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Lietuvos Seimas
Apie Klaipėdos Kraštą
STEIGI AM ASIS-SEIMAS-PRIEMĖ REZOLIU

CIJA PAREISIANČIĄ KLAIPĖDOS 
KRAŠTCrBEHDRUMĄ LIETUVAI

Želgowskio Apleidimais 
Vilniaus Nieko 

Nereiškia

RUSŲ NELAIMĖS VIS 
NESIBAIGIA

Kada Kolčakas, Judenič, De
nikin ir Vrangel buvo užbaigti, 
išrodė Rusijoj bus taika. Vie
nok gero nebuvo: tuoj užėjo ba
das. Rusiją pirmiau užpuldinė
jo armijos palaikomus Prancū
zų ir Anglų pinigais. Tos armi-, 
Jos taip Rusus mylėjo kad išnai
kino viską kas kelyje pasitaikė, 
žmonės tankiai papuolė tarp 
raudonųjų ir baltųjų armijų 
bangų: kentė seni, jauni, mote-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos svarbiausiose 
industrijose pereitą (savaitę pa
sirodė šiokios tokios permainos. 
Biskelį pasigerino plieno ir ge
ležies pirkimas Youngstown© 
distrikte ir išdirbėjai sako jog 
ant kiek dabar darbai pradėję 
eiti jau neapribotai pasilaikys, 
jei bent eis dar geryn.

Gelžkeliai skelbia nustoją biz
nio, ypatingai anglies-išvežioji- 
mas apsilpnėjo.

Abelnai pasigerinimas aliejų 
traukimo atsiliepė ir ant plieno 
industrijos. — prasidėjo dau
giau reikalavimų traukiamų ry- 
nų (paipų), ypatingai didžiųjų.

Paprasto didumo paipų pirki
mas didėja, kurias naudojama 
budinkuose.

Puodininkystės industrija E. 
Liverpoolio distrikte eina kuo- 
geriausia, kaip iš tenai praheša- 
ma, ir užsakymų yra daugiau 
negu spėjama darbo padaryti.

Steig. Seimo Rezoliucija del 
Klaipėdos krašto

(Lietuvos In f. Biuras, Washingtone)

Eltos pranešimu, lapk. 11 d. 
I Lietuvos Steig. Seimas vienbal
siai priėmė del Klaipėdos krašto 

(rezoliuciją, kuri sutrumpintai 
'skamba taip:

1. Kadangi Klaipėdos krašto 
ekonominiai tir (tautiniai intere
sai bei siekimai labai Lietuvai 
bendri, ir neišvengiamai Klaipė
da turės su Lietuva sudaryti 
vieną valstybę.

2. ’ Kadangi tas kraštas vystė
si kitomis ekonominėmis ir kul
tūrinėmis sąlygomis, ir Seimas

: tuos skirtumus įvertina, ir 
( 3. Kadangi sudarant vieną 
I valstybę krašto ypatingai reika
lai bus pilnumoje apsaugoti, su- 
i teikiant jam autonomines tei
ses,

Tat Steigiamasis Seimas pa
veda Lietuvos vyriausybei da-

I

(Liet.-Inf. Biuras)
Eltos pranešimu, iš Lenkų šal

tinių žinios buk želgowskis jau 
apleidęs ar apleis Vilnių nieko 
nereiškia, nes Lenkų kariume- 
nė Vilniuje didinama ir sistema 
pasilieka ta pati, tik Lenkai ma
no be želgowskio vardo geriau 
pasiekti tikslą.

želgowskio išvažiavimas Var- 
šavon nepakeitė situacijos Vil
niuje. Tas jo išvažiavimas tai 
yra begalinis Tautų Sąjungos, 
Santarvės ir viso pasaulio apga
vimas.

Anglies kasimas eina žemu ryti visus žingsnius jvykinimui 
laipsniu.

Akrono gurno dirbtuvėms nu
mažinus. kainas automobilių ra
tų gumų tikima pagerėjant dar-

Klaipėdos krašto prisidėjimo 
prie Lietuvos Respublikos.

bams ir prasidėsiant didesniam 
reikalavimui.

Strejkuoja grabų nešėjai. Ber-j 
line ^Vokietijoj) sustreikavo | 
profesionalai grabų nešėjai ku
rie laidoja numirėlius. Jie rei
kalavo didesnių algų, delei pra-l 
gyvenimo brangumo, už tai gra- 
boriai paėmė streiklaužius. Ne
žiūrint pagarbos numirusių, ne
šančius lavonus streiklaužius 
streikuojantieji atakubja. At
sibuvo riaušių keietoj laidotu
vių ceremonijų.

Bedarbių riaušės. Berline at-1 
sibuvo riaušės bedarbių — mi-i 
nios žmonių užpuldinėjo maisto I 
krautuves ir nešė ką kas sugrie- j 
bė.

Netoli Portersville, Pa.,, nuo 
eksplozijos kasyklos parako san
dėlyje sunkiai apdegė su darbi
ninkai.

Ukrainoj Revoliucija 
Plečiasi

Berlinas. — Specialia praneš 
Šimas'iš Lembergo skelbia jog 
Ukrainos revolucija didėja. Ki
jevas ir kiti miestai Podolijoj 
nuo raudonosios armijos atimta 
ir sukilėliams pasisekė nugink
luoti 44 sovietų divizijas. Rau
donieji kareiviai labai sudemo- 
ralizuoti delei stokos maisto ir 
eina gaujomis smaugdami savo 
komisarus.

Rusijoj visos moterįs tarp 16 
ir 45 Į metų amžiaus turi eiti į 
tam tikras vietas tris sykius sa
vaitėje prie darbo — siūti ir 
gaminti raudonajai armijai dra
panas. Kuri nepribuna skaito
ma pabėgėle nuo “raudonojo 
darbo fronto” ir nubaudžiama 
j nelaisvių stovyklą.

Jugoslavai Teisinasi Ne
puolę Albanų

Paryžius. — Jugoslavija pri
davė savo pasiteisinimą ir atsi
kratymą nuo kaltės prieš Tau
tų Sąjungos Tarybą kuri tyri
nėjo Jugosląvų kariumenių in- 
ėjimą Albanijon, priešingai su
tarties- išlygoms. Jugoslavų ai
škinama, jog Albanai pirmiau in- 
ėjo per demarkacijos liniją. Pa
duota žinių kad Jugoslavų (Ser
bų) kareiviai sudegino virš 150 
Albanų kaimų, palikdami 40,000 
žmonių be pastogių.

Rusijoj Atsidaro Bankai
Maskva. — Lapkričio 18 d. 

atidaryta Maskvoje naujas val
stybinis bankas buvusio Unijos 
banko budinke ir suimta visas 
štabas su senų laikų banko ži
novais ir darbininkais. Pasitai
kė kad atidarymo diena išpuolė 
lygiai keturių metų sukaktuvių 
kada sovietų valdžia viską na
cionalizavo ir paėmė į valdžios 
rankas. Bankas mokės 3 ir 5 
nuošimčius, skolins pinigus pa
vieniams ir korporacijoms, ga
rantuoja padėtus pinigus nuo 
valdžios konfiskavimo, nes val
džia užtikrina ir nori kad viskas 
gryžtų į kapitalistišką tvarką 
kad tik kaip butų galima atsi
peikėti šalies padėjime. Viskas 
bus po senų įstatymų kolei at
siras tinkami nauji.

Iš Lenino sapnų tik burbulas 
išėjo: norėjo panaikint pinigus, 
užkrėst žmones meile vienas ki
to, kad viską padarytų ir ati
duotų kitiems, iš kitų gautų kas 
jiems reikia, bet žfrionės iš tos 
didelės meilės badui į glėbį pa
teko .'. •

rįs — visi lygiai.
Nuo caro nuvertimo, persi

mainius valdžioms, kilus bolše
vikų revoliucijai, viskas ėjo tik 
ant blogo. Teliko, ant galo, ba
das, matas, ligos. Apie 25 mi
lijonai žmonių pietinėj Rusijoj 
neturi ką valgyt tuo laiku kaip, 
jau visam pasauliui nusibodo 
nukentėjusių šauksmai, badau
jančių prašymai gelbėti. Bolše
vikai gi vis dar rūpinasi apie ko
munizmą, nors gali nelikti kam 
jo skelbti.

* » *
Francuzija paskyrė auką

Paryžius. — Francuzija pa
skyrė 6,000,000 frankų badau
jančiu Rusų pagalbai.

Bet ji daug daugiau išdėjo 
rėmimui visokių užpuolikų ku
rie nuvargino nekaltus bolševi
kų prislėgtus žmonas.

Cholera mažėja.
Samara. — Pirmuose septy

niuose'šių metų nįėnesiuose val
džiai buvo raportuota apie 159 
tūkstančius susirgusių tifu. Iki 
liepos m. sumažėjo ant 3,777.

Cholera siautė Volgos srityje, 
iki rugs. m. buvoįl27,760 sirgi
mų ; liepos mėneji:4 vienu tik 
susirgo 74,000. Kitais mėnesiais 
ėjo mažyn. Dabar visai apma
žėjo Pavolgyj, bet Sibire didėja.

Ką Fordas Rengia
New York. ■— čia lankėsi ži

nomas Detroito automobilių iš- 
dirbėjas Ford ir kalbėjosi su 
Tarnu Edisonu apie užėmimą iš 
valdžios Musele Shoals įrengi
mui tenai įvairių reikmenų iš- 
dirbysčių iš kariškų laivų kurie 
butų nuskirti sunaikinimui ar 
nebaigimui statyti jeigu konfe
rencija Washingtone nutars ma
žinti laivynus.

Toje naujoje įstaigoje Fordas 
mano paimti milijoną darbinin
kų. Fordas šiame reikale lan
kėsi ir Washingtone pas karės 
-sekretorių ir visame tenai susi
tarta. Už savaitės Fordas ir 
Edisonas važiuos tą vietą apžiū
rėti. Jie ten vešis būrį techniš
kų ekspertų. Edisonas žino ne 
tik vandens spėkos galybę, bet 
yra autoritetu ant šios šalies ni
tratų. Ko tik Fordui reikia che
mijos klausime jis kreipiasi prie 
Edisono. Surengimui vandens 
tvenkinio inžinieriai išskaitliuo- 
ja reiktų $28,000,000, bet ant 
to Fordas tik nusišypsojo. Gal 
kas tokiam, jo sumanymui, sako, 
ir prieštaraus, bet “jie negalės 
musų perveikti”.

Riaušes Indijoje
Bombay, Indija. — Valijos 

kunigaikščiui (businčiam Ang
lijos karaliui) atsilankius ir pa
sakius čia kalbą, atsibuvo In- 
Tlų sukilimai ir riaušės, nuo ko 
panešta ir nuostolių bei žaizdų. 
Kunigaikštis buvo labai saugo
jamas Anglų kareivių.

Vokietijos Apsunkinimai
Berlinas. — Nors buvo visų 

Vokietijoj suprasta kad ekono
minė našta užimtoj Reino teri
torijoj bus tik liglaikinai, bet 

i pa sirodo taip tęsiasi toliau, tai
gi Vokiečiai toje srityje laiko
si nors ramiai bet griežtai prie
šingai Prancūzams, visur boiko
tuoja Francuzų atgabenamas 

[prekes ir net nepriima Prancū
ziškų gėrimų. Visų tikima kad 
Washingtono konferencija ką 
kitokio padarys ir gal paliuosuos 
žmones nuo Francuzų kontrolės.

Vokietijai Stoka Pinigų
Berlinas. — Vokietijos valdžia 

ne viena ką neturi pinigų, bet 
ir visi Vokietijos miestas pri
ėjo beveik prie nedateklio. Ber
linas jaučia stoką labiausia.

“Mes išbaigėm visus šaltinius 
ir jau ndbus kas daryti jeigu 
valdžia nepąrupins pinigų”, pa
sakė Berlino majoras.

' Airijos Klausimas Ne
siseka Baigti

Londonas. — Ulsteris priėmė 
Lloydo George pasiūlymą pada
ryti neformalį pasikalbėjimą su 
Unionistais, Sinn Feiniečiais ir 
Britanijos premjeru. Norima 
kaip nors privesti kad Airiai nu
sileistų' savo reikalavimuose ir 
priimtų ką nors lengvesnio.

Pats Lloyd George mano kada 
prieš Kalėdas pribūti į Washin
gtono konferenciją, Airijos rei
kalams apsimalšinus.

Audrose Žuvo Daug 
Žmonių

Manila, Filipinų Salos. — Lai
vais “Maria Luisa” audrų užneš
tas ant skalų, dingo 50 žmonių. 
Išgelbėta 86 pasažieriai ir dar
bininkai.

* * *
Little Rock, Ark. — Arkansas 

valstiją lapk. 17 d. perėjo smar
ki audra kurioje žuvo 12' žmo
nių. Iš tų vienoj vietoj užmuš
ta visa šeimyna iš 8 ypatų.

♦ ♦ ♦
Poplar Bluff, Mo., audrai už

ėjus, viename name užmušta 3 
žmonės..

Kitą Vežė Laidot — Pa-
- čių Kaulų Neliko
Chicago. — Vežant į kapus 

4 metų amžiaus vaiko lavoną, 
dideliame automobiliuje sykiu 
su palydovais, važiuojant jiems 
per gelžkelio reles užlėkęs ant jų 
greitasis traukinis užmušė dvy
lika žmonių. Nekuriu šmotai 
ratais išnešioti per keletą- my
lių, kitiems galvos nupjautos, ki
ti kitaip sukoneveikti.

Anglijos Darbo partija išlei
do manifesto sąryšyje su Angli
jos valdžios sutikimu mažint 
ikarišką laivyną ir pasižada vi
sokią pagalbą kokia reikės įve- 
dimui galėn Amerikos pasiūly
mo mažinti vandenų galybes.

Stinnes Vyksta Anglijon
Berlinas. — Hugo Stinnes, ku

ris savo rankose turi didžiausius 
Vokietijoj finansinius interesus, 
ant ypatiško Anglijos premjero 
užkvietimo vyksta į Londoną. 
Lloyd George nori ypatiškai pa
sitarti su Vokietijos industrialiu 
magnatu apie bėgančius ekono
minius reikalus, ypatingai kas- 
link to kad Vokietija jau nega
lės mokėti santarvei išpuolančio 
mdkesnio.

Naujas Japonijos premjeras. 
Buvęs nužudyto premjero Hara 
kabinete finansų ministeris Ta- 
kahaši paskirtas nauju Japoni
jos premjeru.

Antverpene, Belgijoj, socialis
tų riaušėse sužeista 4 žmonės.

Taika su Austrija. Lapk. 18 
d. tapo paskelbta Suvienytų Val
stijų taika su Austrija. Karės 
laiku, kaip tik Amerika įstojo 
prieš centralines valstybes, bu
vo bandoma prikalbėti Austriją 
atsimesti nuo karės,'bet nepasi
sekė.

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Londonas. ■—■ Pasekmėje Wa
shingtono ginklų mažinimo kon
ferencijos, Anglijos admiralte- 
skelbia sulaikanti darbą pradė
tų ir manytų statyti didžiųjų 
kariškų laivų. Sulaikymas dar
bo atidedama iki kas galutino 
bus žinoma konferencijos- nuta
rimuose.

* * V

Washington. — Japonijos at
stovai pasipriešino paduotam 
Sekretoriaus Hughes planui su
mažinti jos laivyną kad propor- 
cionaliai išeitų 6 prieš 10 Ame
rikos ar Anglijos laivų. Japo
nija nori turėti 7 savo laivus 
prieš 10 kitų. -

Kaipo “tiktai apsigynimo” lai
vų Japonija nori gauti teisės 
turėti daug daugiau negu jai 
proporcionaliai išpultų. Tą sa
vo reikalavimą Japonai remia 
pamatu kad jų šalies geografiš- 
ka’padėtis yrą kitokia: ji apsup
ta vandenimis iš visų pusių.

Chinijos Klausimas
Anglija sutiko pasitraukti su 

visu kuomi nuo jos užimtų 
Chinijos dalių. Japonijos dele
gatai priėmė padėtą tam tikrą 
programą kašlink. Chinijos kai
po svarstymams pamatą.
- Francuzai sutinka pasitrauk
ti nuo nekuriu Žemių Chinijoj 
jeigu ant to sutiks Anglija ir 
Japonija. Francuzija esanti pa
siryžus pagelbėti Chinijai atsi
peikėti, tik nori kad jokia kita 
šalis nedalytų slaptų sutarčių 
su.Chinija.

Chinija pati priešinga Anglų- 
Japonų santarvei ir nori kad bu
tų ji panaikinta.

Visos valstybės abelnai tratini 
ka ant “atvirų.durų” Chinijoje 
—- visoms kad butų liuosa įva
žiuoti, lygiai turėti sutartis že
mių nuomavimo reikale ir kt.

* * «

Kas Konferencijai Apeina
Konferencijai stovi svarbiau

si klausimai: laivynų spėkų su
mažinimas, tolimųjų rytų (svar
biausia Chinijos) santikių su
tvarkymas, Pacifiko salų pasi
dalinimas ir dalimai žemės jie- 
gų nustatymas.

Paskutinis /punktas daugiau
sia paliečia Francuziją, kadangi 
ji stengiasi palaikyti didžiausią 
armiją su išgąstingais riksmais 
aiškindamas! jog jai gręsia pa
vojus iš Vokiečių, bet ji tuo tar
pu grasina Vokiečiams ir Balti
jos valstybėms. 

* * *
Vokietija Užkviesta

Yra žinių kad Vokietija tapo 
oficialiai užkviesta dalyvauti 
Washingtono konferencijoje. Su 
ja taiką apšaukė Prezidentas 
Harding pora savaičių atgal, o 
Vokietija priguli prie didžiųjų 
valstybių. Be Vokiečių dalyva
vimo neb'utų galima padaryti 
progreso nustatyme Francuzijos 
žemės ginklavimosi tvarkos, jei 
tik jom abiem susitarus.

Palengvinimas Korėjai.
Laivynų apmažinimas reikštų 

daug naudos Korėjai, kuri dabar 
yra Japonų smaugiama., Korėja 
atgautų didelius plotus ariamos 
žemės dabar esančios Japonijos 
rankose, kuri galėtų maitinti 5 
milijonus žmonių. . Dabar jau 
Korėja išaugina daugiau ryžių 
negu jos žmonėms reikia.

Michigan valstijoje vienas 22 
m. amžiaus vaikinas nužudė sa
vo tėvą ir motiną už tai kad jie 
paniekino jo mylimąją, jauną 
mokytoją. Jis nuteistas visam 
amžiui kalėj iman.

--------------------------------------------- i
PINIGŲ KURSAS I 

_______________________ 1
Lapkričio 22 d.

100 markių-aiiksinų 37c
100 Lenkų markių 3c

LIETUVOS ATSTOVAS SAUKIA NAUJĄ 
SUVAŽIAVIMĄ NEW YORKĖ

/GYVENAMASIS momen- 
'^r -tas reikalauja iš visos 
Lietuvių tautos didelio jie- 
gų intempimo kad Lietuvai 
laisvę užtikrinus.

Artinasi laikas kuomet 
Lietuvai teks tarti galutinis 
žodis del i jos santikių su 
Lenkija.

Lietuvos Respublika pri
augo prie to laiko kuomet 
jau trošku yra nesant di
džiųjų valstybių pripažintai.

Didžiausia Lietuvių išeivi
ja — Amerikos Lietuvių ko
lonija — susirūpinusi ir mo
raliai ii' materialiai Lietuvai 
padėti ypatingai šiuo svar
biuoju momentu.

(Tai yra tos pamatinės 
mintįs kurių delei Atstovy
bė kviečia Amerikos Lietu
vių srovių atstovų bei atski
rų Veikėjų konferencijų.

Šioje konferencijoje teks 
apkalbėti: Amerikos Lietu
vių žingsniai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės pripažini
mo išgavimo; išdirbti Ame
rikos Lietuviams galimą iš
pildyti planą registracijos 
Amerikoje gyvenančių Lie-: 
tuvos piliečių, o ypač jauni
nto ; del nuošimčių už pasko
lą apmokėjimo; pradėti pri
rengiamąjį darbą ąntrajai 
Lietuvos Gynimo paskolai; 
aptarti Piliečių Sąjungos 
darbuotė ir organizacija, o 
taip pat aptarti ir tuos val
stybinius reikalus kurie ga
lės būti konferencijos daly
vių iškelti. •

šiuomi. turiu garbės kvie
sti Amerikos Lietuvių’kolo
nijų darbuotojus atvykti mi- 
nėton konferencijon. Kon
ferencija bus New Yorke, 
Hotel Pennsylvania, 7th Av. 
ir 33rd Street, ir prasidės 
trečiadienį, lapkričio 3.0 d., 
nuo 10 vai. ryte. Gali *buti 
kad konferencija užtruks 
dvi dieni.

Tikimasi kad visi atvyks- 
tan tieji konferencijon ras 
galimu padengti savo kelio
nės lėšas susitarę su kolo
nijos organizacijomis^ Su
tinkantieji dalyvauti konfe
rencijoje malonės pranešti 
Lietuvos Atstovybei (1925

šimtai septyniasdešimts trįs mi
lijonai auksinų, gi išlaidų nu
matoma yrą atuoni šimtai aš-, 
tuoniasdešimts šeši milijonai au
ksinų. Deficitas du šimtai try
lika milijonų auksinų bus paden
gtas vidaus paskola. Daugiau 
kaip pusė visų išlaidų sumos 
tenka Krašto Apsaugos Minis
terijai.

Vilniečių Rėmimui Komitetas
Eltos-pranešimu, lapk. 10 d. 

Kaune įvyko Vilniečių susirin
kimas. Susirinkimas įkūrė ko
mitetą moraliai ir medeginiai. 
Vilniaus krašto Lietuvius rem
ti. Žeinaitis -paskirtas komiteto 
pirmininku.

Žydai už “Vilnią Lietuvai”
Eftos pranešimu, lapk. 13 d. 

žydų Tautos Tarybos šeštos se
sijos posėdyje Kaune, Tarybos 
pirmininkas, Dr. Roąenbaumas, 
pareiškė kad Lietuva nepasiliks 
dabartinėse sienose ir kad Vil
nius1 bus Lietuvos greičiau negu 
yra manoma, 'tam yra faktų. 
Tuomet žydai sušauks tautos 
susirinkimą iš visos Lietuvos.

Naruševičius išvyko Londonan
Lapk. "1S d. Tarnas Norus-Na- 

ruševičiūs, Lietuvos Atstovas1 
Anglijai, išvažiavo Londonan.

Lietuvos Atstovas Suomijai
Suomijoje įkurta Lietuvos At

stovybė ir paskirta Lietuvos at
stovu Ignas' Junkunas-Seitnius. 
Jurkunas-šeinius gyveno Skan
dinavijoje nuo 1915 įn., dirbo 
prie švedų-Lietuvių Komiteto 
Stokholme, vėliau buvo paskir
tas Lietuvos Telegramų Agen
tūros Kopenhagene direktorium. 
Pastaruoju^ laiku laikinai ėjo 
pareigas Lietuvos Atstovo šve
dams ir Norvegams.

F St., N. W., 
D. Cl).

Washington,

V. ČARNECKIS,
Atstovas.

IŠ LIETUVOS
(Lietuvos Informąr.ijjį 

Washington, D. C.)

“PADĖKOS DIENA”
Ši šventė Amerikoje laikoma 

paskutinį kętvergą lapkričio — 
neturi nuskirtos kalendorinės 
dienos. Padėkos Šventė turi is
toriją iš* pirmų Amerikon atvy
kusių kolonistų gyvenimo — jie 
po didelių vargų, rudenį viską 
surinkę, padarę šventę ir puotą, 
suvadino kaimynus Indi j onus ir 
dėkojo Dievui už išgelbėjimą jų 
nuo bado ir mirties.

Lietuvis kurs neturi Lietuvos 
bono nėra išsiritęs1 iš vergijos 
kevalo.

Pabaltijos Valstybių ir Sovietų 
Rusijos Ekonominės Kon

ferencijos Nutarimai
Eltos pranešimu, nesenai pasi

baigusioje Rygoje Lietuvos, Es
tijos, Latvijos, Suomijos ir So
vietų Rusijos Ekonominėje Kon
ferencijoje susitarta prekybos, 
finansų bei jūrių klausimais. 
Rygoje įsteigta konferavusių 
valstybių laikinas ekonomijos 
biuras. Be kito ko konferenci
ja nutarė pagreitinti turtų re- 
evakuaciją (atgrąžinimą) iš 
Rusijos ir greičiau įvykinti su
tartyse numatytas1 koncesijas.

Želgowąkis atgistatjMinęfi7
Elta pranešė kad, neoficialė- 

mis žiniomis, gen. Želgowskis ir 
Vilniaus srities Valdomosios Ko
misijos pirmininkas Mokšeckis 
atsistatydinę ir išvažiavę Var
šuvon, Civilės valdžios priešaky
je atsistojęs A. Meistavičius, tu
rintis dvarus Kaunijoje apie Pa- 
nevėžį, karinės .gi valdžios prieš- 
akin buk esąs paskirtas gen. Ko- 
nozewskis. s

Lietuvos Biudžetas
Lietuvos ministeffU" Kabine

tas inteikė Steig. Seimui svars
tyti šiems metams biudžetą. Su- 
lyg biudžeto, pajamų bus šeši

PASIRŪPINK 
APIE 
DOVANAS''

TIK 
GRUODIS 
TELIKO —

Kurie tuo trumpu 
laiku nepasiskubins 

atnaujinti savo 'prenu
meratas ant visų metų 
“'.augiau niekados nesu
lauks tekios progos kaip 
dabar gauti tokias dide
les DOVANAS.

Visiems ‘Dirvos’ skai
tytojams —geniems 

ar naujiems —- iki galo 
šių 1921 metų' yra duo
damos dovanos kurie už
simokės metines prenu
meratas tiesiog patįs ar 
per agentus, nežiūrint ar. 
jau pasibaigę ar dar ne, ' 
duodama viena šių dide
lių knygų:

Attilos Siaubimas 
Lietuvių Kraštais

205 pusi., su paveikslais.
Apdaryta — $1.50.

Cas Slepiasi už Žmoni iį 
’ašakų

156 pusi., su paveikslais.
Apdaryta — $1.25.
Dovanos duodama vi- 
siems kurie užsirašo 

sau arba užrašo gimi
nėms “Dirvą” į Lietuvą.’

Prenumeratos Ketina: 
Amerikoje ...... $2.50 
Kanadoje ..... $3.00 
Lietuvoje....'. $3.50
Užrašykit saviškiams į 
Lietuvą “Dirvą” ir pasi
imkit patįs sau Dovaną.
Visokiais, reikalais adre
suoki! ir pinigus siųskit:

“DIRVA" 
7907 Superior Avenue 

Cleveland; Ohio.



DIRVA

y imu uut

e'¥z atsisakė bažnyčioj 
3M- minėti, žmonių i

Po to sekė skaitymas rezoliu-

b)

d)

Lenkus skaitė 
jį Lietuviškai

o apsigyvenau Ke- 
Nežinau ar tu žinai 
Kėdainių kampelis, 
nepeiitoli nuo Pane-

eiti 
vė- 
net 
pa-

Publikos buvo pilna svetainė — 
visų apielinkių Liętuvia? stengė
si pamatyti p-lę V. Babickaitę.

Lawrencietis.

pora tūkstančių, 
daug daugiau.

Protestą .prieš 
W. J. Sanders,
išaiškino Adv. Bagočius. Po to 
dar kalbėjo Bagočius, paskui su
sirinkimas atgiedojo Amerikos 
ir Lietuvos Himnus ir tuo vis
kas užsibaigė., J. J.

NEW BRITAIN, CONN.
L. N. Varpo Draugija statė 

scenoje veikalų "Sugryžo”, lap
kričio 13 d. žmonių priėjo pil
na svetainė, iš ko galima spėti 
jog vietos Lietuviai atjaučiu- 
Varpo Draugijai. Lošimas pay 
vyko gerai, nes aktoriai dalyva
vo jau ne pirmu kartu. Didžiau
si įspūdį į žmones darė antras 
aktas, kada Dičkus prakeikia 
savo sūnų Raulą, manydamas 
kad RaulaS įskundė švedų už 
jo platinimų Lietuvių spaudos. 
Daugelio žiūrėtojų akyse pasi
rodė ašaros, mes priminė jiems 
Lietuvos kaimiečių pasišventi
mų atgauti spaudų. 1__  ___
girdėti, Varpiečiai rengiasi prie 
milžiniško koncerto, kuris įvyk-

/ NEW YORK, N, Y--
Brdbklyilo, T'JewYorko, Nei 

arko ir apielinkių Lietuviai f 
rengė lapkričio 13 d. milžinišką 
mitingą išnešimui- protesto prieš 
Lenkų (terorą Vilniuje ir visoje 
užgrobtoje Lietuvoje.

Susirinkimas pasisekė gerai. 
Pirmiausia dainavo Operetes 

Choras, po vadovystė K. Strum- 
skio, — sudainavo Amerikos ir 

Kiek teko1 Lietuvos .Himnus, Pirmininka-
1 vo Kum. A. Milukas. Kalbėjo 
“Garso” redaktorius L. šimultis, 

sta lapkričio 24 d., kur daly-. “Tėvynes” redaktorius S. E. Vi- 
vaus įžymus solistai, Varpo Cho-' Vienybės redaktorius 
ras, taipgi yra užkviesta chorai' Sirvydas, ghle kongresma- 
iš artimų miestelių. Galima ti-j h®3. Chandler, 'kuris daug ir iš 
keti koncertas bus vienas -iš ge- 33niau del Lietuvos labo yra pa- 
riausių kokio New Britaine ne- sidarbavęs. Jo kalba publikai 
buvo. Garbė Varpiečiams užto-l^a^a' Patiko. Chandler pareiš- 
kį - nenuilstantį verkimą. j • Aš tikiu jog nebetoli ta 

Reikia pastebėti kad Varpo | vdlanda kada ir Suvienytos Val- 
Draugija užlaiko savo karnba- l3iijos pripažins Lietuvos nepri- 
rius kame susirenka nariai la-1 klausomybę’.
vintis. Taipgi Varpas neatsi
lieka nuo tautiškų (reikalų, nes cijos — skaitė p. M. Strumskie- 
jau antru kartu pirko Lietuvos nė (-Angliškai), Rezoliucijos ąd- 
bonų. A. Bijūnas. Iresuota į Prezidentą Hardingą;

[premjerą Hughes ir New Yor- 
ko kongresmanus. ir senatorius 
su prašymu Suv. Valstijų užtar
ti už Lenkų žiauriai kankina
mus Lietuvius Vilniuje ir Vil
niaus krašte. Buvo renkama ir, 
aukos Vilniaus,reikalams — su
dėta $758.14. žmonių dalyvavo 
apie 1,500, nors salėn galėjo til
pti daug daugiau. Tas parti- 
viškas susiskaldymas ir neno
rus musų užjautimas Lietuvos 
reikalų kitus namie sulaikė. , 

Vakaras užsibaigė su Opere
tės Choro daina “Lietuviais mes 
esam gimę” ir Amerikos ir Lie
tuvos Himnais. Buvo šaukia
ma “valio!? Lietuvai, Preziden
tui Hardingui ir kongresmanui 
Chandleriui.

Viskas, dėjosi Cooper Union 
salėje.

Dr. P. Jakimavičius, Adv. Nils 
T. Kjellstrom (švedas), J. G. 
Gegužis, Adv. F; J. Bagočius ir 
kandidatas į majorus J. F. Mur- 
phy.

Kliudytojais tokio mintingo 
pasirodė “Darbininkas”, kuris 
giriasi rūpinasi Lietuvos reika
lais (gal tik Tautos Fondo rei
kalais), taipgi Kun. Urbanavi
čius, nbrs apsiėmę pirmiau 
išvien ir net žadėjo kalbėti, 

,Ii a u atsitraukė nuo darbo ir 
je apie tai 
atsilankė apie 
nors tikėtasi

Visų svambiausiais Tautos 'ir 
Valstybės gyvenime reikalais 
yra tai apsaugojimas savo pi
liečių sveikatos'ir sutvarkymas 
švietimo įstaigų.

Dėką neilstančiai energijai ir 
pasišventimui Lietuvos Raudoį- 
nojo Kryžiaus, Lietuvos Sveika
tos Departamentui ir Karės Sa
nitarijos Skyriui, Lietuvos pi
liečių sveikata tapo apsaugota 
ir sargiai dabojama.

Dabar išeilės 'lygiai svarbiau
sias. reikalas yra tai Lietuvos 
piliečių švietimas. Tuo tikslu 
sausio 27 d. 1920 m. Kaune ta
po atidaryta Augštoji Lietuvos 
Mokykla, arba Lietuvos Univer
sitetas.

Kaip Sveikatos reikalams, taip 
ir Augštajai Lietuvos Mokyklai 

^'Amerikos Lietuviai ištiesė pa
galbos ranką. Vienok toli gra
žu nepakankamai; toli gražu su 
tąją pagalba negalima buvo pa
statyti ant .tvirtų kojų nei vie
nos įstaigos.

štai artinasi dvimetinės su
kaktuvės uždėjimo Augštbsios 
Mokyklos Lietuvoje. Ką dary
sime? Ar įmes Amerikiečiai 
praleisime' šią progą pasveikini- 

Imo — ar linksmai sutiksime?
Aš sakau: Amerikiečiai, mes 

turime .pasveikinti, mes turime 
'' įrodyti kad Tautos gyvybė pri- 
įklauso nuo tvarkingai apsaugo-

Todėl siuomi “Dirva”,
liu Lietuvos Universiteto Rėmi
mo Komiteto prašymu, atidaro 
skiltis savo skaitytojams ir už- 
kviečia tuojau visus stoti prie _
darbo — prie augšto, prakilnaus LgiiiilllllllillliiiiiiiilllililillilliilllilliiuinBiililiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinJ

q GERB. q į
^OPRAGILO KAMPELIO^ |

ir rimto darbo — prie prisidėji
mo padėti tvirtus pamatus" Lie
tuvos Universitetui.

Kas pajiegia ir gali, įtapkite j 
Draugijos nariais. Kas. nėpa- 
jiegia — tapkite rėmėjais, ir 
mažiausia auka priimama.

Dr. A. L. GRAIČUNAS, Prez. 
3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

LAWRENCE, MASS.
Pasekmingas vakaras.. Lapk

ričio 13 d. čia atsibuvo gražus 
koncertas kuriame dalyvavo žy
mi Lietuvos-Amerikos artistė, 
p-lė Vinė Babickaitė, kurios gy
venimo vieta yra Chicagoj.

Su Panos Marijos Choru p-lė 
Babickaitė atvaizdino dviejų vei
ksmų perstatymą, “Alkanas Jo
nukas”. Lošime rolę turėjo pa
ti Babickaitė su Cilcium, abu 
labai gražiai savo dalis atliko. 
Paskui buvo’ “Sudaužytas Veid
rodis”-'— taip pat prijuokino 
publiką. Po to sekė koncertas. 
Kibildukais smuiku griežė solo, 
pianu' pritamiant Diržui. Se
kanti dainavo p-lė Babickaitė. 
Jai pasirodžius ant scenos publi
ka pasitiko delnų plojimu. Ji 
sudainavo keletą operaltiškų ir 
kitokių' dainų; tuomi publiką vi
sai Sužavėdama. Toliau dainavo 
pats choras; po vadovyste var- 
goninko Diržio. šis choras yra 
geriausia išlavintas Lawrencie- 
čių Lietuvių chorų;' sudainavo 
keletą .dainų ir visos publikai 
patiko.1 Ant galo p-lė Babic
kaitė ir choras sudainavo “Kar
velėli” — tas išėjo taip gražiai 
kad iš klausytojų akių net aša
ros biro.
1 Tokių vakarų dar negirdėta 
ir nematyta šiame mieste. Da-

kas tikro Lietuviško spiri
to, tai dabar einu pabaigt 
Aną nedėldienį ture jum grą
žų balių.

— O ar su mano teta ne- 
simatei aną sykį kai buvai?

— Mačiausi, tai ką?
— Ar ji nieko nesakė?
— Ji, drauge, ant manęs 

pyksta ir nešneka. Tai aš 
su tokia fanatike ir nenorių 
šnekėt.

— Ką gi ji ‘tau padarė?
— Sako: krajuj kiaulės 

ganei, o čia svietą lysint no
ri.

— Ir teisybę sako.
— Ale ir tu, draugė, sy

kiu su manim kiaules ga
nei ir visi ganė.

i— Tiesa, ganiau aš, ganė 
kiti, bet daugumas atganę

• kiaules ėjo mokslus, moki-
■ I nausi ir aš kiek mano jiegos
■ Į leido, ir dar dabar mokinuo- 
si; o tu pasmerkei visus mo-

• | kslus ir užsispyręs rėki kad 
h tau bloga, užtai reikią vis

ką sulygint ir įvest bolše-
i vizmą.
i — Matai, drauge, tu vis 

eini prieš darbininkus.
s — Ąš visada einu už dar

bininkus ir prieš tokius ne- 
I dakepėlius kaip tu kurie ei- 
‘ na pas tokius pat nedake- 

pėlius Pilviškių spirito gert.
— Kad tu, drauge, žino-

■ tom koks jis gardus tai ir 
pats eitum. Tas kas jį at-

■ vežė draugui Staniunui sakė 
J kad jau tuoj Lietuvoj bus

nuvergta buožių valdžia ir 
į bus sovietai, tai dabar mes 
i turėsim balių ir pasveikin- 
sim savo draugus kovotojus.

— Aš neturiu* laiko daug 
su tavim kalbėt, bet pasaky
siu ką žinau.

— Na o ką, drauge.
i— Aną dieną man teta pa

sakojo kad ji buvo pasida
rius sau spirito Kalėdoms.

— Matai, lar aš neskiau 
kad ji tamsi boba?

— Paskui, sako, padėjo į 
skiepą, užrakino, ir netyčia 
prasitarę kitai bobelei, o ta 
pranešė Vingirienei. Vingi
rienės burdingieriai, sako, 
tą jos skiepą išvogė ir jau 
kelintą diena su draugais 
balius kelia, o giriasi kad 
tas spiritas iš Pilviškių at
gabentas. Tai tavo drau-

Lietuvos Šauliai ir Kaip
Z-1 Jie Veikla

(Jonas šunlflkei'ls,"Iš Argenti
nos, prisiuntė sekantį savo bro- 

1 lio Lietuvos šaulių organizato
riaus laišką:)

Brangus Broliuk! ‘.^..Pali
kau savo mokyklą ir. numylėtą 
Panemunę, 
dainiuose, 
koks yra 
nors jis ir 
munės (apie 60 varstų): tai la
bai sulenkėjęs. Kur tik neisi 
visur dvokia Lenkų gaivalas.

Aš, kaip jau rašiau pirmiau, 
esu [šaulys pilnoj to žodžio pra
smėj, tat ir apsistojau čionai 
sėti tautinę idėją, rinkti ištiki
mus piliečius, tverti šaulių bū
rius, stiprinti jų dvasią ir pri
rengti juos partizaniškai ir at
virai kovai su. Lenkais. Turiu 
jau 10 burių, kuriuose yra apie 
300 žmonių, jie skuboms eina 
karės mokslą. Taip šiandien i 
esu jau nebe mokytojas, bet Ke- 
dainių Skyriaus šaulių vadas. L 
Pirmiau kovojau tiktai tiesos 
žodžiu, o dabar ir ginklu1 ranko- j 
je, ktlrio neišleisiu kol priešas 
mindžios musų tėvų krauju ap
laistytą žemę.

Brangusai! gal neaiškus tau h ■ -• Aa'-' i j

šaulių siekiai ir jie patįs; gal' susitikt
manai kad šauliai yra kareiviai. I į. 
Ne. f........................ ...

I pasišventę ginti nepriklausomy-1 įaį ?
Mes- iš valdžios nieko ne- 

. Kovojame savo šo- 
savo šautuvais, savo

Ot Gadyne — Lengva 
Tapt Milijonierium

Nedykai Amerikos Lietuviai 
bolševikėliai garbina Rusiją — 
juk sugryžuš iš čia į tą kraštą 
tuoj sutveri sau rojų.

Niekas yra Vokiškos markės 
ar Lietuviškai auksinai, ar po
niškos markės prieš sovietų rirb-. 
liųš. Už Amerikos dolarį gau
ni apie 300 'Vokiškų markių, 
apie 3,000 Lenkiškų markių, bet I 
už dolarį gauni net 60,000 so
vietų rublių. Už šimtą dolarių, 
nuvažiavęs į sovietų Rusiją, 
žmogus pasidarai net Rockefel- 
l'erio arba buvusio caro draugu: 
turi net šešis milijonus rublių! 
O juk niekas nevažiuoja su šim
tu dolarių (— vis vežasi po ke
lis, kiti net tūkstantėlį turi, o 
už tūkstantį dolarių žmogus tu-, 
ri net 60,000,000 rublių!

Dabar pradėta Siųsti pinigus 
į Rusiją — tokį kursą padavė 
Baltic-American Linija.

Taigi išeina kad Rusijos ko
munizmas vienai ką gero duoda 
— tai užtektinai pinigų. Vie
nas Amerikietis pastarose die- ' 
nose gavo nuo Rusijos darbinin
ko laišką, kuriame žmogus gi
riasi: “Pereitą mokesnio dieną 
as gavau 132,500 rublių už dvie-^j^ ir įn^ęS 'Draugijos kąson! drabužiais, savo viskuo. Mums
jų savaičių darbą”. Prie 
ta suma reikštų $66,000, 
met rublis buvo vertas 52 

Protestuotojas. |į-_ Bet dabar tų pinigų

1 jimo sveikatos; o Tautos laisvė
1 nuo augštai pasiekusio apšvie

tos laipsnio. Tam tikslui Ame-
. rikoje yra sutvertas Komitetas 

Lietuvos Universiteto rėmimui 
iš sekančių asmenų: Dr. A. L. 
Graičunas, prez.; Dr. A. MonJt- 
vidas, sekr.; Dr. Jok. Kulis, ižd.

'.Tas komitetas vadovaujasi įs
tatais Augštųjų Mokslų Dr-jos. 
Ir štai, “Skirsnis II: Draugijos 

, nariai: '
Tikrieji nariai,
Garbės nariai,
Amžinieji nariai, 
Nariai labdariai ir 

e Nariai šelpėjai. 
“!) Tikruoju Draugijos nariu bę. 

gali būti kiekvienas pilnateisis gauname, 
pilietis, baigęs augštuošius mo- Įvjniąis, s

IR MARTYNAS TETOS 
“MUNŠAINĖS” RAGAVO

— Alo, vąše visokoblaga- 
rodije, drauge!

— O, sveikas-gyvas, Mar
tynai, kaip tu čia dabar ma
ne užsveikini: jau kibą ža
di gryžt j Rusiją?

— Ba tu, drauge, vis už
silaikai kai koks buržujus 
ir pro mane praėjai net ne
pažiūrėjęs. Tai aš mislinu 
kad tave reik pasveikint kai 
buržujų.

— Tai ištikro aš pro tave 
praėjau?

— Nuja, drauge; paskui 
Į aš turėjau apibėgt aplink ir 
I vėl sutikęs pasveikint.
1 — Jei bučiau matęs nebu- 

. Štai įsiskai
čiau eidamas vyčių “protes
tą” prieš “Dirvą” ir nema
čiau kad tu ateini. Bet ko 

Įtu išpirmo sykio negalėjai 
mane sulaikyt?

Į — Ba, drauge, misliau kad 
l tu tyčia skaitai ir nenori su 

..._ ______ Ale kibą
... .... . Jau, drauge, prie vyčių pri-

šauliai yra civiliai žmonės i sirašei kad tą laikraštį' skai-

caro 
kuo-, 
cen- 
var- 

giai užtenka dviejų savaičių pra
gyvenimui — įtik juodai duo
nai ir zupei, be jokios mėsos.

__ .Blogiausias dalykas kad p^r- 
apielin- h'ažiuojantiems iš Amerikos so- 

■ '• vietų komisarai ant rubežiaus
- . ' š Lenkus už Padaro lygybę” — atima bran-

’ _2‘ - gumynus'ir pinigus, leidžia tu- , 
Surinkimas' buvo’ istoriš- rėti ,tflc maž» dale1^

stovo 
tas p) 
aplinl 
kia vėi 
laikyt:
kis su 
sekant 
30 d,] 
ke.

Suvž 
me, dą 
tą, kas 
ne, vie 
ku vėl 
rios re 
Lietuvi 
ar org 
siejimo 

Kaip 
dėtis ie 
Lenkai 
šiaurės 
siško n 
tinimo 
sime pr 
kioja ir 
imtas I 
musų m 
dėtis pc 
gyn — 
apie tai 
svarstyti 
greičiau 
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i — Tai jar tik vyčiu būda
mas gali tą skaityt?

— Mat, drauge, tokius 
šlamštus tik del vyčių lei
džia.

— Tu neskaitai ir nežinai 
kas kur dedasi: aš visus ma
tau ir man taip sakant vis
kas atvira iš visų pusių.

— Pala, pala, drauge, taip 
dabar sakai, ale nejutus pa
virsi į vytį, tik skaityk to
kius laikraščius.

■ — O kur tu, Martynai, 
dabar eini ? I _

— Einu pas Vingirus, antlgas Staniunas išvogė,
užbaigtuvių. — Aš tau netikiu, 'drauge,

— Kokių užbaigtuvių: juk ba tu visada darbininkus
rugiapjūtės nebuvo. šmeiži. Mes nutarsim prieš

— Nesupranti tu manęs, tokią tavo melagystę para- 
drauge. Jeigu nori eik sy- šyt į “Laisvę” protestą.
kiu tai žinosi ir dar pats — Taip man,teta pasako- 
gausi. jo: jai iš skiepo išvogė spi-

— Ko taip, Martynai? ritą, o vienas iš Vingirienės
— Ugi draugas Staniunas burdingierių jai apie tai pa

ką pas, juos gyvena’aną sy- sisakė.
ki susiėjo su vienu pažįsta- — Gerai, drauge, -aš eisiu 
mu atvažiavusiu iš Pilviškių i ištirt. Staniunas yra kuo- 
— tas jam atvežė kelias bon-. pelės pirmininkas.,

nemažiau kai-p 100 auksinų me- pasaulyje tiktai viena yra bran- 
tinio mokesnio. gu — Lietuvos nepriklausomy-
' “2) Garbės nariais gali būti Ibė. Dėlto dedame amt Tėvynės 
renkami tik asmenįs ypatingai Į aukuro visą savo turtą, ir rei- 
užsipelnę Draugijai savo dar-.halui esant, gyvybę.
bais. I Mums nebąisu yra: keliais dię-

,“3) ‘ Amžinųjų narių vardą nas nevalgyti, nustoti sveika- 
gauna asmenys paaukoję Drau-'t°s ar padėti gaivą. Musų drąu- 

■■ ■ “ " ‘ ------- ‘ gai mažai stovi su kareiviais ap
kasuose, jie eina į priešų užpa
kalį, ten išpasalų užpuola, su
sprogdina tiltus, kelius ir tt. 
Ir priešai neima musų į nelais
vę, bet sušaudo ar subado. Jau 
žuvo keletas... . Bet jų pralie
tas kraujas dar daugiau į musų 
eiles pašaukė. Ir aš į mokyklą 
gryšiu 

’kardas 
nes.

BOSTON; MASS.
istas prieš Lenkus. Lap

kričio 13. d. Bostono rr ___
kės Lietuviai surengė didelį pro-1 
testo mitingą prieš_ ___  —.
jų žiaurumus Lietuvos kraštuo-

koje Fanueil salėje. Pirminin
kavo A. Ivaškevičius. 

Mitingi kalbėjo Lietuviai ir Pittsburgiečiui. —- Tilps še
keli žymus svetimtaučiai. Se- kančiąme num. Ačiū. i šiai piliečiai įmokėję Draugijos
kančiai paeiliui-kalbėjo: M. Ve- Meškučių Vaikui. — Sunau-lkason nemažiau kaip 20 auksi
nis, studentas N. Rastenis, Wm. dosime ateinančiame num. Pa- nu metinio mokesnio.” ,
J. Sanders, B. Ajauskas, Adv. I rašykit daugiau. Į Na, Amerikiečiai, pasirodyki-

Dovydui. — Trupinėliai geri, me kad męs pilnai pribrendę. 
_ _ __________ _ _______ i” Jei laikas leidžia daugiau ką pa-1 Kaipo penkta dalisNvisos Lietu- 

konservatoriją._______________ redaktorius V. J. įšliakys, kon- rašinėkit. I yos piliečių, mes turime prisiim-
Mandma’kad iš šio vakaro ii-' gresmanas Gallivan, miešto kon- P. Mikolainiui. — Straipsnelį I ti priedermę savo Tėvynei pa

ko rengėjams gerokai pelno.|sulis J. Watson, atstovas Stone,'sunaudosime. Ačiū. (gelbėti.

lyvavo programe ir garsioji mu- J. Sanders, B. Ajauskas, Adv. I 
sų pianistė Emilė Tataroniutė. F. Kalinauskas, Dr. Landžius, 
ši musų artistė lanko muzikos | Adv. Kavaliauskas, “Sandaros” i

RED. ATSAKYMAI

gijai nemažiau kaip 25,000 auk
sinų.

“4) Narių labdarių vardas su
teikiama asmenims paaukoju
siems Draugijai nemažiau kaip 
5,000 auksinų.
• “5) Nariais šelpėjais gali bū
ti visi pilnamečiai ir pilnatei-

— Aš tau netikiu, 'drauge,

šmeiži. Mes nutarsim prieš

tiktai tada kai priešo 
sutrupės į musų krutU

Antanas šumakeris.

• Tas kurs neturi Lietuvos bo- 
no neturi nei balso Lietuvos rei-

1 kaluose.

[f
Jau Tuoj Kalėdos -- Pasirūpinkit apie Dovanas!

COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų

Antano Kvedaro Marės Karužiutės
Brooklyn o Kvarteto

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai
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Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

t s-rrrrrtMca & žrrrri i o i rrrrn
!*► oĮZALEDOS jau visai arti — pradekit rūpintis ųpie Dovanas kokias reikės 

duoti savo Draugams ar Giminėms gyvenantiems čia Amerikoje ir ką 
“DIRVOS” KRAUTUVE” yra šaltinis visokių Dovanų 
įsirašykite “DIRVOS” Knygyno ir Columbia Grafofo-

pasiųsti į Lietuvą.
kiekvienam — tik išsirašykite “DIRVOS” Knygyno ir Columbia Grafofo- 
rų Katalogus. Tinkamiausia į Lietuvą pasiųsti dovana yra Knygos ir Laik
raštis “DIRVA”. Taip pat tokia dovana tinka ir Amerikoje turintiems in
teligentiškiems Daugams ar Draugėms. Išrašydami Dovanų “Dirvą” prieš 
galą šių metų, prie to gausit patįs sau Dovanų knygą (žiur. p. i), arba 
galit ir tą knygą padovanoti jeigu patįs jau turit.

“DIRVOS” Krautuvė užlaiko didžiausią įkyrių Amerikoje COLUMBIA 
Lietuviškų Dainų, ir Šokių Muzikos Rekordų. , Šiose dienose gavome daug 
visai naujų ir negirdėtų Lietuviškų Dainų ir Dialogų bei šiaip Muzikos Re
kordų — reikalaukit Rekordų Katalogo ir pasirinkit iš jo SAU Kalėdoms 
puikiausių Rekordų. Užsakymus gavę tuoj išpildom ir prisiunčiam po nu
rodytu adresu be sutrukime. Tik vienas mėnuo iki Kalėdų liko, skubinkit 
su užsakymais, kad nekuriu nepritruktų ir skubumui užėjus nesuvėlintų.
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“Dirvos” Krautuve
7907 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, O,

1922 MET V 
“DIRVOS” KNYGYNO 

KATALOGAS
^Šis Katalogas visokių nuo anksty
viausių iki paskiausių laikų Ameriko
je išleistų knygų, ir visų knygų kokių 
buvo galima gauti išleistų. Lietuvoje, 
bus naudingas kiekvienam užintere- 
šuotam įvairiausiuose spausdiniuose, 
nuo paprastų pasakų iki moksliškų ra
štų, taipgi muzika-gaidomis ir bažny
tinėmis knygomis.

Kaip privatinis žmogus taip ir drau
gijų veikėjai, chorų mokytojai, moky
klų vedėjai ir surišti su kitokiais daly
kais privalo tuoj šį katalogą įsigyti. 
Šiuomi tarpu Katalogas bus siunčia
mas dykai, vėliau gal reikės už per
siuntimą pačiam apmokėti. Katalo
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at
spausdintas ir parankus turėti.

Dykai ant. Pareikalavimo

t

Bolševikų Pa 
Washington 

ferencij 
savo užrube; 

^sterį čičeriną 
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šalims, buvo 
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Nuo Redakcijos
DEL.E1 NAUJO SUVAŽIAVIMO

□Lietuva. Ir tą “madą”, vyru- o 
čiai, pameskit — ne tik Qeve- 
landiečiai bet ir visoje Ameri- į 
koje. Nežinodami ko griebtis I 
savo kelionėmis ant ypatų irgi 
nieko nepešit. Būdami dorais 
katalikais nuo niekeno nenuken- 
tėsit. -

KANDIDAS
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas

Irų susirinkime — tau duos iš- 
----- Į reikėt nuomonę. Bet tas reiš

kia kad ir be (tavo balso galima 
apsieiti ir jis ten nereikalingas, 
lygiai ir tavo “svetysta” tenai 
yra neprašyta. Daug kas gali 
ateit ir dalyvaut susirinkime, jei 
ten neina kokie slapti;. grynai 
tos draugijos tarimai, ir sėdėk- 

Tokią “garbę” tepalikta ir Cle
veland© vyčių 25 kuopos ir L. 
R. K. Rėmėjų 7 skyriaus at
stovams, bet už tokį paaiškini
mą vyčiai dar protestuoja....

Kad buvo barniai ir ginčai už 
^visišką tų dviejų kuopų atsto- 

Į Anglija, Suvienytos Valstijos* ir !V,J Sąryšio išmetimą — itai 
(kitos valstybės konferencijoje .faktas ir kam dar vyčiai "pro- 
esančios norės ką įvesti užstoji- testais” nori sau tokį pažemini-

o a
■•matote ant pirmo 

■ puslapio Lietuvos At
stovo k čfornecKjo išdėsty
tas priežaSti ir dabartines, 
aplinkybes delei kurių rei
kia vėl Amerikos Lietuviams 
laikyti suvažiavimas — to- 
kis suvažiavimas šaukiama 
sekančioj seredoj, lapkričio 
30 d., porai dienų, New Yor-i 
ke.

Suvažiavimų daug turėjo
me, daug juose visko pritar
ta, kas padaryta gero, kas 
ne, vienok pu bėgančiu lai
ku vėl išstoja priežastjs ku
rios reikalauja Amerikiečių 
Lietuvių veikėjų, kolonijų 
ar organizacijų atstovų su
siėjimo pasitarti.

Kaip žinome, Vilniaus pa
dėtis iš blogos eina prastyn, 
Lenkai kasdien tenai darosi 
žiauresni ir rengiasi prie vi- 
Si’škn miiaii snetinAR rvrfcnaa-l 
vinimo (jeigu mes nesireng- ' 

• sime prie atsiėmimo)» perse
kioja ir terorizuoja kitas už
imtas Lietuvos dalis. Šitų 
musų nelaimingų žemių pa
dėtis po Lenkais eina blo
gyn — reikia suvažiuoti ir! 
apie tai tartis — galvoti iri 
svarstyti kaip lengviau ir . ... o . .
greičiau padarius falą Len- patar,amą balsą teme s^^e- 
kų okupacijai Lietuvoje, jų T,ir . . . ..
ponavimui musu sostinėm. L Jei..pp dldehų glnčų,lšmest.1 13

valdovai, jokiose aplinkybėse, 1 
nesiskaitys su nutarimais Wa- 1 
shingtono konferencijos apie nu- ' 
siginklavimą ir taiką. Rusija, ■ 
toliau čičerinas sako, jausis lai- 1 
sva imtis tokių ir visokių žygių 
reikalingų nedaleidimui įvykini- 
mo konferencijoj. padarytų nu
tarimų.

j Tik nežinia ant kiek sovietų 
valdžia galėtų tam' kelią pasto
ti, būdama tokiame suirusiame 
padėjime kad net turėjo nusi-| 
leisti Lenkams. Jeigu Japonija,!

mui kelio 'bolševizmo skleidimui 
kitose šalyse, vargu sovietų gal-' 
vos {stengs tam pasipriešinti.

Vyčių “Protestas”
.-n rr . ,r. . . i Cleveland© vyčiai “Dar-ko” N.

5^0 pagamino “protestą” prieš
“Dirvą”, kam ji kibinanti Tau
tos Fondą, ir tame “proteste”
jie nori užsigint kad Cleveland© 
Katalikiškų Draugijų Sąryšis jų 
iš to sąryšio neišmetė, tik užtik- 

| rina kad Sąryšyje buvo • įneši- 
)mas (ir priimtas) “paliuosuoti” 
juos nuo mokesnių ir duoti tik

mą uždengti? Kam gi meluo- 
tis katalikų akyse kad taip ne
buvo daryta ir kad, po “paliuo- 
savimo” nuo mokesnių, del šven
tos ramybės, suteikta teisė vy
čiams į Sąryšio susirinkimus 
lankytis.

Vienas to “protesto” punkte- 
lis skamba taip: "Kadangi ‘Djr- 
va’ duoda vietos savo skiltyse 
rašinėti Dargvainiui, kuris tan
kiai paliečia Taultos Fondą, nie
kindamas katalikus” —

Seniau būdavo kunigai turėjo1 
madą skelbt, jei kas juos ypa- 
tiškai paliečia — tai jau griau
na tikėjimį. Tokį obalsį prisi
ėmė ir vyčiai: kas' žodį prieš 

.Tautos Fondą ar, prieš j Uos —

Tyro Oro Reikalingumas 
Sveikatai

(Iš Foreign Language Inf. Service) 
Kuomet ineini į ąavo kamba

rį ir randi prastą, blogą ir at
siduodantį orą, atidaryk langus 
plačiai iv įleisk užtektinai švie
žio oro iš lauko. Atidaryki ir 
duris idant oras galėtų liuosaį 
ineiti.

Pavirsk į šviežio oro vaiką. 
Geriau priprast prie šviežio oro 
negu pasilikti beveik negyvas 
šiltnamio ligpnis.

Bandyk kiek galima vengti 
burius žmonių, uždarytuose ir 
blogai išvėdintuose kambariuo
se, nes esi pavojuje pagauti li
gą nuo kitų žmonių.

Nevažiuok prikimštame gatve- 
karyje, kuomet netoli turi eiti. 
Vaikščiok.

Vaikščiok visą mylią atvira
me ore du sykiu ant dienos. Jau
sies dešimts metų jaunesniu; jei 
netiki tam — pabandyk, matysi.

Laikyk miegamojo kambario 
langus plačiai atdarus, dieną ir 
naktį, net ir žiepios laike. Nie
kuomet negali gauti perdaug 

' šviežio oro.

vo

tarp knygų ir tragedijų jaučiasi kai namie 
esąs; jis buvo parašęs tragedija, tik publi
ka ji iššvilpe; paraše taip gi ir knyga, ku
rios niekas nemate, tik knygyno lentynos 
ir aš, nes jis man dovanojo viena savo kny
ga.”

“Didelis žmogus!” Nusistebėjo Kan
didas. “Tikrai, jis yra kitas Panglosas!”

Atsikreipdamas i ta mokslo vyra, Kan
didas pratarė:

“Pone, be bejones tamsta manai, kad 
visa šiame doriniame ir kūniniame pasauly
je yra goresniajam tikslui ir kad niekas 
negali būti kitaip, ne kaip yra?”

“Kas, ar aš?” Atsake mokslo vyras. 
“Aš nieko apie 'tai nežinau. Aš susekiau, 
kad niekas man nesiseka; kad niekas neži
no, kur yra jo tikroji vieta, nei koki turi 
būti jo padėtis, nei ka jis turi daryti, ar ko 
nedaryti; ir kad, išskyrus vakariene, kuri 
visados yra linksma, ir visados atrodo su
tartina, visas kitas laikas yra praleidžia
mas neatleistinuose ir nemandagiuose gin
čuose. Janseniečiai prieš Moliniečius, Par- 
liamentas prieš Bažnyčia, mokslo vyrai 
prieš mokslo vyrus, paleistuves prieš palei
stuves, piniguočiai prieš šiaip žmones, žmo
nos prieš vyrus, gimines prieš gimines — 
visur, visur yra amžinasai karas!”

“Aš ir blogesniu dalyku mačiau”, at
sake Candidas. “Bet išminties vyras, kuri 
ištikro nelaime patiko ir jis pateko kartu
vėms, mokė mane, kad visa yra stebuklin
gai gerai sutvarkyta; visa gi kita — tai tik 
šešėlis ant dailaus paveikslo.”

“Tamstos pakartasai draugas tyčiojosi 
iš pasaulio”, isisprau'de Martynas, 
šešėliai yra ne šešėliai, bet baisaus 
taškai.”

“Ne, tik žmones padaro tuos 
taškus”, ątkirto Kandidas, “ir jie negali ap
sieiti be purvo.”

“Tad ne ju ir kalte tame”, pridėjo Mar
tynas.

“Daugelis lošėju, negalėjusiu nieko su
prasti iš tu kalbu, gere, gi Martynas pilo- 
sopavo su mokslo vyru. Kandidas tuo tar
pu pasakojo poniai savo kelionu atsitiki
mus.

Po vakarienes Markiziene nusivedė 
Kandida i savo buduarą ir pasodino ji ant 
sopos.

“Gerai!” Pratarė jinai int ji. “Tad 
vadinasi tamsta labai myli panaite Kune- 
gunda Tunder-ten-Tronkaite?'”

“Taip, ponia, labai”, atsake Kandidas.
Markiziene, meiliai šypsodama, vėl sa

ke jam:
“Tamšta atsakei man, kaip jaunikaitis 

iš Vestpalijos. Prancas butu pasakęs: 
‘Taip, teisybe, aš mylėjau panaite Kune- 
gunda, bet dabar, pamatęs tave, dailioji po
nia, aš manau, kad jos jau nebemyliu’.”

“Deja! ponia”, ątsake Kandidas. “Aš 
atsakysiu tamtai taip, kaip tik tamstk nori.”

“Tamstos meile panaitei Kunegundos”, 
kalbėjo toliau Markiziene, “prasidėjo nuo 
to, kaip pakelei jos nosine skepetaite. Aš 
noriu, kad tamsta pakeltum nuo žemes ma
no pančiakos raikšteli”. <

“Visa savo širdžia”, atsake Kandidas, 
Ir pakele ponios pančiakos raikšteli.

“Bet aš noriu, kad tamsta* ir užmau
tum man ji ant kojos”, tarė ponia.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
“Baroniene Tunder-ten-Tronkiene bu- 

daug mandagesne”, pastebėjo Kandidas.
Tuo tarpu kunigas pašnabždėjo Marki-

zienei i ausi, ji truputi kilsterėjus,' pasvei
kino Kandida su maloniu šypterejimu, gi 
Martynui tik galva truputi linkterėjo; ji 
padavė Kandidui kede ir kortu kalade. 
Kandidas dviem padalinimais prakišo pen
kiasdešimts tūkstančiu franku. Po to jis 
sočiai pavakarieniavo, ir visi stebėjosi, kad 
jis, tiek daug pralošęs, nei kiek nebuvo nu
siminęs. Tarnai savo tarnu kalba kalbėjo
si tarpusavy:

“TSi bent Anglas Lordas čia yra ši va- 
kara.”

Vakariene praėjo kaip ir daugelis va
karienių Parise, tylumoje, po kuria iškil
davo užimąs nesuprantamu balsu; paskui 
buvo maloniu komplimentu, melagysčių, ne
tikusio protavimo, šiek tiek politikos ir 
daug blogu kalbu; svečiai taip gi ir apie 
knygas kalbėjo.

“Ar matėt”, klausė kunigas Perigor- 
das, “teologijos daktaro Sieur Gaušato ro
mansą?”

“Taip”, atsake vienas svečiu, “bet aš 
negalėjau perskaityti jo iki galui. Mes tu
rime daug kvailu raštu, bet^nera kvailesnes 
knygos už ‘Gaušata, Teologijos Da’ktara’.* 
Man taip jau įkyrėjo visokios kvailos kny- ■ 
gos, kad aš leidausi lošti kortomis faro.”

“O kaip apie Melanges, Arkidiakono 
Trubleto’* ka apie ji manote?” klausė Ku- ■ 
nigas.

“Ak!” atsake Markiziene Parogniene, 
“nuobpdus žmogpalaikis! Kokiu susiinte- 

i'resavimu jis kartoja tai, ka visas pasaulis 
' senai jau žino! Kaip rimtai jisai disku-. 
’ suoja tokius dalykus, apie kuriuos; nerei

kėtų nei suminėti. Kaip, nebūdamas juok
darys, jis kitu juokus pasisavinai' Kaip jis 

- sugadina yijsa, ka pasivagia! Kaip jis man 
nepatinka! Bet jis daugiau jau manes hė- 
bekvaršins -- užtenka perskaityti tiktai ke
letą Arkidiakono knygos puslapiu!”

Prie stalo buvo dar ir kitas protingas, 
gerai išauklėtas žmogus, —.jis ir gi prita- 
rę^Markizienei. Po to jie kalbėjo apie tra
gedijas; ponia paklausė, delko esama- to
kiu tragedijų, kurias kartais galima sta
tyti scenoje, bet negalima esą skaityti. Pro- 
tingasai žmogus labai gudriai išaiškino, 
kaip raštas kartais gali būti indomus, bet 
neturiningas; keliais žodžiais jis prirode', 
kad neužtenka įvesdinti tragedijon viena ar 
kita tokiu situacijų, kokios užeinama .ro
mansuose ir kokios visados suvedžioja žiū
rovą, bet kad reikia dar būti nauja nesant 
keistu, tankiai prakilniu ir visados natūra
liu, rąikia pažinti žmonių širdys, ir liepti 
joms kalbėti; reikia būti (didžiu poetu ir 
neleisti lošėjui scenoje apsireikšti poetu; 
reikia gerai žinoti kalba — vartoti ja ty
riausiai, armoningai, /be rytmo, kad nenu- 
sijpninus įspūdžio.

, “Ir kas”, pridėjo jisai, “nesilaiko visu 
tu taisyklių, rods gali pastatyti scenoje 
viena ar dvi tragedijas, kurioms teatre pu
blika paplos, bet jis niekados nebus pri- 
skaitytas prie gerųjų rašytoju. Labąi ne
daug tėra geru tragedijų; vienos ju yra tik 
idiles dialoguose, gerai parašytos ir suei
liuotos ; kitos — tai tik politines diskusijos, 
užliūliuojančios miegan, arba nugasdinan- 

į čios nuo teatro publika; kitos vėl — velnio- 
. niški barbaru styliaus sapnai, nenuoseklus, 
i su ilgomis giesmėmis i dievus, nesą jie ne- 
' žino kaip reikią prakalbėti i žmones^ su 
’ melagingais ūbaisiais, didžiais pasigyri- 
į mais!”

Kandidas atsidėjęs klausė diskusijų is 
suprato didele kalbėtojo idėja. Markiziene 
gi buvo pasirūpinusi pasodinti ji sale sa
ves, — tad jis, pasile’nkes prie jos, pradry- 
so užklausti, kas tas vyras, kurs taip gerai 
kalbėjo.

“Jis yra mokslo vyras”, atsake ponia, 
“jis čia ateina ne lošimui, bet šiaip sau pa
vakarieniautu; kunigas ji čia atveda. Jis

JŪRIŲ BANGUŽĖS
Negalima iškęsti neatsiliepus 

į A. B. 
Ruožus“ 
44. Jis 
būdą su 
damas jog moterų neramus bū
das, lyg tos vilnįs, daužosi, dūk
sta be paliovos, lyg norėdamos 
ką tai užkovoti, ar atkeršyti.

Toliaus sako kad jos to viešai* 
nenori parodyti, o per tai pasau
lis, ar geriaus sakant vyrai, ne
turi progos to jų tikrojo budo 
patirti, kuriuomi matomai Ban- 
gų autorius labai užinteresuotąs.

Na, žinoma, aš čia nemėgin
siu atsakyti už visas moteris, 
nes nei neJturiu tiesos, kadangi 
tą ir pats A. B. Strimaitis pri- 

I pažino — jog sunku butų rasti 
pasaulyje du žmones kurie vi
siškai visame kame matytų ir lilClUUllipi { U1CVU) 'VlCllOO I a a 7

juodas ir mielaširdingas, gi ki-isuPras^ dalykus. vienodai. Ir 
tas raudonas ir žiaurus, bet jie I labai tankiai galima patėmyti 
tiki ibe kada natis numiršta iiel10^ kas v*enam gražu, prakilnu, 

kitam tas išrodo nieku.
Kad moterįs1 nesistengia vesti 

laikraščiuose atskirų nuo vyrų 
špaltų, arba nekuria sau žurna- 
lų kuriuose tilptų raštai su nu
rodymais vien tik kaip puošti 
save, ir namus, arba kaip ge
riaus bulves nuskusti ąr iššveis
ti grindis, — tai gal jos jaučia
si esančios lygiais žmonėmis su 

■ vyras ir nereikalauja tverti at- 
įskirų viešpatysčių, nes jau pa
saulis veik priėjo prie to kad 

| kaip viena lytis taip ir kita at
likinėja tuos pačius darbus. Vy
rai nekurie atlikinėja sunkesnius 
darbus del 'to kad pati gamta 
yra paliuosavus juos nuo moti
niškų pareigų.

Moterįs taipgi žino kad vyrai 
nori būti pasauliu vadovais ir 
pasididžiuoti nuveiktais darbais. 
O jeigu nebūtų prieš ką pasi
džiaugti — tai kaip tada bu
tų ?.... Taipgi moterįs gerai 
žino ir Itą, pakol vyras mažiau 
moterį pažįstą patol jis daugiau 
ja indomauja ir ji jam išrodo 
ideališkesne ir patraukiamesne. 
Tas jau taip nuo amžių inaugęs 
dalykas kad dar ims ilgas lai
kas pakol kitaip į vienas kitą 
tĮ.___  žinoma, yra išėmimai
pas intelektualius žmones' kurie 
vienas antrą nuodugniai pažinę 
moka guodoti. Bet dar labai 
mažai taip yra: tai daro ne iš 
širdies, o vien del formų, į ku
rias jie dabar yra save įsidėję.

Kaslink moterų‘neramaus bu
do: jos yra tada neramios pakol 
neturi ką tokio su prisirišimu 
mylėti, žinoma, stipriausi mei
lė yra priešingai lyčiai; paskui 
vaikai, baigiant ant kitokių gy- 
vynų: šunų, kačių,. beždžionių, 
papūgų, kanarkų ir gėlių. Ji 
turi ką nors mylėti. O tas vis
kas daug priguli nuo gyvenimo 
aplinkybių: kartais jos jai tą 
suteikia, o kartais atima. O kad 
moteris dabar tokia yra, tai pa
kol ,kas dar jos greitai 
nepadarys. Ji bus su 
somis klaidomis..

Jūrių

ponavimui musų sostinėje L Jei..pp glnCų ismes“ I3iia.uros '°"0? ar-^ea Juos ~ į Rmaiiffimni musu žmnrin Sąryšio, pagaliaus nutarta pa-j tai jau niekina katalikus ir ti- įsmaugimui musų žmonių.
Vienok galima spėti, kon

ferencija išeis maža: nespės 
suvažiuoti daug atstovų, nes
staigu šaukiama, kolonijos ka^n8as. toje draugijoje.

« . ■ - Untoviomo nnlon rronoi vrii

liuosuoti” j’uos nuo mokesnių, kėjimą.
tai reiškia kad tas “paliuosuo- Vyčiai gali būti tikri j'ogei
jamas” sykiu jau lieka ----1 l“T'i—” s —■ —:-x

Patariamą balsą gausi 
esi svečias kokiame savonespės parinkti atstovų, dar 

del to kad musų žmonės va
dovaujasi upu. Jeigu Vii-Į 
nius butų tik dabar užimtas 
konferencijos kvietimas bu
tų entuziastiškai priimtas ir 
suvažiuotų jon daugiau žmo
nių.

Konferencija dar apima 
keletą klausimų, ,tarp.e tų palikti sayo sunui žmogus taip j 
jau iš seniau pradėtą buvu-1 vadinamų Suks, vienos iš gen- 
sio Atstovo J. Vileišio pilie- |čių Kenya Kolonijoj, Britiškoj 
čių surašymą ir kt. |Rytų Afrikoj, 'kur, kaip žinios

Kurie griovė Piliečių Są- Į skelbia, tos kolonijos gyvento- 
jungą tik del to kad ji ne-!jai pradėjo reikalauti sau lygių 
buvo po “federacijos” glo-i teisių su baltaisiais atėjūnais”, 
ba ir nemokėjo pinigus į l rašo mums prisiųstas buletinas 
“tautos forfdą” dabar turės Į iš Washington, D. C., National 
gailėtis UŽ tuos savo grie- Geographic Society raštinės; 
kus. “Tautos fondas” ar jo “Nesiskaito moteriška Šukų 
skyriai kolonijose neduoda moterims turėti ant galvos nors 
atstovams pinigų kelionei į I kiek plaukų, bet didėjantis pun- 

' tokius svarbius suvažiavi- Į das plaukų pereina nuo tėvo su- 
mus, nors čia skaitosi gry- nui ir taip toliau ir vis pinama 
nai “politiška akcija” ir del j į didelę bizą, kuriame sūnūs ga- 
Lietuvos gerovės. Jeigu ko-iii'sudėti, visas savo brangeny- 
lonijose butų buvę pasek-Įbes, kaip tai pasigražinimus ir 
mingai įkurti Piliečių Są- uostomąja tabdką. šitokis už- 

Įj. jungos skyriai jie butų .lyg dangalas galvai yra vienatinis 
kokie Šaltiniai tikrai politiš-1 ką vyrai skaito reikalingu.
kai akcijai: jie duotų pini-, “Suksai priguli prie Nilotiš- 
gUS kolonijų atstovams kon-1 kog rasių grupės, kuri yra tik- 
ferencijoms lankyti. ^aj skyrius gana žingeidžių žmo-.

Konferencijų svarba čia njų rasės esąs tos naujos, Dide- 
Arnerikoj mums yra ta kaip sgs Britanijos kolonijoje., Te- 

, Lietuvoje Seimas j bet ka- naj randame Swahilius, arba pa- 
dangi čia nėra galima ir nė- juri0 žmones, maišytos rasės su
ra reikalo palaikyti nuolatl- i aidariusios iš Arabų kurie pra- 
nę-periodišką konferenciją, si veržė į tą kraštą su negrų 
tokios konferencijos pagal gentėmis, taipgi Somalius ir 
laiko svarbos visada turėtų Gaį]us. Tenai taipgi yra Ban- 
buti su atsidavimu atlaiko-Lu_ kalbančių gyventojų, dauge- 
mos ir j jas turėtų suvažiuo-, Įis kurių užsilaiko srityje apie 
ti. veikėjai-atstovai kada tik Kalną Kenya, kuris per ilgus 
Lietuvos Atstovybė matytų | laikus tikėta randąsi pasakiško-

priešnerei-1 “Dirva” nieko neturi nei .
įtikėjimą, nei už tikėjimą, tik 

visur: nenori skaitytis su vyčiais kai- 
pažiu- po su tikėjimu ir kaipo su visa

KENYA- MUZEJUS 
KEISTŲ RASIŲ '

[0 plaukai yra vienas iš bran
giausių palikimų kokį gali

1 liūs ir reikmenis nuo- silpnesnių 
į genčių, už tai gi jie -užkenkė ir 
inet buvo priežastimi sumažėji
mo didelių distri'ktų Britiškoje 
Rytų Afrikoj, šiandien, vienok, 
jie dirba atsakančius darbus iš- 

| dirbdami laukus.
Didžiausia dalis Masai veis

lės dabar gyvena plotuose apie 
Nairobi. Jie turi turbut vieną 
iš aiškiausių religijų -kokia ran
dasi Rytų Afrikos genčių tarpe, 
meldimąsi į du, dievu, vienas

tas raudonas ir žiaurus, bet jie 
tiki jog kada patįs numiršta jie I- 
pranyksta ^kaip pūslės išleistas 
kvapas. Nekuhos iš Bantu vei
slių, tačiau, prisilaiko raganiš- ' 
kūmo ir raganų-daktarų parei- ; 
gra sekti prasižėngėles kad jos 
—nes mat apkaltinta daugiausia 
beveik j^ra senos moterįs — ga
lėtų būti nubaustos mirtimi.

“Gailai, nors jie . dabar yra 
mažos svarbos kaip politiškai 
taip ir ekonomiškai, didžiuojasi i 
savo praeitimi. Jie sakosi ki
tados turėję šventą 'knygai kaip 

I Bibliją )ar Koraną, 'bet 'karvė ją 
suėmė, ir nežinodami kuri tik
rai karvė tai padarė, jie ir da
bar, savo šventraščio j ieškoda
mi, kiekvienai pastipusiai kar
vei perpjauna pilvą apžiūrėti. '

“Vienas iš geriausių Masai ir 
Andogoro genčių ginklų yrą (ai 
vilyčia 'kurią jie užnuodina su 
Acocanthera schimperi,- mažu 
ten augančiu medžiu. Jie vi
rina to medžio šakas ir lapiis iki 
skystimas patampa tirštas ir 
tąsus, paskui padeda jį ant 
vės šmotų kuriose nuodus 
pia augštai medžių šakose 
vaikų, iki kolei prireikia, 
da gyvūnas pašautas tokia už- 
nuodyta striela, jis miršta tuoj įįurį.g 

viena iš seniausių žemių pasau-)Pat ant vietos. Jie tada išpjau- 
lyje. Teodoras Roosevelt, kai- na mėsą apie žaizdos vietą kaip

reikalingu kviesti. j
Kaip šioje konferencijoje 

musų dešinieji žiūrės į Pi
liečių Sąjungą ir kaip arti 
ją norės surišti su “federa
cija” sunku spėti. Tečiau 
nujaučiame iš 'to nieko neiš
eisiant jeigu bus norima Są-ĮVJC ________ ,, ______  ---r__
ju.ng^_ plėsti pirmiau gerb. bedamas apie savo Afrikos me- j greičiausia galima ir numeta 
Vileišio pradėtais pamatais, džiokliu kelione, sakė jog Masai šalin. Likusią mėsą valgo ir 

geria kraują. Tekis mėgimas 
kraujo kaipo dalies maisto yra 
labai paprastu tarp Afrikos vei
slių, nekurios jų net tiesiog pra
pjauna savo gyvulių mėsas ir 
geria kraują arba maišo jį su 
kuo kitu ir valgo. .

“Maišyta veislė žinoma kaipo 
Swahalai, kurie gyvena pakraš
čiuose prie vandenų ir kurių 
galima rasti Zanzibare, turi vie
ną dalyką svarbesnį už kitas 
Kenya gentės — jų kalba yra 
priimta vartojimui Kolonijoje. 
Jeigu kas kalba Swahili kalba 
jis tas sau tokių su kuriais ga
li susikalbėti nuo Natalo iki 
Adeno ir nuo Moipbasa iki Kon
go.”

je ‘Mėnulio Kalnų’ srityje, taip
gi yra ten daugiau Nilotiškos 
grupės, susidedančių iš Masai, 
Nandi ir kitų.

“Nors Kenya vadinasi naujau
si iš Britiškų kolonijų, ji yra

Teodoras Roosevelt, kai- 
no aviiza corm A -fwtlrrxa !V. j~****—v. oeaamas apie savo /aitikos me-j

Vileišio pradėtais pamatais, džioklių kelionę, sakė jog Masai 
'kada pareikšta jog tankiai atrodė jam į paveikslus 

-federacija, ir ■ tautos fon- Thothmes ir Ramesio kareivių 
svS?® . užtektinos įstaigos i Kuriij, pavidalai užsiliko iš se- 

politiškai akcijai , tik die-jniJyĘgjpį0 laikų skulptorių, ir 
vai žino kur tai “akcijai” iš
leisti pinigai subirėjo ir kas 
paskutinis juos matė. /

iš se- 
nų/Ėgipto laikų skulptorių, ir 

Įkad jų veidai yra tvarkingi ir 
'fgražios išvaizdos. Tas pats pa- 
Tsižymėjęs keliauninkas sakė apie 
j šią gentę kad jų moteris labai 
gausiai puošiasi, ‘vyrai gi ir 
broliai,‘labai mažai tedėvi dra
panas del geresnės išvaizdos.’ 

“Pranešimai apie' šiuos ypa
tingus žmones tankiai rodė juos 
civilizuotų kraštų žiniose ka-

■ d an gi jie in temptai .plėšė kai-
■ myniškas gentes, nusprendę jog 
- jiems nėra ko paisyti ir dirbti

Bolševikų Pareiškimas
Washington© Kon

ferencijai
Per savo užrubežinių reikalų 

minister) čičeriną sovietų val
džia padavė Suv. Valstijoms ir 
kitoms šalims, buvusioms karė
je prieš Vokietiją, notą kurioje;savo laukus, visą sau užsilai- 
pareiškia jog sovietų Rusijos Ikymą gauna pasiimdami gyvu-

žie- 
sle- 
nuo 
Ka-'

Strimaičib' “Gyvenimo 
tilpusius “Dirvos” No. 
ten sulygina moteries 
jūrių bangomis, sąky-

kitokios 
savo vi-

Banga.,

“Tie 
purvo

purvo

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita'dalis Angliškai, kada katros kalbos žo- 

Važiuojančiam i

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

$10.00 
$11.00

* Gabriel Gau’chat (1709—1799), Francu 
bažnytinis rašytojas, buvo autorius kėliu knygų 
tikybos klausimuose.

* Nicholas Charles Joseph Trublet (1697— 
1770) buvo Francu rašytojas; už jo kritika Vol- 
taire’as šitokiu budu jam atsimokėjo' Kandide ir 
viena karta rašte Pauvre Diable šitaip apie ji pa
sakė :

“L’ablė Trublet avait alors le rage 
D’etre a Paris un petit personage.”

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios lėtojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. . 1.00 
Tvirtais apdarais _ _____ ___________ 1.50

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

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Darbas — gražus romanas .............. p. 219

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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K. PILĖNO PATYRIMAI LIETUVOS 
REIKALUOSE L—

(Rašo K. PILĖNAS — Specialiai “Dirvai”—Prisiųsta iš Londono, Anglijos)

(Tąsa iš pereito num.) 
CUSIRAŠANT su Yvonne Pouvreau pa- 
u tyriau apie Lenkų ir Francuzų tikslus.

Londone, man sykį esant viešbutyje, 
prie manęs prisiartino koks tai jaunas vy
ras ir pradėjo kalbint. Sakėsi žinąs ir gir
dėjęs apie mane jau Lietuvos Legacijoj, ir 

1 žinąs apie mano negerus su Lietuvos At
stovybe santikius. Užklausiau kuo jis var
du ir jis pasisakė esąs Underwood. Jo kal
ba buvo labai Francuzuojanti, kas mane 
stebino, nes pavardė grynai Angliška. Lau
kiau ką jis daugiau iškalbės. Ji man išpa
sakojo apie mano buvimą Lietuvoje ir apie 
tai kad mane ten nuskriaudę, ir užvedė kal
bas apie Francuzų ambasados užsižingei- 
davimą manimi. Nieko nesudarę galutino, 
sutarėm už poros dienų vėl susieiti.

Sekantį sykį bekalbant, atsisakiau ką 
nors su tuo Underwood toliau daryti kolei 
jis nepasiaiškins savo tikslo. Tada jis iš
sitarė jog jų žinoma kad aš rengiu atida
ryti Londone Lietuvių Informacijų Biurą! 
ir Francuzų ambasada sutinkanti tame pa
gelbėti man. Apie tokio biuro atidarymą 
aš niekad ir nesapnavau, bet jo kalba buvo

D I R V A

GUMAS
dau uangyuę piucwc, • - -

daug pagiežos jausmų išliejo tie! sumanymą priimti juos atgal j unijistams.

~Dar Vis Suspesit

Žmogus ir Beždžione I streikuojantieji pieno išvežio
jau daugybę raštų prirašė, -tojai griežtai atmetė kompanijos

aarbą ant open šop” plano: su 
teise dirbti unijistams ir ne-

1'1 I
gį 
y

Kun. Puryckis ir Klimas radę jį kaltu pir
ma negu Rabinavičių išklausę; papasakojo 
visą tu kivirčių istoriją. Grafui Tiškevi
čiui Atstovybę aįplei'dus, aš ant rytojaus vėl 
užėjau pasimatyti su Naruševičium, bet ir 
vėl jo neradau, o vietoj jo prisiėjo susidur
ti šu Rabinavičium, kuris Gineičio pasakų 
prisiklausęs ant manęs, pradėjo plūsti, tei
sintis kad jisai ne bolševikas, ir panašiai.

Tai buvo paskutinis, sykis mario atsi
lankymo Atstovybėje.

Su Francais taipgi nieko neišėjo, nes 
išgirdę apie mano atsilankymą Paryžiuje 
ir “veikimą už jų nugaros” jie pertraukė 
su manim ryšius.

Su p-le Pouvreau nors ir retai bet su- 
sirašinėdavome. Vienu laiku ji perstojo 
man rašiusi — tai buvo apie pradžią ba
landžio, ir tuo pačiu laiku netikėtai“susidu
riau su savo senu pažįstamu “Underwood”. 
Mums užėjus viešbutin, Strand' Palace Ho
tel, Underwood mane pusėtinai išplūdo už 
“having made a mess of things” — žodžiu, 
už suvirimą košės su Prancūzais, ir užpro- 
ponavo man tartis su Lenkais. Aš ir ant 
tos propozicijos sutikau.

Gegužio mėnesyj susitarta kad aš vei-.•ii i >• ■ . • -i i v .. i uzjiu uivnvūjj uuuiuai ta nau c* o v visu tikslu duota man suprasti kad as galiu k{iau kai Atst0 Londonc .
toki biur, at.daryt. ir Prancūzai man pa- tarSjas. reikale ..suartinimo Lietuvos lede- 
gelbes. * „ .. „„ n j-

Kadangi Underwood apie mane dau
giau žinojo negu aš pats, tai aš nemačiau 
reikalo su juo ginčytis arba ką nors aiškin
ti. Jisai man užmanė kad aš susidėčiau su 
Francuzų valdžia., prieš “Kauno Valdžią” 
kovoti. Kadangi man rūpėjo kas už kuli
sų slepiasi, aš jam nedaviau jo pakvietimo, 
pakartoti, bet tuojau sutikau ant jo propo
zicijos.

Susipažinau su vienu iš Karės atašų 
prie Francuzų ambasados Londone, Kapi-. 
tonu Kergorle. Jisai ketino susirašyti su 
Francuzų valdžia ir išreiškė savo 'vilti kad 
Prancūzai mane sutiks paremti medegiškai. 
Tas viskas atsitiko tuo laiku kuomet Žė'l- 
gowskis buvo gavęs nuo Pilsudskio instrulf- 
cijas “užimti likusią Lietuvos dalį”, .L. y, 
Kauno ir Suvalkų rėdybas.

Aš tame reikale susirašiau su p-le Pou- 
vreau ir ji man prisiuntė apie tai detališ- 
ką pranešimą, buk Generolas Franchęt d’ 
Esperay esąs paskirtas vadu naujos Fran
cuzų misijos Lietuvon ir kad jo tikslu busią 
prižiūrėti Lenkų armijų operacijas Lietu
voje; Lenkai turi mandatą ir tt.

Apie tai pranešiau Lietuvos Atstovy
bei; susinešta su Lietuvos Užsienio Reika
lų Ministerija ir buvo Atstovybei įsakyta 
išduoti man pinigų kelionei Paryžiun. Te
nai susipažinau su p-le Pouvreau ir Lietu
vos Atstovu Milošu. •

Paryžiuje lankiausi tris kartus ir ačiū 
tarpininkystei p-lės Pouvreau man pasise
kė induoti keletą memorandumų sekan
tiems augštiems valdininkam^: Premjerui 
Briand’ui, per buvusį jo Chef de Cabinet, 
ir dabartinį redaktorių l’Eclair, E. Bure; 
buvusiam prezidentui R. JPoincare; Gen. 
FrancKet d’Esperay ir kitiems. P-lei Pouv
reau už patarnavimą aš užmokėjau. Kaip 
į mano memorandumus žiūrėta, kaip ne — 
sunku pasakyti, gana to kad apie Lietuvos 
okupaciją daugiau nebuvo girdėti.

Sugryžus iš Paryžiaus užėjau Atstovy- 
jbėn išduoti savo kelionės atskaitą p. Naru
ševičiui. Jo neradau, bet susiduriau su Gr. 
Tiškevičium, kuris man pranešė jog rezig
navęs ir neketinąs Londone pasilikti. Gra
fas man papasakojo apie jo tardymą Užsie
nio Reikalų Ministerijoje, kaip Sleževičius,

rącijon su Lenkija”. Derybas vedėme su 
į. e. p. Lenkų Atstovo Londone, Jonu Cie- 
chanowskiu. Iš pasikalbėjimo su juo ga
liu padaryti sekančias Lenkų prieš Lietu
vių valdžią pasKleistas išvadas:

1) Kad Griniaus kabinetas neturi civi
lizuotų valstybių- akyse prasmės, nes susi
deda arba iš bolševikų arba bolševikuojan- 
čių žmonių;

2) Kad pats Dr. Grinius ir tūli jo ko
legos bičiuliuojasi su bolševikų atstovu 
Kaune;

3) Kad į “Kauno ministerius” užsieny
je žiūrima kaipo Į uzurpatorius 
aliantai “Kauno valdžios” niekad 
zips de jure;

4) Kad tūli Lietuvos atstovai 
bėriai užsiima šmugeliu ir kitais gešeftais, 
ir kad Lietuvos diplomatiški kurjerai ištik- 
rųjų yra siunčiami užrubežin kunigų Vai
lokaičio ir Puryckio ne valdžios reikalais, 
bet šmugelio tikslu; i

5) Kad dabartinė “Kauno valdžia” su
sideda iš labai nekultūringų ir be principo 
žmonių, kurie Lietuvą naudoja savo asme
niškiems tikslams; nesant apšviestesnių 
žmonių negalima jų nei pamainyti;

6) Kad Lietuva gali pakilti akyse 
vilizuoto pasaulio tiktai federacijoje 
.Lenkija;

Tai Lenkų Atstovybės išvados.
Gal užteks pasakyti kad Lenkams Lie

tusių kalba yra tiesiog nepakenčiama, ir 
iie kad įmanytų prie pirmos progos steng
tųsi ją panaikinti (federacijoje) ir pava-i 
duoti- Lenkiškąją. Taigi, pirmoje vietoje 
stovi Lerikinimas Lietuvos. . ’ * >

(Bus daugiau)
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p. 255

Amerika, Rinkinis įvairią faktą pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 

-Akyvi Apsiriškimai Sviete......................p. 79
Apsireiškimai Atmosferoje p. 238

Ta pati apdaryta ............
Apie Žemę ir Kitus Svietus 

• - Ta pati drūtais apdarais
Aritmetika ..................... p. 104 
Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Pragarą, p. 72 

.Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo'Kataliką Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Badas — Dailus vaizdelis .......... p. 260 
Baltoji Vergija' ................. p. 118 
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147

(Iš Foreign Language Inf. Service) 
Suvienytose valstijose, bai

giant metus birželio 20 d. 1920, 
išdirbta tiek guminių rataplan- 
kių (Itires) 'kad užtektų aprū
pinti milijonus automobilių čia 
Amerikoje ir išsiųsti už apie 
keturiasdešimta milijonų dola- 
rių vertės į įvairius pasaulio 
kraštus nuo Škotijos iki Java.

“Brazilija mums pristatė 58 
milijonus iš 575 milijonų svarų 
gurno, kuriuos mes kasmet gau
name ; Holandiškos Rytų Indi
jos beveik tielk pat, ir, Britani
jos Straits Settlements beveik 
penkis sykius tiek gurno prista- 
aė kiek abi viršminiėtos. Įvai
rus saikai dar balata, guayu
le gurno, gutta-jelultong, gutta 
percha ir. Indiško gurno pareina 
iš Japonijos, Belgiško Kongo, 
Francuzų Afrikos, Venezuelos, 
Panamos, Meksikos, Peru, Bri
tanijos valdomų žemių ir iš dau
gelio kitų kraštų.

Ar Kolumbas Rado ir Gumą?
“Yra sakoma jog Kolumbas 

atrado ir Indišką gumą. Pasa
kojama jog jis rado Haiti gy
ventojus vartojąnt gumines bo
les. .

“Priesteley, Anglas chemikas, 
po ištyrinėjimo, rado jog gu
mas ištrina paišelio rašalą. Ne
žinodamas geresnio vardo, jis 
pravadino gurnu tir iki dabarti
nių/ laikų Itas vardas pasiliko 
vartojamas.

“žalias arba i neišdicbtas gu
mas nepadarytas iš sulčių kaip 
manoma, .bet iš guminio medžio 
pieno.. Tas pienas panašus į 
mums žinomo pieno skystimą.

“Para gumas yra vienas iš 
geriausių neišdirbtų guihų ir ga
vo tą savo vardą nuo uosto Bra
zilijoje, iš kur yra išsiunčiamas; 
tas gumas gaunamas nuo me
džių kurie tarpsta karštuose 
drėgsnūose Amazono upės pa
kraščių miškuose. Medžio' ap- 
ėmis-storis yra nuo aštuonių iki 
dešimlts pėdų ir šešiasdešimts 
pėdų augščio. Lapai turi tris 
skvernelius, tų medžių žiedai 
maži ir nežymus.

“Gurno rinkėjai eina per gi
rias ir išrenka medžius kurių 
skystimas reikės nuleisti, jie 
Įkerta kelias skyles ir po jų pa
deda puodukus pieno sutekėji- 
mui kuris tuoj pradeda bėgti. 
Po kelių valandų bėgimas užsi
baigia ir pienas išpilama iš puo- 
duki.r Į didesnius viedrus. Už
degama ugnis ir (Vairių paimu 
medžio riešutai užmetama ant 
ugnies padarymui durnų. Vie
tiniai gyventojai tada paima po 
ploną kartį ir įmerkia į pieni
nį skystimą, išėmę iš jo laiko 
kartis durnuose pakol skystimas 
padaro ploną pilę ant karties. 
Kartį vėl >ir kiša į gurno skysti
mą ir rukina durnuose pakol 
gerokai gurno susirenka. Pas
kui nutraukia nuo karčių ir su
vynioja į gumulus del išsiunti
mo. Išdirbėjus gauna tokioj 

__ formoj ( gumą rudą arba juodą
[ iš lauko,' žilą viduryje, turintį 
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vargų žmoneliai prirodinėdami 
visais budais buk žmogus yra I 
išsivystęs iš beždžionės. Baisu 
net pamislyti apie tą nešvariau-’ 
sį išmanymą: lyginti žmogų su 
beždžione. Tai paprastas gar
bės jieškotojų riktelėjimas, ne
turintis jokių pamatų. Nors 
daugelis abelnai žmonių yra tuos 
pačius raštus skaitę, tas visas I 
žinias patikrinę, bet niekuomet I 
niekas nesurado kad iš arklio 
butų išsivysčiusi karvė, iš vilko 
avelė, iš anties višta, .ir taip be 
galo.......... Kokiu gi budu tas
griešnas žmogelis galėjo išsivy
styti iš beždžionės?

. Jeigu kiekviena sutvėrimų rū
šis turėjo, savas- veisles ir tos 
veislės pasigerino — tai gali bū
ti tikrinama; o ne kad persikei
tė iš ožkos -karvė, iš avelės — 
■kiaulė.... Taip panašiai ir 
žmogus turėjo ir tebeturi savo
tiškas veisles: ’balti, geltoni, juo
di, raudoni; dideli, maži, riebus, 
liesus; riestanosiai, kupranosiai, 
tiesnosiai ir tt. Ir tos veislės 
keičiasi ir gerinasį. Tik bež
džionė, kokia ji yra, irgi eina 
savu keliu ir daugiau tobulina
si į 'beždžionę.

’Bet jieškotojai naujybių ir 
viršininkavimo ant kitų niekuo
met nepasiliks užganėdinti nors 
jiems veikiausia pasisektų su
jaukti “šventas Raštas”. Tada 
atsirastų kilti kurie imtų tvir-1 
tinti kad beždžionė išsivystė iš 
varlės, nors varlė savu keliu' 
egzistuoja kaipo varlė; kiti sa
kytų jog išsivystė dar iš kito
kio. O pasekmės iieša riebią 
naudą naujybių apaštalams — 
ir garbę > kaip tam žaismininkui 
su ožiukais — Darvinui.

Kad tas viskas yra tuštybė— 
galima persitikrinti. Jeigu sa
kome kad žmogus išsivystė iš 
beždžionės, tai kodėl jau tūks
tančiai metų 'kaip beždžionių vi
sokios veislės gyvuoja ir kaistos 
po medžius, o į žmones nepavir
sta ir tiek. Veiklaus jų veislė I 
išnyks, kaip išnyko senovės ga
dynių gyvūnai, nekaip stosis ki
taip.

Lai jau taip ir būtų: kad žmo
gus išsivystė iš beždžionės, Bet 
šiaurėse gyvenanti žmones kor 
kiais budais galėjo iš beždžionių 
išsivystyti kuomet tenai šalta 
ir beždžionės gyventi<,negali? 
Jos gyvuoja tiktai šiltuose kraš
tuose kur auga saldus ir mink
šti vaisiai: bananai, riešutai ir 
kitokie. Beždžionių veislė yra i 
labai jyairi, yra jų'net mažes
nių už paprastų katę. Tik visos 
vienais balsais žviegia, arba gir- 
gždžia. A. Erškėtis. j

i
T

DABAR LAIKAS
^KALĖDOS yra dovanų šventė — ir inteligentiškam 

draugui ar draugei tinkamiausia dovana bus laikraš
tis. Užrašykit jiems "ARTOJĄ”. Už vieną dolarį iš 
jūsų kišeniaus jūsų apdovanota ypata turės džiaugsmo 
visus metus, Gruodžio "Artojo” numeris išeina pirmą 
mėnesio dieną, taigi nuo dabar užrašytas bus kaip tik į 
laiką. ^Taipgi neužmirškit saviškių Lietuvoje: jauni
mo ir senųjų. "Artojo” į Lietuvą metams kaina $1.25. 
Paspės nueiti ant Kalėdų. ^["Artojas” yra 28 puslapių, 
didelio formato, spalvuotais viršais, mokslo, literatūros 
ir juokų mėnesinis laikraštis. ■! lt r r i

“ARTOJAS 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

JŪSŲ piniginės dovanos dar pasieks 
jūsų gimines ir draugus Europoje 

Į laiką ant Kalėdų jeigu pasiųsite sa
vo pinigus per mus DABAR. Mes pa

rduodame žemiausias kainas ir persiun
čiame pinigus kuogreičiausia.

Laivakortės, informacijos, 'ir visokie 
bankiniai ir užrubežiniai reikalai taip
gi galima atlikti per ritusų ofisus jū
sų kaimynystėje.

(ME

■ 1S IdunU, VlUUiyje, LUI 1I1L|

ypatingą rūkytos žuvies skonį. 
'Prastas gumas turi keistą kva
pą.

“Perz ilgą laiką (gurno ypaty
bės buvo žinomos, bet tik pas
kutiniame šimtmetyje kasdien 
jis vartojamas.

“1823 m. Mackintosh, škotas, 
■sutarpino gurno Inaptoje ir iš
tempė ant marmurinės plotvės 
išdžiūti. Po tam jis padėjo tą 
guminę palą tarp dviejų audek
lo šmotų ir tokiu (budu išrado 
nuo lietaus apsaugojimui ser
mėgą.

“Charleš Goodyear išrado ka
liošus ir automobilių ta/tų še
rias. Jis visą savo turtą indėjo 
i tą išradimą ir mirė diskredi- 
uotas. Vieną dieną, kuomet jis 

maišė gumą su siera, truputis 
mišinio puolė ant karšto pečiaus 
durų netoli kurių jis stovėjo, 
žiūrėdamas ąnit ko jis paliejo, 
pamatė jog gumas sukietėjo be 
sutarpinimo.

“Paėmęs peilį jis rtukrapštė 
užkietintą gumą. Jo draugai 
manė kad. jis jau visai iš proto 
išėję tokius bandymus daryda
mas. Jis tokiu 'budu rado jog 
galima gumą ir kietinti, tas gi 
•procesas padidino gurno tvirtu
mą ir tamprumą.”

LAIVAKORTĖS ATPIGO
Į Hamburgą .............. §103.50
Į Liepoją....................... $110.0Q
į Piliavą-Karaliaučią $106.50

War Tax $5.00.
Pinigą Siuntimas Kalėdoms že
miausiu kursu. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

BrooHvn. New York

Ta mergina kuri neturi bono 
turbut pamėgo Lenką-Palioką 
arba Rusą-Burlioką. Gi katra 

[nemėgsta Lenkų pono — tokia 
tuojau perkaLietuvos boną.

.Yra tai Bankas Del Visų Žmonių

Po 
šarvuol 
kuris b 
Kunigo

ZDbe Cleveland 
Crust Company

Pasidaryk sau už pareigą 
valyt Dantis kasdieną

Mokinkit savo, kūdikius kolei jie dar jauni 
užlaikyt jų dantis' švariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukram- 
tomo valgio ir mankštinimosi.
Pagedę dantys užkrečia sveikus ir pagimdo 
skaudėjimų.
Valant dantis du kartu į dieną su “COL
GATE’S” pataisys dantų sveikatą.
Seni žmonės turėtų taip gi tą daryti kas
dien palaikymui savo sveikatos.
“GERI DANTYS — GERA SVEIKATA”
Vardas “Colgate’s” ant toiletinių dalykų gvarantuoja 

Teisingumų, Grynumą ir Gerumą rūšies. Įsteigta, 1896.

Raginkit Kožną Šeimynos Narį Prisidėti Prie

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Klubo

PRASIDEDA GRUODŽIO 3 D.
Su penkiomis Narystes Klasėmis

25c ir 50c, $1, $2 ir $5 Savaitėje
Kurie uždirbs po 5% kuomet įmokėsit per 50 savaičių

Superior Skyrius
7909 Superior Avenue
M. A. VINSON, Vedėjas

St. Clair Skyrius
2006 St. Clair Avenue

P. MULIOLIS, Vedėjas

Kiti Skyriai — ' 2832 W. 25th St. 1 2301 Miles Ave. 
MAIN OFFICE - 2ros Grindjs — HANNA BLDG.

“PADVIGUBINK SAVO PINIGUS — TAS GALIMA"

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY 

VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
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(MEŠKUČIŲ DVARO PADAVIMAS)

Rašo Laisvas Lietuvis
(Tąša iš pereito num.)

Po kiek tai laiko, staiga atvyko pulkas 
šarvuotų Lenkų, to paties vado vedamų, 
kuris buvo pabėgęs iš bustynė vyriausiojo 
Kunigo. Lenkai žvėriškai suriko:

— Mušt pagonus! — Ir puolėsi jie kar
dais kapoti nekaltus žmones, garbintojus 
.senų dievų.

Pats vadas skerdynėse nedalyvavo, bet 
matyti ko jieškojo..... Galų gale rado ko 
.jam reikėjo.... Pagavo į savo nagus su
žeistą Jaunutę.... Sugriebęs ją prasiša
lino į girias..'..

Tuo metu lyg perkūnas trenkė.... 
Žmonės susimaišė su lavonais, gyvais žmo
nėmis bei žirgais. Iš piliakalnio pavirto 
klonis....

Gyvais liko vadas bei dar du vyru jo 
pulko.

Nebuvo ką daryti; pasiėmė vadas be 
gyvasties, nuo išgąsties apalpusią Jaunu
tę. ... Visi nuslinko j girias.

VI.
D USYJE, senovės pilies jauno magnato 

Lenko Viktoro Kazalupskio, ant pun
delio šlapių šiaudų gulėjo jauna mergina. 
Prieš ją pastatytas indas su vandeniu bei 
'šmotelis sausos duonos.

— Kam dievai mane apleido ?.... Kam 
atskyrė nuo seno tėvelio, nuo močiutės, Lie
tuvos Tėvynės mylimos, nuo draugių vai- 
delyčių ?....

Verkė Jaunutė, nelaisvėn paimta ir šal
tame rūsyje Įkalinta. Už ką? Už tat kad 
nenori pono Kazalupskio žmona.tąpti. Kas
dien lankė ją Lenkų kunigas, aiškino apie 
krikščionių Dievą.... Jai verkiant, inėjo 
Lenkų kunigas.

— Vis nuo velnių nenori atsisakyti?— 
paklausė jos.

— Jokių velnių nepažinau. ‘ Nesupran
tu apie ką kalbi, — atsakė Jaunutė.

— Pažink vienintelį Dievą, busi liuo- 
sa! —; mokino kunigas.

. — Sakiau jau nekartą jog esu pasišven
tusi musų dievams amžinai tarnauti! — 
tvirtai atsakė Jaunutė.

— Kitų dievų pasaulyj nėra kai vie
nas Dievas!

— Kam mane kankinat savo dievu, aš 
tvirtai pasakiau: pirm mirsiu negu nuo se
nų dievų atsisakysiu! Pasakyk savo val
dovui kad grąžintų mane Lietuvon, tegul 
jis žino jog aš be Lietuvos Tėvynės gyven
ti negaliu, negalėsiu, visviena žusiu....

— Nežūsi, panele!. Mes pridabosimeš 
Turi būtinai tapti pono Kazalupskio žmo
na. Jis yra Įsimylėjęs Į tave, beprote! Su
pranti? — piktai paaiškino kunigas.

— Vai nebusiu jo žmona! Vai nebu
siu, sakiau tau, Lenkų kunige!....

L- Pamatysime!
Tą pasakęs kunigas išėjo lauk.

VII.
LGAI, ilgai kalėjo Jaunutė pono Kaza
lupskio rusyj, bet jos valios niekas ne

galėjo nulenkti. Išdžiuvo nuo bado lyg la
pas rudenyj, bet liko' ištikima savo dievams. 
Vieną dieną magnato pilyj ypatingas pa
sikėlė trukšmas, šukavimai, ko iki šiam lai
kui pilyj nebuvo girdėti.

Tą dieną apsilankęs buvo magnato Ka
zalupskio buveinėje Kunigas Jogaila su 
Jadvyga. Kazalupskio gyventa netoli Lie
tuvos sienų/prie pa!t kelio Į Lenkų žemę va
žiuojant. Pilies savininkas buvo užprašęs 
pas save Karalių su Karaliene.. I.

Puotai einant, Kazaląpskis pasiskun
dė Karaliui nelaime, jog paimta nelaisvėn 
Lietuvaitė nenori krikšto priimti ir jo žmo
na tapti.

X Karalius liepė ją pašaukti, nemanyda-l 
mas jog laisva Lietuvos duktė turėtų būti' 
patupdyta Lenkų karalystės rusyj. - I 

Išblyškusią Jaunutę nuo bado rusyj 
tarnai atvedė prie Karaliaus. Greta Kara
liaus buvo Karalienė.

Paiųatęs Jogaila Lietuvaitę tuoj paži-
no jog tai vaidelytė, bet susiraukęs prabilo:

— Kodėl, jaunoji vaidelyte, nenori pa
mylėti poną ir tapti jo žmona?

— Žinai, Kunige, jog esu pasišventusi 
dievams tarnauti! — drąsiai’atsakė ji.

— Nėra kitų dievų kai vienas Lenkų 
Dievas! — prabilo rūsčiai Karalius.

— Kitų nepripažįstu apart musų Lie
tuvių dievų.... — tyliai vėl ji atsakė.

Tuokart Karalienė atsiliepė:
— Kodėl neduoda'te tai Lietuvaitei bal

tųjų rūbų? Gal greičiau norėtų ji pažinti 
jnųsų šventą katalikų tikybą....

— Išgama tas kas del baltųjų Lenkų 
rūbų ątsižada tėvų papročių! — drąsiai at
šovė Jaunutė.

Karalius ir Karalienė nutilo. Karalius 
galvą nuleido....

Nutilo ir visi. Lietuviai ir Lenkai žiu
rėjo į silpną kunu vaidelytę, bet kuri galin
ga dvasioje buvo, nenusigandusi Karaliaus 
stovėjo prieš jį, lyg simbolis Jogailo nu
skriaustos Lietuvos, kuris del gražių Len
kės Jadvygos akučių parsidavė Lenkams. 
Suprato Lietuviai kurie ten buvo, ir nulei
do galvas.

— Leisk, Kunige, mane Lietuvon! Kam 
čia jie mane laiko rusyj?

Išgirdęs jos prašymą, ten buvęs Lietu
vos Didis Kunigaikštis Vytautas, pašoko:

— Kas laikė tave rusyj?
— Tas kuris nori kad aš bučiau jo žmo

na. — Ramiai a!tsakė Jaunutė.
— Nuo šios valandos esi mano globo

je,- — tvirtai pasakė Vytautas.
Jaunutė puolėsi jam prie kojų....
— Tu vienas, Kunige, likai tvirtu musų 

papročiams. Matyt, nesi “išgama”. — Bet 
jos žodžių niekas negirdėjo. Visi nurimo 
nuo įspūdžių if pradėjo apie kitus reikalus 
kalbėti. Kilo puota.

Jaunutę Vytautas atidavė globai savų 
žmonių.

Praslinkus gerokam laikui, į “Mešku- 
čius” sugryžo Jaunutė. Žinyčios neberado. 
Rado tik susimaišiusią žemę su lavonais. 
Kai kur matyti ,bųvo likučiai sudaužytų 
dievų stabų bei aukuro akirtens. Graudžiai 
apsiverkė Jaunutė neradus savųjų, -nera
dus tėvo Kunigo. Kur jie dingo? Nieks 
paaiškinti negalėjo. Pasakoja pribuvę žmo
nės jog nuo nelaimingos katastrofos niekas 
daugiau nebematė šičia gyvos dvasios.

Jaunutė, apžiurėjus žinyčios puvė
sius, prašė su ašaromis žmonių kad jos'pa
klausytų :

— Musų Kunigas Jogaila del gražių 
Lenkės Jadvygos akučių atsižadėjo tėvų, 
pratėvių papročių bei senų dievų. Parsi
davė Lenkams.... Ilgai, ilgai Lenkų ver
gais mes busime, kol ateis Lietuviai prie 
susipratimo jog esą Lietuviais. Ateis ga
dynė kad mes pasiliuosuosime nuo Lenkų 
jungo....

Pasakius tuos žodžius, nuėjo girių link. 
Daugiau jos toje apielinkėje žmonės nebe-, 
matė.

Šiandien gyvenančios dvarelyj “Meš- 
kučiuose” Lenkės nekartą skundėsi jog vai
dinasi tenai, lyg kas verkte verkia nakti
mis. Jos nesupranta kad tai Jaunutė ver
kia prarastos Lietuvos laisvės. Kolei to
kiose vietose įgyvens Lenkės, kame senovė
je žinyčių butą, Lietuva nebus laisva, nenu- 
simėtusi Kunigo Jogailos uždėto Lenkų 
jungo Lietuvių tautai. Gal greit nustos 
verkusi Jaunutė, nes busime laisvi nuo Len
ku jungo.

(Galas)

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga
ret H. Sanger,' vertė J. Stropus........ 1.06 

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

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KNYGA APIE LIETUVOS KARI U MENĘ
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 kųyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo mūšų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00 Nedaug jų tėra.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

NERIMASTIS
Suužkite, audros, >. 
Sukilkit, perkūnui, 
Sujudinkit jūres plačias, • 
Išlaužykit augštus 
Medžius tamsių girių, 
Atverkite žemių skrodžiąs!
Nes tik kai praeina 
Baisybės (taip didžios ■ 
Supraritam kaip brangi tyla, 
Išmokstam mylėti 
Ramybės šventumą, 
Ir pasilsį jaučia siela.

Sukilkite, minios, , 
Sugriaukit palocius 
Ir viską kas yra kitų, 
Ardykit šią tvarką, 
Išsmaugkit siaubūnus 
Ir kam gi vergauti del jų?!
Tada tik suprasit 
Vaisius darbų savo 
Kai badas ir maras jus glaus, 
Aiškiau pamatysit 
Kad vietoje griauti 
Statyti yra daug geriaus.

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: šitas gerb. 

Prometejaus pamokinimas yra 
visai vietoje. Tik ar ne pervė- 
lai jis prie perkūno šaukiasi — 
juk jau laikas žiemai ir gerb. 
perkūnas turi ilsėtis.

Gerb. Prometėjus nori atvaiz- 
dint bolševikų aklumą, matyt, 
prirūdydamas kad tik tada pa
mato žmogus savo blogus dar
bus kada juos padarė-: kolei da
ro vis rodos kad gerai daro — 
tokia jau yra tarp žmonių ne- 
pasiganėdinimas. tuomi ką turi, 
ir nesistengimas pagerinti to 
kas jam negerai-, bet tuoj suar- 
dyt tą ką kitas gero turi. Kaip 
vaikai —f tiktai tiek.

Pr. S. žinąs “Sandaroj” užsi
norėjo pasirodyt ką žinąs ir iš
sikalbėjo apie lytį, apie senber
nius, jų garbinimą senmergių 
ir apie poetus. ;-į— viską ką žino 
pasmerkdamas.^. Smerkia poetus 
už garbinimą priešingos sau ly
ties ir išrodinėja kokiais šlykš
čiais žodžiais ir kalbomis vyrai 
kalba apie moteris, pasitenkinda
mi, ir savo tokiu raštu pasiten
kinimą jis išreiškia tokiais pat 
šlykščiais žodžiais kaip ir anie. 
Jis kalba apie -kitų blevyzgojimą 
savo privatiniuose pasikalbėji
muose, d jis išeina su blevyzga 
viešai; taip net- senberniai ar 
senmergės tarp savęs kalbėdami 
tokia negražia kalba lieka do
resni negu gerb. žinąs kuris pa
sirodo spaudoje.

Bet mums rodos kad gerb. Pr. 
S. žinąs ne visiką žino, Itai šiuo- 
mi jo žinijos krepšelio dar no
rime indėti štai ką:

Jis sako jog vyrai sykį per- 
sisjcyrę ar pasimetę su viena 
mylima, mergina ar motere, po 
to jau yisas smerkia ir lytį už 
nieką laiko. Gerb. žinąs turbųt 
nežino kad kaip greit vyrui ar 
moterei viena ar vienas lieka 
nekenčiamų, į visa# ar visus ki
tus vėl žiuri su tokiu pat skoniu 
kaip pirmame atsitikime kada 
romansus varė (arba merginosi, 
prastai Lietuviškai sakant).

Ir gerb. t žinąs turbut pats sa
vęs nežino, o jeigu žino tai kam 
slepia — kad ir jis nors per lai
kraštį nilduoda toks “indiferen
tiškas” prie vienų ar kitų ar tre
čių, ir visus tik pasmerkia, pats 
eidamas gatve if pamatęs at
einant priešais kokią moteriškę 
tuoj pečius atmeta, krutinę iš
stato, lupas grąžiau suformuo
ja -j— ir taip kolei praeina. Tai
tik gatvėje, kur nekalbėsi. O 
kur pasitaiko kalbėti — tai ir 
jo seilės lygiai tyška kaip ir tų 
kuriuos jis taip -gražiai iškolio- 
ja.

Jeigu 'gerb. žinąs butų pasi
ėmęs vieną temą ir ją nuosekliai 
pravedęs, butume nieko nesakę. 
Bet jo tas sumaišymas sęnber- 
nių-senmergių temos su Jova
rais, Aržuolais, šventaisiais ir 
davatkomis neduoda jam nei 
kiek literatiško kredito, o tik
tai ką mes čia pasakėme.

Juokų Red.

New Yorke už gimdymo kon
troliavimo prakalbą pereitą sa
vaitę buvo areštuotos' dvi ‘kar
ščiausios tos idėjos platintojos. 
Keisčiausia tas kad abi jos prie

savo vardų turi dar nekaltybės/jie nesiveda įf palieka jų duk- 
titulą: “p-lės”. teris ilgai iki jos tampa senmer

Ištikro, kokios jos, vargšės, 
geros — besirūpindamos apie 
“nelaimingas motinas” pačios 
save taip užmiršo kad joms ne
kontroliavimo sistema dar nie
ko nepakenkė....

Išyedimas: Daugiausia visi 
laiko praleidžia rūpindamiesi 
apie kitus.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Clevelando variam ušiai verkia 
kad jie niekaip “Dirvos” negali 
pažabot: ir Sakalauską įkišę jo
je norėjo išlaikyt, bet jis liko 
išmestas.; ir Karosą siuntinėjo 
prisilaižinėt, ir tas turėjo plaukt 
iš kur atplaukęs; ir gerb. Fabi
jonas norėjo čia parapiją gaut 
ir tam nepavyko. 'Organizavo Į 
ir savo laikraščius — ir tas nie
kais nuėjo.

Dabar tik “protestais” pasi- 
ganėdina, bet tas tik tiek reiš
kia kaip gerb. margio solo prieš 
mėnulį.

N. B. Varlamušiai reiškią vy
čiai. Tą vardą jiems “Vanagas” 
iš Varnių balos atgabeno.

Aną sykį CIevelande SLA. 14 
kuopos susirinkime vienas gerb. 
tautietis mokino bolševikus kaip 
reikia mandagiai ir taktiškai už- 
silaikyt, sakydamas: “Jus, kvai
li asilai, žioplį kai kiauras batas, 
neverti nei arklio -uodegos.; dar 
jus .čia susirinkime bė jokios 
etikos bliaunat kai ožiai!”

Klaidos pataisymas. “Dar
kąs” pagarsino: “Jei norit žino
ti, ką veikia socialistų ir komu
nistų veikėjai (vadai), siuskit 
15c”. Turėtų būti: “Jei norite 
žinoti ką veikia Tautos Fondo 
vadai su fondo pinigais”.

Klausimas: Kodėl per zęrko- 
lą (“veidrodį”) save matai?

Atsakymas bus kitame num.

Kaip daug sykių mes permis- 
lijame savo gerus darbus, ir ap
sidžiaugiame, nors jie ir nežy
mus. ----- *

Ir kaip tankiai permislijame 
kitų blogus darbus, ir smelkia
me juos už tai, Inors jie ir-ne- 
žyrriųs! y

Ilgas plaukas — trumpas pro
tas, — sako -priežodis. Bet vis 
geriau turėti nors trumpą pro
tą ir ifgųs plaukus, ne kaip vi
sai .neturėt plaukų ir jokio pro
to, — rašo M. Valkienė.

Kad taip daug kiti žmonės pa
švenčia kalbų apie senbernius 
ir, kodėl yra tokia neapikanta 
prieš juos,.-— rašo J. Viltrakis, 
— tai priežastis šitai kame.

Jauni vyrukai jų neužkenčia 
dėlto kad senberniai yra gabes
ni jaunas mergas vi-liot ii- nuo 
jaunų mergas atviliot; o mote- 
rįs ir mergos ant jų pyksta kam

gėmis. Visa misterija.

Vienas bolševikas matydamas 
“Dirvoj” didelėmis raidėmis psv- 
šakyita jog gręsia gelžkeliečįų 
streikas, žiurėjo į tai ir džiau
gėsi. Kada pamatė vėliau ma
žutėmis raidėmis jog .-darbinin
kai nutarė nestreikuoti, — jis 
atrašė laišką (be parašo) bar
damas “Dirvą” kam tie darbi
ninkai nestreikuoja (mat tai bu
tų kova su kapitalu ii- gana.)

Koks liūdnas tų vedusių gyve
nimo sutvarkymas: Apsiveda 
abu sykiu, bet mirti turi po vie
ną.

Vienas jaunas Lietuvos po
nelis išėjo medžioti. Su juo ke
lią vedantis vaikinais nešė (jam 
šautuvą ir užtaisinėjo šuvius. 
Ponaitis pamatė paukštį, tuoj 
griebė iš vaikino šautuvą ir tai
ko. Vaikinas įsako: “Ponaitis, 
nešauk dar, šautuvas neužtaisy
tas”. .

'Durnas tu: -mislini. paukštis 
lauks kol tu prikimši šautuvą?”

Kiti žmonės ir vandenio gėrę 
dantis krapšto.

Lietuvos Atstovybės
LITHUANIAN LEGATION 

1925 — F (Street, N. W.
Washington, D. C.

Representative of Lithuania 
370 — 7th Ave., New York City

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

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

St. Clair ir East 55-ta gatvė. 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Ave.

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI 
YRA UŽSIGANĖDINIMAS 

MOTINOMS
Lietu visuotina iš Milwaukee rašo:

“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tik
rai nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir vi- 
ęjjj jįeškojau pagalbos, bet be pasekmių. Paga
linus mano gydytojas patarė naudoti

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK)

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegojo gerai; ir dabar yra sveikiausias kūdikis 
visoje musų kaimynystėje.”

THE BORDEN COMPANY
• Borden Building New York

Belle Vernon
Brand

Išgaruotas 
Pienas

YRA TIESIOG TUO KAIP 
VARDAS PARODO—RIE
BUS, PILNAI MAISTIN
GAS, BELLE VERNON 
PIENAS SUDĖTAS TAN- . 
DŽ1OSE BLEŠ1NĖSE TAIP 
KAD ESTI ŠVIEŽIAS NE
APRIBOTĄ LAI^Ą. •

Kitu sykiu kaip pirksit 
išgaruoto pieno, prašykit 
krautuvninko duoti jums 
Belle Vernon Brand.

BELLE VERNON MILK
The Best



Politiška Padėtis Toli
mųjų Rytų — Sibiro 

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)
(Tąsa iš pereito num.)

Birželio 7 d. vietinė valdžia 
sudevaluavo visus iki šiam lai
kui išleistus (pinigus ir skolina
muosius bonus, nieko neminėda
ma apie taip vadinamus Roma-

I 
| 
I

ir atvirkščiai, ir privatinių ypa
tų tarp savęs, yra išmokama su- 
lyg garsinamos devaluacijos įsa
kymo. ši Idevaluacija užgavo 
vien tiktai bankus, paprastus 
darbininkus, vidurinės klesos 
žmones, o biznieriai tame išlo
šė. Labai išlošė ir tie iš biznie
rių kurie prekes supirkdavo sko
lon arba skolintais pinigais iš

ižde nebuvo ir todėl tasai rublis 
nustatytame paritete neužsilai
kė. Nevėliau kaip į savaitę po 
jo išleidimo, kursas pradėjo pul
ti ir į porą, mėnesių puolė iki 
2,000 rublių už 1 jeną. Tuomi 
jisai ir užbaigė savo gyvavimą, 
nes po to pilietystės teisę įgijo 
šalyje jena. Bet iš tos priežas
ties kad eksporto nėra nėra ir

tacija buvo pastatyta labai silp
nai. Po girinin'kystei eina ang
lies kasimas. I’ki karei žinomų 
kasyklų įbuyo tiktai keletas, gi 
laike karės jų priviso labai daug, 

'o dabar veik visos sustoję. To- 
I liau eina aukso kasyklos. Da- 
' bartiniame laike tai tik vien var 
gyStė, nes planuoto išdirbimo vi
sai nėra. Turgavietėje Vladi-

čionai po atitamavimo kariume- 
noje (palei Tomską) yra ištisi 
nės ir tiktai viena kita šeimyna 
gėriau pasiturinti. Apie Bolot- 
noje (palei Tomską) yra ištisi 
kaimai užgyventi Lietuvių iš
siųstų iš Lietuvos Lenkmečio 
laikais. Dabartiniame laike di
delė dauguma gyvenančių Sibi
re Lietuvių — tai pasaulinės

atviras eksploitacijai jo turtų,' Įkrėtus čionai nors nedidelį ka- 
tuomet, ištiesų, ar nebūtų ge- pitalą butų labai dėkinga dirva 
riau Lietuvių emigraciją vietoj ■ jo auginimui. Jeigu tolimųjų 
į Amerika pakreipti į Sibirą, kur. rytų šalis liks po Japonų pro- 
jeigų ti-k persimainys sąlygos, (tektoratu tuomet, žinoma, vis- 
be abejo yra aukso 'kalnų šalis. | kas atpuola.

SUSTOK — ŽIŪRĖK — IR — KLAUSYK

ZI!

novo ir Kerenskio pinigus, taip 
jos minėtosios rūšies pinigai ant 
rinkos leidžiami nebuvo ir kas 
juos turėjo kiekvienas laikė pas 
save. Tiesą sakant, tai ant jų. 
ir kurso jokio nebuvo. Neilgai 
prieš devaluacijos paskelbimą, 
buvo gauta iš Amerikos užsaky
ti tenai dar Kerenskio nauji Ru
sų rubliai. Išvaizda jų labai 
graži, padirbti gerai, ant geros 
popieros. Valdžia devaluacijai 
senųjų pinigų pasinaudojo nau
jaisiais, manydama jog jie bus 
geresni ir apivarytoje ir jų ne
bus galima falsifikuoti, kaip tai 
buvo su Sibiriškais pinigais ku
rių nefalsifikavo tiktai tas kas 
nenorėjo, — apskelbė jog nuo 
birželio 7 d. turės vertę tiktai 
naujieji pinigai, o visi kiti tu
rės būti pamainyti ant šių nau
jųjų palei kursą 200 senųjų ru
blių už 1 naująjį. Tame pa
čiame įsakyme pareikšta jogei 
vertė naujojo rublio sulyg esa
mo Vladivostoko banko aukso, 
yra 1-10 dalis, t. yra už 10 nau
jų rublių garantuojama 1 auk
sinis rublis, kitaip sakant, de- 
valuota senieji pinigai už 1 au
ksinį rublį arba jeną 2,000 Si
biriškų. Visokios skolos, jkaip 
valdžios privatinėmis ypatoms,

bankų, nes skolos tapo devaluo- 
tos, o prekės liko jiems kaip ir 
už dyką. Įsakymą ėmė pildyti 
visa liaudis. To įsakymo neiš
pildė tik Japonai ir Kinai, ku
rie turėjo milžiniškas sumas tų 
pinigų. Po ilgų derybų su Kon
sulų Korpusu, visi svetimtaučių 
senieji pinigai buvo sudėti į val
stybinį banką palei tam tikrus 
kvitus, už kuriuos valdžia pasi
žadėjo kiek daugiau išmokėti 
negu paskelbtaisiais įsakyme 
nuo birželio 7 d. paritete. Tie 
pinigai taip ir guli iki šiam lai
ku. Padariusi devaluaciją Ru
sų darbininkų valdžia isuprato 
kad savo netikusia devaluacija 
jinai palaikė tiktai buožes, o 
darbininkams uždavė nepakelia
mą smūgį, bet pataisyti savo 
klaidos nebeturėjo spėkos. Kad 
išvengti nesusipratimų su dar
bininkais, valdžia ėmė papirki
nėti laikraščius, duodama jiems 
pašalpą nuo 10,000 iki 15,000 
jenų kad juose butų visuomenės 
balsas. Nekurie laikraščiai, ga
vę kiek mažiau, pasijutę nus
kriaustais. Prasidėjus tarp tų 
laikraščių peštynėms viskas pa
aiškėjo.

Aukso, kuriuo naujasis rublis 
buvo valdžios garantuojamas,

prieplaukio jenų. Ant rinkos jų 
pasirodo tik tiek kiek yra rei
kalinga Japonų kariškai val
džiai už užlaikymą Japonų eks
pedicijos korpuso mokėti už vi
sokius produktus kuriuos perka
ma ant vietos. Stokos pinigų 
delei ir ekonominė bei prekybi
nė šalies padėtis puola ne die
nomis bet valandomis. Pradė
jus nuo Chabarovskio toliau į 
vakarus visur įvesta “pajokai”, 
kaip tai yra ir Centralinėje Ru
sijoje. Prie tokių tai sąlygų 
pradėjo savo gyvavimą Pajūrio 
Mierkulovo valdžia. įlšpradžių 
jiems pasisekė atiduoti Japo
nams keletą gerų koncesijų, bet 
dabar ir tų niekas neima. Vi
sos jų pastangos gauti kur nors 
paskolą nesiseka, ir matyt jog 
ir šios valdžios dienos jau su
skaitytos.

Sibiro Turtai
Visus Sibiro turtus aprašyti 

tai darbas tyrinėtojų ir ilgų me
tų. Didžiausieji plotai žemės 
užimti miškais, kuriuose auga 
■aržuolai, riešutas, eglės, kedras 
storio 24 colių diameitre. Svar
biausioji pramonė Sibire tai gi- 
rininkystė. Sulyginus su girių 
Įaugamu, Sibere ir jų eksplpi-

vostoke 'galima lengvai įgyti au
kso smėlio, taip vadinamo “pri- 
iskovoje zoloto” po 3.75 senų už 
zolotniką. To au'kso kontraban
da daugybė plaukia į Japoniją. 
Lenkų konsulas buvo pradėjęs 
supirkinėti auksą Lenkijos au
ksiniam fondui sudaryti. Turint 
šiek-tiek pinigų galima butų pa
daryti gražų Lietuvai aukso fon
dą. Pigiai jrgi galima pirkti ir 
arbatą. Arbata, apmokėta ak
cizu, jšsvarstyta, perkant vidu
tinę partiją, galima nupirkti po 
15 kap. svaras, <\o (nesv'arsty*tą, 
pakuose — 10 kap.

Perspektiva Lietuviams 
į Likusiems Sibire

Ateityje vistiek turi būti ati
daryti vartai visoms tautoms į 
Sibirą, taip bent čionai yra vi
sų manoma. Lenkų konsulas 
smarkiai darbuojasi išplatinimui 
Lenkų kolonijų po Sibirą. Tie-' 
sa, jų čionai iš senai yra daug 
inteligentijos ir 'biznierių, gerai 
pasiturinčių. Prieš penkiolika 
metų Vladivostoke buvo penki 
Lietuviai, daugiausia užsilikusių

karės pabėgėliai. Jeigu Vladi
vostokas ištiesų taps tarptauti
niu uostu ir Sibiras bus visiems

I Šitą Svarbų Pasiūlymą 
ŠEŠI DAIKTAI TIKTAI UŽ $6.00.

Lietuvos Albumas
1. 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

Šis Albumas — tai gražiausia Li 'tuvių? kalboje iš
leista knyga. Ji vaizdžiai pando. navmkslais ir 
biografijomis, Lietuvos visuomenio, politics'ir kul
tūros atgimimo gadynę. Iš tos knygos . matysite 
kaip sąžiningai leidėjų stengtasi duoti tikrųjj at
gimusios Lietuvos paveikslą.

LIETUVOS ALBUME sutalpinti yra šitie Lietu
vos darbuotojų paveikslai (po 1 pav. ant puslapio): 
A. Smetona;, »♦ Pirmojo- Prezidento Šeimyna;

Dr. J. šliupas ir Dr. J. Basanavičius;
Drį J. šliubas ir M. Jankus;

J. E. žemaičių Vyškunas P. Karevičius: 
Vilniaus Vyskupas Dr. J. Matulaitis-Matulevičius;

Seinų Vyskupas A. Karosas;
Žemaičių Sufraganas J. Kriveckas;

P; Vileišis; į. J. Jablonskis;
Lietuvių Konferencija Stockholme 1917 m.; 

Lietuviu AtStovai II Rusų Durnoj;
Centralis Lietuvių Komitetas Vilniuje 1915 m.; 

Lietuviai, išėję iš bolševikų kalėjimo, Liet. Tarybos 
nariai, 1918 m.;

Liet. Mokytojų Kursai Voroneže 1917 m.; 
Mokytojai, baigusieji “Saulės” kursus Voroneže; 
“Saulės” Namai Kaune; St. šilingas;
J. Staugaitis J. Šernas; M. Biržiška; 
P. Klimas; V. Petrulis; I K. Šaulys, kan.; 
Kun. Mironas; Kun. A. Petrulis; J. Vailokaitis; 
D. Malinauskas; J. Smilgevičius; J. Ka vol tunas; 
S. Banaitis; J. Jakimavičius; M. Ivanauskas; 
Maž. Lietuvos Atstovai Lekšas, Jankus; Strėklys; 
Dr. J. Alekna; V. Tarybos Prezidiumo posėdis; 
Prof. A Voldemaras; P. Leonas; J. Tūbelis; 
V. Stašinskis; Dr. J. Yčas; M. Yčas; 
J. Voronko; S. Rozenbaumas;( P. Matulionis; 
A. Janulaitis; M. Sleževičius; J. Vileišis;

J. Velykis Prof. J. Šimkus;
Užs. Reikalu ir Finansų Ministerijų Rūmai; 

Krašto Apsaugos Ministerijos Rūmai;
P. Dovydaitis; L. Noreika; A. Merkys; 
S. Žukauskas; Dr. M. Soloveičikas; V. Čarneckis;

J. Zubrickas; J. Šimoliunas;
IV Lietuvos Ministerių Kabinetas; 
Pramonės ir Prekybos Ministerija;

J. Paknys; , S. Kairys; P. Žadeikis;
P. Mašiotas; E. Galvanauskas; E. Draugelis;

Derybos su Rusais Dorpate, 1919 m.;
Dr. Aid. Šliupaitė; Dr. R. Šliupas; Dr. J. Bagdonas; 

Liet. Prekybos ir Pramonės Banko įstaiga;
A*. Prūsas; J. Kymantas; Č. Liandsbergis;
A. Mozauskis; A. Vosylius; P. šalčius; 
P. Varakojis; Kun. P. Jakubėnas; Kun. J. šepetys; 
Kan. J. Kukta; Kun. J. Jasanskis; Kun. N. Petkus; 
Kun. T. Žilinskas; Fel. Bortkevičienė; And. Bulota;

L. Finkelsteinas; N. Fridmanas; J. Mašiotas;
A. B. Šapiro, vyr. Liętuvos Žydų Rabinas;

Kun. J. Gediminas-Klausutis-Beržanskis;
V. Matulaitis; D. J. Blynas; J. Dagys; 
J. Januševičius A. Macejauskas; V. Pauliukonis
B. Tamoševičius; Prof. M. Galvela; A. Sruoga; 
J. Špakevičius; K. Šakenis; J. Damijonaitis;

Liet. Agronomų Suvažiavimas, 1919 m.; 
Lietuvių Mokytojų Kursai, 1919 m.;

T. Žilinskis; O. Mašiotienė; Z. Žemaitis; .M Šalčius; 
J. Vokietaitis; S. Matijošaitis Kan. P. Janusevičius; 

Žemaičių kapitula Kaune;
A. Jakštas-Dambrauskas, prelatas; Prof. K. Būga; 
Prof. E. Volteris: L. Valionis; J. Vabalas-Gudaitis; 
S. Šalkauskas; T. Ivanauskas; Kan. K. Paltarskas; 
Kan. A. Alekna; Prof. J. Bučys; Kun. P. Kuraitis; 
Kun. A. Maliauskas; Kun. J Bikinas; J. Kaupas; 
Kun. P. Dogelis; Dr. Tamošaitis; J. Kriaučiūnas; 
Katedra Kaune; Vytauto Bažnyčia Kaune;
Pažaisliu Bažnyčia; Liet. Meno Kūrėjų D-ja, 1920; 
Vydūnas; J. Mačiulis-Maironis, prelatas;
Kun. J. Tumas; Kun. Pakalniškis; J. Žemaitė; 
Lazdynų Pelėda; V. Krėvė-Mickevičius;
Liudas Gira; Kun. J. Mykolaitis; Kun. M. Gustaitis; 
M. Pečkauskaitėršatrijos Ragana; K. Binkis; 
Kun. A. Sabaliauskas; S. Kymantaitė-čiurlionienė; 
Faust. Kirša; Balys Sruoga; A. Vienuolis-Žukauskas
J. Jurkunas-šeinius; A. Kriščiukaitis; V. Biržiška; 
M. šikšnys; J. Ralys; O. Pleirytė-Puidienė;
K. Puida; Kun. K. Šmulkštys; Kun. M. Vaitkus;
Liet. Dailės Paroda Kaune, 1920 m.; A. Varnas; 
A. Žmuidzinavičius; A. Žikaras; P. Rimša; 
P. Kalpokas: K. škleris; A. Brakas; J. Galdikas; 
V. Jamontas K. Šimonis; V. Bičiūnas: 
A. Jurašaitytė-Janulaitienė; J. Vienožinskis;
J. Naujalis; M. Petrauskas; Kun. -T. Brazys; 
J. Tallat-Kelpša; S. Šimkus; K. Petrauskas; 
P. Vaičkuvienė; O. Galaunienė; V. Grigaitienė; 
J. Leškevičius; A. Sutkus; K. Glinskis;, J. Vaičkus; 
Seniausi namai Kaune: Žemaičių Seminarija;

Kaunas, nuo Vytauto Kalno žiūrint.
Biografijos yra šitos;

Kun. A. Alekna; Jurgis Alekna; J. P. Aleksa; 
Dr. J. Basanavičius; V. Bičiūnas; K. Bielinis; 
Kun. J. Bikinas; V. Biržiška; K. Bizauskas; 
D. Blynas; Kun. T. Brazys; K. Buga; V. Čarneckis;

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
I ■ Ave.

Darbą Gvarantuoju
Kainos prieinamos

Valandos: 9 ryto iki 8 vak.
Tel. Prospect 2597

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5768, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK 
PER 30 DIENŲ

Štai nepaprastą proga įsigyt gražų 
nikeliuotu “Young America" geriau
sio darbo revolverį. Jis šauną tik
romis kulkomis, septynis sykius. Re- 
guliarė kaina jo $10, bet laikė šio 
mėnesio numažinta iki $5.50. Turim 
jų 22, 32 ir 38 kalibro, visi ta pačia 
kaina. Užsakant revolverį pažymėk 
kaliberį. Gvarantuojam visus savo 
revolverius. Jei neužganėdintas pini
gus grąžinam. Neužmiršk kad gau
si šį revolverį ta kaina tik šį mėnesį.

Iškirpk šš skelbimą ir prisiųsk jį 
mums su savo vardu ir adresu ir 30c 
stampomis ar sidabru prisiuntimo lė
šų. $5.50 užmokėsi gavęs revolverį. 
Neatidėliok. Jei nenori praleist šios 
progos rašyk mums tuoj. 1

CHICAGO SAFETY COMPANY 
1330 N. Western Ave. Dept. 220 

CHICAGO, ILL.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems ‘ Dirvą”

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St 

Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišubt iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

Prospect 2420 . * Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.if -----  --------------------------- -įĮt-

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
NAMŲ IR PASKOLOS ) 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimtį) už pa

dėtus taupymui pinigus.

RAŠYK ŠIANDIEN reikalaudamas viršuj parodytų Dalykų ir kada gausi 
parodyk juos kaimynams, draugams, etc. ir lai jie sprendžia jų vertę. Da
bar jei nori suprast jų vertybę, stengkit pirmas pasinaudoti šia proga ir bu
si mušu atstovas. Tas taip lengva atlikti, taigi nelauk. Tik iškirpk šį pa
veikslą, parašyk vardą ir adresą AIŠKIAI, indėk 50c. štampais ar kitaip už 
persiuntimą ir mes prisiųsim tuos daiktus kaip apačioj įvardinti: 1.—Geros- 
Rušies Kuku Laikrodį, iš brangaus ir kieto medžio, gražiai rankom išdroži
nėtą jo pavertinimui. Viduriai yra tokie geri kad tikrai laiką rodo, nes juos, 
reguliuoja yogos, gvarantūotas laikyt visą- amžj. 2.—Automatiškas Plaukų 
Kirpikas. Pats gali juo kirpti plaukus kaip ir šukuojant. 3.—Gelžkelio Rū
šies Laikrodėlis sidabro nikeliniuose lukštuose, puikiai nužibintas ir išdro
žinėtas. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti kad laiką rodo atsakančiai, ir 
gvarantūotas daugeliui metų. 4.—Paauksuotas' žiedas su jūsų raide. 5.—-- 
Barometras, naujausio pagerinto išradimo, rodo orą diena išknlnb moteriš
ka lėle išeinančia per dureles jeigu oras bus gražus, ir jeigu lis išeina vy-į 
ras su lietsargiu. Ant sienos viduryje yra Termometras kuris rodo tem
peratūrą Toki naudingą dalyką kiekvienas turi turėti. 6.—Graži Užrašų 
Knygelė, gražios odos viršeliais ir veidrodėliu viršuje. Naudingiausias da
lykas ką kožnas turi turėti. Jokis tų šešių daiktų neparsiduos paskirai, 
nes tik tokį sudėtinį siūlymą darydami galime parduot juos taip žema kai
na, ir jeigu matysit jog jie neverti tris sykius tiek mes grąžinsime pinigus. 
Šitas setas daiktų patrauks net jūsų draugūs ir jie tuoj reikalaus sau. Gal 
ir pats dar kito norėsi. TAIGI, REIKALAUK TUOJ!

UNION SALES COMPANY'
Dept. 564 673 W. Madison Ave. ' Chicago, Ill.

A

¥
T

DR. BAILEY “Specialistas”
Per 21 metus gydė keblias ir. chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
jį ir pasveikit.
Jis naudoją Garsingą Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailey ypatiškai ir slaptai.

Jo darbas yra geriausias, jo kairios žemiausios.
Mes kalbame Lietuviškai.

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vak. Nedėldieniais. 10 iki 1 dieną.

5511 Euclid Avė. Netoli Ė. 55th Street
Antros grindjs, Room 222. 

CLEVELAND, OHIO

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00«-H-H-t

I

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100:001 (šimtą dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).

6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street 
Cleveland, Ohio

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Spaudos Draugija yra 
teisėtai Įgaliota “Varpo” Bendrovės Agen
tūra, tat čia galite užsirašyti

“LIETUVOS ŪKININKĄ” 
kurs eina Kaune, su priedais: “Sveikata”, 
“Žemė”, “Jaunimas” ir “Lietuvos Ūkinin
ko Kalendorius”. Prenumerata metantis 
$2.00 (reikia pridėti-25c., persiuntimui pi
nigu).

Bolše\
Bolševikai 

valdžioje, k 
'kai viešpats 
sias žmoni* 
tamsius žm 
jos. Išpjov 
se supudė, 
šviesesnę R 
siliko tams

J. Galvydis-Bikaūskas; P. Liatukas; , 
J. Dobkevičius; Dr. N. Rachmilevičius;
S. Grinkevičius; Al. K. Žilinskis; K. Šalkauskas;
J. Skripkus; V Ministerių Kabinetas;

Lietuvos Respublikos Prezidento Rūmai;
Kauno Miesto Teatras, kur buvo atidaryta 

Steig. Seimas 1920 m.;
Steig. Seimo Rūmai Kaune;

G. Petkevičaitė; A. Stulginskis;
St. Seimo Krikšč.-Dem. Blokas;

Steig. Seimo Kr.-Dem. Frakcijos Prezidiuiilas; 
Steig. Seimo Darbo Federacija;

Steig. Seimo Ūkininkų Frakcija;
Steig. Seimo Soc.-Liaud. Dem. ir Valst. Sąj. Blokas;

Steig. Seimo Soc.-Demokratų Frakcija;
Steig. Seimo Moterų Katalikių Frakcija;
J. Staugaitis, St. eimo Vice-Pirmininkas;

Kun. M. Krupavičius; Kun. J. Vailokaitis;
K. Bielinis V. Požėla; Kap. y. Natkevičius;

“Geležinio Vilko'’ Organizacija;
Raitelių “Geležinio Vilko” štabas;

K. Grinius, Premjeras; R. Skipitis; Dr. J. Purickis; 
Pulk. A. Žukas; K. Bizauskas; V. Karoblis; 
J. Aleksa; D. Siemaško; A. Petkevičius; 
S. Lozoraitis; Divizijos Štabas joja į mūšį;

Orlaiviai ir grobis, atimtas iš Bermontininku;
Gen. J. Kubilius; Geri. S.Nastopka; Gen. J. Bulota;, 
Gn. V. Nagevičius; K. Kleščinskas; Pul. K. Ladyga; 
Maj. A. Kukšmis; Pulk. V. Grigaliūnas-Glovackis; 
Maj. J. Musteikis; Pulk. P. Tvaronis;
Kap. J. Varakojis'; Kap. P. Žemaitis; V. Putvipskas; 
P. Klimaitiš; Pirm. Milit Lietuvos Misija Paryžiuje;

Lietuvos Armijos Teismas;
Karininkai išėję Kauno Karo Mokyklos mokslus; 

Anglų karininkai Lietuvių Tarnyboje;
Manifestacija Kaune 1917 metais;

Manifestacija Kaune 16 d. Vasario 1920 m.;
Prof. J. Y. Simpson; /-R. B. Ward;
Smetona; Yčas, Mastauskas, Pakšte Mr Dabužis

Lozanoje, 1918 m.;
Pirmoji Liet. Atstovybė Londi

Kun, J- Dabužis; J. Dagys; J. Dobkevičius; 
Kum Dogelis; P. Dovydaitis; E. Draugelis;
N. Fridmanas; J. Gabrys; Dr. V. -Gaigalaitis; 
V. Gailius; A. Galdikas; E. Galvanauskas;

Kun. J. Gediminas-Klausutis-Beržanskis;
Liudas Gira; V. Glovackis; Dr. K. Grinius; 
T. Ivanauskas; J. Jablonskis; Kun. P. Jakubėnas; 
Prel. A. Jakštas-Dambrauskas; Aug. Janulaitis; 
Ignas Jurkunas-šeinius; Dr. J; Yčas; M. Yčas; 
S. Kairys; P. Kalpokas; Vysk. P. Karevičius; 
V. Karoblis; K. Kleščinskas; J. Kaupas;
J. Karoliunas; J. Klimaitiš; P. Klimas;
V. Krėvė-Mickevičius; J. Kriaučiūnas;
A. Krikščiukaitis; Kun. M. Krupavičius;
Gen. J. Kubilius; Kim. P. Kuraitis; Pul. K. Ladyga; 
S. Kymantaitė-čiurlionienė; Kun. A. Maliauskas; 
Kr. Lekšas; P. Leonas; ’ Pr. Liatukas; 
A. Maciejauskas; Prel. J. Mačiulis-Maironis; 
D. Malinauskas; J. Mašiotas; P. Mašiotas;
O. Mašiotienė; P. Matulionis; Maj. A. Merkys; 
Kun. V. Mironas; Alf. Morauskis; Maj. Ig. Musteikis 
Kun. J. Narjauskas; V. Natkevičius; J. Naujalis;
L. Noreika; T. Noruš-Naruševičius;
Kan. K Paltarokas; VI. Pariliukonis;
M. Pečkauskaitė; Kun. A. Petrulis; F. Bortkevičienė
O. Pleirytė-Puidienė; Kun. K. Prapuolenis;
Kun. K. Pakalniškis; V. Pal.-Grigaitienė;
A Prūsas; Lazdynų Pelėda; S. Pšibilauskienė;
K. A. Puida; Dr. j. Purickis; V. Putvinskas;
Dr. N. Rachmilevičius; J. Ralys; P. Rimša; 
S. Rozenbaumas; Kun. A. Sabaliauskas;
V. Sidzikauskas; D. Sįemaška; R. Skipitis; 
K. Škleris; J. Skripkus; Vysk. J. Skriveičikas; 
M. Šleževičius; A. Smetona; Dr, M. Soloveičikas; 
A. Sruoga; V. Stašinskas; J. Staugaitis; 
Kun. J. Staugaitis; J. Stikliorius; Al. Stulginskis; 
K. Šakenas; M. Šalčius; P. šalčius; A. B.- įiapiro; 
Dr. J. Šaulys; Kan. K. šaulys; Kun. J. Šepetys; 
J. Šernas; M. šikšnys; S. Šilingai; S. Šimkus;

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton <66

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

Amerikos Liet. Spaudos Draugija užrašo 
ir visus kitus Lietuvos ir Amerikos laikra
ščius.

// I
Adresuokite:

Lithuanian Press Association
370 West 30th Street New York, N. Y.

Greičiausia Nuperkame ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

Dr. J. šaulys; Dr. J. šliupas; T. Norus-Nl iševičius 
Prov. V. Čepinskas; J. Daumantas-Dzim,'Ivičius; 
Grafas A Tiškevičius; J. Baltrušaitis;
Q. V: Lubič-Miloš-Milašius; V. Gaiiiunas;
Kun. P. Bielskus; J. Aukštuolis; J. Savickis; 
Dr. D. Zaunius; Prel. K. Alšauskas; J. Gabrys; 
Kun. J. Žilius; B. K. Balutis; Kan. K. Prapuolenis; 
J. Vaitekūnas;' Kan. J. Narjauskas; P. Penkaitis; 
J. Chadauskaitė-Tubelienė; A. Steponaitis;
Dr. V. Gaigalaitis; J. Stikliorius;

K. Šimonis; Dr. Aid. ŠI paitė; Dr* J. Šliupas; 
Kun. A. Šmulkštys; P. šu ukšta; J. Tallab-Kelpšą;
Kun. I. Tamošaitis; B. ' amoševičius; J. Tūbelis; 
Gr. A, Tiškevičius; J. K .n. J. Tumas; L. Valionis; 
J. Vabalas-Gudaitis; J. ailokaitis; J. Vaitiekūnas; 
Kun. Juozą- '’'■•■'-’caif •, \ Kun. M. Vaitkus;
Kap. J . ariunojis; Proi. E. Volteris; P. Variakojis; 
A. Varnas; Just. Vienožiriskas; J. Voronko; 
Vydūnas; J. Zikaras; J. Zubrickas; Z. Žemhitis; 
Kun. T. žilinskis; T. Žilinskas; Kun. J. Žilinskas; 
J. žemaitė-žimantięnė; A. Žmuidzinavičius; 
A. Žukauskas; Gen. S. Žukauskas.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

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

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne)
_____________________________________________ _ ________________ >

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue 

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue 

Central 6488
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ŽINIOS IS LIETUVOS

CLAUSYK

6.00.

ų ir kada gausi 
ia jų vertę. Da- 
šia proga ir bu

lk iškirpk ši pa
pais ar kitaip už 
dinti: 1.—Geros 
rankom išdroži

au rodo, nes juos. 
matiškas Plaukų 
I.—Gelžkelio Ru-_ 
ibintas ir išdro- 
o atsakančiai, ii; 
jūsų raide. 5.—, 
iškalno moteriš
kų lis išeina vy-k 
kuris rodo tem- 
i.—Graži Užrašų 
udingiausias da- 
rsiduos paskirai, 
3 taip žema kai
tinsime pinigus. . 
kalaus sau. Gal

Bolševikų Raugas '
Bolševikai, kad įsistiprintų 

valdžioje, kad paskui sauvališ- 
'kai viešpatautų ir valdytų tam
sias žmonių minias, užsiundė 
tamsius žmones ant inteligenti
jos. Išpjovė, iškorę, kalėjimuo
se šupudė, badu numarino visą 
šviesesnę Rusų inteligentiją. Pa
siliko tamsių žmonių minįos be 
šviesos ir susipratimo nešėjų-in- 
teligęntų, sugrobę ją savo žiau
riais nagais bolševikų vadovai 
ir viešpatauja aršiau už patį ca
rą. Kad dar labiau nusilpninus 
ir pačią tamsiąją minią, bolše
vikai kankina ją nuolatinėmis 
karėmis ir kitokiais budais nu- lai-: jaunuoliai nieko daugiau 
leisdami jai kraują.

Tokius bolševikų norus parei- butelių ir kitų panašių dalykų- 
škia ir musų “žemdirbiai”. Spa- lių. Visuose Lietuvos kampuo

se pradžios mokyklų sparčiai 
daugėja, čia gi net ir senoji, ku
ri dar Rusų caro (laikais buvo, 
stovi dabar uždaryta. Toksai 
apsireiškimas demokratingoje 
Lietuvos respublikoje tai dide- 
liausia gėda. Visa priežastis 

žinoma, pa
tįs piliečiai irgi kalti kad patįs 
savo reikalų nenori suprasti.

darni visas savo jiegas mes ga
lėsime savo priešą nugalėti ir 
geresnio gyvenimo pasiekti.

. Sodietis.

UŽDARYTA LAIKRAŠTIS

Chicago, III.
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glų draugijos narių susirinki
mas.

i Profesorius Povilas Dvorko- 
vič kalbėjo apie Lietuvos praeitį 
ir dabartinę padėtį ir galimus

šis Balys ir sargai Malinauskas skubinti, grūmodami. Išėjus 
Jie kaltinami buk su jais, jie nusivarė Markevičių 

į demarkacijos liniją, ten liepė 
pakelti rankas aulgstyn, iškrėtę 
Uišenius pasiėmė sau Lietuviš
kas markes, paliko jam tik Len-1 prekybos ryšius ateityje tarp 
kiškas ir išvarė per demarkaci- Anglijos ir Lietuvos. Jis suly- 
jos liniją į neužimtos Lietuvos Į gino Lietuvą su kitomis, jau se- 
pusę.

ir Bimbiras. _
I nešioję ginklus, kuriuos kaž kur 
taip paslėpę kad Lenkų valdžia 
negali jų surasti. Ištikrųjų jie 

{neteisingai apskųsti. Nes juos 
Jmatė vežant ruošiamai sodinin- 

| kavimo mokyklai atidengti 
j petas, šakes ir kitus ūkio ir 
1 dininkavimo įrankius.

lo- 
30-

’ 3 . NAUJOS ŽELGOWSKIO
Kaune valdžia uždarė ėjusį KOMEDIJOS

“Lietuvos XBalsa”, pažangos par-j P.ranęšama. kad. želgowskis su 
tijos leistą, kurį redagavo A. savo .įarjume]:je Vilniaus pa- 
Smetona. Uždaryta už varymą sitrauksiąs. Tuomet Vilniuje 
agitacijos prieš valdžią. pasiliksianti civile Lenkų vai

zdžia sušaukti Vilniaus seimą ir 
proklamuoti norą susidėti su 
Varšava.

agitacijos prieš valdžią.

ŠATĖS, Kretingos apsk.
Iš laikraščių ir kitų patyri

mų matyt kad žmonės dabar vi
sur kruta, darbuojasi ir veržia
si pirmyn, o šatiškiai eina atbu-

BENDRAVIMAS SU ESTIJA
Musų įpramonės ir (prekybos 

atstovai šiomis dienomis nuvy
ko į Estiją susipažinti su jų 
prekyba ir pramone, kad arti
moje ateityje užmezgus kuo an- 
kščiausius šioje srityje santi- 
kius. (“Karys”)

nesigriebia kaip tik vakaruškų,

š'kia ir musų “žemdirbiai”. Spa-: 
lip 16 d. žemės Ūkio Draugijos 
steigiamajame susirinkime vie
nas ūkininkas reikalavo kad 
draugijos nariais galėtų būti 
tiktai ūkininkai, o inteligentus 
galėtų priimti tiktai visuotinis 
-susirinkimas, kaip reikalingus 
darbininkus, nes, L 
kų reikalus gali suprasti ir gin
ti tik ūkininkai, Gal kas pasa
kys kad tai yra kokio nors tam
suolio’ išsišokimas. Bet gaila 
kad inteligentams slaptai pa
skelbta 'kova jau ne šiandien, ji 
jau eina nuo tada kada musų 
nepriklausoma valstybė pradėjo 
tvarkytis, kada del jos gyveni
mo reikėjo ūkininkus apdėti 
įvairiais mokesčiais, rekvizicijo
mis ir tt. Čionai ūkininkai in
teligentuose pamatė savo prie
šininkus ir kai kur net ir viso- : 
je apskrityje pradėjo šalinti in
teligentus iš savo tarpo. Kai 
kuriose apskrityse net į Valdy
bą neįsileista inteligentų, bet 
deja, tose apskrityse mes ma
tome didžiausią netvarką, apsi
leidimą. Tiktai laimė kad Lie
tuvoje dar tokių “ūkininkų", 
dažniausia iš turtjngeshių, yra 

.jne perdaug. Dar dauguma su
pranta kad be inteligentų, be 
mokytų žmonių- gerai darbo ne
padarysi kad tiktai tos valsty
bės yra stiprios kuriose yra dau
giau mokytų žmonių; daugiau 

-inteligentijos. Jie. nesupranta 
kad inteligentai buvo žmonių 
vadovais ir 'kovotojais del žmo
nių cąro ■ laikais*, Vokiečių oku
pacijos metu, ir bus tokiais ir 
toliau nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime. Kadangi valstybė ga
li remtis tiktai gerai susitvar
kiusiomis savivaldybėmis ir ko- 
perativais, tai ūkininkai iš čio
nai inteligentų -įie tiktai nepri
valo' šalinti, bet kuodaugiausia 
{turėtų rūpintis tenai juos pri
traukti.* Neklausykite tokių iš
gamų kurie liepia nuo inteligen
tų šalintis. Tiktai bendrai dir
bdami, tiktai vienybėn susispies-

girdi, ukinin-1 paeina iš klebono.

SMIGLIAI, Panevėžio apsk.
Musų parapijoj pradeda pla

tintis kruvinoji. Serga Kurio 
ir Utėnų kaimuose. Kai kurie 
miršta. Liga parvežta iš Pa
nevėžio. žmonės daktarų pa
galba del brangumo nesinaudoja. 
Yra tokių kad slepiasi ir tuo 
dar labiau ligą platina.

Vasaros laiku apielinkės kai
mus trenkė perkūnas, sužeidė 
ir žmonių.

(“Liet. Ūkininkas”)

PIRMAS MUSŲ UOSTAS
Pabaltjuryj šventosios 

žiotįse ištyrimo darbai statyti 
uostui jau baigti. Šventosios 
žiotįs graži patogi uostui vieta. 
Upė ganėtinai gili. Vanduo ga
na ramus. Jūrių pakraštis veik 
neįšala.

Pakraštyje, kur buvo jau žilo
je senovėje uostas ir miestas 
Eli jos, vėl atnaujinama musų į 
jūres vienintelė, tuo tarpų, an
ga. —. .. ----- „

upės

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ 
PLĖTIMAS

Netrukus Lietuvos geležinke
lių traukiniai pradės naudotis 
nepertraukiamu susisiekimu su 
visomis Europos šalimis teisė
mis. šiomis teisėmis naudosis 
ne vien keleivių bet 'lygiai ir 
prekių vagonai.

Dabar, kaip žinoma, neper
traukiamą susisiekimą turi vos 
trįs keleivių “Ekspreso” vago
nai tarp Rygos, Kauno, Berlino, 
Paryžiaus ir Ostende. Tačiau 
tas’ susisiekimas dar nebuvo le
galizuotas. Įgijus teises neper
traukiamo geležinkelio bėgio per 
užsienį, musų geležinkelių valdy
ba mano plačiai ją išnaudoti.

Ruošiama arčiausiu laiku lei
sti į užsienį daug Lietuvos va
gonų su įvairiomis prekėmis ir 
padaugintą keleivių vagonų Skai
čių.

Žemaitijoj daroma tyrinėjimų 
naujų 'geležinkelių, ypač Telšių, 
Plungės, Švėkšnos, Naujamies- 

! čio, Tauragės ir Raseinių rajo
ne statymo reikalu, 
jama kad prie naujų 
lių tiesimo prisidėtų 
vivaldybės ir atskiri

i ventojai. Tinkamai šiuo reika- 
i lu sumanymą jau ruošiami.

GUDAI IR VILNIUS
Gudų Konferencija čekų Pra-| 

goj pasibaigė. Ji buvo šaukia
ma kad suvienodinus visų Gu
dų darbuotojų veikimą ir apta
rus gyviausius Gudų tautos rei
kalus. Išreikšta protestas prieš 
Gudijos padalinimą tarp Rusi
jos ir Lenkijos ir del Lenkų 
žiaurumų okupuotoj Gudijoj.

Del Vilniaus konferencija pro
testuoja prieš Lenkų grobuoniš
kus siekimus; Lenkai neturį tei
sės į Vilniaus sritį kuri apgy
venta daugumoj Baltgudžiais ir 
Lietuviais, o Lenkų esanti nežy
mi mažuma. 1817 m. daviniais 
ten buvę Lenkų gyventojų tik 
8 nuošimčiai.

Konferencijoj pastebėta daly
vaujančiu atstovų nusistatymo 
vienodumas visais klausimais.

LIETUVIŲ-ANGLU s
SUSIARTINIMAS

Rugsėjo 20 d. Londone įvyko
naujai įsikūrusios Lietuvių-An-

Pageidau- 
geležinke- 
krašto sa- 
vietos gy-

šių

tuva turi daugiau gyventojų ne
gu Norvegija, Danija, (Grekija 
arba Šveicarija, iš ko matyti 
kad Lietuva ne maža šalis. Pas
kui kalbėjo Ward, buvęs Anglų

TIK

nai nepriklausomomis, Europos 
valstybėmis, ir nurodė kad Lie-

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

SVEIKATA IR NARSUMAS 
UŽ $4.00

DR. N. M. FELDMAN 
ŠIUOM1 PRANEŠA JOG ATI
DARĖ OFISĄ IR UŽSIIMS 
DANTŲ TAISYMU PO NUM.

7101 ST. CLAIR AVENUE 
Kampas E. 71 St.

konsulas Lietuvoj. Jis nurodė 
kad Lietuva yra turtingas kraš
tas ir turi gražią ateitį.

Susirinkimas išreiškė noro 
kad Anglija moraliai ir ekono
miniai .paremtų Lietuvą ir padė
tų jai išdirbt žemės ūkio turtus.

(“Trimitas”)

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

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

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

I 304 E. 68 Street.
į Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos:
10 ryte iki 12
3 iki 5 po pietų

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

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

Prospect Z 02.

Dr. T. A. Harden

Ofi»o valandos: Nuo 8 ryto 
;ki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Jei tik galėtum jausti Smagumą 
kkoj jaučia šis žmogus nuo elektriš
ko gydymo, tuoj pirktus tą elektro 
medikalį aparatą. Dagaųsi sveikatos 
kaip tas žmogus viršuje, busi mums 
dėkingas visą gyvenimą. Mes nesa
kom, kaip kiti, kad musų mašina iš
gydys visas ligas. — 6okie tikrinimai 
prigavikų yra tik žiūrinčių jūsų pi
nigų, ne gerovės. Bet yra daug ligų 
kurioms Elektra geriausis vaistas. Gi 
nėra tokios ligos kam ji pakenktų. 
Viršųtj Inatomas aparatas yra ge
riausia elektriška mašina del šito:

Jai nereikia batarėjų. Ji daro sa
vą elektrą. Ji paprasta—niekas ne
pasigadins. ’ Ji duoda tvirtą elektros 
srovę kad keturi ant syk gali nau
dotis. Ją gali vartoti ir vaikas. Ji 
priduoda žmogui jaunystės, tvirtumo 
ir narsumo jausmo. Yra sukčių ku
rie pardavinėja batarejas po $8 ar 
daugiau, kurios tęsi tik keletą savai
čių. Musų aparatas tęsės visą gyve
nimą, nes jis daro savo elektrą. Mes 
duodam jums progą įsigyti šį puikų 
aparatą tik už $4. Neatidėliok. Gau
si daugiau negu tikiesi rašydamas ir 
prisiųsdamas 50c. sidabru ar štam
pais. Likusi damokėsi pristačius ji j 
namus sykiu su nurodymais.

ELECTRIC DEPARTMENT 
1330 N. Western Ave. Dept. 116 

CHICAGO, ILL.

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

Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

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

TREMTINIŲ GRĄŽINIMAS
Atvyko iš Novonikolaevsko, 

Voronežo ir Chersono ešelonas 
tremtinių: 332 Lietuviai, 793 
Žydai, 92 Rusai, 20 Lenkų ir 12 
Vokiečių. 40 pasirodė ne 
tuvos piliečiai ir grąžinti į 
siją.

VALKININKŲ ŠKAPLIER- 1 
NINKO /KANKINIMAS

Lenkų! žandarai atėjo pas var
gingą Valkininkų žmogelį Mar
kevičių, | besivertusį daugiausia 
rąžančių, škaplierių, maldakny
gių 'ir laikraščių prekyba, ir lie
pė ruoštis ir eiti su jais. Pa
klaustas-kur'eiti, jie atsakė kad 
tai nė jo dalykas, ir 'liepė tik

PLUKSNOS S 
TIK KĄ IŠĖJO —naujas 
musų “tiesiog iš fabriko” 
Pigių Daiktų Katalogas 
apie naujus, sanitariškų 
Plunksnų Patalus, Pagal
ves ir plunksnas pirkimui 
pundais. Jei norit geriau

sių kainų ir geriausių plunksnų už 
savo pinigus, reikalaukit tuoj tos 

į knygos ir sampelio plunksnų, abu 
yra dykai. Rašyk šiandien,- TUOJ. 
American Feather & Pillow Co. 
Desk F-29 Nashville, Tenn.

Ekstra! KALENDORIAI! Ekstra! 
Siųskit kalendorius į Lietuvą. Tik
ri Lietuviški, kelių spalvų, kaina 25c 
vienas. Keturi kalendoriai ir tuzi
nas laiškams popierių tik $1. Pen
ki tuzinai popierių ir 1 kalendorius 
tik $1. Prisiųskit štampą, 1 
katalogus. Adresuokit:

J. YERUSEVICUS 
Box 68 Lawrence,

gausit
(47)

Mass.

“DIRVOS” AGENTAS
Mot. Stankevičius 

Pardavinėja pavieniais num.
176 B. Dyrnęckš Land 
Wishaw, Craigneuk,' 

Scotland.

PAJIEŠKAU Julijonos Pangonienės.
savo buvusios gaspadinės. Išva

žiuodamas į kitą miestą aš pas ją pa
likau savo visus daiktus; parvažiavęs 
nerandu jos: ji pabėgo nuo savo vy
ro su visais daiktais. Kas apie ją ži
not arba ji pati atsišauki t, už ką bu
siu dėkingas, duosiu $10 dovanų; ji 
pati atsišaukus irgi gaus $10. (48)

Kazimieras Gulbinas
1566 E. 33 Street Cleveland, O.

Lie-
Ru-

Iš
Iš
Iš New

LAIVAKORTĖS NUPIGO
Yorko iki Bremenui be persėdimo .........................
Yorko iki Karaliaučiaus ............. .............

Yorko iki Liepojaus ...........................
Ant geriausių pasažierinių laivų, 

galite sykiu su savo namiškiais švęsti i linksmai.

$103.50
$106.50
$110.00

Dabar

JAUNAS VAIKINAS pajieško dar
bo vakarais (ir subatoj visų dienų), 

turi patyrimo prie grosesnes ir mė- 
sinyčios, sutiks ant užmokesnio pa
gal darbdavio nužiurėjintų. Adresas: 
1105 E. 77 Street, Cleveland.

VILNIAUS SUĖMIMAI
Želgowskio valdžios persekio

jimai tebesitęsia. Uždaryta dar 
kelios prieglaudos Vilniuje /ir 
provincijoje. Areštuoti didžio
sios prieglaudos vedėjas Valu-

Su Chiropraktikos sveikatos metodu galit 
but išgydyti nuo ligų (išskyrus paskuti
nių laipsnių vėžio ir džiovos), čia padėtas 
paveikslas yra Antono Zupanshicko, 1282 
E. 55 St. Jis kentė nuo skilvio ligų per 
tris metus, praleido daug pinigų be pa
sekmių. Po išbandymo Chiropraktikos gy
dymo pas

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

jis pilnai pasveiko j keturias savaitės lai
ko. Jis negali atsidėkavoti tam ’ gydyto
jui" ir rekomenduoja j visiem sergantiem.
Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 8 vak.

Kalbama Slaviškai. ,

Gaus Kalėdų
Šventėms!

JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MU
SŲ BANKĄ PINIGUS J LIETUVĄ, TAI 

JŪSŲ GIMINĖS GAUS JUOS 
KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

PASISKUBINKIT
Kursas Labai Žemas

Adresuokite mums šitaip:

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

Kalėdas „ __ __ _____ _ ,
dar galite suspėti parvažiuoti ant Kalėdų tais laivais kurie išplauks 
sekančiose dienose:
Gruodžio 8 d. iš New Yorko į Bremeną ir Karaliaučių be persėdimo.
Gruodžio 13 d. iš New Yorko į Hamburgą, Karaliaučių ir Liepoją, 

su persėdimu Anglijoje.
Tuojaus užsisakykit vietas ant tų laivų, nes paskui kainos gali 
ant laivakorčių vėl pabrangti. Kreipkitės pas

ZUPANC & KAUPA
Lietuviška Agentūra Pinigų Siuntimo ir Laivakorčių Pardavimo
6603 St. Clair Avenue. Cleveland, Ohio

Kampas St. Clair ir E. 66th gatvių
Valandos: kasdien nuo 8:30 iki 12:30; po pietų 2:30 iki 7:30 vak. 

Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 12 diehą.

no-

į

bu- 
pa-

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Šiais metais žmonės daugiau negu kitados spręs jog Paveikslas 
yra linksma dovanėlė tiems draugams su kuriais draugiškumą 
ri palaikyti,ir džiaugtis.

Paveikslas atneša išreiškimą kokį negalima padaryti kitokiu 
du. Apie paveikslus yra kas tokio, kas tokio didelio, tikro ir 
traukiančio.

Tuzinas Paveikslų išris Tuziną Keblių Dovanų Klausimų.
Traukiam paveikslus vestuvių ir pasportams. Darbas garantuotas.

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

7033 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.
AV.WAW.VAV.W.'.'.'.'AW.'.'.'.W.V.'.'.'.'.V.Y.'.'.’.V.'.V.

TAUPYKIT LAIKĄ IR PASTANGAS
Dauguma moterų turi liuosų valandų kasdien nau
dodamos Įrankius kurie iš elektros padaro savo 
gerus tarnus.
Kokis yra jūsų sunkiausis darbas? Gali būti kad 
išyengsit viso vargo naudodamos elektriškus prie? 
įaisusiš šių Praktiškų Elektriškų Pardavėjų:

Thos. B. Jamison
2789 Euclid Ave.
Cleveland Heights

.The Citizens Electric
Constr. Co.
1040 Sungyior Ave.

The Electric*Construction
& Sales Co.
940 Prospect Ave.

The Fitch Electric Co.
1005 E. 105th Street
G04 Huron Road

The United Electric
Fixtures & Supply Co.
1774 E. 9th Street

Electric Supply Co.
1947 E. 9th Street

Galima Susitarti ant
Elektriškų leikmenų.

THE PRACTICAL ELECTRICAL 
DEALERS’ ASSOCIATION

A. C. Day Electric Co.
13943 Euclid Ave.
6509 Euclid Ave.,
13013 Kinsman Road

The Home Electric Co.
10323 St. Clair Ave.

The Lakewood Electric Co.
11403 Detroit Ave.

Pfahl Electric Co.
3074 W. 25th Street

Kerber Electric Co. j
6512 Broadway 

Doan Electric Co.
7001 Superior Ave. s 

The Denzel Electric Co.
8001 Woodland Ave.

Lengvų Išlygų Pirkimui

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4a PAIN-EXPELLER 4>
Vi^izbaženklls užreg. S. V. Put. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Įkaro (Anchor) 
YaizbaženklĮ.1

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

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

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

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

Reikalaukit ’’Dirvoj”

LIETUVIŠKA 
APTĮEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės i may. o Ap-‘ 
tieka bile kada.’

I. A. USEVIČIUS
2343 Professor Ave.. S. W

DIDŽIAUSIA PROGA KOKIĄ KADA BUVO!
MOTERS IR MERGINOS: - —_____ ____

pirkti paskiausios mados langams užtiesalų su gražiausiais margi
nimais kurie patrauks kiekvieną

Musų langams užtiesalai pada
ryti iš geriausios materijos, augš- 
tos rūšies darbo, ir nežiūrint kaip 
brangiai jus mokėsit už kitokius 
išdirbinius jie neišrodyt geriau ar 
laik”^ ilgiau kaip šitie ką mes 
pasiūlome tokia žema kaina tik už 
$2 25 vie .am langui. Jeigu užsi- 
sakysit keturis užtiesalus ketu
riems langams tai sutaupysit $1. 
kadangi . aos mes atiduosime už 
tik $8.00 Atminkit kad ši spe
cials kai) a yra tik šiam mėnesiui. 
Todėl ta pasinaudokit proga iš 
to DABJ l! Niekados nesigailė
si t nusip rkę!

Pinigų h'ualno nereikia. Pasiu
skit ik 35c pačto stampomis, kai
po dalini jmokėjimą. Likusius už
mokėsit kada užtiesalai bus atsių
sti. Garantuojam pilną užgane- 
dinimą, arba grąžinsime pinigus. 
- Nepraleiskit šios didžios progos! 
Rašykit šiandien!

UNION SALES COMPANY, Dept. 64 
673 W. Madison Street Chicago, Ill.

Pirmu kartu jus turit progį nusi-

ir bus gražiu papuošalu langams.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 9/9-W

Factory
TIGHT

HEAVY solid COPPER
4 GAL 4.95

6.50
7.75

6 GAL. 
a gal. 
IOGAL. 8.9°
15 GAL. 10.50 |
25 GAL. 17.50 |

SCREW

VARINIAI KATILUKAI
Visi padaryti iš 16, 17, 20 ir 22 mic
ros geriausio šaltai plakto storo gry
no vario. Ne-eksplodųojanti. Aplen
kti išlauko. 5 colių užšriubuojanti 
kepurė-uždangas. Visiškai gvaran- 
tuojama kaipo tvirčiausi ir geriausi 
kat,ilukai kokie yra padaryti.

jį colio varinės dūdos 30c nuo pė
dos. Standard % colio Union 50c. U. 
S. Customs Standard hydro-meteris 
bandymams, 200 saiko, $1.25. Daly
kai išsiunčiama kaip gaunama užsa
kymas. Supakuojama tvirtuose, ge
ruose baksuose.

Kainos yra žemiausios pagal dirb
tuvės pardavimo. Siųskit money or
derį ar draftą su užsakymu. Katalo
gai apie kitus dalykus su nužemin
tomis kainomis DYKAI pareikalavus. 
Vario kaina kįla, užsisakykit šiandien 
iki pabrangs. Užsakykit tuojau. 
The HOME MANUFACTURING Co. 
Dept. N-97 2650 N. Halsted Street,

Chicago, Ill.
Patikrinimai: Cosmopolitan Bank, 

Chicago.

SMinav|osAmenks linija
I Pliiava

Laivas “OSCAR II” 
GRUODŽIO 6 D.

Laivas “UNITED STATES 
Gruodžio 10 d.

' Visa trečia klesa susideda iš butų 2 
ir 4 žmonėms- Informacijų kreipki
tės prie vietinio agento savo mieste 
arba Į Kompanijos ofisus adresais: 

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St., New York, N. Y. 
117 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 

248 Washington St., Boston, Mass. 123 S. 3rd St. Minneapolis, Minn.

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonks, arba tiesiog 
iš iftdirbėju per paštęi už 75c. boukp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 36th St. Brooklyn. N- Y.

Ar Ju« Kankina Pleiskanom ? 
NAUDOKITE Raffies 
Ar Jum* Galvos Odąbtielti?
NAUDOKITE

Plaukai .Slenka?
NAUDOKITE

Ar Jus Norite Apsau^tnr Juosi
NAUDOKITE

IHlailęrmiii savo plaukų Braziais ir tanloaia
NAUDOKITE

LHlaikymui galvos odos sveikai ir Ivanai
NAUDOKITE

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų • 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i 
LIETUVĄ. ’ .

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

nau, jeigu kas klausia.

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



Kas Girdet Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727

AKRON, OHIO
Lapk. 13 d. šv. Petro bažny

tinėj salėj šv. Stanislovo Drau- 
I pija sulošė 'komediją “Nenorė
jai duonos graužk plytas”. Lo- ■ 
Išėjai buvo: P. Druskis, J. že
maitis ir A. Rudis. Tarpe lo- . , .. ..

... v. . HAldamavn mprvait^ą A ,r Prašalintl spaudimų ant nervų.Streikuojančių pieno is- a t- i Ali v wiorl ini r» a nl*.... ... „ 1 Sąveikiutė, A. Vertelaitė, A. Li-1
vežiotojų pestynese su ske-1 leikiutė ir B. Oleknavičiutė. Sa-1 

1 bais utarninke vienas žino- veikiutė, Lileikiutė ir Vertelaitė i 
sudainavo pora darnelių. S. Ro- į 
davičia pasakė trumpa pra'kal-. _ .. . .. . ... . , .bėlę. PO lošimo aktoriai ir de-l Y>;a pntvirtintas faktas jog kaip 
. . T -r-i <rr«*ir srmnlrniilia ispinn ir. r. va rlcns. is.klamatores padainavo Lietuvos.
Himną. Paski tęsėsi balius. Vi
si buvo patenkinti kaip teatru 
taip ir dainomis. >

S. L. R.-K. A. 178 kuopa iš
nešė -rezoliuciją prieš Centro 
Valdybą ir “Garsą” už neteisin
gą 178 kuopos raštininko A. Pa- 
lecko vadinimą šuleriu ir už įžei
dimą buk kuopos raštininkas 
siuntinėjąs kokias ten rezoliuci
jas savo vardu be kuopos žinios. 
Viską ką kuopos raštininkas at
liko buvo su kuopos žinia ir nu
tarimu. Abelnai kuopos nariai 
labai savo centro valdyba ir or
ganu pasipiktinę. Taipgi pikti
nasi J. Vasiliausko melagystė
mis “Garse”, kur jisai nuolat 
bubnija apie Akroniečius katit- 
likus ir jų vadus, ir jo kiekvie
name žodyje yra po 15 melagys
čių. Kuopa čia būdama mato 
i kokias pragaištingas paskolas 
J. Vasiliauskas SLRKA. pinigus 
investino, tai yra į mažą farme- 
lę menkos vertės. Jo šalininkų 
šioj kuopoj yra trįs vyrukai ir 
jie jo darbaąis pritaria, nors ir 
patįs mato kad jisai neteisotad 
elgiasi su SLRKA. pinigais. Y- 
raf, mat, sviete vargšų -kurie turi 
akis o nemato, turi ausis o 
girdi. ;

Lapkričio 12 d. pasirodė 
pirmas sniegas, bet neilgai 
vo; antrą dieną lėtus sniegą 
varė. '

Randolph 1157

PAMATINIAI CHIROPRAKTIKOS 
PRINCIPAI

Chiropraktika yra naujas sveika
tos atgrąžinimo metodas, arba mok
sliškas būdas sutvarkymo žmogaus 
"skeleto narių, ypatingai strėnų; tik 
su rankų pagalba, su tikslu nuimti

Miesto gatvėse automobiliais 
ir tramvajais *nuo pradžios šių 
metų jau užmušta 122 žmonės.

Iš “PROGRESIVIŲ” DARBŲ kėm išeinant; mat, gal jis susi-i 
Clevelando “progresiviai” nu-' <??rb3 *>. P?r |

progresavo iki galutino bankru- J^nycios galą išspruko kur jo 
to, kiek turėjo (ši rudenį paren- +•,•«*' _ ■
gimu visi davė nuostolį. Pasta-! ku.tu 81U'181 Ar,’ gUS buvo suvažinėtas norė-

lost.. 1 tojur $100 jei kas nurodys kad , ,įuoju laiku pradėjo samdyti n . nOrėiai mane sukruvinti Ta riamas prasisahnt nuo nau- Lietuviu saleje. kuria iki šio- . norėjai mane suKruvinu. ią __
lei boikotavo, bet ir ‘tas nieko iJU'k ir 'Pate savo tąme rastpalai- S1u Vlėtos. 
negelbsti: sueina tik patįs savie
ji, kurių čia randasi apie pusan
tro šimto galvų, pašalinių, arba] 
kaip jie sako “palšos minios”, 
negauna visai. Priežasčių yra i

_____ Keliolika strei-
Ikyj pasisakai. Ir kokio dar nu- k________________ Mnštvnė<?
įrodymo reikia: juk pafsai sa- Ker.ių aiestuOTa- muštynes 

.Jkai: “Aš tik kapt laisvamaniu- atsibuvo ant Woodland avė.
- • •• . ,’“tką už rankovės ir įsakiau: eik į , _ _______
negaunu visai. Priežasčių y-r^bažnyčią papoteriauk*^- Tik ži-Į Kurie laike tragedijlJ juokia. 
daug, bet svarbiausia bus ta kad;nom^ viet?J rankoves kad butumĮtįs _ verksit matydami kome- 
___ 07 __ . ___ . _ . 1 noaOilrac 11*7 Imilrlrt roi niirn clrcii- ...Mirtos Choras visiškai nusidė
vėjo, nei senų marseliečių kaip 
reikiant nesudainuoja, nors jų 
korespondentai per “Laisvę” vis 
didelius burbulus pučia. Mat, 
“‘progresivių” Draugijų Sąryšio 
korespondentas gali viską auk
štyn kojom apversti ir vis tei
sybė; gali patįs provokacijas pa
daryti ir nekaltas draugijas ar 
ypatas intarti, kaip atsitikime 
spalio 16 d. kur sako policija 
nenorėjo duoti leidimo, rėkė jog 
Liuosybės Choras įskundęs ko
kiam svetainės dženitoriui, o jų 
korespondentas per “Lasvę” rė
kia kad tai tautininkai apskun- 
dę. Mat kaip meluoja ir nesu
sitaria nei vieni nei kiti. Grei
čiausia gi 'buvo šitaip: jie patįs 
sudarė skundą kad turėtų progą 
apšaukti'šnipais Liuosybės Cho
rą ir kitus, o tas 'jiems jau ne 
pirmas sykis daryti.

Kas ne po jų noro tuoj>jie 
šmeižia, apšaukia boikotą (kuris 
tik nieko negelbsti), kad galėtų 
nukryžiavotų, o iš to visiko Cle- 
velando visuomenė piktinasi ir 
šalinasi nuo jų. Pažiūrėsime 
kur jie toliau progresuos.

Dovydas.

pasakęs už kaklo, tai būtį skai
tytojai supratę dėlko tu pasigi
ri kad dalintojas-nubalo. Na ir 
viskas.

Bet aš nemanau 'kad “Arto
jas” (ir Liet. Apšvietos Drau
gystė) priimtų peštuko šeško 
judošiš'kus pinigus: tdi butų 
peržemas dalykas priimti nuo 
tokio begėdžio pinigus, nes -jis 
pats paskui sau gali ką 'pasida
ryti. Bereikalo užmeti “Dirvai" 
dalykų neištyrinėjimą, nes tą 
ką tu padarei “Dirva” ir tada 
pranešdama žinojo.

Plakatų Dalintojas.

Steubenville, O., Mikas Mak- 
ramas, 23 m. amžiaus, nušovė 
savo pačią, 34 m., paskui pats 
sau galą padarė.

Chiropraktika nėra medicina, chi
rurgija, ar osteopatija. Tai yra mok
slas per save. Tai yra vienatinis 
moksliškas metodas kuris tikrai- at
randa ligą ir priežastį ir^prašalina jų.

Ant E. 66 gatvės girtas tė
vas peršovė savo pačią, mergai
tę ir pats savo persišovė. Visi 
dar gyvi, tik sužeisti. Tėvas 
užpyko ant pačios kam ji pra
leido $2 pirkdama mergaitei mo
kyklai knygų.

Du poiicistai, įsiutę nuo gėri
mo, ant Central avė. pradėjo 
pereitų subatą šaudyti ir gatvė
je sužeidė moterį; jie taipgi no
rėjo nušaut detektivą.

Tarp moteriškų drapanų siu
vėjų unijos ir kompanijų eina 
dideli ginčai apie naujas algas 
ir kitokius reikalavimus. Gal 
būs ir streikas.

The onį 
Publish

Ohio L

b the V
Canada i
Lithuania

Adve

diją-operdtę “Kaminakrėtis ir 
Maluninkas”. Ją rengia Liuosy
bės Choras'po padovyste J. Bu
tėno, Lietuvių salėje, gruodžio 
25 d., nuo 5 vai. vakare. Loši
me ir dainavime dalyvaus pats 
Jonas Butėnas- ir kiti gabiausi 
dainininkai ir dainininkės.

Miesto sveikatos prižiūrėtojai 
pataria čiepyti kūdikius nuo dif- 
terijos.

šalę “Dirvos” viena barzda- 
skutykla numažino kainas už 
kirpimą plaukų ir skutimą. Bar
zdaskučių unija tą įstaigą boi
kotuoja ir pataria žmonėms nei
ti jon, nes joje pigiau kerpa ir 
skuta.

greit strėnkaulis išeina iš tvarkos, iš- 
sidalįnimas protišku impulsų, papra
stai vadinamų “Gyvybe” perstoją iš
eiti tinkamai iš smegenų j kiekvienų 
kūno dalį ir tuoj prasideda liga.

Liga yra prirodymas stokos nervų 
energijos arba lygsvaros, ne tiktai 
prie nekuriu ligų, 'bet prie visų ligų. 
Šitie platus tikrinimai yra paremti 
ant patyrimų ir daugelio metų pasek
mių, perviršijančių visus kitus me
todus.

Chiropraktika yra gera ir businti 
profesija. Tai yra geriausias būdas 
prašalinimo ligų’kokį žmogus žino.

Šis mokslas tapo išrastas apie 26 
metai atgal ir iki dabar jau yra apie 
15,000 Chiropraktikų pasekmingai už
siimančių šioje šalyje. 26 valstijos 
pripažino jų ir rado tinkama.

Norėdami artimiausio atsakančio 
Chiropraktorio žiūrėkit skelbimų ant 
kito puslapio.

—Dr. Albert Ivnik, D. C.
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Pienas
• KODĖL JO REIKIA JUMS IR ! 

JUŠŲ VAIKAMS

Rašo Dr. E. A. Peterson, Direktorius 
Cuyahoga County Public Health

Association . ?

7907 SUP

No 48

ŠEŠTOKO “PASITEISINIMAS”
J. šeštokas, iš vietos vyčių 

štabo, “Darbininko” No; 132 lie
ja savo šeštokikas ašaras; mat 
tam begėdžiui nepatinka 'kam 
“Dirva” jo šeškiškus darbus nu
rodinėja; tas šeškas mano dau
žyti ir smaugti 'gatvėse žmones, 
o nori kad “Dirva” '.tylėtų. Tas 
šeškais dar drysta sakyti kad 
“Dirva” atsižymėjus šmeižtais, 
o pats savo rašte 
nevertas — taip 
nuo 'teisybės. Jis 
ti, girdi: “Išėjęs

jau ir bobos 
(toli atsiliko 
drysta saky- 
iš bažnyčios 

žiūriu kokis Jais vamni ūkas 'kai
šo žmonėms plakatus ir užklau- 
stąg ką dalina tas laisvamaniu- 
kas paliko plakatus ir pabalo 
kaip popiera ir dul bėgti;”. Ko- 
ęlel, šeškuti, nedrysai čia tiesos 
pasakyti Kaip ištiki? buvo ? Kas- 
link to kad aš pabalau tai tiesa, 
bet mano akįs tik pažaliavo 'kaip 
tavo šeškiškos rankos man už 
kaklo suspaudė, štai kaip ištik
ro buvo: bažnyčioj pamaldoms 
užsibaigus žmonės visi pradėjo 
eiti lauk ir aš išėjau lauk; na 
žinoma gatvėj pradėjau dalinti 
“Artojo” vakaro plakatus, nieko 
blogo nemanydamas kad vyčių 
šeškams tas (plakatas nepatiks. 
Tik pamačiau greitai atžings- 
niuoja tokio jau dikto sudėjimo 
vyras šeštokas ir tuojau prie 
manęs pribėgęs sako: duok man 
vieną. Aš jąm tuoj padaviau: 
te ir tau vieną, šeštokas prisi
kišęs plakatą prie nosies ir vie
na ranka laikydamas mane už 
apikaklės, ir turbūt nemokėjo 
skaityti, kaip tik įmatė vieno 
J. Butėno vardą; tą -pamatęs 
šeštokas kapt man už 'kaklo sa
vo abiem rankom; na žinoma aš 
tik pabalau ir akįs. pažaliavo (ir 
jis pats butų pabalęs jei kas jį 
imtų smaugt); tas šeškas už- 
matęs kad čia gali būti blogai, 
ištraukęs iš manęs plakatus nu
dūmė. Aš prie stulpo prisiglau
džiau kad atgavus dvasią. At
sigavęs, matydamas -keletą kitų 
ten stovinčių žmonių paklausiau 
kur tas vyras dingo ką čia ma
ne. smaugė; pasakė jog nubėgo 
su mano plakatais į bažnyčią. 
Paklausiau tada vieno ar jis ne
pažįsta to sutvėrimo; atsakė jog 
tai yra J. šetokas, vyčių štabs
kapitonas. Paprašiau kito pa
būti čia 'su manim, kaip jis iš
eis paklausiu 'kodėl jis taip su 
manim pasielgė ir kodėl atėmė 
tuos plakatus. Apie dvi valan
das laukėm, bet šeško nesulau-

LENGVAS BUDAS PASIRINKT 
PINIGŲ KITOMS KALĖDOMS

Butų smagu gauti čekį .ant $50 ar 
$100 pinigų šių savaitę, praleidimui 
ant pirkimo Kalėdinių dovanų arba 
sunaudojimui bile kokiam kitam rei
kalingam tikslui.

Galit būti tikri gausių tokių sumų 
kitoms Kalėdoms jeigu prisidėsite 
prie “Kalėdinio 5% Taupymo Klubo” 
įsteigto prie The Municipal Savings 
& Loan Co. jos ofise ant St. Clair 
Ave., 2006 St. Clair Ave., po užžiura 
Petro Muliolio, ir Superior Skyriuje, 
7909 "Superior Ave., kur vedėju' yra 
M. A. Vinson.

Šis planas yra visai paprastas. Ga
lit mokėti nuolatinai kas savaitė tam 
tikrų dalį, pradedant nuo gruodžio 3 
d., per sekančias 50 savaičių. Jeigu 
mokėsi 25c savaitėje, gausi $12.80; 
50c. savaitėje duos $26.62-; $1 savai
tėje — gausit $51.24; $2 savaitėje 
atneš $102.48 ir $5 savaitėje suda
rys $256.20. Tame ineina jūsų mo- 
kesniai, prie kurių pridedama nuo
šimtis 5%, kuomet pinigai renkasi.

Apskaitliuojama kad bus išmokėta 
suvirs milijonas ir pusė dolarių ank
sti gruodžio mėnesyje šiais metais 
nariams Kalėdinių Taupymų 
Clevęlandė, kurie buvo pradėti 
atgal.

Apsispręsk dabar ir patapk 
(ūpai Savings Klubo nariu ir
Sau Kalėdinį fondų kitiems metams Į

Miesto biudžetas 1922 metams 
reikalingas" iš $14,000,000.

LIETUVIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
LIGONBUTIS

Parduodu naujus laikrodžius už 
miausias kainas; senus laikrodžius 
sutaisau, kurius kiti laikrodininkai at
sisakė jums sutaisyti. Kaip indedu 
laikrodėliams stiklus jie niekad dau
giau nesusidaužo, ir garantuoju jei
gu suduš kitų gausi dykai. Taipgi tu
riu partraukęs visokių jubeleriškų 
daiktų, žiedų, kolonikų, auksinių špil
kų ir visokių daiktų Kalėdų dovanom.

EDWARD GENOTIS
1197 East 79th St, Cleveland, O.

že-
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Dirvonas.

Wilmington, O.,.vienas vyras, 
32 m. amžiaus, nušovė buvusią 
savo pačią, jos motiną ir pas ją 
buvusį kitą vyrą. Jų vaikas 
liudija kad tėvas visus iššaudė, 
bet jis ginasi. Su savo pačią jis 
pirmiau buvo persiskyręs, apsi
vedė antru kartu, paskui vėl iš
siskyrė, dabar atėjo jai atker
šyt. Jis areštuotas.

KALĖDOS JAU NETOLI
Palinksfninkit Savo Gimines su Kalė

dų Dovanomis.
Jūsų giminės Lietuvoje bus labai lin
ksmi jeigu sulauks nuo jūsų Kalė
doms dovanų. Pinigai yra geriau
sia dovana visame pasaulyje. Siųskit 
pinigus į Lietuvą savo giminėms per 
musų Agentūrą, nes musų dieninis 
pinigų kursas yra pigiausis ir mes 
garantuojam kad Lietuvoje pinigai 
bus. greitai ir parankiai išmokėti. 
Mes esam po atsakomybe American 
Express Companijos. Ateikit į mu
sų ofisą .su visais reikalais ir persi- 
tikrinkit.

ZUPANC & KAUPA 
Lietuviška Agentūra Pinigų Siuntimo 

ir Laivakorčių Pardavimo.
6603 ST. CLAIR AV- CLEVELAND. 
Kampas E. 66 St. ir St. Clair gatvių. 
Valandos kasdien nuo 8:30 ryje iki 
12:30 po pietų. Nuo 2:30 po pietų 
iki 7:30 vakare. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 dieną.

Yra klaidingas manymas jog pienas tėra tik “kūdikių mais
tas”. Pienas" yra taip sveikas ir naudingas maistas visiems ir yi- 
sokiiuose amžiuose. Jo gausus naudojimas pagelbsti augimui ir 
kovai prieš figas.

Bėgyje kūdikystės — iki dvylikai metų amžiaus — augimas 
turėtų eiti nuolatinai ir greitai. Maistas kurį vaikas gauna tu
ri būti lengvai suvirškinamas ir riebus augimą duodantis padhr- 
ras. Pienas yra vienatinis dalykas maisto kuris sutinka šiuos 
reikalavimus. Jokis kitas sudėtinis maistų dalykas negali užim
ti pieno vietos bėgyje šito gyvenimo periodo.

Pienas duoda visiems mums proteiną budavojimui muskulų 
ir kūno kremzlių. Jis duoda reikalingo kalkio del musų kaulų ir 
dantų ir kitų kūno dalių kur reikia.

Piene taipgi randasi kitos substancijos reikaliingos normaliam 
augimui ir vystymuisi, dabar abelnai žinomos kaipo “Vitaminai”. 
Piene yra labai daug vitaminų.

Pienas yra pirmas gamtos maistas, ir jis pasirodė geriausiu 
žmogaus maistu. Niekas negali užimti jo vietos. Naudokit užtek
tinai ir gausiai pieno savo reikalams namuose. Duokit vaikams 
užtektinai pieno ir pieno,produktų.

Duoki| Vaikoms Po Kvortą Pieno Kasdien.
Pienas yra Kelias į Sveikatą

"MILK FOR HEALTH” 
CAMPAIGN

. I
Cuyahoga County Public Health Association

turini 
KONS 

PRIEŠ

B DAK

Klubų 
metai

Muni- | 
turėsi i

: LOUIS EISENBERG \ 
Turi Geležinių JQaiktu, Pečių,' 

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams- dangalų

5 1169 East 79th St. N. E.
J Princeton 1337-K
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Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Merginoms Reikalingų
Drapanų

Išpardavimas

SUSIRINKIMAI 
Draugijų kas mėnuo atsi- 

buna sekančiai
Pirmų nedėldienį, nuo 2 po pietų 

Dr. V. Kudirkos Draugystės
Flynn-Froelk Salėj

5309-11 Superior Avė.

Pirmų ketvergų, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 ]

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

vai. vak. 
Kuopos

Antrų nedėldienį, 2 vai. po pietų
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House
1420 E. 31 Street

Trečių nedėldienį, 2 vai. po pietų 
T. M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street
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Mergaitėms $is iki $20 
VERTĖS ploščiąi

l /ILNONTŲ velour, kersey, plataus audimo,'bo- 
' Ii via ir polo maišytų Tnarginių ploščiąi mergai

tėms nuo 6 iki 6 metų amžiaus. Visi pilnai išmuš
ti pamušalu, kiti viduje Įsiūti del šiltumo. Neku- 
rie turi didelius kaino Beaverette kalnierius, ki
ti su užverčiamais to paties audimo kalnieriais. 
Naujausiuose žiemos modeliuose ir C 1 Q C A 
spalvose. Specialė kaino tiktai po

MERGAITĖMS $10.95 iki $12.95 
VERTĖS PLOŠČIĄI

Grynos vilnos polo mišinių, cheviots, ir velour au
dimo su kailio arba to paties audimo užverčiamais 
plačiais kalnieriais. Su diržais aplinkui arba pa
laidų modelių ir su naujos mados kišeniais. Pil
nai išsiūta pamušalu. Visose patinka- C A 
mose spalvose." Mieros 6 iki 14. Po.M

MERGAITĖMS $8.95 iki $14.95 
VERTĖS SUKNIOS

Iš Francuziško serge, velveteeno, taffeto ir šalti
no. Naujausiose madose ir apsiulėtos mezginiais 
ir naujausių išdirbinių apvedžiojimais. d* C A A 
Mieros nuo 6 iki 17 metų.....................

BAILEY’S—TREČIOS GRINDYS4
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Naturalo Gazo 
Pristatymas 
Visuomenei

]\/ĮES ŽINOME JOG TAI YRA MUSŲ.PRIDERYSTĖ 
PRISTAYTI JUMS NATURALIO GAZO TOKIA

ME SAIKE KIEK TIKTAI MES IŠGALIME IR SU TO
KIU TEISINGU VISIEMS JO IŠDALINIMU KAIP GA
LIMA, KOLEI DAR JO RANDASI IR YRĄ IŠ KUR 
GAUTI.
VISOKIS PAGELBST1NTIS PATARNAVIMAS KO
KI MES GALIME SUMANYTI ARBA JUS GALITE 
REIKALAUTI PRIE DARBO GAVIMUI GERIAUSIU 
PASEKMIŲ IŠ MUSŲ PĄRDUODAMO PRODUKTO 
TAIPGI LAUKIAMA IŠ MUSŲ.

ŠITOJI ATSAKOMYBE TAIPGI VISADOS BUVO' 
PAIMTA ANT MUSŲ PEČIŲ KADDANGI TAI YRA 
MUSŲ PRIEDERME IR MUSŲ BIZNIS PARDUOTI 
JUMS TIEK GAZO KIEK TIK MES GALIME, TAIP 
PRIEINAMAI KAIP MUMS GALIMA, TOKIAI DAU
GYBEI ŽMONIŲ KAIP GALIMA IR TAIP GERAI 
KAIP TIK GALIMA.

f ■

The East Ohio Gas Co. /

Ohio vali 

pereitos sa 
šiokias tok 

resnę pusę 
sireiškė gel 

tujoje ir 

buose.
' Yoimgsti 

ties ir pli 
plieno isda 

Puodminl 

na su 80 
kaip praneš 

(rikto dirbt

Iš kitos,p 
angliakasyk 
biį mažėjim

Akrono g 
ras nusilpui 
parodė kiliu

Chicagos i 
ką vadovai i 
ainkai sutiki 

pa, kaip pas 

pasijos nuta 

pisino tą i 
ntikimu. š 

paliečia ir k 

op darbinio] 
aiškų unijos 
‘Dubininkai 
ą algas kur 

Mirimo ir 

kimesniu n
Mainyčių 

k panaikini 
taip vadinam 

h tarybą, b< 
imu jokis 

te planas i 
ptpieros. Di 
šiikt savo 

taapanijomii 
tear algų n

BE St. L 
Cc. mėsinyčii 
fe kompani. 
tko tat nūn 

Iii 7& ce 
ao štoku dii 
B 8 nnešim 
W darbini: 

I Siuvėją s 

I Įtijas siuvėj 

. skelbė jog 
į Hvisinai 

i ėpratestavim 
. alininkų nur 

tau algų ir 
teką. Strei 

; ®ėjų. Bir 
' ®eija su ko: 
' te nieko nei

Vokietijoje, 

telko (chen 

■o eksplozija 
teta 8 darbi 
teė priklaus 

i fcijai kurios 
teste neseni 

j lapie 1,500 
| tetoj?.

i Italijos spa 
teja. Rom 

'riste buvus 

su fasc: 
, tamsta du s 

te Italijos sp 
! tetapk. 28 d 

ų t] streiką.

Riaušės Ari 

i teėtapo išs 
teste prieš s 
teas kurie ui 

i Mi šio m 
te apie 400 

5 apie nuosl 
teinyčios pi 

rpoar kom 
111 kerai ape 

žiemėse savi 

JiUys-Overl 

i Jteivė pers 

1 Norm;

PINIGĮ

L kpl 

markių-at
r’’ Lenkų m


