha. 
žemės (hektaras lygus maždaug 
vienai dešimtinei arba dviem 
margam).

Lietuvoj veikia įstatymas ku
riuo draudžiama yra svetimų 
valstybių piliečiams pirktis že
mė ir nekilnojamas turtas. Tas 
įstatymas buvo išleista tuo tik
slu kad svetimtaučiai, pasinau
doję savo valiutos augštumu, 
neišpirktų Lietuvoje visų ge
riausių žemių bei miestuose na
mų, nes tuomet ‘Lietuvos pilie- 
čiai^šivo žemėje galėtų atsidūs
ti įnamių padėtyje. Vienok Lie
tuvos' valdžia išelisdama šitą 
svarbų įstatymą apsaugojimui 
Lietuvos piliečių teisės prie sa
vo žemių nepamiršo kad buvus 
praeityje sunkioms politikos ap
linkybėms daugelis Lietuvių ta
po kitų šalių piliečiais. Todėl 
prie įstatymo buvo indėta pa
staba kuri duoda galimybės Lie
tuviams Amerikos piliečiams no
rintiems ‘Lietuvoje žemės įgyti 
padaryti lėgalį pirkimo aktą, 
gavus atatinkamą Lietuvos val
džios leidimą.

V. ČARNECKIS, - 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

I
KADA REIKIA FOTOGRAFISTO

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

SUPERIOR PHOTO STUDIO
J. BUGKONIK, Fotografas Bell: Randolph 48927033 Superior Ave. Cleveland

UŽPALIAI, Utenos apsk.
Valsčiaus Taryba nutarė 1922 

metais uždaryti visus Užpalių 
miestelio traktierius. Užpalių 
katalikių moterų draugija intei- 
kė Vals. Tarybai prašymą kad 
palikti nors vienas trktierius. 
Matyt moterįs nori kad jų vy
rai iš miesčiuko smagiam upe 
gryžtų namon.

Prospect 2420 ’ Central 1766 |

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

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

Mariampolės apskrities tary
ba Lietuvos Universitetui pa
skyrė 50,000 auksinų ir laikraš
čiui “Sietynui” 10,000 auks.

Nutarta sumažinti skaičių ap
skrityje esančių smuklių per pu
sę, palikus tuo budu jų apie 70, 
ir išreikšta pageidavimas kad 
vyriausybė duotų teisę vietos 
savivaldybėms visai uždaryti 
savo krašte smukles.

Vienas atstovas įnešė, ir liko 
priimta, rezoliuciją del privers
tino tikybos mokymo mokyklo
se.

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.

REIKALINGA DARBININKAI 
Norintieji prisidėti prie de
mokratinio ir laisvo Lietu
vos 'kultūros ir politikos vy
stymosi. Atsišaukite prie: 

Lietuvių Politinis Iždas 
3252 S. Halsted Street 

Chicago, Ill.

Kiti Nusiskundimai
Kada išgirdome apie Lietuvos 

pasiskelbimą neprigulminga, vi
si tie kurie troškom jai laisvės 
prądžiugom neapsakomai, štai 
keturių metų ’sukaktuvių pami
nėjime patyrėm kad ir pas mus 
randasi žmonių kurie užėmę 
Lietuvos valdiškas vietas elgia
si negeriau kaip elgdavosi Ru
sų valdininkai. ’ Pilni didybės, 
nejausmingi, be mieros pasipū
tę ir savarankiai. Apie tai dau
gumas skundžiasi. O ypatingai 
pargryžę iš Amerikos Lietuviai, 
ypač kurie yra daug phsidarbavę 
Lietuvai ir aukų davę. Nėra 
kalbos apie tai kad be tvarkos 
šalis gyvuotų. Disciplina yra 
reikalinga, tik ji turi būti ne pa
lei žmogų bei jo žiaurumą, bet 
palei įstatymus. Jei įstatymai 
rodo ką rodo taip valdininkai 
[turi pildyti, ir jie už tai neat
sako. Bet pas mūsiškius tie taip 
daroma: jie, kaip 
vienas turi savus 
savuosius žmones 
toj palengvinti.

Dabar pargryžęs į Ameriką 
vienas prakalbose pasakė taip: 
Vienas kunigas, gimnazijos .pro- 
fesorius, savo mokinius už ap
leidimą vienų mišių išbraukia 
iš knygų ir daugiau tas mokinis 
negali mokyklon sugryžti.

Ar tai čia žmoniška? į ką pa
našus toks pasielgimas? -Kiek 
tokia tvarka galės gyvuoti — 
ilgiausia iki priaugs jaunoji kar
ta, neilgiau. Reikia žinoti kad 
dabar ateina nauji laikai, laikai 
tie kuriuos niekas nepanaikins. 
Geistina kad musų urėdai kaip 
galima žmoniškiau 
urėdauti valstybės 
idant vėliau .už tai 
nuraust.

LAWRENCE, MASS.
Neprigulmybės šventė. Vasa

rio 16 d. čia Lietuvių salėje at
sibuvo Neprigulmybės keturių 
metų paminėjimas. Vakarą va
dovavo K. Vidunas. Pirmiau
sia P. M. Choras sudainavo Lie-1 
tuvos ir Amerikos Himnus, lai
ke ko buvo laikoma iškelta vė
liavos. Po himnų miesto majo
ras D. Mahoney kalbėjo ir ga
na plačiai aiškino apie Lietuvą 
ir velijo musų respublikai ge
riausios kloties. Antras kalbė
jo vietos L. T- K. klebonas Kun. 
S. šleinis. Kaipo tikras tėvy
nainis, jis ragino j visus teisin
gai dirbti savo Tėvynės labui, 
tada nebūtų, sako, šmugeliavi- 
mų ir kitokių 'blogų darbų. Po 
jo kalbėjo Dr. Mikolaitis. Jo 
kalba netiko tam parengimui, 
nes jis nuėjo apie kitus daly
kus, apie tikėjimus ir bobų'li
gas.
vo, o renkant aukas gauta $50 
Lietuvos reikalams. Dar vėl 
kalbėjo koks tai Mizara, bet jo 
kalba pasirodė visai beprotiška, 
vietoj Lietuvos vėliavos gerbi
mo jis pradėjo grūmoti sakyda
mas jog mes visada busime prie
šingi jai ir tt. Vakaro vedėjas 
jam pranešė kad ne į reikalą jis 
kalba, bet jis vis savo drožia; 
Vėl jam buvo patėmyta nekal
bėti, bet ir vėl jis neklauso. Ta
da pirmininkas pranešė publi
kai jog vakaras užsibaigė, ir 
žmonės pasikėlę visi ėjo lauk; 
tik vienas tas Maskvos apašta
las su keliais komunistais pasi
liko. Tokių paikšių publika ne
nori klausyti. Paskiau dar vie
nas bolševikėlis įnešė net kad 
surinktas aukas reikią streike- 
riams atiduoti, ne Lietuvai. Ta
da pirmininkas jo paklausė kiek 
jis aukavo. Jis pasisakė jog vi
sai neaukavęs, nes pinigus pali
kęs kitose kelinėse (klausimas 
ar jis dar turi kitas kelines, nes 
dauguma musų komunistėlių 
su tom pačiom visūr trinasi, pi
nigus-prageria arba rrrevoliuci- 
joms atiduoda).)

Iš vyčių štabo tą dieną nieko 
nesimatė, jiė tą dieną nešventė.

Vyčių apvaikščiojimas. Vie
tos slapukai vyčiai Lietuvos ne- 
prigulmybę ar ką ten kitą va
sario 22 d. Jie garsino visiems 
rinktis į Airių salę. Nueinu ir 
aš pažiūrėti. Garsino kalbės 
Kun. Garinus — norėjau maty
ti kas jis do paukštukas ir kaip 
jo kartuvės išrodo. Ineinant jam 
salėn su vietos klebonu -tik kė
li vyčiukai delnais supliauškėjo. 
Vakaro vedėjas Keturakis paro
dė publikai kokią tai vėliavą— 
•gal vyčių, neš ne Lietuvos: jos 
spalvos buvo viršuje raudoja, 
'viduje žalia, apačioj geltona.

Pirmiausia perstatyta kalbėti 
Kun. Vermau'skas; pradėjo 
pasaka apie našlę moterį ir 
vaikus, paskui savo kalbą 
maišė su Dievu, bulvėmis 
druska. Sekantis perstatyta 
nomas kartuvėms pinigų rinkėr 
jas Kun. Garmus, savo gražia

Po to dar choras daina-

su 
jos 
su- 

ir 
ži-

; LOUIS EISENBERG
[Turi Geležinių Daiktų, Pečių.
i Kvarbų, Vamišių, Cinuoja, ;
' Lieja ir Stogams dangalų
[ 1169. East 79th St. N. E.

Princeton 1337-K

girdėt, kiek- 
įstatymus, ir 
vargina, vie-

stengtųsi 
reikaluose, 
ineiprisieitų 

A. K.

burnele visoj Amerikoj trumpu 
laiku atsižymėjęs. Jis aiškino 
apie Lietuvos išsivystymą, ir 

įsakė jog pasaulis jau pamatęs 
kad Lietuva yra katalikiška ša
lis ir kad tik katalikiškas dar
bas Lietuvoje kaip spindulis 
šviesos užšvietė pasauliui ir pa
saulis pamatė jos darbus. Ir 
tiesa, pasaulis pamatė kad Lie
tuvoje kunigai ne tik politika 
užsiima bet ir šmugeliauja; jei 
gerieji tautininkai jų nesugau
tų tai kažin ar liktų kas iš Lie
tuvos kaip tik išmelžta karvu
tė. Paskui toliau sakė jog Lie
tuvoje nėra universiteto; esąs 
vienas valstybinis bet ne kata
likiškas (nors jame kunigystės 
ir dvasiškų mokslų gali mokin-

tis), todėl mes turim pasirūpin
ti jį įsteigti. Ąš. matau kad 
Amerikos Lietuviai katalikai 
jau susiprato, jau sudėjo šešias
dešimts tūkstančių dolarių.

Toliau buvo rinkimas aukų, 
bet sunku buvo jas rinkti, nes 
niekas nedavė: mažai tesurink
ta. Nepasisekė “atžagareivių” 
sujudint, nes čia jis jau ne taip 
blevizgojo kaip kitur.

Lawrencietis.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte .iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

atdaras nuo 7 iki 8
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Gydytojas ir Chirurgas j 
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI :

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

Rosedale 5758, Princeton 431 h

Valandos: tik vakarais nuo 7 J 
iki 9 vai. i

Nedėidieniais nuo 3 iki 4 v.al "

Vakarais
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

YOTANS and NEURONES 
Elektriški Kontraktoriai 

Suveda elektros vielas i namus 
ir dirbtuves. Taiso visokius elek
triškus aparatus ir daiktus.

621.0 Dibble Ave.
Randolph 1324-R

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

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

KAUNO
KRAUTUVĖ

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL

IlVIWIVllWWKk Duoda lekcijas ant 
III vUmVuWmw akkordiono . (piano 

ar chromatiška si
stema klevišų) ir 
išmokina greitai ir 
teisingai. Geriau
si metodai. Cleve
lando Akkordionų 

Klubo raštinę. Pristato muzikų viso
kiems reikalams. Akkordionai par
duodama žemiausiom kainom, taipgi 
perkama ir apmainoma.

CLEVELAND ACCORDION 
SCHOOL Tony Cairo, Mgr.

1410 ST. CLAIR AVENUE 
CLEVELAND, OHIO

I
AR GRYŽTAT LIETUVON? < 
NEAPSIGAUKIT! Pirkite Lai- J; 
vakortę pas mus. Didžiausioj ■■ 
Lietuviškoj Įstaigoj, del to kad: ■, 
1) nėra ofiso visoj Amerikoj 
kur pigiau gautumėt laivakor- >J 
tę; 2) parduodame laivakortes Ji 
stačiai į Piliavą, Hamburgą, >J 
Kauną, ir t.t.; 3) Patinkame *a 
Lietuvius ant stoties iš kitų J< 
miestų ir gauname puikią nak- aj 
vynę; 4) Pristatome ant laivo Ji 
ir apdraudžiame bagažą, paša- ■* 
žierius siunčiame ant laivų au- ‘Į 
tomobiliais; 5) Gauname pas- J* 
pbrtus ir ineigų taksų paliudy- ij 
mus; 6) Musų pasažieriai gali Ji 
iš Lietuvos sugryžti; 7) Už pa- ij 
tarnavimą nei cento nerokuoja- *! 
me; 8) Siunčiame Lietuvon pi- J« 
nigus ir partraukiame gimines ij 
į Ameriką; 9) Daugybė Lietu- Ji 
yių gryžta į Tėvynę tiktai per 
mus; 10) Brolišką atidą atkrei- ? 
piame ‘ant šeimynų ir atvožia- J* 
vusių iš kitų miestų. Rašykit «J 
ar . atsilafikykit, o nesigailėsite. J ■ 
Nepamirškite antrašo: ■*

INTERNATIONAL TRAVEL j! 
BUREAU, Inc. Dept. D. i J

136, East 42nd Street j J 
į New York, N. Y. ;! 
dWWVVVVWVVW/VWWWWW

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

prie - .kokių neišlavintų daktarų- Tik
ras Specialistas arba profesorius ne4-’ 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išėgzaminavimo, Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jiė 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos,, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaįkvo- 
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.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
CLEVELAND 

4.
iki 8 vakare

10404 EUCLID AVE. KAMPAS E. 105TH ST. 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedėidieniais nuo 10 iki 1.
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Lietuvos Albumas
1.

2.

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

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

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

Šis 
nais: 
Gotų _____Į___ ,
det Graikų — Boisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžių, parodoma jų kilme, vartone ir tt. Kiek
vieno 
būti.

apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų

3. žaibas ir Griaustinis ir Kaip Įtaisyti 
Perkūnsargį. Parašė Agron. J. Kriš
čiūnas. “Varpo” Bendrovės Spaustu- 

švė. Kaunas. 1921. Pusi. 24.. .. 10c 
Svarbus ir žinotini dalykai netik ūkininkams, bet 

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

4. Žmonių Ligos ir Apie žmogaus Dailu
mą. Parašė Dr. K. Grinius. Katinas. 
“Varpo’* Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48................10c 

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

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

Kursai. Veršiukų Auginimas. 
Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo” 

' B-vės Leidinis N4. Kaunas. 1921.
Pusi. 36. ......................10c 

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

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

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

5. 
tas. 
1921.

Svarbu yra 
kad tuo budu

6. Ūkio

apsisau- 
gyventi,

Sokra- 
No. 2. 
...10c

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

(Taipgi Lietuvos Albumą, galima gauti “Dirvos” Knygyne)



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai' Princeton 2727 Randolph 1157

Užmušta 16 žmonių. Netoliį Protestai prieš sąryšį. SLA.[šie žodžiai: “Mieliausi! kaip ten 
Clevelando, Painesville miestely- [ 14 kuopa, kuri turi Lietuvių sa- nebūtų, ir kokius išvedimus ne

darytume, mes turim pripažint 
kad TAUTININKAI TURI TEI
SYBĘ, ale ką dabar su teisybė
mis atsieksi. Mes turime aug- 
ščiausiu tikslu pasibrėžę kad 
Lietuvoj turėtume katalikiškų 
valdžią, ir tą turime atsiekt.” 

Tokie išsireiškimai yra dėmė 
ant Clevelando klerikalų ir ta 
dėmė niekados nuo jų negalės 
būti nuvalyta. Tai vis “diplo
matiški” vadovų “gabumai”.

Už tos paslapties išdavimų 
kaltina vieni kitus, nors tuo pa
čiu sykių sąryšio susirinkime į 
buvo tų “liberalų*! atstovai 
gražiai viską girdėjo.

x aiiicovmc liilCOvCIJf” 1 Kutrpcl, AU11 LU11 JUICLUV 

je, važiuojant pereitos pėtny- lės bendrovėj keletu šėrų, savo 
čios naktį dideliam automobiliui I susirinkime kovo 2 d. pavedė 
su apie pora desėtkų žmonių, Į valdybai išnešti tinkamus rei- 
užvažiavus ant gelžkelio relių, i kalavimus salės bendrovės val
ant automobiliaus užlėkė tru- dybai kad ji priverstų sąryšį 
kis ir antsyk užmušė 'trylika, po' atšaukti savo boikotus prieš aa-
to iš sužeistųjų mirė dar keli; 
kiti dar gal mirs, nėra vilties jų 
pasveikimo.

šita tragedija sukėlė didelius 
tardymus. Vieni kaltina auto- 
mobiliaus vežėjų, kiti kelio sar
gų už nedavimų reikalingo žen
klo jog trūkis ateina.

Clevelando apielinkė pilna to
kių pavojingų kryžkelių kur va
žinėja trukiai ir skersai eina 
vežimams keliai. Nėra savai
tės kad trūkis kur nors neuž
lėktų ant važiuojančių automo
bilistų, dienos ar nakties laiku. 
Tokių kryžkelių pilna visoje ša
lyje ir del to miestai ir mieste
liai į kurių teritorijas ineina to
kie mirtini kelių susiėjimai pa
kėlė subruzdimų perdirbimui tų 
skerskelių ir apsaugojimui va
žinėjančių. Vietomis tokie skers- 
keliai galima prakasti pro relių 
apačių, kaip nekurtose vietose 
yra, kitur reikėtų įrengti dides
nius ir geresnius signalus kaip 
dienos taip ir nakties laikui.

Bagdono prakalbos. Kovo 5 
d. vietos katalikiškų draugijų 
sųryšis buvo surengęs apvaik- 
ščiojimų Šv. Kazimiero Lenkų 
karalaičio dienų. Pirmiausia L. 
Benas pagriežė keletu šmotelių 
muzikos. Po to buvo perstaty
ta kalbėti Steig. Seimo narys M. 
Bagdonas. Pirmoje savo kalbos 
dalyje jis kalbėjo apie Steigia- 
mųjį Seimų, sakė jog Seimas 
jau viskų užbaigė, kaip tai Lie
tuvos Konstitucijų ir žemės 
klausimų, ir Seimas jau turė
siąs išsiskirstyti. Bet, sako, 
tuojau prasidės naujų atstovų 
rinkimas į nuolatinį Seimų, ir 
todėl, sako, mes turim dėti di
džiausias* pastangas kad mes, 
kr.-demokratai, galėtume ir vėl 
didumų pravesti. Turim labai 
smarkiai padirbėti kad vėl savo 
didumų pravedus, nes, girdi, mu
sų priešininkai labai smarkiai 
darbuojas—nesnauskim ir mes.

Agitacijos vedimui buvo net 
per du ypu renkama aukos; pir
mų sykį surinkta apie $68. Bet 
Mikolas Bagdonas išlekia vėl ant 
pagrindų ir sako: Gerbiamieji! 
jei. jus iš tiek žmonių tik .tiek 
galit sudėti, tai labai prastai. 
Aš žinau kad dar daug dešimtu
kų pas jus liko, tai prašyčiau 
rinkėjų vėl pereiti per svetainę, 
dar parinkti.

Rinkėjai dar pavaikščiojo po 
surinko $32, taigi išviso pasida
rė $100.

Po kalbos vyčių choras sudai
navo pora dainelių, paskui sekė 
kita M. Bagdono kalba, apie vi
dujinius Lietuvos dalykus. Jis 
kalbėjo kaip Lietuvos kariume- 
nė buvo organizuojama, kaip ji 
maršuoja po Kaunu, užsiminė 
apie buvusių parodų ir pasakė 
jog Geležinis Vilkas tai esųs ge
riausias Lietuvos kareivių pul
kas.

Antgalo kalbėjo vietinis kle
bonas Kun. Vilkutaitis, ir išneš
ta rezoliucija prieš Lenkus kad 
jie apleistų Lietuvos sostinę Vil
nių. Dar vyčių choras sudaina
vo pora dainų, antgalo Lietu
vos Himnų, ir viskas pasibaigė.

Prakalbos laikyta bažnytinėje 
salėj. švilpukas.

lę ir rengimus jose.
Kovo 5 d. Dr. V. Kudirkos D- 

ja irgi tų patį padarė. Kudir- 
kinė turi salei paskolinus $500 
šalip $500 savo šėrų.

Prasideda bruzdėjimas.
šv. Kazimiero Draugystė, ku

ri turi šėrų net už $2,000, be 
abejo irgi tų padarys, nenorė
dama kad jos pinigai salėj su
dėti žūtų, sykiu ir paskola duo
ta salę perkant.

“Tokis vienos, kitos, ar visų 
draugijų reikalavimas nėra jo- 
kis kerštavimas ar politikų va
rymas ir to katalikiškų draugi
jų sųryšio protingesni nariai ne
turėtų įsivaizdinti. Tai yra tik 
šalto proto išrokavimas neleisti 
nekuriems karštakraujams vy
reliams stengtis viskų apversti 
augštyn kojom, iškasti kitiems 
duobę į kurių patįs pagaliaus tu
rės inpulti. Šita sųryšio nega
bių “diplomatų” kasta duobė 
“‘laisvamaniams” kaip tik tenka 
pačioms katalikiškoms draugi
joms ir katalikiškai visuomenei 
inpulti. Salės bendrovės kny
gos parodo jog katalikų pusė tu
ri dalimai daugiau salėj pinigų 
sudėjus negu tie baisus “libera
lai". Pagalvokit kas labiau nu
kentės ir kas labiau išsimaudys 
sųryšio iškastoje dumblo duo
bėje?

Kitas, matyt, slaptas sųryšio 
nutarimas jau pradeda veikti: 
sųryšis jau beveik nieko neren
gia Lietuvių salėje. Ar tas ne 
žingsnis prie pražudymo pinigų 
tų daugumos katalikų ir katali
kiškų draugijų? Salė tuoj kaip 
tik joje niekas vakarų nerengs 
lieka neverta nei supuvusio kel
mo: ji pelno neneš, šėrai puls, 
paskolinti pinigai atsidurs žu
vimo pavojuje, į' mėnesį laiko 
gali prisieit salę paduot į recei- 
verių rankas: ir bankrutas. Sų
ryšis gi visomis pastangomis 
boikotuoja visus-tuos kas Lietu
vių salėj vakarus rengia.

Boikotas pasidarė jau net ne
švarus’: vyčių rota drasko pla
katus padėtus Lietuviškose biz
nių įstaigose, o kur prie plaka
tų neprieina tų įstaigų langus 
apspjaudo nakties laiku kada 
krautuvės* buna uždarytos ir tų 
“didvyrių” niekas nemato.

Vyčiai giriasi savo progresu, 
bet vyručiai pasvatstykit į ku
rių pusę jus progresuojat? Ar 
tai civiliziiotas toks darbas?

Solo.

ir

4Koncertas Rusijai. Kovo
. d. vietos radikalai parengė kon- 
. certų, kurio visą pelną skyrų 
. Rusijos badaujantiems. Apgar

sinimuose, kurie pasirodė tik ke- 
i liomis dienomis prieš koncertų, 
. ‘buvo žadama labai daug, visa 

eilė solistų, duetų, kvartetų, 
Mirtos Choras, ir tt. Atėjus 
laikui, pirmininkas kvietė Mir
tos Chorą, bet tas taip susenęs, 
nusidėvėjęs kad nepajiegė nei 
ant scenos užlipti. Pirmininkais 
tada pranešė publikai kad So
pranų nėra, choras negalį dai
nuoti; taipgi nepasirodė nei tie 
duetai nei kvartetai; net nei žiū
ronas nedainavo, todėl kad jam 
nežadėta užmokėti. Tas taip 
raudonas Rusijos “mylėtojas” 
negali aukauti nei poros dainų 
badaujantiems žmoneliams. O 
kaip darbininkai gali dolarius 
aukauti ?

Menkeliuniutė iš Brooklyn© ir 
vietinis Krasnidkas, kuris dau
giausia Itališkai mikčiojo, su
darė visą koncertą, daugiau nie
ko ir nebuvo.

Po to pirmininkas vėl šaukė 
Mirtos ’Chorą; na jis vargais-ne- 
galais sulipo ant scenos, pasi
kėlus uždangai, matėsi labai di
delis pulkas subrendusių mote
rų ir vytų, vos anit scenos sutil
po. Pasirodė ir dirigentas, pra
sidėjo dainavimas. Išrėkta ke
letas dainelių. Publikos buvo 
apie 50 galvų ir apie 100 kojų. 
Ir kas gi gali eiti ant tokių kon
certų ?

Dabar klausimas: kas apmo
kės nuostolį? Gal bus sunau
dota tie žmonių pinigai surink
ti Rusijos baduoliams.... Pui- ; 
ku! Dovydas.

je CleveĮande. Norėdami gali- KAIP ATVAŽIUOTI 
te kreiptis per ‘Dirvą”, adresuo
jant: J. A. Tolishus. AMERIKON

Clevelande po biskelį serga 
influenza ir plaučių uždegimu. 
Sergėkit kojas, galvų ir kaklų.

Budavojimo amatų darbinin
kai griežtai laikosi už unijų ir 
“uždarytų darbų”, arba darbų 
tik unijistams. Eina dideli gin
čai su kontraktoriais už mokes
čių mažinimų ir kovų prieš uni
jų galę.

Clevelando geležies dirbtuvės 
gauna daugiau užsakymų, atsi
darė dvi naujos. Darbai dau
giausia daroma automobilių iš- 
dirbystėms.

Clevelando traktorių kompa
nija numažino savo traktoriaus 
kaina nuo $795 iki $595. Dabar 
šis traktorius lenktyniuoja su 
Fordo ir International Harves
ter traktorium savo pigumu.

šešiasdešimts Clevelando baž
nyčių išnešė protestus prieš mie
sto tarybos priimtų rezoliucijų 
reikalaujančių leisti pardavinė
ti lengvus vynus ir alų.

Pastaraisiais laikais daug kal
bama žmonėse kad buk negali
ma esą atvažiuoti iš Lietuvos 
Amerikon, kad keleiviai negau
na leidimo nuo Amerikos kon
sulo ir kad nėra kam aprūpinti 
keleivių išvažiuojant.

šie paskalai paeina, turbut, 
iš to kad, matomai, kaikuriems 
keleiviams ir laivakorčių pirkė
jams nebuvo gerai išaiškinta 
apie kelion'ę, ar gal išsiųsta lai
vakortės tokiomis linijomis ku
rios neturi Lietuvoje savo at
stovybių, nei tinkamų susisieki
mų’. Tą sakome remdamiesi 
tuomi kad visi keleiviai kurie 
turi laivakortes išpirktas Lie
tuviškoj įstaigoj BALTIC STA
TES BANK, 294 Eighth Ave., 
New York, neturi jokių sunku
mų nei trukdymų išvažiavimui. 
Baltic States Bankas parduoda 
laivakortes tik tų linijų kurios 
turi parankiausi susisiekimą su 
Lietuva ir turi savo atstovybę 
Kaune. Siųsdamas keleiviui lai
vakortę Baltic States Bankas

Fairport, O., turi majoru jau
nų merginą, Dr. Amy Kaukonen.

nusiunčia kuoaiškiausius spaus
dintus pampkinimūs kur ir pas 
kų keleivis turi kreiptis, kaip 
pasielgti ir kuo apsirūpinti iš
sirengiant kelionėn; Atstovai 
Kaune patarnauja keleiviams 
neapmokamai; 'todėl turintieji 
BALTIC STATĖS BANKO lai
vakortes nereikalauja jieškoti 
jokių agentų ir, 'tuom apsisau- 
go'ja nuo nereikalingų iškaščių. 
Kas turi laivakortę apmokėtų 

I BALTIC STATĘS BANKE ke
lionei iš Kauno į New Yorkų tas 
privalo apmokėti savo pinigais 
tik kelionę iš namų į Kauną, ir 
užsimokėti už valgį važiuojant 
gelžkeliu į Portą. Atvykusieji 
į portą keleiviai yra paimami 
laivų kompanijos globon ir ne
privalo mokėti nei cento už ke
lionę iki pat New Yorko, ar iki 
vietos kurion važiuoja.

Parduodamas laivakortę, Bal
tic States Bankas išrašo ir rei
kalingus dokumentus “vizos” 
gavimui; pas Amerikos konsulį 
Kaune. Tasai Bankas taipgi su
teikia plačiausių paaiškinimų

Pereitų savaitę jai nežinomas 
užpuolikas smogė į akį ir akis 
pajuodavo. Spėjama jog tai iš 
“blaivininkų” būrio, nes nesenai 
majore su policija darė pas ne- 
kuriuos naminės dirbėjus kratų.

Ohio valstijos socialistų parti
ja savo posėdyje pereitų savaitę 
Clevelande pastatė į valstijos 
valdybos vietas kandidatus. Ma
joru Millard Price, iš Toledo; 
valstijos sekretorium — du, ku
ris iš jų apsiims. Leitenantu 
gubernatorium irgi du. Taipgi 
pastatė kitus reikalingus kandi
datus.

Visos Amerikos socialistų 
važiavimas bus Clevelande 
laudžio 29 iki geg. 2 d.

su- 
ba-

Esu negerų pinigų, žmonės 
persergstima jog apie Clevelan- 
dų vaikščioja klastingų $10 ir 
$100 popierių;

Reikalinga Farmai darbininkas, 
nevedęs, patyręs prie arimo ir 

akėjimo, darbas nuolatinis, vai. 
nuo 7 iki 6; karvių melžt nerei
kia. Lietuviška ūkė. Kreipki
tės “Dirvos” Administracijom

Garsino, garsino, o nebuvo. 
Klerikalai kų nors rengdami, iš 
nieko nori priskaldyt daug. Ka
da rengė Lietuvių dienų, garsi
no kalbės miesto majoras, bet 
jis nei nepasirodė. Kada per
eitų nedėldienį rengė prakalbas 
garsino jog kalbės Kun. Bum- 
ša, bet Bumša nepasirodė. Ir 
kitais atvejais jie tokių garsių 
ypatų anit savo plakatų pride
da žmonoių patraukimui, ir vis 
atėję žmonės tų svarbiausių kal
bėtojų salėj nemato.

Nesiseka nabagams ir gana.
Pusvytis.

SUSIRINKIMAI

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

Flynn-Froelk Salėj 
5309-11 Superior Ave. I

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

kąs ir kam gali laivakortes sių- 
žiuoti Amerikon, kaip gauti lei
dimą ir pasporto “vizą”, ir tt. j 

Nedyvai tat kad su BALTIC 
STATES BANKO laivakortėmis 
nuolat atvažiuoja būriai žmonių 
iš Lietuvės. Delei vietos stoka- 
vimo čia negalima suminėti vi
sų tų kurie šiais laikais atva
žiavo ir jau laimingai Amerikoj 
gyvena, bet paminėsime tuos 
kurie šiomis dienomis išrengti 
kelionėn iš Lietuvos:'

1) Jonas Karaliūnas 
ja laivu ESTONIA; 
Babašinskiutė išpildė 
jas pas Amerikos konsulį; ,3), 
Ona šedvydaitė atvažiavo laivu 
LITUANIA; 4) Ona Gronskaitė 
išpildė aplikacijas pas konsulį;
5) Ona Bakšis atvažiuoja laivu 
LITUANIA; 6) Magdalena Ka- 
veckaitė prirengta; 7) Teklė 

. Batavičaitė prirengta, važiavi
mui; 8) Juzefą Bazarevska ga
vo konsulo vizą išvažiavimui, 
bet laukia kol gaus vizą Dona- 
tilda Bohuš, su kuria draugėje 
važiuos; 9) Agota Masiuliutė 
prirengtą kelionėn; 10) Evsta- 
faš Golubov if Osipas Golubov 
taip pat; 11) Marijona Venys 
su dukterimis Antanina ir Ju
ze' ir daugelis kitų.

BALTIC STATES BANKO 
keleivių reikalai yra raportuo
jamą Bankui iš Kauno paštu, o 
kuomet keleiviai sėdą į laivą, 
atsiunčiama žinia telegramų. 
Todėl Bankas į laiką susižino su 
laivakorčių siuntėjais ir prigel- 
bsti atvažiavime, o taipgi išan- ■ 
ksto informuoją siuntėjus apie j 
keleivių atvykimą.

Visiems tat kurie tik ketina 
parsigabenti jsavo gimines ar < 
draugus iš Lietuvos patartiną 
ūmai kreiptis į BALTIC STA
TES BANK, 294 Eighth Ave., | 
New York, N. Y., iš kur bus 
atsiųsta kūoplačįaūsių ir teisin
giausių paaiškinimų ir patari
mų.

Mokslo Svarba
Iš 5,000,000 vaikų nelankiusį^ 

mokyklų, 31 atsiekė pasižymėji
mo. Iš 1,000,000 perėjusių ko
legijas, 5,763 tapo pažymiais.; ‘ 
Nereiktų daug abejoti ar reikia į 
vaikus leisti mokyklon ilgesnį f 
laiką negu iki ima išmokti abė- g 
celę ir vardą pasirašyti.

a'tvažiuo-
2) Marė
aplikaci-

Airiai pasirašydami su Ang- | 
lija sutartį, pasirašė Gaeliška | 
kalba. Taip George Gavan Duf- F 
fy tapo Seorsa Ghavgain Ui k 
Dhubhthaigh.

Vargu ši kalba tiktų paimti I 
už tarptautiškų....

“DIRVA” ATPIGINTA 
žiūrėk pusi. 1-mų

Pardavimai
PIGIAI dvi bizniškos vietos, viena. I 

ant Superior, Lietuvių kaimynyi- | 
toje. Mėsinė krautuvė ant E. 79 st 
ir Mėsinė ir Grosernė ir 110 akrų ie- - 
mes farma Geneva ant ežero. Vii p 
budinkai nauji, 12 karvių, 3 arkliai. 
13 kiaulių, 75 vištos, 1 veršis, via V; 
įrankiai ir užsėti laukai. Trjs ak- į 
rai vynuogių, apie 3 arkai vaišių, [•

Viena krautuvė kampas E. 71 ii. į 
ir Canson avė., Newburge, 2 šeiny- r 
nu namas ant Corlett. Turiu pat- į 
duoti tuojau, nes vykstam Europon. L 
Taipgi parsiduoda du automobiliu. 
Kreipkis WHITE EAGLE MARKET į 
1196 E. 79 St. Randolph 6476. E

ŪKĖS PARDAVIMUI
STEBUKLINGAS BARGAIN!

Trumpam laikui!
300 Farmų arba ūkių ant parda
vimo. Pasirinkti galima bile 
kada, visokio, didumo. Nupigi- 
nimas negirdėtas, įmokėk $800 
ir gyvenk. Yra su gyvuliais, 
namais ir viskuo. Klausk dau
giau pas (11)

P. D. ANDREKUS
2141 W. 24 St. Chicago, H

BBS ■ H ■ ■ ■,!
Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

flaenturfl 
VIENYBE

FARMOS FARMOS
Netoli manęs parsiduoda pi
giai 3 ūkės. Norintiems pir
kti aš galiu viskų apie jas 
pasakyti. (12)

JOSEPH GERIBA 
Scpttville, Mįch. 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 Lietuvės.

H S
Pinigus siunčia j Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja; kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioj^ vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčią telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

!S □ S 
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieką greitai, 

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

S H ® 
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KABT 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius
tus, vėlia tįsias žinias iš 
Lietuves ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

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

S 0 s
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
S K S •

Užlaiko didelį knygynų, 
kur galima gauti vi

sokių knygų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda pigiai Saldainių —

Candy — krautuvė. Kas no
ri pirkti ateikit pažiūrėti 3310 
Superior avė. P * ' ', x ' PRISIDĖKIT PRIE 

MOKYKLOS DABAR!
Garantuoti kursai moteriškų drapanų 

siuvime, išdirbime ir skrybėlių daryme. 
Klesos jaunoms merginoms ir moterims 
atsibuna kasdien ir kas Panedėlio ir 
Ketvergo vakarais.

Darvas Professional School
6520 HOUGH AVENUE

Wade Park Karas. Kam. E. 66 ir Hpugh

Apie naujų klubų. Katalikiš
kuose laikraščiuose tankiai ma
tosi visokių korespondencijų iš 
Clevelando, bet iki šiai dienai 
dar nieko nebuvo parašyta apie 
šv. Jurgio parapijos klubų. Tas 
klubas sutverta su tikslu kad 
čia augusis katalikų jaunimas 
turėtų kur sueiti ir kad nereik
tų jiems prie svetimtaučių tam 
panašiose įstaigose glaustis.

Klubietis.

Vyčių ekstra mitingas. Kovo 
d. Katalikiškų Draugijų Sąry

šio komisija laikė savo ekstra 
susirinkimą “Ex-Distilalta” Co. 
name, ant Maud št. Tikslas su
sirinkimo buvo išnešimas “pro
testo” prieš “Dirvos” korespon
dentus, buk jie aprašinėja vy
čių ir jų sąryšio klaidas. Bet 
.susirinkimas buvo'’ bergdžias. 
Priežastis buvo tame kad susi
rinko nemažai ypatų ir visi ne 
“vieno plauko”: vieni šiaudiniai ituvos, apkeliaus Didžiąją Lie- 
katalikai, o kiti šiaudiniai vy-ltuvą ir Mažąją'. Dabar darbuo
čiau Vienas iš šiaudinių susta- jasi Vokiško laikraščio įstaigo-

1

Biznierius Lietuvis vyksta į 
Vokietijų ir Lietuvų ir noriai 
patarnaus bile kam turinčiam 
svarbius reikalus negalinčiam 
pačiam išvažiuoti.

Važiuojantis yra iš Prūsų Lie-

čiai. Vienas iš šiaudinių susta
tė protestų, o vyčių štabo 25 
rotos atakos arba slaptos komi
sijos (narys) vadas perskaitė, 
ir “protestas” tapo išbrokuota. 
Kadangi vyčių varlamušių nuta
rimų raštininkas nemoka rašy
ti, visas darbas buvo pavesta 
vienam šiaudiniam; bet itas ne
mokėjo jų komandos ir,sustatė 
“protestų” pagal savo nuomo
nę. Tada vienas iš 25-tos rotos 
atidarė, kaip “vampus”, savo 
gerklę ir šaukė į vyčįus: “Vy
rai, tai dabar mes žinome kas 
yra ‘Dirvos* agentas ir kas nu
neša musų Sųryšio nutarimus 
jos štabui, o tada tas laisvama
nis nykštukas’‘Užtūpęs ant mu
sų karžygių pakaušius jiems ka
poja ir jų protų lesa.” Tada 
vargšas šiaudinis katalikas iš
girdęs varlamušių komandų, au
sis suglaudęs išdūmė namon.

“Dirvos” skaitytojai, kores
pondentai, vyčiai ir visi kiti lau
kite dabar kada pasirodys tas 
“baisus” Didysis vyčių Raktas 
kuriuom bus uždaryta visiems 
“laisvamaniams” burnos, žino
ma jeigu jie tų “protestų” spės 
pagamint pirm negu atšils, nes 
paskui, pavasariui atėjus visa 
varlamušių divizija iškeliauja į 
Bedfordo pelkes varlių cieliavo- 
ti. Bet gal tadi užviešpataus 
musų kolonijoj ramybė iki se
kančiai žiemai. Advokatas.

Vyčių inkvizicijos slapta ko
misija šnipinėja kas išduoda jų 
slaptus nutarimus “laisvama
niams”. Už tai net pradėjo kal
tint nekurtuos geresnius katali
kus, užmiršdami kad jie patįs, 
naminės prisitraukę, tai visur 
išsiplepa.

Jie niekaip neįsivaizdina kaip 
galėjo ištrūkt sųryšio nutari
mas nesusidėt su ‘laisvamaniais* 
Lietuvos Dienų rengti, ir kaip 
į tų laisvamanių ausis pateko

PRANEŠIMAS
PRAKALBOS 

Temoje:
Kodėl dabar ant žemės yra 
tomis suspaudimas ir didi var
gai ir kada jie pasibaigs, ir 
kas bus tuomi kuris įvykins 
tų amžinų ramybę?

Tuos ir kitus klausimus at
sakinės garsus kalbėtojas J. 
R. Muzikant, iš Detroit, Mich.

Atsibus nedėlios vakare, 
kovo 12 d., nuo 7:30 vai. 
WM. ABEL and SONS Salėj 

7017 Superior avė.
Cleveland.

Rengia Biblijos Studentai. 
Kolektų nėra. Inžanga dykai.

S BB— « dl 2ZZ SOl

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

o o o

SIENINIŲ POPIERŲ 
IŠPARDAVIMAS

PRIEŠ KARĘ BUVUSIOMIS 
KAINOMIS

T\IUMAŽINTOS kainos musų 1922 
metų Sieninių Popierų išpardavi-, 

me dabar yra galeje, kuo pasinaudo
dami namų savininkai pirkdami sie
noms popieras gaus tikrai žemomis 
kainomis.
Mes turime Neapribotą Daugybę Vi

sokių Patogių Pavyzdžių ir Puikių 
Spalvų, Marginiu ir Piešinių 

POP1EROS TINKAMOS VISIEMS 
KAMBARIAMS 

Kainos yra sekančios
7'/:c, 10c, 12/zc, 15c, 17’/2c, 20c, 

22'/ic, 25c 27% 30c, 32'/2c, 
35c ir 50c už roliuką.

Apvadai ir palubiai po 5c, 7c, ir 10c 
už roliuką.

Luboms Popieriai po 10c, 12‘/zc., 15c 
ir 25c roliukas.

Varnišiuota Virtuvėms ir Maudynėms 
Popiera po 30c roliukas.

BAILEY’S—Antros Grindys
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MOTERIŠKI PAVASARINIAI PLOŠęlAI 
IR APSIAUSTALAI
Stebėtinos Vertybes po

Nepaprastas Skiepe išparda- HB0 
‘vimas NAUJŲ PavasariniųRzipx. 
ploščių ir apsiaustų — korių^RH ' 
mes dabar pripirkome New | jgjg lwSj| ' 
Yorke ir kurie tik kų pribu- • g lai ■
vo šiam žymiam išpardavi- . B <
mui! Jie yra nepaprastai iš- HB B < 
didus ir gražiai išrodų apval- M į
kalai — kiekvienas naujosios
mados. Turime jų tiktai 500 — paskiausių 
madų ir naujausių audinių — visi geriau- ‘ 
šių stilių, patraukiančios išvaizdos ir tvirti ' 
nešiojimui, šita žema kaina parduodami — < 
jie yra nepaprastos vertės! Specialiai po . 
$15. Basemente. Mieros 16 iki 44. ‘,

Grynos Vilnos Trumpi Polo Ploščiai 
Storų Siūlų Velour '
Silkiakaulio Audimas Polaires Mišiniai '

$15 IKI $18 ŠILKO SUKNIOS

$10 /
Stebėtinas atpigintomis kainomis išpardavimas 
200 naujų Pavasarinių dresių — tafeto, satino, 
crepe de chines, Canton crepe; serge, trikotino ir 
satino mezginiais ir mezginiais išdabintų. Pui
kiausių stilių —, visose naujose spalvose — me- 
ros moterims ir merginoms — parsiduoda Base- 
mente po $10.

NAUJŲ STORŲ SIŪLO PLOŠČIAI
$14.50

Kelly story siūlų, Stephens’ storių siūlų, silkiakaulio pa
vidalo audiniai, burella siūlų ir vyriško audimo ploščiai, 
geltona, ruda, ružava, žalsva, orčido, copen ir maišytų 
spalvų — visi šilko pamušalais. Parsiduoda Basemente 
po $14.50. .

raš-

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viską, ra
šykite mums laiškus, rei- 
kaJankiie 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.


