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Hymanso Projektas 
Atmestas

LIETUVOS MĮNISTERjy KABINETAS NE- 
RANDA GALIMU SUTIKTI ANT

PROJEKTOIŽLYGŲ.
Interpeliacija del VjuI-

DARBAI
IR DARBININKŲ .ŽINIOS

JAILTUVXJSET.RIIMA 
HYMANSO PLANO

Nekurios Ohio valstijos in
dustrijos pereitos savaites bėgy
je pranešė -apie nuolatinį kili
mą. augs tyri, bet 'kitos skelbia 
apmažėjusios verkime. iPlieno 
dr geležies pirkimas Youngstow- 
-no .distrikte :yra ®eras. IBedar- 
bės klausimas šiame distrikte 
.jau neskaitoma ujpiu.

Gelžkeliu veikimas (prekių i iš-, 
vežiojime (yra visai lėtas.

.Puodiiunkystiės darbai. E. Li+ 
verpoolio distrikte .nuolatos ei-

Washington, gruod. 5 d- 
((L. I. Biuras). — Lietu- 
’ vos Miništuriu Kabinetas 
(savo posėdyje gruodžio 2 
»d. apsvarstęs Hymans’o 
projektą rado jį nepriim- 

vtinu.

LIETUVIAI IŠTRE
MIAMI IŠ VIL

NIAUS
•na .geryn.

■Akrono . gumo -darbai paleng
va didinasi.

Stiklo išdirbimas .Steubenvil
le distrikte pasigerino.

Clevalande plieno ir geležies 
lišdirbystės palengva didina sa
vo produkciją ’ ir šaukia darbi
ninkus atgal. (Pastaruoju 1 lai- 
kuo 42 įstaigose .išdirbančiose 
plieną iir .geležį-produkcija abel- 
nai pasidėję .ant 112.2 nuoš.

.Dėlei . piano išvėžiotojų strei
ko nekurios .maisto gaminimo 
įstaigos apmažino savo veiki
mą.

Budavojūno >darbai ■ didėja ir 
įvairios dirbtuvės , palengva įma’ 
.veikti daugiau.

Washington, lapk. 30 d. i(L.j 
I- Biuras). — Eltos pranešimu, 
Vilniuje jau prasidėjo planin- 
gas atskirų Lietuvių ištrami- 

|mas. Tarp kitų ištremta “Ro
mos” viešbučio savininkas, .Rač
kauskas.

džios Nusistatymo į 
Hymanso .Projektą

Washington, Hapk. 30 d. (L. 
ĮI. Biuras). — -Eltos pranešimu, 
t iapkr 25 d. Steigiamajame Sei
me socidl-demokratų frakcija 
inteikė inteipeliaciją kokis yra 
Lietuvos vyriausybės nusista- 
itymas del atsakymo Tautų Są- 

i jungai .Hymanso įprojfckte. Už- 
I sieriių Reikalų . Ministeris, Dr. 
Puryckis, ;pranešė kad pirmiau 

1 Hymanso (projektas bus patiek
tas Steigiamajam . Seimui.

I .Sukilimai Portugalijoj
Londonas. — Pereitą savaitę

Ga Ivanauskui Pavojaus 
NfiČtU—

Washington, lapk. 30 d. ((L.: 
I. Biuras). — Eltos pranešimu, 
lapkričio 25 d. ryte pasikėsinta; 
nužudyti Ernestą Galvanauską,; 
Lietuvos Finansų, Prekybos ir

4'1,000 -mėsinyčių darbininkų 
streikuoja. Chicago. — Kom
panijoms numažinius i (darbinin
kų (mokesnius panedėlyj sustrei
kavo mėsinyčių darbininkai vi
soje šalyje. .-Streikas paliečia 
ąpie 50,000 -darbininkų 15 mie
stų. Unijų viršininkai skelbia 
jog (streikuoja ’41,000 žmonių. 
21,000 rmėsinyčių darbininkų ki
tuose miestuose, ne Chicagoj, 
-išėjo streikam

Mokesčių numažinimas įves
ta -galim nuo gruodžio 5 d., nuo 
tos dienos darbininkai apšaukė 
streiką.

Kansas City, Kas., industria- 
Irų santik'ių teismas įsakė lai
kinai susilaikyti ir pasilikti da- 
bartšriiatme stovyje unijoms ir 
kompanijoms ir nešaukti strei
ku.

Chicagoj sustreikavo į 6,000 
siuvėjų dėlei kompanijų įvedi
mo mokesnio nuo štiikų.

Gelžkeliu dirbtuvių darbinin
kų unijos rengiasi prie streiko 
pasekmėje valdžios darbo tary
bos įvedimo naujų patvarkymų 
tos rūšies darbininkams.

Taip pat gelžkeliu darbo ta
ryba nusprendė leisti numažin
ti Nauj. Anglijos gelžkeliu pa
tarnautojų.

Vakarinė gelžkeliu kompani
ja patiekė savo darbininkams 
notą pareiškiančią jog ji numa
žins jiems algas ir kviečia pa
sitarimui kad nekiltų betvarkių.

Berlino (Vokietijoj) miesto 
darbininkai išėjo streikai), su
laikydami gazą, telefonus ir 
gatvekarių veikimą.

New Castle, Pa. — Visos New 
Castle ir Shenango dirbtuvės 
American Sheet and Tin Plate 
Co. skelbia pradėjo pilnai veik
ti gruodžio 5 d. Shenangoj pa
leidus dešimts stovėjusių dir- 
byklų dabar- veiks išviso jų 60 
ir suteiks darbo daugybei. Be
darbė smarkiai mažėja.

Ta pati kompanija sulaikė 
veikimą New Philadelphia, O., 
ir Dover, O.

Pramonės ministerį, jo namuo
se Kaune. Buvo surengta dide
lis sprogimas ir Galvanauskas 
tapo sužeistas. Kambarys ku
riame Galvanauskas buvo kuo
met pasikėsinimas buvo daryta 
liko suardytas. Pasikėsinimo 
autorių motivai dar nežinoma. 
Tardymas eina.

Svetimų valstybių atstovai 
Kaune per Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerį pareiškė už
jautos del Galvanausko ištiku- 

Isios nelaimės ir savo vyriausy
bių vardu simpatijos Lietuvos 
vyriausybei. Galvanauskas ga
vo labai daug užuojautos laiš
kų. Operacijos nereiks ir jo 
sveikatai pavojaus nėra.

E. Galvanauskas buvo Gene- 
vos Lietuvių-Lenkų konferenci
joje del Vilniaus Lietuvių dele
gacijos pirmininkas.

Bolševikai Rengia Kon
gresą

Maskva. — Ruošiamasi prie 
šešto Visos Rusijos komunistų 
kongreso, kuris atsibus čionai 
vasario mėnesyje. Išsiųsta už- 
kvietimai Ukrainos, Kaukazo 
respublikoms, Turkijai, Persi- 
jaį, Afganistanui ir Tolimųjų 
Rytų Respublikai prisiųsti sa
vo delegatus ton konferencijom

Chicagoj vieno namo skiepe 
ant pečiaus atrasta mažos mer
gaitės kojos ir rankos. Mergai-

Motinos Žudo Savo Kū
dikius del Bado

Ryga. — Bado baisenybės au
ga Rusijoje su didėjančia žie
ma, skelbia bolševikų valdžios 
viršininkai. Saratovo srityje, 
kur yra sužymėta 389,000 kai
miečių kaipo visai badaujančių, 
net vaikai išbūna po penkias 
dienas nevalgę, ir daugumas iš 
badavimo netenka proto, kiti 
net pakvaišę ima šūkauti kad 
jie turi visko pilnai, duonos ir 
valgymo ‘kiek reikia. Vasaros 
laiku žmonės mito laukinėmis

te buvo -manoma dingus, bet at
rasta nužudyta.. Likusis kūnas 
ir galva atrasta sugrustas skal
bykloje. Mergaitės gelklė buvo 
perpjauta. Moteris kurios na
me nužudyta mergaitė atrasta 
pati irgi rasta kambaryje su 
perpjauta gerkle. Namas bu
vo užrakintas iš vidaus kada po
licija pribuvo jieškoti.

pelėmis, dabar .pjauna ir verda 
kates ir kitokius daiktus.

Rosta, oficialė žinių agentū
ra, skelbia kad motinos maudo 
savo kūdikius nuoduose kad tik 
jie greičiau numirtų.

Persinešdinėjimas badaujan
čių iš vietos į vietą atsibuna ir 
dabar. . Keliuose jie miršta po 
šimtus kasdien.

daugelyje-didesnių-miestų pra
sidėjo bolševikiški (-sukilimai su 
daugeliu plėšimų ir kitokių ne
gerovių. .Buvo :mesta bomba į 
Amerikos .konsulato namą -pa
sekmėje (to judėjimo. Veik vi
si svetimų šalių diplomatai ga
vo ęgrąsinanoius jų gyvastims 
laiškus.

Francuzija, Italija ir Ispani
ja pritaria pasiuntimui ten sve
timų kariumenių užėmimui ša
lies iir užkirtimui bolševikams 
kelio. .Nuplaukę kitų šalių ka
riški laivai ii Lisbono uostą su
tiko IPortugdlų sukilėlių pasi
piktinimo. Jie norėjo net -bom
barduoti (laivus.

Portugalija niekados nebuvo 
rami, netoli .skiriasi nuo Mek
sikos. Pastarieji sukilimai jau 
tęsiasi per šešias ar daugiau sa
rtaites.

PALAUKS VOKIETI
JOS MOKESTIES

Paryžius. — Vokietijai tur
būt bus leista trijų metų laikas 

ftper kuriuos nereikės mokėti ka- 
' rėš nuostolių atlyginimo santar

vei. Vokietija jau tūlas laikas 
i atgal pasisakė negalėsianti iš
pildyti sausio men. reikalavimo.

Tarp Anglijos :ir Francuzijos 
•komisijų eina tame reikale ta
rybos, ir abiejų (pusių atstovai 
sutinka jog Teikia duoti Vokie
tijai atsipeikėti.

Francuzų '-valdžia išsykio no
rėjo paskelbti 'Vokietiją ban- 
krutijusra iir užimti nekurias 
dalis • kaipo sau atlyginimą, su
teikiant tiems plotams autono
miją. Dabar dar po Francuzų 
letena yra Reinlandas kur Vo
kiečiai turi užlaikyti didelę da
lį Francuzijos kariumenės.

Anglijoje kalbama apie pa
skeltą (Vokietijai.

♦ *; *
Beriinas. — Pasekmėje mar

kių puolimo atsibuvo visoj Vo
kietijoj (finansinė panika.

(Buv.ęs Vokietijos atstatymo^ 
miriistefis su kitais varo dery-j 
bas .apie pasiskolinimą iš Ang-l 
lijęs bent £50,000,000 (norma-j 
Imi :ąpie $250,000,000).

Skerdynes Persijoje
Londonas. — Žinios iš Tabri- 

zo, Persijos, .skelbia jog gaujos 
kalnėnų buvo užpuolusios Ame
rikonų Liuteronų misiją, apmu
šė, .apdraskė tris misijos nares. 
Užpuolikai darė plėšimų ir žu
dynių, griovė kas papuolė. Jie 
taipgi suėmė penkis šimtus žan
darų ir visus iššaudė. Po to vėl 
užpuolikai pasitraukė.

Airiai vėl Sutiko Toliau 
su Anglija Tartis

Londonas. — Oficialiai gruo
džio 6 d. skelbiama jog valdžia 
ir Airių respublikos atstovai 
priėjo prie šiokio tokio susita
rimo del naujų pasiūlymų su 
pataisymais. Tų pasiūlymų ko-, 
pija pasiųsta ir Uisterio prem
jerui. '

šitos išlygos ant kurių suti
ko Lloyd George ir Sinn Fei- 
niečių atstovai yra tiktai kaipo 
pamatas businčioms '.taryboms. 
Anglijos premjeras sutiko ant 
beveik visų priedų pasiūlytų Ai
rių kabineto ir atgabentų Lon
donan vieno to kabineto nario. 
Nebuvo pakelta jokio klausimo 
apie “pasilikimą ištikimybėje 
karaliui”.

Uisterio vadai užsispyrę ne
nori -nusileisti suėjimui į visos 
Airijos parliamentą, 'bet Sinn 
Feiniečiai visiškai atsisako tar
tis kitaip kaip tik visos Airijos 
klausime ir nenori savo krašto 
skaldyti.

Paskutinis įsakymas duota 
Airijos atstovui vykstant prie 
Anglijos premjero 'kad jokiose

Didėle Nelaimė ant Ge
ležinkelio

Philadelphia, Pa. — Netoli’ 
šio .miesto, dviem trukiam su-’ 
šiėjus vienas prieš kitą ir su
simušus žuvo 22 žmonės, apie 
25 (sužeista, ,■ f

Abu traukiniai,! eidami dide
liu greitumu, susiėjo viens auti 
kito '.vietoje kur relės ėjo pro 
gilią krante iškarpą. Susimu-1 
šus tuoj -kilo gaisras, mediniai 
vagonai užsidegė ir liepsnoje 
palengva suspirgėjo -keliolika 
žmonių, kiti šiaip užmušti.

Kaltė ėjusio šiaųrlinkui trau
kinio kurio inžinierius turėjo; 
palaukti stotyje (kiek užpakaly
je,'bet jis išvažiavo netaiku.

Nelaimė atsitiko gr. 5 d.
♦ ♦ I

.Užmušta 11 Studentų
Red Bluff, Cal. — Vienuoli-- 

ka augštesnėsės mokyklos stu
dentų važiavusių automobilyje.' 
tapo užmušti užvažiavus jiems 
ant gelžkelio relių. Tuo laiku 
buvo migla ir vežikas nematė' 
ateinančio trūkio. Keturi 'kiti 
mokiniai sužeista. Jie variavo 
į mokyklą. 

« * *
Užsimušė 4 orlaivininkai

Lawton, Okla. — Darant ma
nevrus, du orlaiviai 2,000 pėdų 
augštyje susimušė ir žuvo ke
turi kariški lakūnai. 

* • *
Prigėrė 5 jūreiviai

Vancouver, B. C. — Japoniš
kam laivui užėjus per audrą ant 
skalų ir sudužus prigėrė 5 jūr
eiviai. Kiti išsigelbėjo.

Vokietijoj užmušta 100.
Saarlouis, Vokietijoj, eksplo- 

davus aliejaus katilui užmušta 
100 žmonių.

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Washington. — Ginklavimosi 
mažinimo konferencijoj Japoni
ja, Did. Britanija ir Francuzija 
sutiko pasitraukti iš Chinijos ir 
atsisakyti nuo savo tenai nuo- 
muojamų plotų. (Kaip Chinų 
plotai išnuomuojama žiur. pusi. 
3-čią, straipsnį apie jšantungą.) 

♦ * *
Suv. Valstijų, Japonijos ir D. 

Britanijos delegacijų pirminin
kai turėjo pasitarimą apie pa
naikinimą santarvės tarp Ang
lijos ir Japonijos ir užvedimą 
bendros sutarties tarp tų trijų 
valstybių Pacifiko ir tolimųjų 
rytų klausimuose.

Yra nuomonių kad iš konfe
rencijos išdigs keturių valsty
bių — Suv. Valstijų, Anglijos, 
Japonijos ir Francuzijos — są
junga ir bus užvesta tarp jų su
sitarimas atsinešimams Pacifiko 
reikaluose ir Chinijos 'klausime. 

» • ♦
Japonijos atstovai vis dar lai

ko permažu jiems duotą 'kvotą 
laivų po 3 ant kiekvieno 5 An
glijos ir Suv. Valstijų laivų. Jie 
klausė savo valdžios ką daryti. 
Menama jog jie (galutinai su
riks. Dabar nori dar 7-10-10 
arba 7 laivus Japonijos prieš 10 
Anglijos ir 10 Amerikos.

Buvo pasklidę gandai kad Ja
ponai pasitrauks iš konferenci
jos, kadangi iš jų reikalauja
ma 3-5-5 laivų proporcijos, ne
leidžiama turėti nei 'kiek dau
giau. Japonijos delegatų pir
mininkas tą užginčino. 

« • •
Lloyd Georgė, Anglijos prem

jeras; išplaukia į Ameriką 12 
d. gruodžio.

Japonijos ir Chinijos atsto
vai turėjo savitarpį pasitarimą 
apie šantungą; Amerikos ir An
glijos atstovai nori kad todvi 
šalįs tarp savęs kaip nors susi
taikytu.

Svarbiausia domon imta ap- 
sprendimas Vokiečių nutiesto 
Šantunge geležinkelio kurį da
bar Japonija pasisavino.

NEWARK, N. J., DAUGIAUSIA SURINKO 
ŠAULIAMS AUKŲ

Būdamas Amerikoje Lietuvos 
Šaulių Sąjungos įgaliotinis Kun. 

■Jonas žilius, 1920 m., paskelbė 
vajų aukoms Rinkti minimai Są
jungai. Aukos buvo siunčiama 
Lietuvos Misijon, persiuntimui 
Šaulių Sąjungai. Pasisekimą 
vajui užtikrinti, pilietis A. Siru
pas iš Newark, N. J., paaukojo 
Lietuvos Misijai didelę šilkinę 
Lietuvos vėliavą, skirdamas tą 
vėliavą tai kolonijai kuri dau
giausia šauliams aukų surinks.

Su Liepos 1 d., 1921 m., Len
ktynės del vėliavos užsibaigė ir 
atidžiai peržiurėjus visų koloni
jų darbuotę tame reikale pasi
rodė jog daugiausia aukų surin
ko Newark, N. J., todėl šioji ko
lonija tą puikią Lietuvos vėlia
vą laimėjo. Spalio 13 d. New- 
arko Paskolos Stotis surengė 
vakarą vėliavos priėmimui, ku
rią su didėlėmis iškilmėmis in- 
tei'kė jiems Dr. J. Bielskis, 1. e. 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos įgaliotinio parei
gas;

Tame pačiame vakarėlyj, Pa
skolos Stoties valdybai užpropo- 
navus, susirinkusieji vienbalsiai 
nusprendė tą vėliavą padovano
ti Lietuvos Respublikos Minis- 
terių Kabinetui ir tuojau inteik- 
ta Dr. Bielskiui persiuntimui 
Lietuvon.

žemiaus paduodama alfabeto 
tvarkoj visos kolonijos kurios 
lenktynėse dalyvavo (talpiname 
suaukavusias nemažiau $30, de-

aplinkybėse nebūtų sutikta Ai
rijos dalinimas, laikinas ar ant 
visados.

Pereitos savaitės tarybos vi
sai buvo nutrukusios ir buvo 
laukiama vėl -prasidėjimo krau
jo praliejimo.

Gruodžio 7 d.
100 markių-auksinų 51c
100 Lenkų markių 8c

Tarp Ispanų ir Mūrų Morok- 
koje dar vis eina ,kovos. Vieto
mis laimi vieni, kitur kiti.

Amerikonai nuvykę .padėti Is
panijai kariaut prieš Morokkos 
sukilėlius patyrė didelius žiau
rumus niuo Ispanijos valdinin
kų. Užlaikymas labai -prastas, 
nesveikas. 'Prie to dar Ispa
nai dar labai nekenčia Ameri
konų nuo 1898 metų karės.

Nori pačios deportavimo. Į 
Darbo departmentą Washingto
ne vienas žmogus išl Kaliforni
jos atsikreipė su .prašymu kad 
valdžia deportuotų jo pačią. Ji 
gal ir bolševike, ir gal šiaip nu
sibodo. (Bet i'š ten jam atsaky
ta jog darbo departmentas nė
ra perskyrų teismu.

Roma. — Italija sutrumpino 
laiką tarnavimo kariumenėj iki 
vienų mėtų.

Nuteista Garsus Žmog- 
žudis

Versailles, Francuzija. — H. 
Landru, 'kaltinamas nužudyme 
dešimties moterų ir vieno vai
ko, šiose dienose, po trijų savai
čių tardymų, atrastas kaltu pir
mo laipsnio žmogžudystėje. Su- 
lyg Francuzų tvarkos, jam bus 
nukirsta galva. Ginėjai tvirti
na kad tos visos moterįs esan
čios gyvos, tik nedrysta pasiro
dyti. Jis areštuotas jau apie 
tris metai laiko, bet teisinasi 
esąs nekaltu. Byla prasidėjo 
po pražuvimo vienos moteries 
su vaiku kurie pas Landru bu
vo gyvenę.

Atsidarė S. V. Kon
gresas

Washington. — Gruodžio 5 d. 
atsidarė puv. Valstijų Kongre
sas, .po trumpos pertraukos. JĮ 
atidarė vice prezidentas Calvin 
Coolidge.

Taip pat a'tsidarė ir Senatas.
Gruodžio 6 d. į kongreso na

rius kalbėjo pats Prezidentas 
Harding.

Savo kalboj, tarp daugelio ki
tų dalykų, prezidentas davė su
manymą valdžios pinigais pirk
ti 10,000,000 bušelių kukuruzos 
ir 1,000,000 bušelių javų sėk
loms ir išdalinti badaujantiems 
Rusijos gyventojams.

Šalies reikalų vedimui sekan
tiems metams budžetas paduo
ta $3,505,754,000. Kongresui 
jį reiks aptarti.

Daugelio permatoma jog kon
grese atsibus smarkių susikir
timų kaslin'k Hardingo politi
kos. Priešingos partijos atsto
vai pasiryžę kovoti prieš tūlas 
jo vidujines ir tarptautines po
litikas ir (nusistatymus.

let vietos stokos. — Red.).
Ambridge, Pa. $73.00
Amsterdam, N. Y. 3,656.55
Ansonia, Conn. 1,028.00
Aurora, Ill. 41.00
Baltimore, Md. 2,145.42
Binghamton, N. Y 39.00
Bloomfield, N. J. 79.00
Boston, Mass. 410.80
Braddock, Pa. 343.30
Branford, Conn. 90.06
Bridgeport, Conn. 283.85
Bridgeville, Pa. 35.00
Bristol, Conn. 75.00
'Brooklyn, N. Y. 5,472.75
Cambridge, Mass. 308..13
Castle Shannon, Pa, 35.00
C. Brooklyn, N. Y. 98.96
Chicago, Ill. 5,816.87
Cicero, Ill., 193.59
Cle Elum, Wash. 54.59
Cleveland, Ohio 1,302.65
Clinton, Ind. 142.50
Curtis Bay>Md. 251.46
Detroit, Mich. 150.00
Des Moines, Iowa 137.00
Donora, Pa. 907.50
Dunmore, Pa. 95.00
Edwardsville, Pa. 550.30
Exetcrborough, Pa. 128.00
Gardner, Mass. 45.00
Gary, Ind. 100.00
Grand Rapids, Mich. 52.89
Harrison-Kearney,

N. J. 1,000.36
Herkimer, N. Y. 453.70
Hibbing, Mo. 30.00
Ind. Harbor, Ind. 1,800.50
Jamesport, N. Y. 230.00
Kenosha, Wis. 105.25
Kewanee, Ill. 310.30
Kingston ir

Edwardsville, Pa. 793.81
Lawrence, Mass. 58.50
Lewiston, Me. 324.86
Lincoln, N. H 170.50
Linden, N. J. 171.00
Livingston, Ill. 70.00
Los Angeles, Oal. 110.00
Mahanoy City, Pa. 102.55
Manchester, N. H. 560.00-
Maspeth, N. Y. 323.45
Meriden, (Conn. 157.28
Michigan City, Ind. 84.00
Milwaukee, Wis. 615.95
Millinocket, Me. 113.50
Montello ir 

'Brockton, Mass. 183.65
Nashua, N. H. 83.43
Nanticoke, Pa. 142.50
Newark, N. J. 9,372.85
New Amsterdam, 58.50
New Britain, 3,883.22
New Philadelphia 427.28
New Haven 1,482.45

Lietuvos Finansų Misija
370 Seventh Av., New York.

'New York City ir
Staten Island, 407.25-

Northampton, 379.00
Palmerton, Pa. 100.00
Passaic, N. J. 211.00
Paterson, N...J. 165.00
Philadelphia, Pa. 1,372.66
Pittsburg, Pa. 1,115.68
Pittsfield, Mass. 69.50
Pittston, Pa. 123.00
Plains, Pa. 330.50
Racine, Wis. 109.35
Rochester, N. Y. 1,417.65
Rockdale, Ill. 30.00
Rumford, Me. 193.42
“Sandara” 39.00
Scranton, Pa. 410.22
Sebastopol, Pa. 25.00

• Seattle, Wash. 1 100.00
Seltzer City, Pa. 82.75
Shelton, Conn. 97.00
Silver Creek, Pa. 113.58
Simpson, Pa. 148.00
So. Boston, Mass. 75.00
So. Chicago, Ill. 52.25
Springfield, Ill. 66.60
St. Louis, Mo,. 74.67
Syracuse, N. Y. 30.00
Tamaqua, Pa. 496.87
Torrington, Conn. 172.36
Thomas, W. Va. 245.75
Trenton, (N. J. 35.00
Triadelphia, W. Va. 32.00
Union City, Conn. 837.21
Vestabury, Pa. 100.00
Wanamie, Pa. 68.00
Waukegan, Bl. . 970.86
Waterbury, Conn. 7,221.42
West Pulman, BI. 1,677.00
Westville/ Hi.' 342:63
Westfield, Mass. 422.45
W; Frankfort

Heights, HI. 30.00
Wil'kes Barre, Pa. ■678.06
Worcester, Mass. 1,176.02
Youngstown, O. 628.00

PASIRŪPINK 
APIE 
DOVANAS

TIK
GRUODIS
TELIKO —

Kurie tuo trumpu 
laiku nepasiskubins 

atnaujinti savo prenu
meratas ant visų metų 
daugiau niekados nesu
lauks tokios progos kaip 
dabar gauti tokias dide
les DOVANAS.
ĮJ Visiems ‘Dirvos’ skai

tytojams — seniems 
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.

Kas Slepiasi už Žmonių 
Pasakų

156 pusi., su paveikslais. 
Apdaryta — $1.25.

(ĮI Dovanos duodama vi-; 
■“ siems kurie užsirašo 

sau arba užrašo gimi
nėms “Dirvą” į Lietuvą.

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

“D I R V A
7907 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio



Iš Lietuvių Gyvenimo |
IŠ SANDAROS SEIMO) metą jų balsai Seime turės di- 

Lapkričio 24, 25 ir 26 dd. So.ldel? svarbą. Pasirodykit kad 
Bostone, Mass., įvyko aštunta-Į 
sis Amerikos Lietuvių 'Tauti
nės Sandaros Seimas. Seimą' 
atidarė St. Mockus. Pirmoje se-l 
sijoje dalyvavo 22 atstovai. Su
rašė mandatus A. B. Strimaitis, 
V. M. Čekanauskas ir M. Biek
ša. Tuonii tarpu atsibuvo pra- 
kalbėlės, kalbėjo V. J. šliakys, . 
V. K. Račkauskas ir A. B. Stri
maitis.

Seimo pirmininku išrinkta A. I 
B. Strimaitis; pagelbininku — 
St. Mockus; raštininku — K. J. I 
Paulauskas; pagelbininku — V. 
M. Čekanauskas. Komisijos — 
įnešimų: V. K. Račkauskas, A. 
Mikalauskas ir J. Pėža; rezo
liucijų — V. J. šliakys, V. K. 
Račkauskas ir M- Biekša; fi
nansų — St. Mockus ir S. Nor-I 
kūnas.

Pastovios komisijos išrinkta 
šios: įstatų — P. J. žiuris, S. 
E. Vitaitis ir V. J. šliakys ; ap- 
švietos — K. S. Karpavičius, 
Dr. K. Draugelis ir V. S. Joku- 
bynas; biznio kontrolės — St. i 
Mockus, V. Jdkubauskas ir P. 
Bolys.

Visuotinuoju balsavimu na-Į 
rių išrinktoji Centralinė Valdy- j 
ba tapo užtvirtinta, 
kas 
gelbininkas — A. J. Gotautas; Į tai draugijai, 
sekretorius-administratorius — 
J. K. Paulauskas; iždininkas — 

. Pratapas; Iždo Globėjai —
Rauktytė, I. Savilioniutė ir 

. Sidabras. Redaktorius — 
, J. šliakys.
Nutarta pradėti vajų Sanda

ros Politinio Fondo. Kitas — 
nedalyvauti progresivių drau
gijų (socialistų) suvažiavime. 
Lietuvos Valstiečių Sąjunga ir 
jos darbuotė nutarta užgirti. 
Amerikoje veikimas pradėti su 
didesniu gyvumu pasistatant 
ant tikros partijinės papėdės.

Seimas ėjo gana gražiai, nuo
sekliai, sutartinai ir entuziastiš
kai. Delegatų tiesa nebuvo to
kis skaičius kaip kitais metais, 
bet dvasia buvo gyvesnė. Kuo
pos su pasveikinimais prisiuntė 
■aukų net $745.50. Tas rodo jog 
kuopos gyvuoja ir veikia, nors 
Seime negalėjo dalyvauti delei 
didelio nuošalumo vakarinėms 
kolonijoms. Politiniam Fondui 
•patįs atstovau sudėjo $100.

Šalip pasveikinimų nuo kuo
pų, buvo prisiųsta pasveikini
mai ir šiaip nuo veikėjų.

Sekantis Seimas, atsibus ar
čiau į vakarus — Pittsburge, 
Pa. Taigi vakarinių kolonijų 
Sandariečiams bus proga pirmu 
kaip kurioms sykiu Į Seimą sa
vo atstovą atsiųsti. Taip pasi
darius, tikime į metus laiko A. ji 
L. T. Sandara daug daugiau su
tvirtės. Pennsylvanijos, Ohio, lankė dramos kursus. 
Michigano ir Illinois kuopos tu-1 tikėtis jog “Aušrelės” Draugija 
retų darbuotis gyviau, nes kitą (surengs perstatymą kokio žy-

( j dėlę svarbą.
’| ir atstovaujat ne po keletą, bet 

po kelis šimtus Sandariečių.
Prieš Seimo sesijas iš vakaro 

■atsibuvo suvažiavusių veikėjų 
konferencija ir pasitarimai, bu
vo pasitarimų ir kitais vaka
rais.

Vakare, lapk. 25 d., atsibu
vo prakalbos, kalbėjo naujasis 
'Centro Pirmininkas V. K. Rač
kauskas.

Lapk. 26 d. vakare “Gabija” 
(perstatė scenoje dramą “Sugry- 
žo”. Veikalas atlikta gražiai; 
muzikalų dalį vadovavo Mikas 

(Petrauskas, ta nusidavė pui- 
i kiai. Sandarietis.

DIRVA

K.
J.
K.

BROOKLYN, N. Y.
Nors aš taip buvau supykus 1 

ant gerb. Spragilo kad jis iš- 1 
dryso mus moteris pavadint 
bolševikėmis, ir misliu sau: pa- j 
lauk tu, aš daugiau tau nieko 
nesakysiu ir nerašysiu. Bet 
mergiška širdis visados minkšta 
(kaip kepta banda, tai ir mano 
tokia. Dabar aš .pasistengsiu 
nurodyti kad šonkauliai nėra 
bolševikai, ir štai faktas iš at
sibuvusios operetės “Pirmoji 
Gegužės”, lapk. 19 d. Nugir
dau kad perstatymą rengia gar
susis Operetės Choras, ir dar 
“Pirmąją Gegužės”, tai misliu 
dabar tai bus man darbo: im
siu agituoti kad kuodaugiausia 
prisirinktų šonkaulių. Nugi ir 
pasisekė: prisirinkau visą eilę 
tokių jaunų, net man senai bu
vo nesmagu tarp jų sėdėti. Bet 
kaip aš nepaisau tai viskas iš
einą gerai.

Pasikėlus uždangai, nugi pa
sirodo Pilypas, Survilų tarnas 
(P. Kloniunas); jis atgiedojo 
kas jam prigulėjo (gana gerai 
sekėsi); paskui tarnaitė (M. 
Teiberiutė) ir Grafas Survilas 
(F. Monkus) rėžė savo. Bet 'ką|Paskui kada buvo sušaukta mi. 
čia visus juos surokuosi, aš ne
su tokia mokyta. Rods visus 
sutraukus buvo šešiolika, o re
žisierius septynioliktas (Ar ir 
jis matėsi scenoje? — Red.) — 
tai “Artojo” redaktorius. Mat, 
artojai visi labai geri pasauliui, 
tai ir čia labai geras buvo. Bet 
viskas ėjo gerai ir mano jau
niems šonkauliams patiko. Tik 
paskutiniam akte ištiko kažin 
koks pavojus: tarp aktorių pa
sirodė raudonas skarmalas, iš to 
pakilo toks trukšmas kad net 
negaliu apsakyti. Mano šon
kauliai rėkia kad pavojus, bėg- 
kim, o Adomai šaukia, ploja, 
šnypščia, rėkia. Aš pasijutau 
didelėj bėdoj. Bet man greitai 
atėjo gera mintis kaip savo at
vestus šonkaulius numalšinti. 
Aš tuoj joms sakau: “Jus žinot 
gerai kad šio veikalo autorius 
nėra Amerikos pilietis ir neži
no įstatymų, tai jis ir indėjo 
vieoj baltos raudoną. Jus ge
rai žinot kad bulius raudonumą) 
pamatęs pasiunta, bėga, baubia 
ir drasko žemę? Tai ir čia, mat, 
yra dvikojų bulių, jie pamatę 
raudoną skarmalą ėmė rėkt kai 
keturkojai. Taip paaiškinus, 
mano šonkauliai biskį aptilo; 
patylėję sako: Kad autorius ne
žino Amerikos įstatymų tai mes 
jam atleidžiam; bet kad nežino 
Lietuvos įstatymų tai jau mes 
jam to negalim dovanoti. Kai 
griuvo caras tai Sibiro Lietu
viai nekėlė raudono skarmalo, 
ba jau nebuvo pavojaus, jie iš
kėlė savo tautos ženklą, tri
spalvę vėliavą. Toli.au sako: 
kur raudonas skarmalas taba
luoja ten didelis pavojus ir ei
ti negali. Jus matot, dabar Ru
sijoj visur raudoni skarmalai 
tabaluoja, ten pavojinga žmo
gui būti ir visi jau baigia badu 

įvairių budinkų. Sergėk die kad | mirti. Ką tu dabar sakysi, se- 
nors daugiau tokių atsitikimų I nas šonkauli ? — sako jos į ma
čią neįvyktų. Reporteris. Ine.

Meškučių Vaikas.
Jonikaičio išleistuvės, 
d. 8 vai. v ak. “Aušre-

WORCESTER, MASS-
L. D. D. D-jos “Aušrelės” vei

kimas. Gruodžio 1 d. Literatū
ros Dailės Dramos Draugijos 
“Aušrelės” atsibuvo mėnesinis 
susirinkimas savame kambaryj, 
83 Green st. Susirinkime buvo 
aptarta daug dalykų kasi ink to
limesnio draugijos veikimo dai
lės srityje. Iš svarbesnių nu
tarimų yra šie: Po Kalėdų pa
rengti didelį koncertą ir persta
tyti scenoje kokį svarbesnį sce
nišką veikalą. Taipgi nutarta 

Pirminin-(priimti Y. M. C. A. pakvietimą, 
V. K. Račkauskas; pa- būtent duoti Lietuvių koncertą 

Apart to, buvo 
Įvairus raportai, ypatingai iš 
mokyklos, vedimo ir stovio.

Reikia pastebėti, “Aušrelės” 
mokyklos vakarinių kursų Lie
tuvių kalbos, rašliavos, grama
tikos ir kitų skyrių darbas eina 
labai gerai. 'Mokyklą lanko su- 
virš 70 vaikučių, taipgi yra ir 
suaugusiu. Mažųjų vaikų bei 
mergaičių choras, po vadovyste 
p-lės Juzės Rauktytės, taipgi 
yra skaitlingas ir uoliai lavina
si. Didysis choras, po vado
vyste J. Dirvelio, taipgi spar
čiai lavinasi del naujų rengia
mų koncertų; žodžiu sakant, vi- 
sFskyriai yra pilname judėji
me. Šiame susirinkime paaiš
kėjo jog draugija iš pereitų ke
lių parengimų turėjo gerą pel
ną, ir dabar lengvai galės dau
giau praplėsti savo veikimą.

Šin susirinkiman apsilankė 
svetys — artistė p-lė V. Babic- 
kaitė, nesenai atvykus iš Lietu
vos, kuri keletu žodžių persta
tė savo atsilankymo tikslą ir po
draug pasakė keletą žodžių kas- 
link Lietuvių dailos. P-lė Ba- 
bickaitė pareiškė norinti susi
pažinti arčiau su Aušreliečiais, 
kaipo mėgėjais dailos; net pa
sižadėjo duoti paskaitų bei re
feratų kaslink Lietuvių dailos. 
Kiek teko girdėti, p-lė Baibic- 
kaitė yra žymi artistė scenoje; 

. ji yra lavinusi Petrapilyj ir 
specialiai Amerikoje, Chicagoj, 

. Galime

mesnio veikalo po vadovyste 
šios garsios artistės atvykusios 
iš Europos. Lauksime to paren
gimo.

Dr. J. 
Lapk. 27
lės” kambaryj buvo parengta 
Dr. J. Jonikaičiui išleistuvių va
karėlis, A. L. T. Sandaros 16 
kuopos trusu, kaipo savo nariui 
kuris šiomis dienomis išvažiuo
ja į Detroitą. Vakarėlin susi
rinko gražus būrelis vietos Lie
tuvių jaunimo, veikėjų ir inte
ligentų palinkėjimui Dr. Joni
kaičiui geriausios kloties vaka
rinėse valstijose darbuotis tar
pe Lietuvių. Dr. Jonikaitis, gy
vendamas čia, tarpe vietos Lie
tuvių 'buvo plačiai žinomas ir 
dideliai gerbiamas ne vien kai
po geras gydytojas, bet dar 
kaipo uolus visuomenės darbuo
tojas. Dr. Jonikaitis daug pa
sidarbavo būdamas pirmininku 
Lietuvai šelpti Draugijos. Jis 
savo darbais ir ypatišku popu- 
liariškumu bus neužmirštinas 
šio miesto Lietuviams.

šiame vakarėlyje dalyvavo: 
Dr. F. Matulaitis, Dr. P. S. Žur- 
valas, D-rė Biruta Bernotaitė, 
Komp. Mikas Petrauskas iš So. 
Bostono, ir kiti vietos inteligen
tai. Vakaro programėlis susi
dėjo iš dainelių bei muzikos. 
Pianu skambino D-rė B. Berno
taitė, p-lė Juzė Rauktytė; solo 
dainavo V. Timinskaitė, P. P. 
Stepon'kus, P. Skrickis. Vietos 
Sandai-iečiai apgailauja kad jų 
žymus narys inteligentas Dr. J. 
Jonikaitis išvažiuoja,1 bet visgi 
jis pasižada būti musų garbin
gos organizacijos nariu, musų 
draugu. A. L. T. Sandaros 16 
kuopa linki jam geriausios klo
ties Detroite.

Meškučių Vaikas.
Didelė vėtra su ledais padarė 

daug blėdies. Lapk. 28-29 die
nomis Nauj. Angliją palietė di
delės sniegų pūgos ir ledai. Per 
tas dvi dienas snigo, lijo ledais 
ir šalo, o iš to pasekmės buvo 
labai blogos, nes per tris dienas 
buvo sulaikyta komunikacija 
kaip kuriose vietose; bet užvis 
labiausia nukentėjo Worcesteris 
sū visa jo apielinke. Tokio at
sitikimo ir seni žmonės gyven
tojai čia neatmena. Kiek snie
go nukrito ant medžių ar ant 
namų visas buvo sušalęs į ledą. 
Tas svarumas išvertė telegra
fų stulpus su vielomis ant visų 
gatvių-; medžiai taipgi buvo ap
laužyti ir suversti ant gatvių. 
Elektros šviesa atsisakė švies
ti, 'telefonai taipgi ne visų lini
jų veikė, žodžiu sakant, pasi
darė tikra panika. Blėdies pa
daryta ant milijonų dolarių; 
ypatingai daug medžių išgadin
ta, mažai jų beliko sveikų, o tas 
labai sugadino miešto gražią iš
žiūrą. Tame ‘blogame ore bu
vo sužeista daug žmonių, už
mušta 4 arkliai kurie pataikė į 
nutrukusias elektros vielas. 
Taipgi Įbuvo apgadinta daug

Jau gal girdėjot kad didelis 
mitingas atsibuvo lapk. 13 d. 
protestui prieš Lenkų žiauru
mus Lietuvoj. Viskas labai ge
rai pavyko.. Tik nelaimė pati
ko paišino tautos puodo (fondo) 
vadams. Paėmė ir užlindo puo
dui už ausies Kunigai Milukas, 
Petkus ir Slavynas ir puodo 
tuštintojų nesiklausę pabrakšt 
ir sumano šaukt tą protesto 
mitingą. Puodas pajutęs kad 
jis ką turi už ausies, persigan
do ir rodos jau truputį truko. 
Taigi tame mass mitinge Kun. 
Milukas užsiminė manąs labai 
esą reikalinga išleisti knygą 
Anglų kalboj apie Lenkų žiau
rumus Vilniuje ir visoj Lietu
voj. Visi vienu balsu pritarė 
ir išrinko keturis į komitethntą 
knygą gerai sutaisyti. Rodos 
komitetan inėjo šie: Kun. Milu
kas, J. O. Sirvydas, Vitaitis ir 
šimutis. Ir buvo labai gerai; 
publika sutiko ir nulydėjo del
nais plodami. Ištikro tai pui
kus sumanymas, nes spauda yra 
galinga ir bus medega ateinan
čiai kartai.

Bet musų tiems suodino puo
do generolams tas nepatiko.

EJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuisniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuro

^Spragilo "kampeliS^

bininkai nepanaikino ir ne
gali nieko įvest; pinigus nu
tarė pradėt vartot visame ir 
už viską Rusijos dabarti
niai carai.

— Drauge, aš protestuo
ju prieš tokią tavo provoka
ciją. Rusijoj carų nėra ir 
visi laisvai gyvena.

— Butų linksma jeigu vi
si ten butų laimingi; bet tą 
laimę turi tik komisarai ir 
carai, darbininkai gi kenčia 
vargą ir badą. Negalėdami 
nieko savo svajonėmis išda
ryti, carai nusprendė pini
gų sistemą įvesti po seno
vei.

— Drauge, tu turbut me
luoji, ba musų kuopelė aną 
vakarą ekstra susirinkime 
nubalsavo kad taip nėra ir 

■kad darbininkai Rusijoj pi
nigų neįvedė.

— Jeigu taip nubalsavo 
tai nereiškia kad taip yra. 
Jus papratę savo susirinki
muose visokius nubalsavi- 
mus daryt.) Belieka tik nu- 
balsuot ar 'beždžionė yra ci
vilizuota ir taip stosis.

— Drauge, tu įžeidi ma
no darbininkiškus jausmus.

— Darbininkai su bež
džionėmis nieko neturi ir 
tu neįsižeisk. Beždžionės

BALSAVIMU BADĄ BAI
DO — SAKO MARTYNAS

— Sveikas-gyvas, Marty
nai, kur taip skubiniesi?

— Alo, drauge, nesitikė
jau aš čia tavęs susitikt. OI 
kur tu įbėgi?

— Su reikalais į redakci
ją

— Kibą vėl kokį šmeižtą 
ant darbininkų išradai, tai 
eini pagarsint.

— Ne tame dalykas, no
rėjau gaut vienos knygos, 
tai gal redaktorius pasko
lins.

— Kaip tu su buržujais 
visada susidedi, tai pasko
lins,‘ba jis yra buržujus. i

— Na ar šiandien nepyk- yra mokytų žmonių tyrinė- 
Isti kad tave užšnekinau?
(Andai sakei aš nenorįs ta
vęs susitikt.

— Aš vis, drauge, misli- 
nu kad tu su 'buržujais be
sitampydamas užmiršai kad 
mudu sykiu kiaules ganėm 
ir dabar nenori pažint.

— Negerai tu protauji, 
Martynai: jeigu svietas tik 
mislytų apie tai ką darė

tingo rengimo komiteto susi
rinkimas Pennsylvania hotelyj 
New Yorke, puodo generolas at
sivedė didelę savo armiją nu ir 
pradėjo atakuoti savo plerpian
čiais balsais, rėkti kad nereikia, 
mes Miluko nenorim, lai Lietu
vos Misija gamina tokias kny
gas, tai jos pareiga. Tai Milu
ko armija tada nurodinėja kad 
Misijos nariai negalės tos kny
gos sutaisyti, ba jie ne litera
tai, jie tik medegos duos. Ale 
kas davė, puode generolai -ne
sutinka ir rėkia savo. Po vi
so vakaro sunkios kovos, puo
do armiją vis mes nugalėjom, 
jie visi ėmė drebėti kai drugio 
krečiami. Nu ir buvo jiems ko 
drebėti, kadangi jiems apie no
sis Suka balta višta: .gink die 
gali Lenkutis supykt tokią kny
gą skaitydamas, o dar Kunigo vaikais būdami arba kokio- 
Milu'ko sutaisytą!

Taigi kurie suprantat vertę 
spaudos, rem'kit visi kad butų 
ji geriausia sutaisyta; kas ži
not kokių faktų ar iš laiškų, 
kuriuos gaunat iš Lenkų paver
gtos- Lietuvos, nenumeskit, pa
siuskit tai komisijai kuri rūpin
sis knygos .išleidimu.

Nuo savęs patarčiau: laikas 
'jau Lietuviams pamesti 
darbą kurie tik muilo burbulus 
pučia, nors jie ir gražus; jie 
greit nyksta kaip atsiranda. 
Dirbkim mes Lietuvos darbą 
stiprų, 'gražų, naudingą, kad ir 
už šimto metų galėtų Lietuva 
pasidžiaugti.

Aš pastebėjau kad iš visos 
Amerikos musų laikraščių tik 
“Dirva” supranta knygų vertę, 
jau rodos ir “Vienybė” prade
da tuo užsiimti. Tas puiku — 
tautos perlai ir turtas tai šva
ri spauda ir knygos.

Sena Mergelė.

vaikų

jimo reikalas. Taip pat Ru
sijos vergą smaugimo-ir ba
du marinimo reikalas yra 
Lenino ir Trockio rankose, 
jūsų balsavimai jog tenai 
žmones nebadauja ir laisvi 
gyvena irgi nie'ko nereiš
kia. Kolei viskas. suardyta 
ir išdaužyta laisvė nieko ne
verta, nes badas vistiek 
numarins.

— Užtai, drauge, mes vi
si turim Rusijos darbinin
kus gelbėt. Ko jus priešin
gi kada mes norim aukas 
rinkt?

, — Priešingi dėlto kad jū
sų vadovai nesunaudoja pi
nigų tam kam aukaujat, ly
giai kaip ir tautos fondo už- 
laikytojai: garsina, su aša
romis prašo aukų Lietuvos 
nukentėjusiems, paskui pi
nigus išleidžia ant “politiš
kų akcijų” ir “kultūrų”, ir 
jūsų vadovai verkia aukų 
Rusijos badaujantiems, o iš- 

i leidžia ant bolševikiškos 
____propagandos. Jau praėjo

— Nepyk,”'drauge, tuščia laikai kad žmonės galėtų 
jo. Ale aš norėjau paklaust 
tavęs vieno dalyko.

— Kas gi tokio, Marty
nai?

— Ar teisybė, drauge, 
kaip dabar buržujiški laik
raščiai rašo, kad Rusijoje 
darbininkai vėl įveda pini
gus?

— Pagal tavo klausimo 
tai neteisybė: Rusijos dar-

se aplinkybėse gyveno tai 
iki šiandien niekur butų ne- 
nuprogresavę. Reikia skai
tyti kokiais keliais ir kaip 
4oli nuo tų laikų nuėjai.

— Matai, drauge, 'kaip tiu 
buržujiškai kalbi: kad tau 
redaktorius paskolina kny
gų ir su tavim pašneka, tai 
tu nenori pažint savo kaimo 
žmones.

— Bet ko tu taip įsibau
ginęs: nejaugi tu tokis silp
nadvasis kad be pažystamų 
negali gyvent, ir ar tau ima 
galva skaudėt kada kas ta
ve nepatėmijęs praeina?

būti gyvi žodžiais iš kitų 
burnos, svarbiausia reikia 
duonos, o tautos fondas ir 
jūsų fondas nekreipia į tai 
domos.

— Tu, drauge, įžeidi mu
sų vadovus.

— Tu tiktum prie vyčių: 
jei įkas kalba apie jų blogus 
darbus, tai jie sako kad jau 
tokis griauna tikėjimą?

Jau Tuoj Kalėdos - Pasirūpinkit apie Dovanas!
COLUMBIA

Lietuviški Dainų Rekordai
Miko Petrausko Jono Butėno
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ĮZ ALĖDOS jau visai arti — pradekit rūpintis apie Dovanas kokias reikės 
duoti savo Draugams ar Giminėms gyvenantiems čia Amerikoje ir ką 

pasiųsti į Lietuvą. “DIRVOS” KRAUTUVE” yra šaltinis visokių Dovanų 
kiekvienam — tik išsirašykite “DIRVOS” Knygyno ir Columbia Grafofo- 
nų 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. 1), arba 
galit ir tą knygą padovanoti jeigu patįs jau turit.

®J “DIRVOS” Krautuvė užlaiko didžiausią skyrių 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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1922 METŲ 
“DIRVOS” KNYGYNO 

KATALOGAS
CjĮŠis 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- 
suotam 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- J 
siuntimą pačiam apmokėti. Katalo- | 
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at- I 
spausdintas ir parankus turėti. f

Dykai ant Pareikalavimo

į

“Dirvos” Krautuve
7907 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, O.
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DIRVA

TAUTOS FONDAS TAM NEPRITARIA
žinių kad New Yorke I 

atsibuvo konferencija pasi
tarimui apie išleidimą Anglų 
kalboje knygos nušvietimui vi
sų Lenkų darbų Vilniaus kraš
te ir1 kitose jų okupuotose Lie
tuvos dalyse. Tokios knygos 
leidimą parėmė pirma to buvęs 
mass mitingas New Yorke, su
rengtas užprotestavimui prieš 
tai kas pastarose dienose Vil-:mas). 
niuję dėjosi.

Iš dorų katalikų pusės kny
gai pritarė Kunigai: Milukas, 
Petkus, Slavyn-as (tenai daly
vavę ir prisidėję prie mitingo 
rengimo). Paskui atėjo eilė pa
sakyti savo žodį į tai ir kleri-Į bilijonus.

Nuo Redakcijos

Mažam vaikui suskaityti iki 
šimto yra sunkiu daiktu, ir jam 
persistatant 
daug.

Paprastai

šimtą išrodo labai

dideliuose bizniuo-

Trockio Aklumas
“Karys” No. 45 paduoda ši

tokią žinią:
“Maskvos rabinas Maze krei

pėsi i Trockį memorandumu ku
riame nurodė kad komunistų 
politika kainuojama milijonais 
žydų gyvybių, ir prašė pasigai- 

. Trockis atsa- 
Jeigu komunizmo įgyven- 

visa 
gra- 
tau-

se ir šalies reikaluose jau dau-J^ti žydų tautos, 
giau skaitlinės vartojasi milijo- 
pais (kalbant apie pinigų su-

Padaryt milijoną reika
linga paimti tūkstantį krūvelių 
kad kožnoj toj krūvelėj butų 
irgi po tūkstantį. Tokia tai mi
lijono suma. Ji rašosi 1,000,000.

Šios karės laikais, ypač Ame
rikiečiai, pradėjome girdėti apie 

Tūkstantis milijonų | 
kalinės politikos virėjams — I padaro bilijoną (arba milijar- 
tautos fondo globotojams, rin- dą). Tas rašosi 1,000,000,000. | 
kėjams iš katalikų pinigų “po- Šitą sumą persistatyt mums 
litiškai akcijai” ir “kultūroms”, taip sunku kaip trijų metų vai- 
Tie “didvyriai” pasakė: “Tegul j kui 100. 
Lietuvos Misija tuomi rūpina
si,” jie negali iš fondo duoti pi- dar daugiau, 
nigų Lietuvos reikalų gynimui 
Amerikoje.

Tegul šitą šaltai apsvarsto 
kožnas doras Lietuvis (katali
kas ir “liberalas”) ir tegul sau 
vienas apsprendžia: kokiems ga
lams tautos fondas renka pini
gus?!

Jau kelinti metai kaip renka. 
Išsykio skelbė renkąs Lietuvos 
karės nukentėjusiems; bet pasi
rodo nukentėjusiems iš tų pini
gų tik trupinėliai teko. Kita di
duma pinigų, vėliaus paaiškėjo, 
išleista “politiškai akcijai”.

Gerai, mislina sau katalikai 
aukautojai, faile tik ant labo 
Lietuvai. Bet nebuvo pasakyta 
kokiai “politikai”..

Seniau1 Ibuvo tokių progų, ir 
dabar pakilo klausimas išleisti 
tikram Lenkų politiškam smū
gini Amerikoje knyga Anglų 
kalboje apie Lenkų žiaurumus 
Vilniuje ir kitose Lietuvos už
imtose žemėse, štai tautos fon
dui progą pasirodyti naudingu 
darbu Lietuvai. Bet fondo už- 
žiurėtojai suriko neduosią nei 
vieno cento, tai rte jų reikalas, 
tai Lietuvos. Misijos dalykas — 
tegul Misija jieško pinigų arba, 
ima iš bonų ir tegul 'knygą lei-|kitomis Europos tautomis ku- 
džia. čia nepriklauso prie fon-1 rios patapo daugiau ir daugiau 
do “politiškos akcijos”: fondas Į svarbesnėmis Tolimuose Rytuo- 
turi kitus savo planus, turi pa- se, pasiryžo turėti portą ir ka- 
laikymui daugybę gizelių kurie 
kitaip neišmis’tų.

Visiems aiškiai suprantama 
kokia “politiška akcija” ir ko
kiomis ‘'kultūromis” fondas už
siima: palaiko savo gizelius čia 
ir Lietuvoje varymui federaci
jos slaptų politikų, leidžia toms 
politikoms pinigus kad tik vis
kas patektų į jų' rankas. Ta
me nėra dyvo: kožna partija 
turi savo tikslus ir už juos dir
ba. Bet nereikia veidmainingu- 
mo net prie savo partijos žmo- į M žemės apie dešimts ar dvyli- 
nių. Kitas dalykas: nereikia I ka mylių diametre Šantungo pa- 
prieš išeisiant medžioklėn jau kraštyje prie vandenio prie in- 
puodą užsikaisti — gali nieko eigos į Kiaocow Užlają, ir su- 
neparsinešti jin dėti. Kolei Lie- neutralizuoti ruožtą 33 mylių 
tuva dar paslėgta Lenkų lete
na, kolei didžiosios valstybės 
dar ją nepripažinusios, nereikia 
manyti globosiant Lietuvą kaip 
sau patinka.. Musų jiegoms ši
taip apsilpus, priešai užėmę mu
sų kraštą (kaip Vilniaus pavyz- 
dis rodo) nereikalaus jūsų “po
litiškos akcijos” — jie pastatys 
savo žmones, kaip jau iki išolei 
darė; jie pastatys savo kuni
gus, kaip dabar Vilniaus krašte 
yra; jie šaudys ir kars Lietu
vius kunigus ir jų šalininkus 
dabar dirbančius Lietuvoje; jie 
pastatys savo mokytojas moky
mui vaikučių poterių. Jūsų “po-1 valstijos pavietai su platumu 
litiška akcija” pagaliaus atneši nuo vieno krašto iki kito 'kaip 
blėdį tik jums patiems.

Net jeigu ir savanoriai ren-| 
giatės priešams pasiduoti, ži
nokit 'kad jie jus ištikimais ne
palaikys ir nepatikės, jie turi 
užtektinai savo išbadėjusių gai
valų užpildymui visos Lietuvos 
vietų, svietiškų ir dvasiškų.

Pirmiausia reikia apgint 1 
tuvą, tada politikas varinėt.

kė: 
dinimui reikėtų paaukoti 
žydų tauta, tai butų pati 
žiausia misija kuri tektų 
tai.”

Yra nemažai ir Lietuviškų 
Trocknrkų. kurie gatavi savo 
tautą pražudyti, o paskui lyg 
vilkas uodegą aketėj įšaldžius, 

(rėkti kad štai va mes “esam 
| laisvi!”.

šo “'Laisvė” arba kiti laikraš
čiai tai visai netiesa, tiktai dar 
Angliški laikraščiai, kap ‘Press’ 
arba “Plain Dealer’’ (Clevelan- 
do dienraščiai) dar bis'kį teisy
bės paduoda, bet ir tai perma- 
žai. Laisvės darbo žmogui Ru
sijoj visai nėra ir nebus kolei 
ta valdžia bus, ir aš jums rašau 
kad neberemtumėt Rusijos, te
gul ji sau kaip nori gyvena. 
Betgi labai gaila tų kurie iš 
Amerikos Rusijon važiuoja; gal 
jus girdėjot apie imigrantų lai
mę Rusijoj kurie nuvažiavo; du 
ar trįs (turbut iš Lietuvių — 
Red.) už teisingą darbą tapo 
mirtimi nubausti; jie buvo ge
ri kovotojai Amerikoj. Toliau 
aš jums parašysiu visą savo ke
lionę ir apie Rusijos laisvę. Pa
rašykit man kaip dabar einasi 
Amerikoj, ar pradėjo bent kiek 
eiti darbai. Aš jau pinigus pra
važinėjau per 8 mėnesius. Ki
tame laiške parašysiu kaip Ru
sijoj eina tvarka ir komuniz
mas. To viso nėra ir nebus ko
lei tie žmonės Rusijoj bus.

Laiškas iš Rojaus
Kiek tos “laisvės” ir gerovės 

Rusijoj yra parodo sekantis 
darbininko atsiųstas laiškas.

J. Gindrėnas rao K. Baraus
kui (Clevelande) sekančiai:

Aš jau pribuvau Lietuvon Tė
vynėn savo iš po labai didelės 
kelionės ir nuovargio, iš nelai
mingos Rusijos, iš miesto Pe
trogrado. Dabar jums, draugai, 
ir visi mano pažįstami parašy
siu kad Rusijoj ne darbo žmo- 
Inių klesa viešpatauja, ale tik
tai mažuma buržujų, o darbinin- 

|kai daug vargingiau dirba kaip

Bet šiose dienose išgirdome ir 
Rusija toliausia 

nuo' vaikų nuprogresavo: jau 
sovietų rojuje rubliai mieruoja- 
ma trilijonais. Tenai pastarose 
dienose išleista suvirš penki tri
lijonai rublių. Trilijonas yra 
tūkstantis sykių po bilijoną ir 
rašosi: 1,000,000,000,000. Pa
dauginus tai ant penkių randa
me naujų sovietų rublių skai
čiui

Visi Suvienytų Valstijų ban
kai rezervo turi tik suvirš ke- 
turiasdešimts devynis bilijonus.------ —r
Nedyvai kad bolševikų rubliai | kitose šalyse; ant žmogaus čia 
popieros neverti. | atidos visai nekreipia, 'kaip ra

ŠANTUNG IŠ RAN
KŲ l RANKAS

KUOMI ištikro yra ‘šantun
go klausimas’, ir kokią 

rolę lošia Kiaucow ir Tsingtao 
tame reikale?"

Tasai klausimas atsakoma bu- 
letine prisiųstam iš Washington, 
D. C., raštinės iš National Geo
graphic Society sekančiai:

“ ‘šantungo klausimas’ turi 
savo pradžią kuomet Vokietija, 
geisdama varyti 'kompeticiją su

riškų laivų stotį savo naudai 
šiaurrytiniame Chinijos pakraš
tyje. Tas užsimanymas galuti
nai pasidarė galimu kuomet 
1897 metais buvo nužudyta du 
Vokiečiai misijonieriai šantun- 
ge, tirščiausia apgyventoje ir 
ekonominiai bei sentimentaliai 
vienoje iš svarbiausių Chinijos 
provincijoje. Atsilyginimui už 
nustojimą savo tautiečių, Vo
kietija privertė Chiniją užleis

iu jai ant 99 metų nuomos plo-

H ■HKANDIDAS
j VOLTAIRE 
a.—-------

Verte Karolis Vairas
■o

(Tąsa iš pereito num.)
XXIII

Kaip Kandidas su Martynu Pasiekė , 
Anglijos Pakraščius ir Ka Jiedu

Ten Mate.
“AK, Panglose, Panglose! Ak, Martyne, , 

Martyne! Ak, mano brangioji Kūne- , 
kunda, ir 'koks gi yra šis pasaulis?” sušu
ko Kandidas, užsilipęs ant Danu laivo.

“Truputi kvailas ir nedoras”, atsake 
Martynas.

“Ar tu pažysti Anglija? Ar ir Ang
lai taip pat kvaili, kaip ir Prancai?”

“Mat, ju kvailybe yra kitokį”, atsake 
Martynas. “Žinai tamsta, kad tos valsty
bes kariauja tarp saves už kelis akrus snie
go plotu Kanadoje* ir kad jos išleidžia ka
rei daug daugiau, ne kaip visa Kanada yra 
verta. Aiškiau tamstai pasakius, kurioje 
tųdviejų šalių yra daugiau žmonių, kuriuos 
reiktu uždaryti beprotnamyje, — tai yra 
dalykas, kurio piano silpnas protas negali 
išrišti. Viena tik žinau, kad žmones, ku
riuos keliaujame pamatyti, yra labai pasi
pūtė.”

Taip kalbėdami, jie priplaukė Ports- 
muta. Pakrašty buvo daugybe žmonių, — 
visi žiurėjo i viena žmogų, kurs klūpojo, 
užrištom akim, ant lentos, pririštos prie 
vieno kariniu laivu prieplaukoje. Keturi 
kareiviai stovėjo priešais ta žmogų; kiek
vienas ju paleido po tris kulkas i to žmo
gaus galva, šalčiu šalčiausiu jausmu, be 
jokio sujudimo; ir visa minia ramiai sau 
išsiskirstė.

“Ka visa tai reiškia?” klausė Kandi
das. “Ir koki velnio galybe valdo šita im
perija?”

Po to jis klausinėjo kas buvo tas dai
lusis vyras, kuri nužudė su ceremonijomis. 
Jam atsakyta, jog tai butą Admirolo.*

“Už ka gi jie užmušė ta Admirolą?”
“Už tai, kad jis pats neužmušė užtek

tinai kitu žmonių. Jis vede muši su Pran
cu Admirolu, ir prirodyta dabar,’ kad jis 
nebuvo gana arti prie jo priplaukęs.”

“Bet”, pastebėjo Kandidas, “juk ir 
Prancu Admirolas buvo tiek pat tolumo 
nuo Anglu Admirolo!”

“Žinoma, niekas ir neabejoja; bet ši
toje šalyje yra skaitoma geru daiktu, laiks 
nuo laiko, užmušti viena Admirolą, kad ki
ti butu drąsesni.”

Kandidas taip nusistebėjo iš to, ka 
mates ir girdėjęs, kad nenorėjo išlipti iš 
laivo ir prikalbino Danu laivo kapitoną 
(nežiūrint, kad šis ji ir apiplėštu, kaip pa
dare anas kapitonas Suriname) plaukti 
tuojau i Venecija.

Kapitonas buvo prisiruošes kelionei už 
dvieju dienu. Jie aplenkė pakraščius Pran- 
cijos; mate Lisbonos miestą, ir Kandidas 
drebėjo, žiūrėdamas i ji. Perplauke su
smaugs ir įplaukė i Viduržemiu Juras. 
Pagaliaus pasiekė ir Venecija.

“Dievui garbe!” sušuko Kandidas, ap
kabinęs Martyna. “Tai čia pagaliaus ma
tysiu savo gražuole Kunegunda. Aš tikiu 
Kakambui, kaip ir pats sau. Viskas yrą 
gerai, viskas bus gerai, viskas sekasi taip 
gerai, kaip tik galima.”

buve, jei bučiau pasilikęs sau El Dorado 
rojuje, ne kaip bastyties dabar po šita pra
keikta Europa! Teisybe tu, Martyne, sa
kai : viskas yra tik prigavybe ir vaidmuo!”

Jis buvo nusiminęs ir nuliūdęs, nėjo 
nei operon, nei kitokiu Karnavalo pasilink- 
sminiman; jo jokia jau ponia nebegaletu 
sugundyti ir iš kelio išvemti.

“Ištikruju, tamsta esi labai vaikiškas”, 
aiškino jam Martynas, “jei manai, 'kad 
mongreląs tanias, turis savo kišeniuje pen
kis ar šešis milijonus, eis i kita svielto kra
štą, jieškos tamstos mergina ir atgabens 
ja Venecijon pas tamsta! Jei jis rado ja, 
tai ir pasilaikė ja sau; jei jis nerado jos, 
tai gal rado sau kokia kita merga.. Aš pa
tarčiau tamstai užmiršti ta tarna Kakam- 
ba ir panele Kunegunda.”

Martynas nemokėjo suraminti. Kan- 
dido nubudimas didėjo; gi Martynas vis 
prirodinėjo jam, kad pasaulyje nedaug tė
ra dorybes ir laimes, išskyrus jei bent El
dorado, kur nieko nebuvo įsileidžiama.

Taip jiedviem besiginčijant tuo svar
biu klausimu ir belaukiant Kunegundos, 
Kandidas pamate jauna vienuoli iš Švento 
Marko Piazos, vedanti po ranka mergina. 
Vienuolis buvo skaistaus veido, riebokas 
ir gyvas; jo akys žibėjo, jis atrodė links
mas, drąsus, pilnas jauno kraujo. Merginu 
ir-gi buvo labai daili ir dainavo, eidama. 
Ji meilingai žiurėjo i vienuoli ir, laiks nuo 
laiko, pagnybdavo jam jo riebius skruos
tus.

“Pagaliaus”, atsiliepe Kandidas i Mar
tyna, “sutiksi, kad tiedu sutvėrimu yra 
laimingu. Ikišiol aš sutikdavau tiktai ne
laimingus žmones, išskyrus El Dorado; bet 
šitoji porele, — eičiau laižybu, kad ji yra 
visiškai laiminga.”

“Gi aš einu laižybu, kad ji nėra lai
minga porele”, atkirto Martynas.

“Gerai, pa'kvieškiva juodu pietauti su 
mudviem”, tarė Kandidas, “ir persitikrin
si mane nuspejus.”

Bematant, jis pasipažino su jais, pa
sisveikino ir užkvietė pavalgyti drauge 
kiek makaronu, su Lombardijos kurapko-

1 mis, su i'kra, ir išsigerti kiek Montepulčia- 
no, Kristaus Ašarų,* Kypraus ir Samos 
vynu. Mergina paraudo, vienuolis priėmė 

' pakvietimą, ir ji seke vienuoli, vis meilin
gai dirsteldama iš po nuleistu blakstienų i 
Kandida, nudžiugusi, nustebusi, ir lig ap-

: siašarojusi. Tik spėjo ineilti i Kandido 
’ kambarius, ji ir sušuko:

“Ak! Ponas Kandidas jau nebepažys- 
Paketes!”
k Kandidas nebuvo gerai i ja isižiurejes, 
mintys buvo visiškai užimtos rupesnio

Apie Naują Planetą
.Pasklido žinios apie naują at

rastą planetą asteroidų tarpe, 
už- Marso kelio nuo saulės. Da
bar ir kiti į ją atkreipę domės 
astronomai tikrina kad ši nau
ja planeta yra apie dvi mylios 
diametre ir yra viena iš beveik 
tūkstančio tokių ką buvo ten su
rastos praeito šimtmečio bėgiu.

Tos visos mažos planetos ran
dasi tarpe Marso ir Jupiterio 
kelių ir eina aplink saulę pasi- 
sklaidžiusios platokame rate; jų 
didumas yra nuo pusės iki ke
lių šimtų mylių diametre, abel- 
nas jų tolis nuo žemės yra apie 
250,000,000 mylių.

Tų asteroidų mažumas duo
da tikėti jog ant jų negali pa
silaikyti oro, taigi tenai negali 
rastis nei kokios nors gyvybės. 
Delei jų mažumo, jų pritrauki
mo spėka taip menka kad nie
kas negalėtų ant jpaviršio pasi
laikyti, kalbant apie gyvus dai
ktus.

Nekurie astronomai bando iš
vedžioti kad, jsulyg Keplerio 
saulinės sistemos -taisyklių, tų 
mažučių asteroidų kelyje turė
jo , rastis viena didelė planeta. 
Bet amžiams bėgant, kokių nors 
priežasčių delei, ištikus kata
strofai, planeta sudužo ir pa
skiros jos dalįs, “trupiniai”, da
bar tuo senu planetos keliu ei
na paminėjimui 'kitados buvusio 
vieno musų saulės geimynos na
rio.'

Šie asteroidai, kaip ir visos 
planetos, šviesą gauna tiktai 
nuo saulės, bet kad yra visai 
mažyčiai, lyginant su Marsu ar 
milžinu Jupiteriu, jų mes maty
ti nuoga akia negalim. Astro
nomams taipgi yra -keblumo su
žiūrėti juos, ir atradimai buna 
tik su pagalba fotografavimo 
erdvių. Bet pirm to jiems rei
kia žinoti visus pirmiau susek
tus asteroidus ir gerai žinoti 
kožno vietą kad vėl to paties 
“neatradus” 'kurį jau kitas yra 
pirmiau patėmijęs.

I buvo teisė išnaudoti kasyklas 
ruožtuose dvidešimts mylių plo
čio kur pereina gelžkeliai.

“255 mylių gelžkelio linija iš 
Tsingtao į Tsinan, Šantungo so
stinę, (pradėjo veikti 1904 me
tais. Kuomet 1914 metais Ja
ponija pasiskelbė remsianti Di-| 
džiosios Britanijos interesus už
imdama Tsingtao miestą, Chi
nai norėjo pasiųsti, kariumenę 
atakuoti nuomuotojus išvien, 
bet jiems nedaleįsta. Kada Ja
ponai užpuolė miestą ir atėmė 
jį iš Vokiečių, Chinai tą dalyką 
laikė kaipo tik ‘Tsingtao klausi-

■ mą’, vienok jis greitai išaugo 
į ‘Šantungo klausimą’, kada ta-

• po susekta slaptos sutartįs kuo-
■ mi Japonija daugiau negu me- 
. tai pirm Taikos Konferencijos
■ gavo Did. Britanijos, Francuzi-
• jos, Rusijos ir Italijos parėmi-
■ mą savo reikalavimų prie visų 
i privilegijų kurias Vokietija bu-
■ vo gavus Šantunge. Nors Chi- 
' nijos delegatai protestavo kad 
i kuomet jų šalis inėjo į karę 
i prieš Vokietiją ir panaikino vi- 
i sas sutartis su ja, tokiu budu
• teritorijas ir koncesijas auito-
■ matiškai atgryžta Chinijai, bet
■ Paryžiaus -taryba vadovavosi ta
• slapta sutartimi ir patvarkė sa-
■ vo Versalio Sutartyje pervedi-
■ mą ‘visų teisių pirmiau prigulė-
• jusiu Vokietijai’ šantunge, Ja- 
i ponijai. Chiniečiai atsisakė tą
• sutartį pasirašyti; ir tas daly-Į
• kas dabar galima sakyti atidė-
- tas, nors nuo to laiko jis buvo 
, rišamas be perstojo visose dip

lomatiškose diskusijose.
> “Diduma šantungo pakraščio 
i prie vandens yra kalnuota, bet
- už to mažo barjero diduma pro- 
. vincijos yra lygi žemė su ne-
> pereinamais -laukais pupų ir
- kaoliang, tenai augančio savo- 

Žemosios tos pro-

I pločio apsupantį visą užlają ir 
nuomuojamą 
muoto ploto 
vojo tipišką 
Tsingtao.

“Apnuomuotas ir neutralis 
plotai išvien sudarė lyginamai 
mažą dalį žemės iš 56,000 ket
virtainių mylių iš Šantungo. 
Ant kiek didumas apeina, jis 
yra aplamai imant jeigu Vingi-______ .
nia, Maryland ir Delaware bu- tiško javo., 
tų visas Šantung plotas, Colum- vincijos dalįs perpjautos didžia- 
bia Distriktas 'butų Tsingtao, gi i 
neutralų Kiaocow teritoriją su
darytų ratu sustatyti Maryland

sritį. Ant apnuo-
Vokiečiai pabuda-

Vokišką miestą,

RED. ATSAKYMAI
Senai Mergelei. — Meldžia

me daugiau parašinėti, tik ap- 
trumpint. Šią korespondenciją 
trumpinom, trumpinom, ir tai 
ilga išėjo. Ačiū.

New Yorko Chiniečiai rengia 
savo penkmetines laidotuves. 
Kas penki metai čia mirštantie
ji Chinai būna iškasami ir nu
gabenami į jų šalį palaidojimui 
su visomis iškilmėmis ant vi
sados.

* Šitokį pat kritika kares del Prancu provin
cijos Amerikoje yra užeinama Voltaire’o Me
moirs, kur jis sako: “1756 m. Anglija paskelbė 
Prancijai plėšikiška kare už kelis akrUs sniego.” 
Žiūrėk taip pat: “Precis du Siėcle de Louis XV”.

* Admirolas Byng buvo nušautas 4 d. ko
vo, 1757 m.

ta

jo
del Kunegundos. Bet daibar jis pažvelgė 
i ja.

“Deja!” atsake, “tu, mano mergaite, 
tai tu privedei Daktara Panglosa i ta bai
siai puikia padėti, kurioje aš ji mačiau?”

* Lacrima Christi — vyno vardas.
(Bus daugiau)

Lictuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

1269
14

Amerika, Rinkinis įvairių faktų 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.)

pusi. 288 
.... p.84

75
50

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete . . .. ... p. 79 35
1146 Apsireiškimai Atmosferoje .........

Ta pati apdaryta ...........
.. p. 238 1.00

1.75
1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus .....

Ta pati drūtais apdarais ....
.. p. 255 1.25

2.00
3002 Aritmetika ..................... . p. 104 40
3201 Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25

inuo vieno krašto iki kito 'kaip 
nuo Washingtono iki Baltimore. 

“Kuomet šis vienas iš svar
biausių Tolimųjų Rytų klausi
mų pirmiausia iškilo, su Vokie
tija ir Chinija kaipo svarbiau
siom paliestom pusėm, jis iš
rodė tik kaipo ‘Kiaocow klausi
amas’. Vienok Kiaocow ‘colis’ 
greitai išsivystė į neapribotą 
busintį Šantungo ‘mastą’ kuo
met Vokietijos ekonominiai sie
kiniai tapo permatyta; vėliaus 
jų planų nustatymas padarė vi
są problemą dar platesne. Mat 
sutartis paskui apėmė koncesi
jas budavojimui Įgelžkelių už 
nuomuojamo ir neutralio ploto 

Vai-.ribų, pačiame šantunge; sujun- 
miw ' erto cm L-nncocninTmc!

Kiaušinių supirkėjai iš 
nyčių kiaušinius gauna po 12c 
tuziną, parduoda juos po 50c 
tuziną. Kelių mėnesių senumo 
kiaušinius išstato kaipo švie
žius ir ima pirmą kainą. T’ 
džios agentai daro tyrinėjimus.1 gta su gėlžkelių koncesijomis

ja Geltonąją Upe, kuri periodiš
kai tą krašą apsemia: gi Didy
sis Kanalas, vandeninis antros 
svarbos kelias komercijai siekia 
iki Yang-tsze-kiang.

“Arti vidurinės Šantungo da
lies stovi Tai-šan, augščiausias 
ir vienas iš garsiausių iš penkių 
šventų Chinijos kalnų. Netoli 
į pietus nuo to kalno esantis ne
didelis miestelis yra turbut vie
nas iš dievobaimingiausių visoj 
Chinijoj sričių, tai vieta gimi
mo ir kapinynas Konfuciaus, 
vieno iš didžiausių pasaulinių 
religijos mokytojų. Kas metai |mėn. išgelbėjo 25 Anglus kada 

į į abu, Tai šan ir prie Konfu
ciaus kapo miestelyje čow-fu, 
keliauja tūkstančiai pilgrimų. 
Tų šventų vietų esumas Šan
tunge pakelia Šantungą senti
mentaliai augščiau kitų provin
cijų. Jie sudaro ją Chinijos 
Šventąją žeme.”

Amerikos valdžia turi užraki
nus apie 60 nuošimčių viso pa
saulio aukso savo iždinėje. Tas 
auksas dabar nieko neveikia ir 
užtai šalyje nėra gyvumo, taip
gi kitos šalįs negaudamos kre
dito negali nieko iš Amerikos 
pirkti ir darbininkai čia neturi 
darbo.

New Yorke Anglijos konsu
latas aipdovanojo Vokietį jūrinį 
oficierį kuris 1914 m. vasario

jų laivas apvirto kelyje į Ro
terdamą. Gelbėtojams pavojus 
irgi buvo didelis, bet minėtas 
oficieris to nepaisė. Kada už
ėjo karė jį apdovanoti nebuvo 
galima, vienok Anglija, kaip ir 
visados ji savo papročiu laiko, 
to atsitikimo neužmiršo.

XXIV
Apie Pakete ir Vienuoli Žiropli.

A TVYKUS Venecijon, Kandidas tuojau
leidosi jieškoti Kakamba po visas smu

kles ir po visas kavines, tarp visu mergų 
mergnamiuose, bet viskas buvo be pasek
mių. Kas diena siuntė pasiuntinius ant 
visu laivu, ateinančiu i prieplauka. Nebu
vo ir nebuvo jokiu žinių apie Kakamba.

“Ir ka tu sau manai”, sake jis i Marty
na. “Aš keliavau iš Surinamo i Bor- 
deaux’a, iš Bordeaux’© i Parisa, iš Parišo 
i Dieppe, iš Dieppe i Portsmuta, aplenkiau 
Portugalijos ir Spanijos pakraščius, per
plaukiau visas Viduržemiu Juras, pralei
dau kelionėje kelis menesius, ir vis dar 
dailiosios Kunegundos čia nėra! Vietoj jos 
aš sutikau tik Parišo kekše ir Kunigą Pe- 
rigorda! Kunegunda, tur būti, jau mirus, 
taigi ir man nieko kito nebelieka, kaip tik 
numirti. Deja! Daug geriau ‘butu man

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

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
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 mokinimusi. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

$10.00
$11.00

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabūdavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3-—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Die vės Dienos Šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi.......................... $1.00 
Ta pati audimo apdarais .. ............. $1.75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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DRUSKA KAIPO TRĄŠA
J. Bartkus 

jQRUSKU yra labai daug Skirtingų 
šių. Šiame straipsnelyj kalbų apie 

prastą valgomąją druską. Jos chemiška 
sąjunga susideda iš sekančių junginių: 
Vienas atomas metalo natro (sodium) ir 
vienas atomas dujos (gazo) chloro padaro 
vieną molekulę sąjungos chlomatro, dras
kos.

Kasdieninė valgomoji draska yra pa
prastai žinoma kaipo naikintoja augmenų. 
Mažai, o kaip kada ir daug, pavartojus jos 
ji paakstina augimą. Mažai vartojant ne
veikia kaipo trąša. Menkai pabarsčius dru
skos pirai sėjant augmenis, ji (draska) iš
siskirsčius į elementus: chlorą ir natrą 
veikia kaipo akstintoja. Elemento natro 
nedaug randasi idant maitinti augmenį il
gesniam laikui. Vienok yra pakaktinai 
kad paakstinti augimą ? arba sunaikinti au
gmenį kuris druskos neapkenčia.

Orientalės tautos (Japonai, Kerėjie- 
čiai, Ghinai) senai žinojo vertę ir veikmę 
druskos. Žiloj senovėj žmonės žinojo kad 
dikčiai jos vartojant, t. y. Sėjant į dirbamą 
žemę, padaroma dirvą trąšia.

Žydai barstydavo daug draskos ant 
priešo laukų kuriuos norėjo paversti į ty
ras, niekam nevertus dirvonus. Romėnai 
paberdavo druskos į vietas kuriose buvo 
papildyta didelis prasižengimas.

Yra prirodymų jog ūkininkai nuo se
nų laikų Europoje, Azijoje vartojo druską 
kaipo trąšą arba švarintoją laukų. Jie ne
žinojo jos veikmės bile atsitikime. Dar ir 
šių dienų žemdirbiai daugumoje negali su
prasti prieštaraujantį draskos veikimą.

Trąšioj žemėj pavartojus biskį dras
kos, ji gelbsti išskirstyti-susmulkinti grum
stus ir palaiko vienodą, smulkią ir purią 
dirvą. Druska turi’ ypatybes pagreitinti, 
išskirstyti nekuriuos žemės mineralus to
kius kurie talpina savyje kalį, kalkį ir mag
nį. Panašiai biskis druskos paakstina že
mės bakterijas smarkiau veikti, t. y. gamin
ti daugiau amonijos ir azotinės druskos. 
Priešingai, daug druskos pavartojus su
žeistų augmenis, 'tiesioginiu ar aplinkiniu 
budu, perkeisdama žemėje esančius chemi- 
khlus.

Nekurie javai ir daržovės mėgsta dik
čiai druskos. Burokai, kopūstai, pastar
nokai, linai ir tt. tarpsta gėriau dirvoj kur 
randasi keliolika šimtų svarų draskos vie
name hektare.

Entomologai (vabzdžių tyrinėtojai) 
Rivertono laboratorijoj besistengdami su
laikyti bei sunaikinti Japoniškus vabzdžius 
pabarstė ant augmenų pakelyje augančių 
dikčiai draskos, proporcijoj du tonu (4,000 
švarų) j hektarą. Nekurtose vietose buvo 
paantrinta ir padauginta iki tiek kad pro
porcija i hektarą buvo keturi tonai (8,000 
svarų). Daugumas augmenų buvo sunai
kinta pirmu pavartojimu druskos. Tai bu
vo parodymas kad toks daugis druskos ne
daro didelės blėdies liuosai pakelėse augan
tiems augmenims.

Buvo pastebėta kad draska bulves už
gavo. Kur radosi daugiau ten buvo mažės-1 
nis vaisius ir prastesnės bulvės. Panašiai! 
ir su cukriniais burokais, panaudojant ke
liolika svarų druskos ant hektaro sumažino 
kristalizuojantį cukrų skystimą., Del tos Į

ru- 
pa-

priežasties yra patartina nevartoti drus
kos ir kitokių trąšų kuriose randasi dik- 
čiai druskos augmenims kurie to nemėgs
ta, kaip tai: bulvės, cukriniai burokai ir 
taboka. ' Chrolkalis ir sierakalis tą pat vei
kmę turi ant viršminėtų augalų.

Druska tiesiog pati savyje nėra trą
ša. Gali būti vartojama pagelbėjimui pa- 
dauginti-padidinti maistą agmenims ir ja
vams. Vartojant 150 svarų ant hektaro ar 
mažiau ji gelbsti augmenims gauti daugiau 
kalio iš žemės, taip pat azotą ir fosforinę 
rūgštį.

Yra manoma 'kad pavartojus druską 
su gyvulių mėšlu ji gelbsti chemiškai iš
skirstyti į elementus mėšlą, tas padaro tin
kamesnį augmenims sunaudoti. Kaip ku
rie Amerikos ūkininkai apie 50 metų atgal 
išvežę ir iškratę mėšlą užberdavo ant jo 
druskos ir apardavo. Jie pilnai tikėjo kad 
druska pagrąžina gausų vaisių. Varto
jant penkis iki dešimts svarų druskos ant 
tono (2,000 svarų) mėšlo pagerindavo jo 
vertę ir suteikdavo didesnius vaisius. Ty- 
rinėtojai-bandytojai tvirtina kad druska 
neveikia kaipo trąša tiesioginiu budu, 'bet 
aplinkiniu budu; pavartota ant gyvulių 
mėšlo veikia puikiai su geromis pasekmė
mis. Augmenįs auga trąšesni ir teikia 
gausesnių vaisių.
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VALGIS IR ODOS LIGOS

Bureau of Foreign Language Information Service 
Lithuanian Section

DAPRASTAI odos ligos yra pasekmės 
perriebaus valgio, perdaug mėsos var

tojimo, negana mineraliskų draskė (dar
žovių ir vaisių), arba perdaug arbatos, ka
vos, rakščių agurkų, acto, arba net ir per
daug baltos duonos, paštetų, pyragaičių, 
taukuose keptų kukulių, kumpio, lašinių, 
kepenų ir kitų panašių valgių.

Žemriešutų sviestas arba ir riešutai 
nepergeriausia sveikatai. Kiauliena irgi 
pagimdo odos bėdas. Daržovės daug ge
riau negu bile riebumai.

Asmuo kurs mažai riešutų valgė, ir ku
ris beveik visai nevartojo sviesto, nutarė 
pradėti valgyti sviestą kaip ir kiti jo drau
gai. Bet neužilgo ant kaklo pasirodė puč- 
kiukai, ir kaip tik greit jis nustojo valgy-, 
ti sviestą pučkiukai pranyko. Tas paro
do jog kūnas gali tik tiek imti riebumo ir 
ne daugiau.

Odos ligomis sergantis turi atsargiai 
[valgyti ir tik valgyti naudingą ir maistin
gą valgį. Nevalgyti raudonos mėsos, sal
dumynų, paštetų, pyragaičių ir keptų val
gių, negerti arbatos ir kavos, geriausia pie- 

I ną vartoti; reikia valgyti daug šviežių dar
žovių ir vaisių, pilnų grudų duoną, mažai 
riešutų.

Ryžiai yra maistingas valgis. 1
Nevalgyk sykiu vaisių ir žalių daržo- !

vių.
Mėsa, kava, arbata ir alkoholiniai gė

rimai pakelia kraujo sloginimą.

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne 
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžioj 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 
Tvirtais apdarais __________________

1.00
: a virusia apuaiais ________________________ 1.50
1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 

grovų A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah, 
Pa; 1O
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DIRVA

NAUJI LEIDINIAI
Lietuvos Albumas — Knygyno 

“švietėjas” (Lietuvoje) leidi
nys, grynai dabartinė Lietu
vos istorija paveiksluose, su 
285 paveikslais ir 155 bio
grafijomis, aprašymais jų 
gyvenimo, 
pių. 
delio 
Apie 

lo visa 
sa musų čionaitinė spauda kuo- 
puikiausia apie jį kalba. Ir yra 
ko, kadangi Albumas yra gyva 
istorija paveiksluose: sutalpin
ta jame paveikslai paskirų vei
kėjų prie Lietuvos atgimimo 
trusiančių, svietiškių ir dvasiš
kių, paveikslai grupių dalyva
vusių įvairiose konferencijose 
užsieniuose, Lietuvos ministerių 
kabinetai ir taryba nuo pra
džios valdžios steigimosi, taip
gi paskiros svarbesnėsės vietos 
valdžios ir kitokios. Turinį ai
škiausia skaitytojai mato iš su
dėtų laikraščiuose Albumo skel
bimų. šitas Albumas niekados 
nepasens, jis su laiku dar liks 
svarbesnis ir indomesnis, nes 
visada žmonės lieka brangesni 
ir malonesni kada jų jau nėra. 
Persimainys laikai, persimainys 
žmonės, Ibet tie kurie šiandien 
Lietuvą kelia visados matysis 
Albume ir bus istoriška atmin
tis ilgiems laikams ateityje.

Albumas yra didelio formato, 
paveikslai dideli ir aiškus, gra
žiai atspausdinti tam tikra pa
veikslams spalva; kožnas pavei
kslas apgražintas specialiai nu
pieštais vieno musų artisto ap
vadais (yra ir jo paveikslas).

Albumą turi turėti visi mu
sų dailininkai, šalip visų kitų, 
kadangi jame sutalpinta pavei
kslai visų Lietuvos artistų: pie
šėjų, skulptorių, teatro lošėjų, 
dainininkų ir dainininkių bei 
kompozitorių. Nėra to žmogaus 
apie kurį girdėjot dirbantį Lie
tuvoje politikos ar dailės dar
bą kad nebūtų jo paveikslo.

Amerikoje išplatinimu Albu
mo užsiima Lietuvių Spaudos 
Draugija (307 W. 30th Street, 
New York City).

aprašymais
Išviso 435 pusla- 

Spausdinta Berline, di- 
formato knyga, $5.
Lietuvos Albumą prabi- 
Amerikos Lietuva ir vi-

■ Karolio Markso Teorijos Siste
ma Naujoj Kritikos Šviesoj. 
L. D. L. D. leidinys N. 8. Pa
rašė Louis B. Boudin, LL. D. 
Vertė V. Tauras. “Laisvės” 
spauda; Brooklyn, N. Y. 1921. 
334 pusi.
Knyga kalba apie jau nepa

liaujamai apšnekamą socialistų, 
ant galo bolševikų, Markso teo
riją, kokių veikalų pas mus ga
na daug yra ir Lietuviams ne 
naujiena. Antras dalykas, nors 
knyga tinka aukštesnei klasei 
skaitytojų (inteligentijai)., dar
bininkams, 'kurių supažindini
mui sir Markso teorijomis iš
leista, ta knyga bus nuobodi, 

j nesuprantama ir nepatraukian
ti ; vargu iš šimto vienas ją .per
skaitys ; dalis daskaitę keletą 
puslapių paliaus.

Pati 'knyga apdirbta neblogai, 
palikta tik klaidų, kurios gale 
knygos bandoma nurodyti.

Leiskit Mums Būti
Santa Klaus

ir pristatyti jūsų giminėms ir draugams gyvenantiems 
Europoje linksmumą ir džiaugsmą kokį Kalėdinės dova
nos pinigais gali, padaryti.
Musų kainos už persiuntimą pinigų į užrubežius yra že
miausios, ir musų patarnavimas yra greitas ir visus už
ganėdinantis.
Jums apsimokės ateiti pas mus.

ALKANA RUSIJA
Ar Kalėdos Reiškia ką nors.Jūsų Giminėms esantiems Rusijoj? 
Per Amerikos Pagalbos Administraciją Rusijoje mes pagelbė- 
sime jums, BE JOKIO ATLYGINIMO, pristatyti maisto jūsų 
giminėms ir draugams Rusijoje.

OTIS & CO

.'i*
«*■

O

Protmeilių Mokikla del Lietu
vių — naujas mėnesinis laik
raštis, daugiau Angliškai, ga
le 'keletas puslapių (Lietuviš
kai, prirašytas. Leidžia ir re
daguoja Kun. V. R. Delianis, 
Ph. D., Pittsburg, Pa. Gau-

tas numeris yra lapkričio m.
“Protmeilių Mokikladel Lietu

vių” yra labai didelio formato, 
su paveikslais keleto kunigų, 
paties Deliano paveikslu, pas
kui yra paveikslai bažnyčios, 
šventųjų ir šiaip 'kitokį. Spau
da labai prasta, neaiški, daug

[ LAIVAKORTĖS ATPIGO
f I Hamburgą ........ $103.50 •»
L Į Liepoją ......... $110.00 * ’ | 
£ į Piliavą-Karaliaučių $106.50 •»[ 
F War Tax $5.00. ;;
į Pinigų Siuntimas Kalėdoms že- • • 
f miausiu kursu. Pinigus gauna * ’

Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- «» 
F ke 25—30 dienų. ’ ’
f P. MIKOLAINIS f 

r 53 Hudson A ve. į
F Brooklyn, New York *!

t

tl
PARDAVIMAI

BUČERNĖ IR GROSERNĖ — Lie
tuvių apgyvento) kolonijoj, netdli 

naujos Lietuviškos bažnyčios. Kai
na prieinama. Taipgi turime pui
kiausi namų ant E. 74 gat., netoli 
Superior, 2 šeimynų, 12 kambarių, su 
visais intaisymais. Kaina $8,550. Tu
rime daugybę kitų namų už mažiau
sias kainas, kurie čia nėra pažymė
ta. Norėdami dasižinoti kreipkitės 
pas mus, suteiksime teisingų patar
navimų.

POV. SELICKAS & CO. 
Real Estate

1592 E. 47 St. Cleveland,

d)

o.
"Dirva” Duoda Dovanas 

žiur. pusi. 1-mą

$2 DOVANŲ $2
DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7,00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 

1 ir atvirai /iliu
stracijomis) j- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katų ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mų, jų ligas; 
meilės ir šei
mos visokius 
sekretus. Gra- 

R žiai apdaryta; labai daug pa- 
B veikslu, kaina $7.00. (2)
į SVEIKATA, tai knyga, kuri 
B viską pasako apie žmogaus ku
li ną. Jei norite savo organizmą 
B pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
M kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
| Gražiai apdaryta. Beveik ant 
I kiekvieno puslapio paveikslas. 
I Kaina $2.
n l Matote, kad šitos knygos kai- 
I hubia $9.00, bet mes dabar par- 
R duodam tik už $7.; 2.00 gau- 
I nat dovanų.
I O jei norite kitokios knygos 
I dovanoms, tai
I vieną iš šitų.- _____________ 
I LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN- 
I GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
I APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE- 
I TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
I PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI- 
I JOJ; ard., $2. MEILĖ ir D Al- 
I LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
I NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
j Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit musu DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musų MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2

klaidų yra kaip Angliškame taip 
ir Lietuviškame tekste.

Šiame žurnale Kun. Delianis 
rašo apie Lietuvos reikalus ir 
paliečia Lietuvius Amerikoje.

Kiti straipsniai eina apie W. 
Virginijos angliakasius ir abd- 
nai darbininkų kovą.

CLEVELANDO LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimtį) už pa

dėtus taupymui pinigus.

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100.00 (šimtą dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).
6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street 

Cleveland, Ohio

Kūdikiai mėgsta ji t 
Jie prašo daugjaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!?,

Vaizbaženklia ui r eg. S. V. Pat. Ofise 

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! A pliekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN

pasirinkit bile 
KAIP RAŠYT

25
50

KALĖDINIS 
TAUPYMO 

KLUBAS

NEW YORK

Jus galit prisidėt prie bile vienos ar 
daugiau iš sekančių klasių; ar esat 
nuolatinis depozitorius šiame banke 
ar ne. Kiekvienam galima.

ct. 
et. 

$1.00 
$2.00 
$5.00

savaitėje 
savaitėje 
savaitėje 
savaitėje 
savaitėje

depozito 
depozito 
depozito 
depozito 
depozito

Dabar yra. Atdara Užsirašymams.

Daugelis žmonių mato galimu sutau
pyti nors po mažą sumą kas savai
tė. Net nei nejaučiama to; gi abel- 
na suma gale 50 savaičių sudaro pu
sėtiną krūvą Kalėdų išlaidoms.

Prisidėkit prie to klubo ir PRIVER^ 
SKIT save sutaupyt kiek gatavų pi
nigų 1922 metais.

/ncorftorated 184g

’Satiety for’Baritiys
in tfje City of CUbetanb

PUBLIC SQUARE

“Rygos Balsas” — Rygos Lietu
vių leidžiamas savaitinis laik
raštis Lietuvių ir Lietuvos 
reikalams. Paliečia visokius 
dienos klausimus ir stengia-■ 
si rišti Latvijos Lietuvius su 
Lietuva.
‘Rygos Balsą’ leidžia K. Nar

kevičius (Elžbietos g. 22, Ry
ga, Latvija).

Raginkit Kožną Šeimynos Narį Prisidėti Prie

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Kluboto
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NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedam) 

taupinimui

SHORE

PRASIDEDA GRUODŽIO 3 D.
Su penkiomis Narystes Klasėmis

25c ir 50c, $1, $2 ir $5 Savaitėje
Kurie uždirbs po 5% kuomet įmokesit 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. 12301 Miles Ave. 
MAIN OFFICE - 2ros Grindįs — HANNA BLDG.

to 
to 
to 
to 

to

, ^L.JC V C.l-.ZAIYLZ
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Foreign Exchange Dept.
Trepais žemyn Cuyahoga Building

Public Square , Priešais Pačtą
CLEVELAND

BANKOJ 
ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigu*.

4%
St Clair ir East 55-ta gatvėj 

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

12000 Superior Ave.

“PADVIGUBINK SAVO PINIGUS - TAS GALIMA”THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY
VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.



Jaunimas

IŠPAŽINTIS
čia dieną kaip tik tu padarei mažus pyra
gaičius.... peiliu aš juos perpjausčiau ir 
indėjau stiklų.... Jis suvalgė jų tris. Aš, I 
taipgi, vieną suvalgiau.... Kitus 'gi še
šis sumečiau į tvenkinį. Po dviejų dienų 
dvi gulbės padvėsė.... Ar tu atmeni? O, 
nieko nesakyk, klausyk, klausyk. Aš, aš 
nenumiriau, bet visados buvau serganti. 
Klausyk.... Jis mirė—tų gerai žinai. . 
klausyk.... tas, tas yra niekas. Tai pas
kiau, vėliau, visados blogiausia.... klau
syk.

“Mano gyvenimas, visas mano gyve
nimas .... koki baisenybė! Aš tariau pa
ti sau: Aš nepaliksiu savo sesers. Ir mir
ties valandoj aš pasakysiu jai viską.... — 
Va! Ir ikišiol aš visados mislinau apie tą 
valandą kada aš tau pasakysiu viską. Da
bar ji atėjo. Ji baisi. O.... Didele Sesuo!

“Visados aš mislinau, rytą ir vakare, 
naktį ir dieną: Kada nors turėsiu aš jai 
tą pasakyti.... — Aš laukiau.... Koki 
agonija!.... Viskas pasibaigei Nieko ne- 

’ sakyk.... Dabar aš bijaus.... bijaus....
o, aš bijau! Jeigu aš vėl jį pamatysiu tuo
jau, kada numirsiu. Vėl jį pamatysiu... 
pamislyk! Pirma! Pirma tavęs! Aš ne- 
išdrysiu.... Aš turiu.... Aš mirsiu.... 
noriu kad tu man atleistum. Aš noriu.... 
be to aš negalių eiti jo sutikti.... O, liepk 
jai man atleisti, Dvasiškas Tėveli, liepk 
jai.... aš meldžiu tavęs tai padaryti..... : 
Be to aš negaliu mirti.... ”

Jinai nutilo ir sunkiai 'kvėpavo, toly
džio braižydama savo nagais antklodę.

Zuzana paslėpė savo rankose savo vei
dą ir nepasijudino. Mislino ji apie jį, ku
rį ikišiol gal butų dar tebemylėjus! Kaip 
gerą gyvenimą jiedu 'butų kartu gyvenę! 
Vėl sykį ji matė jį toje pražūtyje praeito 
laiko, toje senoje praeityje, kuri praėjo ant 
visados.

Mylimasai mirė — kaip tas draskė 
jos širdį! tie 'bučkiai, tiktai jo bučkiai! Ji 
paslėpė juos savo širdyje. Ir po to niekas, 
niekas daugiau visą, ilgą jos gyvenimą.

Kunigas urnai atsitiesė ir virpančiu 
balsu tvirtai suriko:

“Mademoiselle Zuzana, tavo sesuo 
miršta!”

Tuomet Zuzana atitraukdama savo 
rankas parodė savo' veidą ašaromis aptekė- 

. j-jsį, ir mesdamosi ant savo sesers ji bu- 
■ čiavo ją visa Savo gale, murmėdama: 
( .... “Atleidžiuiaš tau, atleidžiu aš tau, Ma-
i žute.”

■'(Guy de Maupassant—Vertė A. A. Tulys)
(Tąsa iš pereito num.)

yUZANA tarė per ašaras:
“Ką tau dovanoti, Mažute? Viską 

tu man atidavei, paaukavai viską, tu esi 
angelas

Ber Marguerite ją pertraukė:
“Tylėk, 'tylėk, duok man kalbėti.... 

nesulaikyk manės. Tai baisu.... duok 
man pasakyti viską.,, i. iki pat galui be 
pertraukos. Klausyk. Tu atmeni.... tu 
atmeni.... Henriką.... ”

Zuzana pašoko ir žiurėjo į savo sese
rį. Jaunesnėj! tęsė:

“Tu turi išgirsti viską. Aš buvau dvy
likos metų amžiaus, tik dvylikos metų; tu 
gerai atmeni, ar ne taip yra? Ir aš bu
vau ištvirkinta, aš dariau viską kas man 
tiko! Tu atmeni, tikrai, kaip jie mane iš- • 
tvirkė? Klausyk. Pirmą sykį kaip jis at
vyko, jis turėjo nusiblizginęs čekatus. Nu
šoko jis nuo bėgančio arklio ir prašė atlei- 1 
dimo už savo papročius; bet jis atjojo at
nešdamas del tėtės naujienų. Tu atmeni, 
ar ne taip1? Kada aš jį pamačiau, tai sva
jonėse paskendau. Jis man buvo taip gra
žus ir aš stovėjau saliono 'kampe visą lai
ką, kaip jis 'kalbėjo. Vaikai yra keisti.... 
ir baisus. O taip.... aš sapnavau apie tą 
visą.

“Vėl jis atsilankė.... keletą sykių.... 
Aš žiurėjau į jį visom savo akim, visa sa
vo siela..:. Buvau aš didelė savo metuo
se..''.. ir daug daugiau žinojau negu kas 
manė. ■Tankiai jis atsilankydavo.... aš 
svajojau vien tik apie jį.... Tariau aš la
bai žemai: •>

“— Henrikas, Henrikas de Lamperie!”
“Paskui jie kalbėjo jog jis ves tave. 

Tai buvo skausmas, o’, Didėji,Sesuo, skaus- 
man man.... skausmas! Aš verkiau per 
tris naktis nemiegojus.-—Jis atsilankydavo 
kiekvieną dieną po pietų, po valgiu.... tu 
atmeni/ ar ne taip? Nieko (nesakyk.... 
klausyk. Tų iškepei jam pyragaičių ku
riuos jis mėgo.... miltuose suveltų, su 
sviestu ir pienu....... O, aš gerai žinau
kaip. Dar dabar aš galėčiau jų iškepti, 
jei to reikėtų. Valgė jis juos pilna bur
na.... ir paskui išgėrė stiklą vyno ir ta
rė: Tai puikų. Tu atmeni kaip jis tą 
sakytų.

“Aš buvau skaugi, skaugi! Tavo 
sivedimo valanda prisiartino. Buvo 
tik dvi savaitės. Aš palikau beprote, 
riau pati Sau: Neturi jis apsivesti Zuza
nos, ne, aš. to nesulauksiu! Tai yra aš ku
rią jis ves, kada aš užaugsiu. Daugiau 
nei vieno aš nerasiu kurį taip daug mylė
čiau. — Bet vieną naktį, dešimts dienų 
prieš sutuoktuves, tu išėjai sii juom pasi
vaikščioti ties pilia, po ^mėnesiena .... te
nai. ... po egle, po didele egle.... jis pa
bučiavo tave.... pabučiavo.... laikyda
mas tave savo abiejose rąpįęo&e.... taip 
ilgai.... Tu atmeni, ar ne tiesa? Gal 
but, tai buvo pirmą sykį.... taip.... Tu 
buvai taip nublankus, kada į salioną su- 
gryžai.

“Aš mačiau judu, aš buvau ten krū
muose. Buvau aš supykus., Jei aš 'bučiau 
galėjus tai bučiau užmušus jus abudu!

“Aš tariau pati sau: Jis neapsives 
Zuzanos, niekados. Neapsives jis nei vie
nos kitos! Aš taip pat busiu nelaiminga!
— Ir tuojau aš pradėjau baisiai jo neap
kęsti;

“Tuomet, ar tu žinai ką aš padariau? 
Klausyk. Buvau aš mačius 'daržininką 
dirbant mažas galkas nuodinimui svetimų 
šunų. Akmeniu jis Isugruzdavo butelį ir 
sutrintus stiklus indėdavo į mėsos gumu
lus.

“Paėmiau aš (mažą gyduolių buteliu
ką, kurį mama turėjo, kūjeliu smulkiai su
daužiau ir paslėpiau trupinius savo kiše- 
niuje. Tai 'buvo blizganti miltai'. Sekau-’kredito gauną.

pa-

ap- 
dar 
Ta-

ATSIMINK
(Spalio l—5 d. įvykiams Vilniuje paminėti)
Tai ne au'dru'žė pasiutusi kaukė 
Ir girios medžius su kerais tik rovė, 
Ir ne miškuos pilki vilkai tai staugė, 
Ne ėriukus bandos ramius jie pjovė.

Tai tiktai Vilniuj Lenkai nevidonai
Mus mokslo židinius žiauriai išardė;
Tai tik įsiutę žandarų jų gona
Mokslo jaunuolius tik mušė ir spardė. 

Tai ne Baltmarių didžios vilnįs riedėjo, 
Ir Palangos krantus vandenįs jos plovė — 
Tai jų dejonių, kančių garsas aidėjo 
Tėviškėj musų galingąja srove.

Greitai miške aug’ medelis viens, kitas,
Vieton iš kero audra išrautų,
Vien tik negreit žaizdos nyks padarytos
Vilniuj mus broliams žandarų piktų.... 

Kauki, audruže, žiaurioji, kiek nori — 
Jau aržuolų neįveikti tvirtų; 
Staugkit-nestaugę vilkai girių nedori — 
Jus neprileis nieks draskyti bandų.

Skriauski, nuožmus Lenke, Vilniaus 
mus brolius —

Bet neįveikt tau jų dvasios stiprybę;
Spauski-nespaudęs žiauriai mokslo 

jaunuolius,
Bet atsimink kad tur galą kantrybė.

Ir atsimink: jei prireiktų Tėvynei,
Kad kaipo mūras už juos stos tautos 

ginėjai;
Gal jums primint Širvintas, kaip už Šiaulių 

skerdynes
Kad Vokiečiams, Radviliškį, musų 

kareivėliai.
Liudas Rasutis.

Veik, armija. (Iš “Tėvynės Gynėjo”)

Nekurie žmonės žino mažiau negu jie

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

DIRVA

ŽIEMAI UŽĖJUS.
Gražiai žydėję

Darželiai nuvyto, 
Nuo visų medžių

Lapeliai nukrito — 
Žiemužė užstojo šaltoji. 
Saulutė taip skaisčiai

Nešviečia šiandieną, 
Nei savo gražybėm’s

Nelinksmin’ nei vieną 
Snieguota žiemužė baltoji.

O, žiema, žiema,
Liūdnumo pilna,
Ateis dar galas tau — 
Tavęs mums bus gana!

Ainis.

a

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

kas ištiesų nevadina. “Dailioji ] “Vanagas”, kaip girdime iš 
lytis”'yra tiktai pašiepimas mo-ijo smarkavimų, tikrai pasiryžęs 
terims kurios nesilaiko savo už-(į kovą prieš “organizuotus va- 
duočių arba neprisideda prie vi-j gis’. Vieną kovą jau laimėjo: 
suomenės darbo. Taigi, mes, Akrone sumušė Balimorės Va<- 
vyrai, moteris taip vadiname siliauską, kada jis ten pasisu- 
ti'k pajuokdami, o ne iš teisy- Iko.
bės. Kur reikia tikrai apie jas Kada Amerika norėjo sumušt 
išsitarti vadiname: moterįs ar- Vokietį — nuvyko į Vokiečių 
ba merginos. Niekur niekas dar frontą; Lietuviai norėjo sumušt 
neišėjo su argumentais kad rei- Lenkus — nuvyko pas širvin- 
kalinga mums butų pripažinti tug.
moterį kaipo ‘dailiąją lytį’. Josi to pavyzdis “Vanagui”: jei Į pešti.. 
tą vardą užsitarnavo už nenau-1_
dingus savo darbus, kaip gerb.! įf 
Žinąs įgauna nuo musų už tą 
^avo straipsnį “rašytojo” vardą.

pir-

via^ 
vie-

Gerb. Akšys papasakojo ši-i 
tokią pasaką apie Padėkavor.ės j 
Šventę. Viena turtinga šeimy
na pasirengė papjaut tai dienai i 
indi'ką. Taip ir padarė. Iške
pė jį, bet šeimynos galva nie
kaip nemokėjo tinkamai indiko • 

I tarp narių išdalint. Jis pasi
kvietė pas save vieną arti gy
venusį protingu vadintą žmo
gelį.) Žmogelis sutiko padalin
ti. Atnešta ant stalo indikas 
(gerb. kalakutas) ir žmogelis 
pradėjo pjaustyt:

— Tau, kaipo šeimynos gal
vai, pripuola galva, — sako nu
pjaudamas indiko galvą ir pa
duodamas tėvui.

— Tamistai, kaipo antrai ir 
artimiausiai prie galvos, išpuo
la kaklas, — sako jis šeiminin
kei, paduodamas indiko kaklą.

— Jums, dukrelės, kaipo vi
sada skirtoms nuo tėvų išlėkti, 
išpuola sparnai, — nupjauda
mas po sparną padavė dviem 
dukterim.

— Jums, vaikai, pripuola ko
jos, nes jus visados turite sek
ti savo tėvo pėdomis, — nupjau
damas po koją 
sunam.

Ir visi 'buvo 
tokiu protingu

' gražia filosofija, besirengdami 
' valgyti ir toliau, savo dalis ap- 

graužę.
— O viskas kas liko priklau- 

. so man už šitą pasidarbavimą, 

. — tarė žmogelis, ir paspaudęs 
indiką po pažasčia išsinešė.

Nuo Juokų Red.: štai pirmos 
žymės ateinančios žiemos — ir 
ji tikrai ateina, kitur atėjo, o 
pas mus dar ne. Bet -kad lai
kas jau but žiemai, tai musų 
vietinis poetais gerb. Ainis su
mišimo mums šias eiles prisių
sti. Lauksime daugiau.

Gerb. Cirineūšas turbut jau 
nustojo ašaras liejęs, ar gal 
laukia kol mes čia paskelbsime 
kontestą (eilių, ne (ašarų lieji
mo) ir jis ruošiasi dovaną lai
mėti. .

Jo džiaugsmui — ar ir visų 
savo poetų džiaugsmui — šiuo- 
mi .pranešame:

Naujų Metų numeris (1 nu
meris 1922 metų) — bus kbn- 
testo numeris. Paskiriama do
vana didelė knyga “Septyni Se
nojo Pasaulio Stebuklai” — už 
tinkamiausias eiles, juokų sky
riui ar rimtas, vistiek.

Laiko nedaug, bet dovana la
bai verta pasidarbavimo.

NB. Kad čia yra juoki] sky
rius tai nemanykit jog mes juo
kus krečiame.' Eilės reikia šu- 
siųsti apie 20 gruodžio;
miau — geriau.

Užteko Lietuvai “Polskos 
ros” . ir visas kraštas, kaip

1 nas, sujudo, subruzdo, griebė- 
’ si už ginklų, kirvių, šakių, ka- 
■ nabėkų, šautuvų ir kitokių įna

gių;. Ir dar vis Polski pranašai 
nėįsitikina sau kad Lietuviai 
ištikro prieš juos kovoja, tai 
dar lenda į Lietuvos daržą.

Užteko Amerikos Lietuviams 
vyčių tikėjimo, ir subruzdo vi
si padori žmonės prieš juos: 
.“Vanagai” pradėjo vyčių višti- 
nyčias draskyt, lizdus ardyt ir 
vyt lauk jų sugadintą orą, kad 
nekenktų nei kaimynams. Pra
dėjo ant jų “žvaigždės” krist 
ir degint pakaušius — ir kaip 
maty t 'nabagams vyčiams nieko 
kito neteks sulaukti kaip tik to 
ko sulaukė Lietuvos “Polskos 
viaros” pranašai.

padavė dviem

užganėdinti jo
(padalinimu ir

Cleveland© vyčiai verkia kad 
jie negali “Dirvos” skaityt, — 
ji, mat, juos varlamušiais va
dina. Ir protestuoja, ir daužo
si, ir rėkia ir sako kad “Dirva” 
negali tikėtis jų paramos, lyg 
ji kada tikėjosi ar prašė.

Jeigu koks vytis vyčių kuo
poj imtų, bolševizmą skelbt — 
tada vyčių priderystė prieš jį 
protestuot. Jeigu jūsų laikraš
čiai eitų prieš juos — tada ga
lit protestuot. Tada bent pa
žintumėt logiką, o dabar išeina:

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai....

LIETUVIŠKA 
APTIEKA

Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės j mato Ap- 
tieką bile kada.

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

Nepavyko apženyti. Lapk. 24 
d. atvykęs iš Brooklyn© piršlys 
Bimbalas norėjo apženyti Mir
tą su Liuosybe; per penkias va
landas piršo, ir nieko nepada
ręs išvažiavo kaip šunį lupęs.

Stebuklai! kaip sviets svietu, 
negirdėjau kad moteris su mo- 
tere apsivestų!

Jeigu sena Mirta užsimanė 
apsivesti nors prieš mirtį, tai 
patarčiau pripiršti jai vyčių 
chorą, b tas gal nesipurtys, o 
ir numirus vytis už jos dūšelę 
ištikimai varpus patraukys.

Antra, tai ir ten ant vietos, 
Brooklyne, yęa senbernis Aidas, 
gali ir tam piršti, bet ne erzin
ti jauną Liuosybę, kuri visukuo 
džiaugiasi, o apie apsivedimą 
nei pamislyti nenori.

Nesulauks Clevelandas tokios 
puotos. Dovydas.

Sūneli, tu ištikro nusi
valai savo dantis šva
riai su COLGATE’S.

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, 
šiandien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

Iškirpk šj kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musą knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins kaip užlaikyti kūdi
ki sveiku. Taipgi gausų maitinimo instrukci- 
ciias tusu kalboje. 0103

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

(Tąsa iš pereito num.) Gerb. 
Pr. S. žinąs “Sandaroj” visko 
prirodė, ir savo argumentuose 
taip įsikarščiavo kad užmiršo 
jog moteris “dailiaja lyčia” nie-Į

EAGLE BRAND
[condensed milk)

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j 
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. 

5

nori sumušt "organizuotus va
gis” eik į jų frontą, o ne lysk 
kur j [kampą,, nes nieko nebus. 
Reikia- eit ten-, 'kur .ta šaika ran
dasi, 'kur yra tvirčiausias jų 
lizdas.

Iš pakampių iššokimas, kokš- 
telėjimas yra kaip per kišenių 
špygos rodymas. Kova nesi
seks..

Clevelande nedaug ką galėtum

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.
6512 Broadway 

Doan Electric Co.
7001 Superior Ave. 

The Denzel Electric Co..
8001 Woodland Ave.

LAI JUSU DOVANOS BŪNA 
ELEKTRIŠKOS

Dovana kuri paliečia kiekvienos moteries širdį yra tai 
dovana kuri pagelbsti jai, taupo jos laiką, ir palengvina 
jos n amini'Ts darbus.

Elektriški Namams Pagelbininkai didelėj' daugybėj ga
lina matyti išstatyta krautuvėse narių Practical Electrical 
Dealer ?’ Association‘bėgyje švenčiu sezono.

šiais me ais pasirinkit praktiškus elektriškus dalykus 
dovanoms duoi — pasirinki dabart kolei dar neužėjo su
judimas pirkti, bile kurioje sekančių krautuvių.

Thos. B. Jamison
2739 Euclid Ave.
Cleveland Heights

The Citizens Electric
Constr. Co.
1040 Superior Ave.

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

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

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

Electric Supply Co.
1947 E. 9th Street

THE PRACTICAL ELECTRICAL 
DEALERS’ ASSOCIATION

Šios Dovanos Bus 
Brangiausios

RAUGAMS nuvargintoje Europoje 
mes pasiūlome jums savo Užrube- 

žinio Departments patarnavimą per 
kurį galima siųsti pinigų dovanoms už- 
rubežin, greitai ir pigiausia kaina.
Jūsų draugams šioje šalyje mes pasiū
lome. atidalyti taupymo sąskaitą ku
rią jus galit jiems atidaryti, taipgi sau
gius bondus kokius jiems galit nupirk
ti. Arba galit duoti jiems čekius iš
trauktus pagal komercialės - sąskaitos 
korius jus gaunat vienoje iš musų 33 
jums artimų įstaigų.
Atimkit savo švenčių reikalus, ar tai sa
vo draugams ar sau, artimiausiame 
cfi.se viename iš

ZEfoe Cleveland 
Uruet Company

Yra tai Bankas Del Visų Žmonių

KIEKVIENOS MOTINOS 
KLAUSIMAS

Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvir
tinančio maisto jos kūdikiui.
Lietuvė motina iš Brooklyn© rašo:

“Kuomet mario pačios pienas pasilio
vė, aš viską bandžiau — pagalinus gydyto
jas man užrašė



Z; MES JAU LAISVI
Vasarą 1916 metais kuopelė 

Lietuvių veikėjų susirinkę Lau- 
sannos mieste, Šveicarijoj, pir
mą syk po amžių priverstinos 
tylos pakėlė Lietuvišką balsą 
ir paskelbė Lietuvių tautą ne
priklausoma. Balsas pranyko 
karės ūžesyje, nei nepatėmytas 
pasaulio galiūnų, bet giliu ai
du nuskambėjęs Lietuvių širdy
se galingo žodžio aidas jau ne- 
benutilo. Dar sekančių 19171 
metų pabaigoj suskambėjo jisai. 
iš rinktinių krūtinių tautos šir-i 
dyje Vilniuje. Gi kitų (1918) 
metų pradžioje — 16 d. vasa-l 
rio — jau senelis Kaunas šven
tė Lietuvos Valstybės Nepri
klausomybės šventę. Taigi jau 
buvome sau žmonės, sau laisvi, 
žinojome kad savo laisvės nebe- • 
atsižadėsime, kad niekas jos iš 1 
musų nebeįstengs paveržti. Tik 
ruošėmės į kovą už tą laisvę, 
gal ilgą ir sunkią kovą, bet su

norintieji gilintis į dalykus ir 
galvas sukti (perdaug atsidėjo 
Hymanso sumanymams, Lerikų- 
Francuzų inkvėptiems, ir musų 
Vilnių pakabino ore; tiesa, Lie-

GIRTUOKLIAI 
(Radasto žiedas — Specialiai 

“Dirvai”)
VILKAVIŠKIS.

Būnant man Vilkaviškyje, pa-

Knygos 
JŲ

15c.

Reikalaukit 
Naujausios Puikios 

EMOCIJOS IR 
KULTŪRA

26 pusi. Kaina
Šią naudingą aiškią filoso
fišką knygelę išleido TMD. 
Ohio ir Michigan valstijų 
Apskritis. Knygutė kalba 
apie įvairius žmonių jaus
mus, jų nusistatymą ir vei
kimą. Reikalaudami siųs
kit ir pinigus. Agentams 
nuleidžiama 50 nuoš.

VL. MALINAUSKAS 
2221 Hamilton Ave.

Cleveland, O.

nų, tuomet butų patiems nau- < 
dingą ir Tėvynei didelė parama, j 
kuri padarytų didelę reikšmę 
dabartiniu momento ir didelį į 
žingsnį pirmyn.

Vilkaviškio jaunuomenė; už
siimanti girtuoklyste, nors jau 
kiek turėtų turėti gėdos, liautų- j 
si gerti ir žydų patvoriais alau- j 
kioti. (>Bus daugiau) J

o tik vienas ratukas suges —- ti nenori paklausyti, sakydami. 
i Tu esi dar vaikas ir nieko nesu
pranti; nuo tavo lupų dar pie
nas Inenudžiuvo. *— Tokiose ap
linkybėse pas mus kovoti prieš 
alkoholizmą yra sunku ir reik 
pernešti daug-daug 
ir nemalonumų nuo 
girtuoklėlių.

Tą mums sunkų 
giamą darbą dirbti 
musų valdžia.
Vilkaviškyje per tūlą laiką, iki 
išvažiuojant, girtuokliai nesu
mažėjo, bet dar padidėjo, nežiū
rint į dabartinį musų Tėvynės' 
kritišką (padėjimą. Vieton jką 
geria ir už savo pinigus nusi
perka sau kvailumo, geriau ton I 
vieton nusipirktų Valstybės bo-

sustoja visas laikrodis. Taip 
lygiai ir žmogaus gyvenimas; 
kol sveikas, kol visi vidurių or
ganai tarnauja, tai linksma ir 
smagu; o tik staiga kas sugen
da tuomet jau ir gęsta žmo
gaus gyvybė. Visus vidurių or
ganizmus labiausia sugadina ne
laimingas alkoholis. Sustoja 
žmogus kvėpuoti, sustoja sro
venti gyslose kraujas, akįs pra
deda temti, ir umu laiku visas 
gyvenimas nutrūksta, kaip kas 
kartais nei atsisveikint nespėja 
su liekančiais namiškiais ašarų 
pakalnėje. Tankiausia atsitin
ka, kaip pavyzdžiui dabartinia
me laike, kad nereikia nei gim
tinio namelio, nei minkštos lo
vos, užtenka kur patvoryj pas 
Maušą atsisveikinti nors su žy
do tvoromis.

Tokia mirtis yra šių laikų 
musų jaunuomenės. Tolei geria 

•jau nei kvėpuoti nebegali. 
įTo dar neužtenka, dar prasima- 
' "o kitokių nogiu kurie yra ne 

nebrangindami savo jau-1 tik nenaudingi, bet ir fblėdingi, 
nežiūrėdami paleistuvingi. Užsipylę akis al-

neabejotinu laimėj imu'gale. Lai
svos žemės laisvi vaikai daug 
padėjo gyvybių ir aukų kol nuo 
pirmųjų pavyduolių priešininkų 
atsigynė. Apvertino tas kovas
ir tuos Lietuvių jausme galiu- tuviškame ore, bet mums Lietu- 

viams bus (labai daug darbo be- tėmijau daug daug musų bro- 
Lenkųjlių, ypač civilių, skęsta alkoho

lio bangose. Nuostabu pasirodė 
kad žmogus savo gyvenimo bė- 

■ gyje dasiekė paskutinio laips-
• nio, jog nebegali jau susilaiky-
• ti nuo gėrimo kas išanksto jau 
: vairo žmogų į tamsius smilčių

kapus. Nekalbant jau apie 
šventadienius, ir paprastomis 
dienomis pilnos gatvės griuvi
nėjančių, suaugusių dailių vy
rukų. Iš pažiūros, vaikinai apie 
25 metų ir jaunesni, bet taipgi 
ir senių matyt su baltomis gal
vomis it obelių žiedai, pilni pa
tvoriai prigulusių šalę smuklių. 
Nuo ryto visi rodos puikus ir 
mandagus, kaip reikia. O žiū
rėk vakarop tie patįs manda
giausieji lieka kiaulėmis.

Neatsižvelgdami į žmonišku-1 no 
mą, 
nystės, sveikatos,
kad tas yra labai kenksminga Įkoholiu, jauni vyrukai pradeda 
ne tik dabar bet ir gyvenimo “!i'' ’x 4” 
ateityje, pasigeria, prisigėrę ga
lų gale jau negali nei nuo sta
lo pasikelti, nes alkoholio šniok
ščiančios bangos plauna ir mu
ša į kojų linksnius ir kalnų 
uolas. Nesvarstydami savo gy
venimo dabartiniame momente, 
neatsižvelgia ir nekreipia do
mės į tolimesnį savo gyvenimą.
Jie vien tik omenyj turi' tą kad: 
“Šiandien .pragyvenau, tai tau, 
Dieve, dėkui; o kas rytoj 'bus

nų pasiryžimus 'kitos tautos ir 
viena .po kitai pripažino viešai 
jog Lietuvių tauta yra verta ir 
turi pilną teisę prie laisvo, sa
vito gyvenimo. Bet nenorėjo 
to pripažinti tie didieji galunai 
kurie savo išrokavimais buvo 

j pasiėmę maitinti rėksnį-pady- 
_ kelį -kūdikį Lenkiją. Tas nedo

rasis ir neteisėtai užgimęs vai- 
kištis rėkė savo globėjams jog 
Lietuvos laisvė tai Lenkijos ne
pagydomoji žaizda. Tris metus 
tęsėsi musų byla su Lenkais 
pasaulio tribūnoje — Tautų Są
jungoje. Per tuos trejus metus 
mes suspėjome Savo laisvoje tė
vynėje susitvarkyti — nors ir 
reikia dar tebelaikyti ‘ atkištus 
dartuvus prieš užpuolikus Len
kus; gi Lenkai į tą laiką suspė
jo prilipti liepto galą. Ir štai 
rugsėjo 22 d. 1921 m. Lietuvių 
tauta laimi savo bylą, nes 50 su
sivienijusių pasaulio valstybių 
mandagiai praveria savo tumus 
ir įleidžia Lietuvą kaipo pilna
teisę savo narę, nežiūrint (pro- 

[ testo įsikarščiavusio žydelio 
Oškanosio (Aškenazy) kuriam 
teko ginti Lenkų nežmoniškas 
pretenzijas prie Lietuvos (kei
sta, ir čia Lenkai turėjo sveti
mą protą panaudoti, savo neuž
teko).

Tasai musų laimėjimas bėra 
nei pilnas, nei galutinis.

Ne pilnas, nes diplomatai ne-

varant rungtynes su 
“kultūra”, kol savo 1 
Lietuviškos žemės ... 
me. Bet gal galutinai ir tai iš
eis musų tautos naudai, nes to
je kultūrų kovoje išsidirbs tau
tos dvasios ar budo muskulai 
kurie besi'bendraujant su Len
kiškomis sirenomis žymiai bu
vo nusilpę.

Taigi mes jau pripažinti ir 
priimti tautų draugijon.

Belieka musų laisvės nepri- 
pažinę Amerikos piniguočiai ir 
tie kietaširdžiai, snaudaliai Lie
tuviai (kurie Lietuviškų bonų 
dar nepirko. Piniguočiai pri
pažins tuojau kaip tik jiems pa
kvips šiokia tokia nauda iš Lie
tuvos; iš savų išgamų, kurie tik 
plūsti moka, nesitikime nieko 
gera, tik norėtume 'būti nuo jų 
toliau kad nesierzinti bereika- 
kalo ir kad jie musų oro nega
dintų.

Tik dėkime visų pastangų : 
kad kietaširdžių širdįs butų su- j 
minkštintos, kad snaudoliai 'bu- I 
tų sužadinti. Kada savo dar- Į 
'bais ir pasišventimu pripažins į 
Lietuvos laisvę visi tie kuriems i 
dar tinka Lietuvio vardas, rem- , 
darni Lietuvos Laisves Pasko- i 
lą, tada galėsime pasakyti jog j 
mes tikrai, pilnai ir galutinai , 
esame laisva, nepriklausoma ‘ 
tauta. L. P. ]

ou xjeiiAu i 
Vilnių ant 
nutrauksi

ma

nesmagumų 
savo brolių

ir nepajie- 
turi padėti 

Man gyvenant
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vos, Europos, Amerikos ir 
viso pasaulio. Prisiųskit tik 

(§) mums 5 gerus antrašus savo 
©draugų ir 2c persiuntimui, o 

apturėsit tą didelę knygą vi- 
(§) sai dykai.
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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 

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;
Dr. J. šliupas ir M. Jankus;

J. E. Žemaičių Vyskupas P. Karevičius; 
Vilniaus Vyskupas Dr. J. Matulaitis-Matulevičius; 

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

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

I.ietuvių 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 “Saules'* kursus_ Voroneže; 
“Sanies” Namai 
J. Staugaitis 
P. Klimas;
Kun. Mironas;
D. Malinauskas;
S. Banaitis;

baigusieji '
Kaune.

J. šernas;
V. Petrulis;
Kun. A. Petrulis;
J. Smilgevičius;

j. Jakimavičius;

St. Šilingas 
M. Biržiška;

K. Šaulys, kan.: 
J. Vailokaitis; 
J. Kavoliunas;

_............. r ____ r M. Ivanauskas;
Maž. Lietuvos Atstovai Lekšas, Jankus; Strėklys; 
Dr. J. Alekna; V. Tarybos Prezidiumo posėdis; 
Prof. A Voldemaras;
V. Stašinskis
J. Voronko;
A. Janulaitis;

J. Velykis Prof. J. Šimkus;
Užs. Reikalų 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;
TV Lietuvos Ministerių Kabinetas;
Pramonės ir Prekybos Ministerija;

P. Žadeikis;
E. Draugelis; 

Liatukas; 
Rachmilevičius; 
K. Šalkauskas;

P. Leonas;
Dr. J. Yčas;

S. Rozenbaumas; 1
M. Sleževičius;

p.

J. Tūbelis;
M. Yčas; 

Matulionis; 
J. Vileišis;

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. Lietuvos Žydų Rabinas;

Kun. J. Gediminas-Klausutis-Beržanskis;
Matulaitis; D. J. Blynas; J. Dagys; 
Januševičius A. Macejauskas; V. Pauliukonis 
Tamoševičius; Prof. M. Galvela; A. Sruoga; 
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. Pečkauskaitė-šatrijos 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;

Kalpokas: K. škleris; A. Brakas; J. Galdikas; 
Jamontas K. Šimonis;
Jurašaitytė-Janulaitienė;

Naujalis; M. Petrauskas;
Tallat-Kelpša; S. Šimkus;
Vaičkuvienė; O. Galaunienė;

Leškevičius; A. Sutkus; K. Glinskis; J. Vaičkus: 
Seniausi namai Kaune; Žemaičių Seminarija:

Kaunas, nuo Vytauto Kalno žiūrint.
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V. Bičiūnas 
J. Vienožinskis: 

Kun. T. Brazys 
K. Petrauskas; 
V. Grigaitienė;

J. Paknys; S. Kairys;
P. Mašiotas; E. Galvanauskas;

J. Galvydis-Bikauskas; P.
Dobkevičius; Dr. N.
Grinkevičius; Al. K. Žilinskis;
Skripkus; V Ministerių Kabinetas;

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

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

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

Steig. Seimo Kr.-Dem. Frakcijos Prezidiumas; 
Steig. Seimo Darbo Federaciją;

Steig. Seimo Ūkininkų Frakcija;
Steig. Seimo Soc.-Liaud. Dem. ir Valst. Sųj. 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. V. Natkevičius;

‘Geležinio Vilko” Organi: 
Raitelių “Geležinio Vilko” 

K. Grinius, Premjeras; R. Skipitis; 
Pulk. A. Žukas;
J. Aleksa;
S. Lozoraitis;

Orlaiviai ir grobis, atimtas iš Bermontininku; 
Gen. J. Kubilius; Gen. 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. Putvinskas; 
P. Klimaitis; 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, Pakštas ir Dabužis

Lozanoje, 1918 m.;
Pirmoji Liet. Atstovybė Londone;

Dr. J. šaulys; Dr. J. šliupas; T. Norus-Naruševičius 
Prov. V. čepinskas; J.
Grafas A Tiškevičius;
O. V. Lubič-Miloš-Milašius;
Kun. P. Bielskus; J. Aukštuolis;
Dr. D. Zaunius; Prel. K. Alšauskas; ______
Kun. J. Žilius; B. K. Balutis; Kan. K. Prapuolenis 
J. Vaitekūnas; Kan. J. Narjauskas; ~ ~ 
J. Chadauskaitė-Tubelienė;
Dr. V. Gaigalaitis;

Derybos su ■ ~ 
Dr. Aid. Šliupaitė;

Liet. Prekybos
A. Prūsas; J.
A. Mozauskis;
P. Varakojis; Kun. P. Jakubėnas;

Reikalaukit

J.
S.
J.

G.

;acija;
štabas;
Dr. J. Purickis

V. Karoblis
A. Petkevičius

K. Bizauskas
D. Siemaško;

Divizijos štabas joja j mūšį

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

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

SIS 
nais: 
Gotų , .
de, Graikų — Boisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžių, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno 
būti.

3.

apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų

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

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

4. Žmonių Ligos ir Apie Žmogaus Dailu
mą. Parašė Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Varpo” Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48...... ■■.............. 10c 

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

5. Didis Graikų Išminties Vyras 
tas. -
1921.

apsisau- 
gyventi,

Sokra-
No. 2. 
...10c

kad tuo budu
6.

“Varpo” B-ves Leidinys
Pusi. 20. ...;........
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 

patys išmintingesni butume.
Kursai. Veršiukų Auginimas.Ūkio

Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo” 
B-vės Leidinis N4. Kaunas. 1921. 
Pusi. 36. ......................................   .i.lOc

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

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

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

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

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne)

Daumantas-Dzimidavičius;
J. Baltrušaitis;

V. Gailiunas;
J. Savickis;

J. Gabrys;

P. Penkaitis;
Steponaitis;

J. Stikliorius;
Dr. J. Bagdonas;

Č. Liandsbergis;
P. Šalčius;

Kun. J. šepetys;

LIETUVIŲ

Rusais Dorpate, 1919 m.; 
Dr. R. šliupas; ~ ~ 
ir Pramonės Banko įstaiga; 
Kymantas;

A. Vosylius;

I Apsirinka, ir skaudžiai apsi- 
| rinka, tardami tokius nereika- 
I lingus žodžius. Supras, žinoma, 
I visas savo klaidas, bet bus jau 
I vėlu kada prapultis akysna žiu'- 
I rėš. Laikas ir žodžiai — nei 
[ paukštis, nesulaikysi, žmogus 
I kol gyvas, turi rūpintis ne .tik 
I šiai dienai, bet turi pamislyti 
I ir apie ateitį. Visas žmogaus 
I gyvenimas, dabartinis momen- 
I tas ir ateitis, priklauso nuo pa- 
I ties žmogaus. Jeigu mokėsi 
I branginti ir užlaikyti savo gy- 
I venimą, tuomet bus malonu ne 
Į tik pačiam gėrėtis, bet juo ge- 
I rėsis ir tavo vaikai. O jeigu 
I nebranginsi kaip reikalinga ir 
I pageidaujama, tuomet ateityje 

ir pats busi nelaimingas, ir ne
laimingi bus tavo vaikai, -kurie 
po -tavo mirties keiks ir nei ka
puose ramumo neduos. Tokių 
apsireiškimų yra ir dabar. Bū
damas turtingu,1 pasiturinčiu 
ūkininku, turi nemažą sklypą 
žemės ir puikiai išpuoštus tro
besius, su aplinkui dideliu ža
liuojančiu sodnu. Kas rytas 
vasarą gegutė jame kukuoja, 
paukščiai dainuoja, atrodo link
sma it rojuje, žmogelis nesu
prasdamas gyvenimo vertės ir 
gamtos grožės visiškai nesisten-

Igia to branginti, sakydamas: 
“Tai nuo Dievo visas žmogaus 
gyvenimas priklauso. Jei Die
vas neatsiųs, mirties, tai gerai, 
p jeigu atsiųs tuomet ir svei
kiausias žmogus turi be laiko 
mirti ir tiek”. Tame labai ap
sirinka visi: sveikiausis ar vi
dutiniškai sveikas žmogus ne
miršta be priežasties ar nelai
mės. Priežastis pats tankiausia 
sau sudaro. Nei vienas sveikas 
žmogus nelaiku nemirė. Tuo
met tik miršta kaip sugenda jo 
organizmas, kaip pav. laikro
džio: nors butų jis ir geriausia,

eiti iš tiesaus gyvenimo kelio 
ir pradeda paleistuvingą gyve
nimą. Padeda paleistuvystei la
biau plėstis. Tas musų visuo- 

, menės tarpe nevertėtų būti.
Prieš tokius darbus mes turim 
griebtis griežtų priemonių.

Tam paleistuvingo gyvenimo 
plėtojimuisi, manau, reiktų už
kirsti kelias ir neduoti jam la
biau plėstis; tame gali pasidar
buoti padorasis jaunimas nau
jai atgimstančioje musų Tėvy
nėje. Budus vis tik galima su
rasti, tik reikia daugiau prie 
darbo, daugiau energijos ir pa
sišventimo. Traktiemių daugy
bė turėtų būti apmažinta, pa
likta tam tikras skaičius, gi už 
svaigalus kaina pakelta kad ne 
visi piemenįs galėtų vartoti, 
kaip dabar. Dabar girtuoklių 
gyvenimo laimė. Dabar tik ir 
proga- girtuokliams plėstis ir šu 
jais drauge paleistuvybei. Yra 
dar daugumas vaikinų'’ ir mer
gaičių kurie į alkoholį nei žiū
rėti nenori. Turbut jie supran
ta gyvenimo svarbą, o antra, 
turbut jie žino gerai kad gir
tuokliaujant laukia jų tamsi ir 
juoda ateitis. Jeigu jie žino ir 
tą visą svarbą gerai 'supranta, 

. butų labai geras ir pagirtinas 
: dalykas kad jie stotų į kovą 
.prieš alkoholio pataikautojus ir 
banguojančias alkoholio vilnis 
kovoti.

Kiek yra žinoma, dauguma J 
kaimų jaunimo yra prisirašę į jį 
kokias nors organizacijas, viso- į 
kių pakraipų ir idėjų. Tokiu 5 
budu organizacijų pirmininkai 5 
turi pasistengti kuodaugiausia 5 
suruošti bent nors sekmadie- S 
niais tinkamų jaunimui sueigų, V 
paskaitų ir aiškinti jiems gra- *= 
žaus gyvenimo svarbą ir ver
tę, kviesti prisidėti prie orga
nizacijų neprigulinčius. Žino
ma, pasakyti yra lengva, bet tą 
tinkamai atlikti ne taip butų 
lengva. Tam reikia daug pasi- 1 
au'kavimo ir pasišventimo, o pas 
mus kaip tik tokių kurie gali t; 
pasišvęsti ir pasiaukoti tam rei- - 
kalui yra labai maža, 
jaunimą, išskyrus kelis, yra už
hipnotizavęs alkoholis, 
ir sunitus yra žygis kovoti prieš 
jį. Yra vien tik priaugančių, o 
priaugančių musų inteligentų 
yra nedaug. Antra, vėl sun
kus dalykas kad .priaugančių ki-

Ruffles galima gauti.visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbčju per paštą už 75c. bonką.

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

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 pasveildt.
Jis naudoja Garsingų Kraujo Vaistų 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailey ypatiškai ir slaptai. 

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

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

5511 Euclid Ave. Netoli E. 55 th Street
Antros grindįs, Room 222.

Cleveland; omo
h-j-m. X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00 •H—H—

Musų

Todėl

LIETUVOS 
DOLARIAI

“Lietuva” 
nansų Mini 
žinių kad n< 
leisti musų 
viski .pinigi 
ta dolariais 
sto įspėjau 
liečiai kuri 
tų jų ir m 
silaikytų i 
vę dabar i 
sau ateity;

AMERIKC 
KAUNE 1

Nuo lapl 
veikti Am 
su skyriui 
gauti kasdi 
vizų turi i 

. Konsulato 
gatvė, Nr.

MEILINASI
“Kurjer I 

flaus reikalų 
torius Sienl 
žymų Vilnia

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

6408 ST. CLAIR AVE.

jis pilnai pasveiko į keturias savaites 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.

sėkmių. Po išbandymo Chiropraktikos gy
dymo pas

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas 
5^^ 6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 SL 

Darbą gvarantuoju dešimčiai mėtų.
** ^an0 ofisas atdaras vakarais, taigi jums 

nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Kg/ Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be | 

skausmio Dantų Traukimo.

F NO 7 
PAINI

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.

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

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.

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th- Street 
Abu Telefonai

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

DR. J.
Lietuvis Gy<

Ofiso valan
Telefonas

1304 E
, Kampas S

Virš Liė

DR> JrŠl
Akių

Ofiso valandos 
10 ryte iki 1! 
3 3d 5 po pietų

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 11

Vakarais ofisą: 
935 E. 79 St.

DR. P.
DE^

1935 S

Darbą I 
Kainos

Valandos: '
Tel. Pr<

DL M
Gydytojas

982 R 79 I 
— T 

Rosedale 57

Vaįaglos: ti!

Nedėldieniais

LIETUVIŠK 
LIG

Parduodu nauji 
minusias kaina 
sutaisau kurtus 
■įsakė jums su 
laikrodėliams st 
iriau nesusidau: 
Pi suduš kitą g 
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daiktų, žiedų, k 
kų ir visokių da 

EDWAI 
1197 East 79th

PLUK!
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■■■J kainų ir ger 
savo pinigus, n 
®ygos ir samp 
Ha dykai. Rašy 
American Feat 
Peak F-29



butų .patiems nau- 
ynei didelė parama, 
tų didelę reikšmę 
nomento ir didėlį 
yn.

jaunuomenė, už
joki ys te, nors jau 
irėti gėdos, liautų
jų patvoriais slan-

(Bus daugiau)

D 1 K V A

ŽINIOS IS LIETUVOS

ANAI!© 
ikią knygą su 34 
čemlapiais Lietu- 
s, 
>. Prisiųskit tik 'B' 
is antrašus savo @ 

persiuntimui, o 
didelę knygą vi- x 

© 
136 E. 42nd St 

New York, N.Y.

©
■ © 

Amerikos ir jS. 1 
Prisiųskit tik Į

PA'BALTJURIO KONFEREN-I Vygodskį pasikalbėti įvairiais
CiJA žydų reikalais. Be kito ko bu-

Spalio mėn. pabaigoj Rygoje [ vo paliesta Vilniaus seimo rin- 
ivyko Pabaltjurio valstybių ir į kimų klausimas.
Rusų ekonominė konferencija. Vygodskis pareiškęs kad del 
Priimta komisijoje paruoštos Į tam tikrų priežasčių žydai tu- 
rezoliucijos del .geležinkelių irusią susilaikyti nuo balsavimo 

t ......__ s seimą.
I Direktorius Sienkevičius -manąs

alinės. Prekybos ir pramonės 
įstaigų 378. Turgadienių per 

[metus buyo 104, prekymečių— 
15, atlaidų — 6. Bendras gy
ventojų 'skaičius — 6285. Vi
soj Vilkaviškio apskrityj vieš
bučių yra 85, alinių — 5, pre
kybos ir pramonės įstaigų — 
1038.

arwa ■

Sfietti?

•nka?

• Juosr

s ir taoldąi* 
rfJtes 
ir svariai 
^les

kn, arba tiesiog

O.
ooklyra. N. Y-

istas” t
ų ligas. Vė- 
■aujo Užnuo- 
įčių, Skilvio, 
— Eikit pas

i ir slaptai, 
ios.

iki 1 dieną.

Street

,00

tral 1766

CO.
staty

tis pa-

Ohio.

visokių 
iykj pa- 
ie užsa- 
rdavinė- 
rašykit

n 466 
cet.

vandens kelių susisiekimo, uos- j rinkimuose į Vilniaus 
tų ir pramonės klausiniais.

Rezoliucijas pasirašė delega- kad žydai turėtų dalyvauti rin- 
-cijos pirmininkai Latvijos, Lie-' kūnuose, o seime balsuoti už 

Estijos,'Lenkiją. Kadangi Lenkai vis- 
igi ruošiasi prie Vilniaus seimo 
'šaukimo, tai indomu žinot kas 
į tą seimą balsuos. Lietuviai ir 
Baltgudžiai, aišku, nebalsuos; o 
jei dar žydai nebalsuos, tai tek
tų patiems Lenkų agentams bal
suoti.

tuvos (Dobkevičius), 
Suomijos ir Rusijos.

LIETUVOS VALIUTA
DOLARIAI

“Lietuva” praneša:

IR

Fi-IŠ
nansų Ministerijos gauta tikrų 
žinių kad netrūkūs ketinama iš
leisti musų sava valiuta (Lietu
viški pinigai) kuri bus parem
ta dolariais. Todėl šiuo išank- 
sto įspėjama kad visi musų pi
liečiai kurie turi dolarių nekeis
tų jų ir nepardavinėtų, bet pa
silaikytų ateičiai. Nes parda
vę dabar dolariais tuo padarys 
sau ateityje didelius nuostolius.

ėmė
Pa-

AMERIKOS KONSULAS 
KAUNE VEIKIA

Nuo lapkričio 7 d. Kaune 
veikti Amerikos konsulas,
sų skyrius atidarytas vizoms 
gauti kasdien. Reikalaujantieji 
vizų turi vykti į pasų skyrių. 

, Konsulato adresas: Gedimino 
gatvė, Nr. 6.

BALTGUDŽIŲ MOKYKLŲ 
PERSEKIOJIMAI

1 “Bieloruski Zvon” paduoda ži
nią kad buv. Gardino gub. liku
si tik viena Baltgudžių prade
damoji mokykla. Iki šiol dar 
buvusi Krinos miestelyj mokyk
la kurią lankė 80 vaikų, bet da
bar ir ta tapo uždaryta. .

Lenkų laikraščiai skelbia ilgą 
surašą Baltgudžių mokytojų ku
rie tapo pašalinti iš vietų, 
atsisakė važiuoti į Krokuvą 
kytis Lenkų įkalbos.

Iš Vilniaus universiteto
šalinta visi Baltgudžiai moki
niai kurie nebuvę laisvanoriais 
Lenkų kariumenėje. Pašalin
tiems studentams 'čekoslovaki- 
jos universitetuose yra stipen
dijų, .bet Lenkai jiems nelei
džia išvažiuoti.

ŽEMĖS TVARKYMAS 
EINA

1921 metais valdžia 20-tyje 
Lietuvos apskričių ketina ap
tvarkyti žemę paliečiančią 4044 

■ savininkų, 194 kaimus apiman
čius 60,232 hektrų žemės, 172 
dvarai su 35,134 hekt. žemės.

Bendrai dvarų žemės, plote 
35,134 hek. bus sudaryta apie 
1400 ūkių kariams, apie 800— 
dvaro darbininkams ir šiaip 
■bežemiams ir apie 1800 šeimų 
mažažemių gaus vidutinai prie
do apie 5 hek. žemės kiekviena 
šeima. Viso šiais metais bus 
sutvarkyta arti 8145 ūkių.

VAIKŲ LIGONINĖ
Amerikos Raudonasis Kry

žius, susitaręs su Sveikatos De- 
partmentu, atidarė Linksmadva- 
ryj, ^Aleksote, dar vieną naują 
yaikĄms ligoninę.

nes
mo-

pra-

MEILINASI ŽYDAMS
“Kurjer Polski” rašo kad Vi

daus reikalų departmento direk
torius Sienkevičius pasikvietęs
žymų Vilniaus žydų darbuotoją

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue

Virš Lietuviško Banko

MUSŲ SPAUDA VILNIUJE
Lenkams 'uždarius Lietuvių 

dienraštį “Vilnių”, pradėjo eiti 
“Vilnietis”. Vietoje uždaryto 
Rusiško laikraščio “Vilenskoje 
Slovo” ėmė eiti “Vilenskoje Ut- 
ro”.

KIEJJKARĖS METU 
IŠDEGINTA

Žemės Ūkio Ministerijos pa
duotomis žiniomis, 'karės metu 
Lietuvoje sudeginta 1013 kai
mų, 1791 vienkiemis arba at
skiras ūkis, 242 dvarų, 40 mies
tų ir miestelių, 5 geležinkelių 
stotįs, 10 fabrikų. Pridėjus apie 

[10 nuoš. del Ežerėnų, Trakų ir 
Biržų-Pasvalio apskričių, gau
sime: 1200 kaimų arba 12,000 
ūkininkų 
Lietuvos 
mių, 270 
Lietuvos
50 miestų ir miestelių,- 6 gele
žinkelių stotįs, 12 fabrikų. Iš
deginta 68,000 ūkio trobų, 3000 
miestų trobų, 30 stočių trobų, 
60 dirbtuvių trobų. Viso 79,090 
trobesių. Z

(“Karys”) z

(arba 1-3 dalis visų 
kaimų), 2000 vienkie- 
dvarų (1-5 dalis visų 
dvarų ir palivarkų),

DR. J. ŠEMOLIUNAS- 
Aldų Gydytojas

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

Nedėldieniais
nuo 10 iki 12

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

DR. P. J. HUGHES
DENT1STAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Kainos prieinamos
Valandos: 9 ryto iki 8 vak.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
■ iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LIETUVIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
LIGONBUTIS

BEPARTINIŲ MITINGAS 
KAUNE
. Lapkr, 1 d. Rotušės salėj be- 
partinių grupė suruošė mitin
gą kuriame, dalyvavo tide žmo
nių 'kad salė vos juos talpino. 
Kalbėjo Kun. Tumas, P. Matu
lionis, Prof. Jodelė-Bytautas, 
Amerikietis Kazlauskas, iš Klai
pėdos krašto Libertas ir kiti. 
Kalbėtojai smulkiai išrodė siū
lomo Hymanso projekto Lietu
vai blėdingumą, kad jo priėmi
mas reiškia nepriklausomybės 
palaidojimą. Tapo priimta re
zoliucija kad Hymanso projek
tas yra Lietuvai nepriimtinas.

(“Trimitas”)

niai Lawrencio “Daktaro” ir jo 1 
melagystėms, aš kaip esu šioje 
šalyje nesu buvęs be užsiėmimo i 
nei vienos savaitės (pilnai ir nie- ] 
kad nereikėjo prašyti malonių 
nuo tokių Ainošių kaip Law
rencio “Daktaras". O kaslink 
“tautininkų pasigailėjimo” ir 
priėmimo prie “Dirvos”, tai to 
nereikėjo, nes turėjau savo už
siėmimą iki paskutinei dienai, 
gi kviesta mane prie jos.tik de
lei senos pažinties su vienu iš 
“Dirvos” štabo narių. Taigi čia 
“Daktaras” pliauški nieko ne
žinodamas, kad tik išliet savo 
pagiežą, neturėdamas kur ki
tur jos padėti.

šešta, sako: “Augustas visa
da kvietė brolį Zigmą į ‘Dir
vos’ redaktorius, tverti Cleve- 
lande nezaležnikus ir mažinti 
katalikus, 'kur geriau vyktų ne
gu Lawrence su ‘Atgimimu’.”

Kad Augustas nei Zigmas ir 
nesapnavo apie “Dirvos” redak- 
torystę mažiau negu pats Law
rencio “Daktaras”, apie tai ne
bus nei ginčų, ir niekad nebuvo 
niekam užėję mintin apimt 
“Dirvą” mažinimui rymiečių ir 
tvėrimui nezaležnikų. Tą tik

1 Lawrencio “Daktaras” įsivaiz- 
1 dino įgąsdintas' Lawrencio ne- 
i zaležnikų, nežinodamas kur pa- 
I sidėt ir ko nusistvert; jis nors 

išsvajotais (bando savo sąžinę 
apraminti;
kaip tokie “Daktarai” geriausia 
žino, Jankauskai neturėjo jokio 
bendro. Tokis “Daktaras” ne
gali maišy t “Dirvos” su Jankau
skais, nes “Dirva” nesapnuoja 
užsiimt tokiais šmeižtais kokių 
paruošia “Daktaras” “Darbinin
kui”. Kas skaito “Dirvą” ma- Vyskupas paskiaus, patyręs vi

lto jog tai yra tyras laikraštis są dalyką, tokiam klebonui duo-

PRIE “DARBININKO” > 
IR “DAKTARO” !

NIEKŲ ;
(Tąsa iš pereito num.) 1

Automobiliui sustojus prie
Kun. Jasaičio klebonijos, įžen- : 
gėm į vidų. Klausaus inspek
torius tuoj sako 'kunigui : “Tė
veli, jis čia yra; jis yra geras 
žmogus ir mes nerandame jame 
nieko blogo”. Kunigas sako: 
“O, ne; jis yra socialistas, anar
chistas” ir tt. Aš atsiliepiau: 
“Iš kur tamista, kunige, tai su
žinojai ir kaip?” Kunigas at
siliepė: “Visi žmonės taip sa
ko.” Ant to aš kreipiausi prie 
inspektoriaus: “Jeigu [kunigas 
tikrai sako ką mislina, vardan 
teisybės, prašau lai tie žmonės 
susitinka su manim akis į akį 
ir lai patvirtina ką žino.” In
spektorius į kunigą: “Matai, ku
nige, jis nebijo net stoti į akis 
su apkaltintojais; jis yra ge
ras žmogus”. Tuomi ir užsibai
gė ta komedija. Inspektoriai 
paskui pridėjo: “Gali jau eiti 
sau prie savo darbo.”

Taigi, aišku, nei inspektoriai, 
nei kompanija kuriai aš dirbau, 
neklausė tų kunigo Jasaičio 
skundų, ir tokie Ainošiai gavo 
tik sarmatos. Kad inspektoriai 
buvo atvažiavę -tai del to kad 
buvo karės laikas ir bile keno 
pakištas liežuvis ant žmogaus 
buvo pertikrinta kad 'kartais ne- 
sirastų šalyje tokių kurie tik-' 
rai kenkė valdžiai. Po 'kelių die
nų Augustas gavo pagyrimo lai
šką nuo kompanijos kuriai dir
bo. Taipgi dar tai kompanijai 
dirbau virš metų laiko, o pas
kiau, kada padaviau rezignaci
ją nUO Savo vietos, tai tik netjiu jog va: yra tyras laiarasLis sų uaiyaų, tvaiani aicuvnu. uuo- 
už trečio karto prašymo atlei-Įir neužsiima tokiais plepalais' da vilko bilietą, bet jau buna

(Gal sa-1 pervėlu, ir tada verda kova tarp 
kyši, “Daktare”, kad 'šitas strai-1 zaležnikų ir nezaležni'kų. To- 
psneHs yra “šmeižtas” tavęs ar, kis klebonas paskui smunka kur 
tavo gizelių, 'bet jis nėra “Dir-jį kitą dieceziją, kaip nekaltasis 
vos” ar kito kokio laikraščio, o'-avinėlis, apsistoja 'kur nors, ir 
tik Augusto Jankausko atsaky- nekurį 'laiką buna tyku's, bet 
mas ant tavo plepalų tilpusių' vėl, kaip tik įsigyvuoja, tą pa-l

"Dar-ke”.)
Augustas “Dirvoj” dirba irgi 

už algą, kaip ir kitų daugumos 
laikraščių administratoriai, ir 
tyro proto žmonės -gerai žino 
kad administratorius, biznio rei
kalų užžiurėtojas, negali tam- 
pyt laikraščio pagal savo norą, 
nes prie to dar yra ir bendrovė. 
(Čia “Daktaro” norėta įkąst 
taip kaip su ana kompanija da
rė Jasaitis.)

Kaslin'k nezaležni'kų tvėrimo, 
to nereiktų prikaišiot niekam, 
nes visi gerai žino jog jus pa
tįs juos išperit, kaip ir tu 
tarė” su “Darbininku”, 
rėk, “Daktare”, kiek jau 
vių parapijų Amerikoje 
barnių, muštynių, teismų; ar 
ne iš priežasties tokių “Dakta
rų” kaip ir pats esi? Kada pa
rapijonįs pasijunta nuskriaus
tais, pradeda reikalaut teisybės, 
tai ir prasideda pjovynės, tuo
met žmonės kreipiasi prie vys
kupų reikalaudami atmainyt 
kleboną; vyskupas pasišaukęs 
tokį kleboną duoda vėjo ir rei
kalauja kad jisai 
kaip kunigui pridera, 
kis 
pui 
tik

“Dak- 
Pažiu- 
Lietu- 
turėjo

O su “Atgimimu”,

do mane; mat buvau pasirinkęs Į kaip “Darbininkas”, 
kitą, ramesnį darbą. Pastara
jame darbe ir užsrlikau tolei iki 
išvažiavau prie “Dirvos”, nors 
ir iš tenai manęs nenorėjo išlei
sti delei didelės pažinties tarpe 
Lawrencio Lietuvių. Taigi, ži-

GIMIMŲ IR MIRIMŲ 
STATISTIKA

Vedusių ir ištekėjusių skai
čius 1920 metais buvo 2032, gi
mimų viso 6488; gyventojų 
skaičius priaugo 1627. Miri
mų iki pusės metų amžiaus: 
1554 berniukai ir 1555 mergai
tės ; išviso mirimų 2427 vyrų 
ir 2434 moterų.

Iš skaitmenų matoma kad 
vaikų mirtingumas Lietuvoje 
laibai didelis ir tat kenkia gy
ventojų augimui.

giriose

APNIKO VILKAI IR 
PLĖŠIKAI

Garliavos apielinkės 
atsirado vilkų. Jie pjauna ūki
ninkų avis, kiaules ir kitus gy
vulius.

Prasidėjus ilgesnėms naktims 
tarp Garliavos ir Kauno prasi
dėjo plėšikų puolimai.

VILKA VISKAS
Spalio ,30. d. Vilkaviškyj įvy

ko rinkliava" Vilniaus Lietuvių 
gimnazijos naudai. Surinkta 
3500 auksinų.

Tą pačią įlieną įvyko prieš- 
alkoholinis mitingas, kuriame 
dalyvavo apie 1,000 žmonių.

Vilkaviškyj, paskutinėmis ži
niomis, yra 21 viešbutis ir trįs

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems ‘‘Dirvą”

ANTAŽIEGĖ, Ežerėnų-Zarasų 
apsk., Dusetų vai.

Antažiegės sodžiaus kapinė
se vienas sodiečių palaidojo ne
krikštytą kūdikį. Rodos nieko 
stebėtina, juk savo kūdikio į 
balą neveš laidoti. Bet daugu
mai sodžiaus moterų labai tas 
nepatiko kad nekrikštytą kūdi
kį palaidojo šventose kapinėse. 
Susitarę moterįs nuėjo pas ku
nigą pasiklausti. Kunigas atsa
kęs kad negalima laidoti šven
toje vietoje, esą kapinės nusto
sią šventumo ir tada jau kuni
gas nebegalėsiąs pašventinti, o 
Reikėsią v^Škupd. Moterįs iš
girdę tokį atsakymą susitarė iš
kasti tą kūdikį. Vieną šventa
dienį jos nuėjo į kapines su 
kastuvais, nežiūrėdamos nei 
šventės, iškasė kūdikį ir užka- 

. sė šalę kapinių. Nuo palaidoji- 
• mo dienos buvo praėję daugiau 

mėnuo laiko. Tuo tamsių mo- 
: terų pasielgimu kai kurie pasi

piktino.

že-Parduodu naujus laikrodžius už 
minusias 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 kitą 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.

< PLUKSNOS L™
TIK KĄ IŠĖJO —naujas 
musų “tiesiog iš fabriko” 

■įi jMK Pigių Daiktų Katalogas 
xy&jjwT apie naujus, sanitariškų 

Plunksnų Patalus, Pagal- 
*y-I ves ir plunksnas pirkimui 

pundais. Jei norit geriau
sių kainų ir geriausių plunksnų už 
savo pinigus, reikalaukit tuoj tos 
knygos ir sampelio plunksnų, abu 
yra dykai. Rašyk šiandien. TUOJ. 
American Feather & Pillow Co. 
Desk F-29 Nashville, Tenn.

PER 30 DIENŲ 
SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK TELŠIAI.

Telšiai — tai žemaičių širdis. 
Kai kurie musų valdininkai la
bai mėgsta Lenkų kalbą. Paš
to valdininkas vieną sykį net ir 
bažnyčioje pradėjo Lenkiškai 
bartis.

štai nepaprasta proga įsigyt gražų 
nikeliuotų “Young America” geriau
sio darbo revolverį. Jis šauna tik
romis kulkomis, septynis sykius. Re- 
guliarė kaina jo $10, bet laike 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 skelbimų 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.

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

CHICAGO, ILL.

Vieną sykį apipiešė 
vežimą, o paskui už- 
dviejų Žydų ir vieno 
ir visus tris nuvedė 
surišę nuvilko rubus,

PUMPĖNAI, Pasv. apsk.
Netoli miestelio apsigyveno 

du plėšikai, matyt kokie Rusų 
kareiviai, 
jie žydo 
•puolė an 
Lietuvio 
miškan,
numaustė žiedus, atėmė laikro
džius ir 5,600 rub. pinigų. Kad 
negalėtų šaukti, surištiems ger
kles prikišo skudurų. Milicija 
plėšikus buvo bepagaunanti, bet 
jie vis del to pabėgo.

(“Liet. Ukin.”)

darbuotųsi 
Bet to- 

klebonas tuoj pasako vysku- 
kad .pas jį viskas esą gerai, 
keli socialistai ardą parapi- 

Vyskupas pamisima: gal 
ir teisybė, ir laiko tuos visus 
parapijoms bažnyčios griovi
kais. O tokis klebonas išėjęs iš 
vyskupo namo trina Sau rankas 
iš džiaugsmo kad parapijonįs 
jam nieko nepadarysią, ir varo 
toliau savo Ainošišką politiką 
ir 'gyvenimą. Parapijonįs ne
turėdami kitokio išėjimo ima ir 
atsitraukia nuo tokių farizėjų.

tį kartoja, neatsižvelgdamas į 
praeities nuotikius. Bet tokiems 
Lawrencio “Dakatrams” pasi
rodo kad tai laisvamaniai ir 
socialistai tveria nezaležnikus, 
ir ant tiek yra apakę kad ne
mato skriaudos savo parapijo
nų ir nenori pažint jog geriau
si jų katalikai ir parapijonįs pa
tįs atsitraukia be pagalbos ki
tų kokių izmų. Tai ve ant ko, 
Lawrencio “Daktare”, užsipulk 
ir bandyk pamokint 'kad taip 
nesielgtų (nors ir pats prie jų 
priguli). Bukit tikrais Kris
taus mokslo (pasekėjais, nepa- 
mėgdžiokit jo, neturėkit tos 
gražios idėjos įnagiu savo pa
sinaudojimui, kaip turėjo anuo
se laikuose farizėjai.

Visada, Lawrencio "Daktare”, 
jieškokit nusidėjimų pas save, 
nedrėbkit savo nuodėmių ant 
kitų; tada nebus nezaležnikų nei 
kokių kurie jums galėtų paken
kti.

Visokių pliauškalų pridėju
siam “Daktarui” jei reiktų pri- 
rodyt ir prieš tuos pačius Law
rencio katalikus man atsistojus 
šalę “Daktaro” ir paprašius ap
spręsti keno teisybė, “Daktrui” 
reiktų paraudus ir ausis su
glaudus bėgti iš žmonių akių..

Atsakinėjimams ant kitų jo 
niekų neverta užimti laikrašty- 

■ j e vietos. A. Jankauskas.

r Procpect 202

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tSV,

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis nireg. S. V. Pat. Ofiso.

DRAUGAS REIKALE

Serganti Žmones
ATEIKIT PAS MANE

Su Chroniškomis, Nervų ar Maišytomis Ligo
mis Kurioms Reikia Gydytojo Užžiuros

JIEŠKOKIT PAGALBOS KUR JI GALIMA
RASTI

Pagalba kuri gal pastatyt jus ant tikro 
kelio į sveikatą.

Geras ir tikras Egzaminazimas parodys tei
singą jūsų Fizišką Padėjimą ir pagelbės eiti 
j sveikatą, gal išvengs jums skausmų ir ne
reikalingų pjaustymų. Daug metų patyri
mas, vėliausi budai, medikališki ir elektriški. 
Modemiški intaisymai. Geriausia viskas ser
gantiems žmonėms.

Prisibijojimas yra 
LAIKO VAGIS

Taigi atidėk šalin taip vadinamą 
ir pasitark su tokiu kas pažysta savo profe
siją ir kurs žinos tavo padėtį; kur reikės pa
sistengs suteikti pagalbą nuo kančių.
Atidėliojimas Gali Būti Pavojingas. Neati
dėliok, Ateik šiandien. Pasitarimas Dykai.

Pinai žinau kad daugelis nedrysta išpasa
koti savo dalyko gydytojui. Žinok čia atėjus 
busi mandagiai sutiktas ir viskas bus užlai
kyta slapta, riežtas Teisingumas, Pasitikė-

, jimas kožnam atsitikime. Kada ateisi gydy
tis matysi jog tariesi su ekspertu.
Mano Kainos yra Visada žemos ir sulyg ligos 
didumo, o tą sužinosi po ižegzaminavimo.
Aš Pasekmingai Gydžiau Naujas ir Užsise- 
nėjusias ligas kaip tai KraujoNetvarką, Odos 
Ligas, Inkstų Negerumus, Skilvio Suirimus, 
Reumatizmą, Širdies Silpnumą, Nervų Suiri- „ _ ______ _ _________  ___
mą. Nervų Neveikmę, Žarnų Ligas, Nervų įduosi netikėjimui, verčiau butų kad gyven- 
Intempimą, Skausmus Strėnose, Pučkus ant 
Veido. S

Gera Sveikata yra
Didžiausia Dievo

Palaima
VISKAS KĄ MES TURM DARYT 

TAI UŽLAIKYTI JĄ

nedrąsą

MANO PASISEKIMAS

[AR BANDĖT KADA BE PA
SEKMIŲ ATGAUTI 

SVEIKATĄ?
Gal but, todėl kad buvai gydytas daugelį 

sykių ir nustojai visų vilčių pasveikti.
Turi žinot jog dabartiniais laikais speciališ- 

kumo darbas reikalinga visuose gyvenimo
___ _ _____ __ ‘ ’« • Žinant 

Itą faktą, jei kenti ir varginamas ligos, kodėl 
nepasitarti su gydytoju kuris turi daugelio 
metų patyrimo ir praktikos gydyme Chroniš
kų, Nervų ir Maišytų Ligų; tokis kuris pasa
kys po atsargaus išegzamiinavimo, ar gali 
pagelbėt savo gydymu ar ne; kuris pagydys 
tave jeigu galės trumpiausiu laiku, su ge
riausiomis pasekmėmis.

Tokios tai rūšies gydytoją atrasit kada pa- 
_"1__2_. ”____ Jis gydė daugelį li

gonių kurie be pasekmių bandė gauti paleng
vinimo ar pagydymo. Ką jis padarė kitiems 
gal padarys ir jums.

i Mano kainos yra žemos ir užmokesnis pri
taikoma pagal žmogaus išgalės.

PASITARIMAS VISAI DOVANAI

KUOMET MES SERGAME, SVARBIAUSIA keliuose, svarbiausia gi ligų gydyme. 
YRA GREITA IR TIKRA MEDIKALĖ ir vnreinamas hsr<

PAGALBA

DAUGELIS ĮVAIRIŲ 
CHRONIŠKŲ LIGŲ

kurios buvo užleistos ar negerai gydytos, ar 
nepasidavė gydymui nesugabių rankų, tan
kiai pasitaiso po mano gydymu. Ateik ir pa- 
simatyk su manim. E__ „1
mas nieko nekainuos.

Aš suteiksiu teisingą opiniją apie tavo pa
dėjimą ir pasakysiu ką galiu padaryti. 'T' 
da tau liks apsispręsti apie gydymąsi.

PASEKMET TIKTAI
SKAITOSI

Leiskit Man Parodyti Jums Pasekmes 
Kokias Aš ESU Atsiekęs

GERA SVEIKATA
vienas dalykas reiškiantis jums ir

J Kyuyiiiu. rkuciik u pi- rx i- i
Draugingas pasikalbėji- s'ūirsU su Dr. Kenealy. rrnmii Irnrio n« nacolrmil

Ta-

tiemsyra ________ ______________ „-----— --------
kurie nuo jūsų pasilaiko daugiau negu kas

Su ja — viskas galima. Be

ŠIMTAI DOLARIŲ
buvo praleista ant X-Ray ir kitų elektriškų 
mašinų, aparatų ir padargų.

OZONATOR, vartojamas gydyme nosų li
gų, gerklės ir plaučių. Šitas aparatas nau
dingas visokiuose atsitikimuose kaip Kataro, 

j Asthma, Bronchito ir plaučių negerovių. Jis 
padidina skaičių raudonų kraujo korpuskulųkito pasaulyje.

jos _  nieko negalima. i padidina skaičių raudonų Kraujo KorpusKUių
Padrąsinantis dalykas yra šis: Moksliška ir pagelbsti sistemai išmesti visokius ligų pe- 

medicina prirodė jog ji gali sumažint mirti- rus kokie gali rastis, 
nmą nuo ligų, išvengt bereikalingą ilgų me- ‘ ‘ ‘
tų kentėjimą ir pailgint žmogaus gyvenimą.

Bet ji nepadarys to jei tik atkišęs ranką 
sakysi “Eik šian”. Ji negali priverst užlai- 
kyt sveikatą jei neužlaikysi. Bet jei pasi-

tum tamsiuose amžiuose. Tas išrodo šiurkš
tų, bet teisinga.

ŠIMTAI
Gydyme ligų, isenų ir naujų, yra delei mano 
atsargaus ligų ištyrimo. Prie to, mano ofi
sai įrengta modemiškais padarais, elektriš
kais, vivratiniais ir mechaniškais, ir negaili
ma išlaidų ligonių gerovei. Pasitarus su ma
nim tuoj persitikrinsi ar laukei iki jau nusto
jai vilčių ir ar gali būti pagydytas. Tada, 
jei galima išgydyt, mokslas ir gabumas pa
darys tave vėl tvirtu, sveiku ir linksmu.

Mano kainos prieinamos kožnam, mano gy
dymai ir metodai vėliausi. Turiu paskutines 
prietaisas. Mano padarai turi mokslo įran
kius, mašinas ir instrumentus kurių reikalin
ga gydymui nervų senų ligų. Vaistai kokius 
duodu garantuoti švieži ir nesumaišyti.

Atmink, Pasitarimas Dykai, taigi ateik, aš 
negydau laiškais, taigi neaikvok laiko rašy
mui, jei bent nuskyrimui laiko ateit.

Jei nori patarnavimo tikro, gaabus gydyto
jo, neatidėliok, pasitark su manim tuojau.

Aš naudoju Senimus ir čiepus ir paskiau
sias užgirtas metodas.

Pasitarus su manim apie savo ligą galėsi 
but tikras ar galima pagydyt, ar jau nepagy
domas. JEI nepagydomas aš gal galėsiu su
teikt tokį patarimą kuris palengvins skaus
mą. Tą pats 'sau turi padaryti, nes nuo to 
priguli tavo darugų, giminių gerovė, kurie 
turi kentėti jei pats sergi, taigi atsilankymas 
pas mane šiuo laiku pagelbės tau.

MECHANIŠKAS ŽADINTOJAS, naudoja
mas nuo Neuralgijos, Reumatizmo ar kitų 
tokių ligų. Gilus masažas atliktas šito apa
rato paprastai prašalina kokį suslėpimą kas 
tik gali atsirasti. Prasideda normalė kraujo 
cirkuliacija ir greitas palengvinimas ateina.

STATIŠKA ALEKTRA, su sveikatą duo
dančiu ozonu, 
vų, Nemigos ir Neurastenijos.

AUGŠTOS SROVĖS ELEKTROS, su ke-

vartojama ekspertų nuo Nėr-

operacijų kaip-vyrams taip ir moterims buvo liolika Vacuum Elektrodų nuo visokių nege- 
išvengta atsakančiu ir laikinu panaudojimu rovių, naudojama nuo viršutinių ligų, odos 
modemiškų moksliškų metodų. suižimų ir gyslų negerumų. Vočių, Niežų,

Jeigu negalėjai rast pagalbos savo ligai, Skrofulų ir Kraujo Betvarkių ir kitų ligų 
ir esi nusiminęs, ateik pas mane ir patirk priežastis pasiduoda šiam gydytmui.
kokias pasekmes gali, ir ar gali gauti. LEUCODESCENT LEMPA, duodanti rei-

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug me- kalinga šiluma bile daliai kūno.
tų. Vienas atsilankymas padės tau sužinoti VIBRATORIAI, FAKADIŠK 
mano gabumus ir pertikrint kodėl as gaunu NIgK0S ir SINUSOIDIŠKOS 
pasekmes. As gydau tikrą dalyko priežastį I 
ir simptomai pranyksta. Atminkit, pasita-1 
rimas visiškai dykai.

Ateik tuoj pas mane, jei reikalinga gydy
mo. Atidėliojimas gali būti pavojingas. Li
ga paprastai neglui ramiai.

PASISEKIMAS
sukelia pasitikėjimą, ir tas, savaimi, padaro 
pasekmę tikra. Per daug metą aš dirbau tos 
pasekmės atsiekimui, mokslišku tyrinėjimu, 
nepertraukiama energija ir geromis metodo- 
mis, ir tikiu jog savo vardą išdirbau ir galiu 
teisingai žadėt savo pacientams jog mano gy
dymas yra gesemis už kitų.

Geriausias pasekmes aš gaunu gydyme se
kančių ligų
Skilvio, Vidurių, Kepenų, Kraujo, Odos,

Nervų, širdies. Nemirės, Reumatizmo, 
Kirminų, Kojų Vočių, Silpnų Plaučių.

; ir tokių kurios užsisenejš, įsigilinę Chroniš
kos Ligos.

VIBRATORIAI,__ PARADIŠKOS, GALVA- 
... srovės, etc.,

naudojama ir suteikia pagalbą kovojimui su 
visokiomis ligomis. 

MANO PASISEKIMAS
nuo atsargių egzaminavimų visokiuose 

i atsitikimuose, su pagalba paskiausių diag- 
nostiškų prietaisų. Po to aš galiu pasakyti 
ar galima pagydyt ar ne. Mano ofisai yra 
647 Euclid Ave., antros grindys Republic 
Building, Cleveland, Ohio, kur aš esu kasdien 
nuo 9 ryte iki 8 vakare, ir nedėldieniais nuo 
10 ryte iki 2 po pietų.

Žmogaus gyvastis peršventa naudojimui vi
sokių netikrų gydymų ir turėtų būti apsau
gos nuo skausmų kiek tik galima.

ATMINKIT
Mano gydymas ir vėliausiais budais, mano 

prietaisai yra modemiški. Nežiūrint kokius 
■ budus naudojai ir kaip gydeisi, ar kaip ilgai 

sirgai, ateik pas mane. PASITARIMAS DO
VANAI.

OFISO VALANDOS: 9 RYTE iki 4 PO PIETŲ—6 iki 8 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 Ryto iki 2

Dviejų
Desėtkų
Metų 

Patyrimas

Dr. KENEALY, 2ros Grindys
647 Eucled Ave. Cleveland, O., Republic Building

INEIGA 4 DURYS l VAKARUS NUO STAR TEATRO

Eilė
Metų

Toj Pat 
Vietoj
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DIDELIS T. M. D. 25 METŲ 
GYVAVIMO P AMEN Ė- 

. JIMAS
TMD. 20 ir 47 kuopos ben

drai rengia didelį koncertą, per
statymą ir prakalbas paminėji
mui Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos 25 metų sukaktuvių. Vis
kas atsibus1 subatos vakare, gr. 
17 d., nuo 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėj (6835 Superior av.).

Koncertinę dalį atliks žino
mas Amerikos Lietuviams dai
nininkas baritonas Jonas Butė
nas, .taipgi dainuos kiti žymiau
si , Clevelando solistai: K. Kriau
čiūnas, M. Kriaučiūnienė, A. 
Gailiunas ir kt.

. Prie to bus sulošta du gražus 
veikalai: Fantazija “T. M. D.j 
Sapnas” (loš dvi suagusios ir 
keletas mažų mergaičių), ir Įs
pūdingas Prologas “Paskutinis 
Lietuvis ant žemės”, šia abu 
veikalai yra specialiai tam va
karui ’paruošti.

Kalbės Dr. J. T. Vitkus ir J. 
J. žilis.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas laikys savo susirinkimą 
gruodžio 14 d., vakare, Lietuvių 
salėje, šiame susirinkime bus 
renkama valdyba ateinantiems 
metams. Taigi yra prašomi vi
si nariai susirinkti, podraug at- 
siveskit ir naujų narių prisira
šyti.

Taip pat yra visi nariai pra
šomi užsiprenumeruoti organą 
“Dirvą”, nes “Dirvoje.” yra gar
sinamą visas minėto klubo vei
kimas. “Dirvą” užsiprenume- 
ruot galit klubo susirinkime ar
ba pas klubo korespondentą po 
šiuo adresu: 1105 E. 77 St. Už
sirašydami “Dirvą” per klubo 
tarpininkystę gausit ją numa
žinta kaina. Tat gi visi pasi
skubinki t.

A. L. P. Klubo koresp. A. P.

Princeton 2727 Randolph 1157

JONAS BUTĖNAS
Daii-.ucs T. M, D. 25 Metų Sukaktuvių Koncerte
Suba’oj, gruodžio 17 d., (nuo 7:30 vai. vakare)

Ii- pei statyme operetės “Kaminakrėtis ir Maluninkas”
Ne šioj, gruodžio 25 d., (nuo 5 vai. vakare).
Abu šie parengimai atsibus Lietuvių Salėje.

NEPAVYKO SUGRIAUTI 
“LIUOSYBĖS” CHORĄ

“Liuosybės" Choro pasekmin
gas perstatymas operetės “či
gonai” sudrebino visus Mirtos 
Choro “ubagus7; jie griebėsi 
jau net paskutinio ’budo, tai yra 
taikos keliu sugriaut Liuosybės

Gruodžio 25 d. (nedėlioj) Cle
velando visuomenė turės progos 
pamatyti vieną iš ypatingiausių 
Lietuviškų scenos veikalų — M. 
Petrausko operetę “Kaminakrė- 
tis ir Maluninkas”. Rengia sta
tyti Liuosybės Choras, dainuos 
pats Jonas Butėnas ir kiti žy
mesni choro nariai bei pats cho
ras. Visi žinot kas yra kami
nų valytojas ir kas yra malu
ninkas. Nors jie vienas miltuo
tas kitas suodinas, bet ant sce
nos bus geriausi prieteliai, o iš 
to turėsit juoko kad net ašaros 
tekės. (Ateikit j Lietuvišką sa
lę nuo 5 vai. vakare.)

SLA. 14 kuopa nugalėjo bol
ševikus. Gruodžio 1 d. rinki
muose į kuopos valdybą sekan
tiems metams pateko visi tau
tininkai (išskyrus vieną, kuo
pos knygų pardavėją). Pirmi
ninku liko A. Praškevičius; pa- 
gelbinin'ku — K. Petraitis; se
kretorium (protokolų) A. Moc
kevičius; finansų — V. P. Ba
nionis; iždininku s— A. šešto
kas; globėjais —- A. Grigienė, 
J. Černius, M. Matusevičius; 
knygium — M. Lukošius.

Iki šiolei 14 kuopa turėjo di
delės bėdos su bolševikais: jie 
tai aukas revoliucijoms, tai ki
tokiems galams, tai kuopą j sa
vo sąryšius rašinėja — ir tik 
■kovok su jais ir kovok. Solo.

Laukiama M: ibigdotio. 
čio iš LiefuVoš, ir 
vietos. paškbiSš

ove- 
. tuo tikslu

. . stotis rengia
gruodžio 18 d. (nedėlioj) pra
kalbas. Atsibus Lietuviškoj sa
lėj.

DABAR PATS LAI
KAS PIRKTI KALĖ
DINES REIKMENIS
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
10-Coliniai Abiem Pu
sėm Rekordai .... 85c 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

L. WURM 
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

ten durįs atdaros, priimsime ir 
Mirtiečius, žinoma ne visus: kri-[ 
minališkiems šmeižikams nėra Į 
pas mus vietos. Mirtos Choras 
stovi ant mirties kranto, atgy
veno savo laikus, turi griūti.

įLapkr. 27 d., kad mirus Dievu
lis priimtų į dangų, Lietuvių 
salėje Mirtos “ubagai” atgiedo
jo psalmas prie visų šventųjų, 

, prašydami šiltos vietelės dan- 
I guose. Toms psalmėms muzi
ką pritaisė jų mokytojas J. žiū
ronas, prie psalmų griežė ir or
kestrą, ir dar ne bi kokia or
kestrą: vienas girtas smuiko- 

Irius, viena armonika ir vienas 
margis, padarė tokią harmoni
ją kuri tinka tik Mirtos “uba
gams”.

Liuosybės Choras gruodžio 25 
d. (.perstatys 'garsią M. Petraus
ko operetę ‘Kaminakrėtis ir Ma
luninkas”. Kurie norėsit ma
tyti pirkit ti'kietus iškalno, nes

AKRON, O.
Gruodžio 4 d. Šv. Petro baž- 

l nytinėj salėj buvo .pusmetinis 
šv. Stanislovo Draugijos susi
rinkimas kame buvo renkama 
sekantiems metams valdyba. Iš
rinkta: Pr. Martinkus pirminin
ku; A. Oleknavičia pagelbinin-l 
ku; T. Martusevįčia protokolų 
rašt.; J. Sarafinas finansų rašt.; 
A. Lileika iždininku; globėjais 
K. Bartkus ir V. Asakavičius; 
maršaikais — A. Limpinskas ir 
P. Davonis.

Draugijon įsirašė keletas nau
jų narių. Si draugija Akrone 
labai gerai gyvuoja, jos turtas 
gerai užžiurimas ir nariams ži
nomas, ne taip kaip Susivieni
jime L. R. K. A. kad kuopos ne-> 
žino ką jos turi ir 1 
su pinigais veikia. Ką jie ten 

i nėra ko 
Susivieniji-

Janusu bylą pralaimėjo, gi. su 
Rodavičium teismas liko atidė
tas ir nežinia ką jis laimės. S. 
Rodavičia pakankinęs J. Vasi
liauską teismo name keletą die
nų paleido jį namon išsimiego
ti ir geriau prisirengti pameluo-1 
ti, paskui vėl pribūti teisman 
gruodžio 12 d. Taigi jei Vasi
liauskas per akis taip visomis 
pusėmis meluoja kolei dar pro- 
va neišlošta, tai kaip jis neme
luos kitką, ir kas jam dabar 
gali pasitikėti?

Draugija šv. Stanislovo nu
tarė jieškoti Akrono varlamu- 
šių (vyčių) kuopos ir nori kad 
ji atsiteistų draugijai už pa
skolintus nuo jos daiktus, jei 
jų negrąžina.

Kuopos ne- Akronan pradeda daugiau at- 
y« 'rtl I“Dirvos” ir žmonės puola

po “Garsą” giriasi tai 
klausyti ir tikėti. Su

su noru ją skaityti, mat joje 
randa teisingų žinių, iš kurių 
dažino daug ko gero, ne kaiplvu uuiui o/ueiua įsnaiuu. nea , . .... , uaug au kciv, ne aaiu

gali pritrukti. Kur tik šita ope- tur*as sudėtas į kokius ten kituose šlamštuose kur apart 
retė buvo statoma visada truk- ®?rus> bonus, o kokia jų sian-1 meiagySįįų daugiau nieko ne

idavo vietų. Prie operetės grieš dien Yert« naž™a’ rasi. Akronietis.
specialiai simfoniška orkestrą, organizacijų turtas abeįnai už- Pprpifnrnp niim

t w.AcvhiAt.o drausta dėti kur kitur kaip tik Pereitame num. manoLiuosymetis. , , . _ . • PasinšivioLiuosybietis.

Pieno išvežiotojų streikas at- sudėti, ir tt.
• ... .į į.-  i nause- t ......... k.. - ...

__ Streikeriai tankiai užpul- valdyba viską nuo narių slepia, 
dinėja skebus ir apdaužo juos 0 J° pirmininkas J. Vasiliaus- 
akmenimis. Streikuojantiems P133, visame susirietęs meluoja, 
pagelbsti ir šiaip žmonės. Per- štai dabar “Garse” pagarsino 

.eitą panedėlį ant Superior prie buk jisai bendrovei išlošęs tei- 
lE. 71 gatvių 'keletas važiuotų sme nuo S. Rodavičiaus $7,000, 
streikerių užpuolė pieno vežimą!0 nuo Kun. Januso (Akrone) 
ir apdaužė skėbą, tuo tarpu į'$1,000. O ištikrųjų su Kun. 
pagalbą jam atbėgo policistas, I

. 1. Ivllv 13 V vZ«lLP IMJ U 311 v

i sibuna su smarkiomis riaušė
mis.

pašalpai laikyti. Kiti pinigai į (rašinėlyj ė įvyko zeceriš'ka pa- 
mažos vertės farmelę Akrone

Nežinia 'kodėl S. L. R. K. A.

rašinėlyje jvyKo zeceris'ka pa
klaida: pasakyta “Lietuvių Pre
kybos Bendrovė”; turi būti.: L. 
Pramonės Bendrovė. A.

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvarbų, Varnišių, CLnuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

las manė sugraudins Liuosybie- 
;':iūs, bet niekas — nuėjo viskas 
veltui: Liuosybės Choras dar 
laibiau pasipiktino, galutinai jų 
suktybes permatė. Po Bimbalo 
kalbos prasidėjo diskusijos. Už 
Liuosybės Chorą stojo K. Ru
gienius, J. .Butėnas, A. Gailiu-

Chorą. Lapkričio 24 d. paskli-1 ,ias> Kriaučiūnas, J. Rūsys,

ti ir policistą peršovę automo- 
biliuje pabėgo.

Su kožnu .pieno vežimu joja 
Į arba važiuoja policistas, bet šia
me atsitikime policisto nebuvo.

Pereitą subatą ant West side 
atsibuvo skebų ir unijistų bei 
jų simpatizatorių šaudymais!. į

Miesto taryba turi karštų su
sikirtimų streiko reikale; rei
kalauja kad butų nuo streik
laužių atimta sargybinė polici
ja; dabar dešimta dalis polici
jos daboja pieno vežiotojus.

Streikeriai norėjo gryžti dar-’ 
ban panedėlyj, gruodžio 5 d., se
nomis išlygomis kolei bus pa
daryta naujos. Kompanija ne
sutinka priimti ‘visų abelnai, o 
tik išsirinkti paskirai darbinin
kus, ne kaipo uniją.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
šiais . metais žmones daugiau negu kitados spręs jog Paveikslas 
yra linksma dovanele tiems draugams su kuriais draugiškumą no
ri palaikyti ir džiaugtis.

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

do gandas kad Mirtos “ubagų” 
choras su pagalba kokio ten ne-

•J. Žebrys ir 
kurie kalbėjo

SUSIRINKIMAI 
Draugijų kas mėnuo atsi- 

buna sekančiai
Pirmą nedėldienį, nuo 2 po pietą 

Dr. V. Kudirkos Draugystės
Flynn-Froelk Salėj 

5309-11 Superior Ave.

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

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

Antrą nedėldienį, 2 vai. po pietą 
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

Trečią nedėldienį, 2 vai. jjo pietą 
T. M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House
1420 E. 31 Street

ANT RENDOS 6 kambarių namas, 
tinka daktarui ar kit. bizniui. Du 

kambariai ofisui, 4 gyvenimui, kam
pas Superior avė. ir Russell Rr. 2-ro 
augšto. Klauskit 6820 Superior av.

ANT RENDOS 6 kamb. stuba, sn 
elektros šviesa, maudyne. Randa

si 1121 Addison rd. Renda $25 mė
nesiui. Klauskit A. Kranausko, Bi
rutės duonkepykloj, 4608 Superior av.

Užsisakykit Kalėdoms 
“VANAGĄ”

12 knygučių vienoj knygoj, t. y. 
paskirų numerių sudėtas į daiktų 
kompletas. Kadangi “Vanage” tal
pinamos žinios niekados nepasensta 
užtai jis visada bus geras.

Žiemos laike nusipirkę knygą "Va
nagas” turėsit smagių pasiskaitymų. 
“Vanage’’ rasit kaip jisai kapoja kas 
bloga, o išaukština kas gera.

'•‘Vanagas” sako teisybę nežiūrėda
mas ar kam tinka ar ne, užtai jis 
visų mylimas. Tat ir jus užsisaky
kit sau arba kam nors padovanokit 
kaipo Kalėdų dovaną.

Užsisakykit tuoj, nes nedaug jų tu
rim. Kaina popieros viršeliais $2. 
Audeklo viršeliais $2.50. Agentams 
duodame gerą nuošimtį. Pinigus ar 
money orderius siųskit (52)

S. RODAVIČIA
130 Wooster Ave. Akron, Ohio.
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Streiklaužį 
narna iš kiti

A. Paužas, o kiti 
visi smerkė Liuo- 
Uždarius diskusi- 

balsavimo; nubal-
gramatno Bimbalo nori susitai- sybes_ Chorą, 
kyti su Liuosybės Choru, ir va- l“-> --- 
kare 24 d. lapkričio įvyko abie-1 saY°. . , Y1S1 Liuosybės^ Choro 
jų chorų susirinkimas. aimnirikai turi eiti prie Mir-

Mirtos “ubagai” (savo tokiais d?3 Choro. Bet Liuosybiečiai .at- 
balseliais) bėgiojo po stubas ir Pjsakė su tokia diduma skaity- 
ragino visus savus eiti kad su- P3’ oei V1°nas narys neatsi
darius didumą savo .pusėj. Liuo- JraUj na.° .Liuosybės Choro, 
sybės Choro nariai greitai su-1. ^ar s^Prl®u susiorganizavo 
prato kokios “taikos” nori Bim-1 ir varo savo darbą pirmyn, 
balai ir Mirtos “ubagai”. j Liuosybės Choras skaitosi su

Vakare, 7 vai., .prisirinko pil-1 Clevelando Lietuvių visuomene, 
na Jates salė, diduma Liuosybės Į ° ne su gauja intrigų; šis cho- 
Choro priešų. P 
žmonių. _ _________ _, . ...-----
Liuosybės Choro narių išgirsti ,aišku visiems, 
kokios taikos “ubagai” nori.

Atidarius susirinkimą, per
statyta Bimbalas paaiškinti to 
susirinkimo tikslą. Jis pradėjo 
aiškinti kad Clevelande negali 
gyvuoti du chorai, tat šis susi
rinkimas turi galę išnešti nuo
sprendį jog mažesnis choras, t. 
y. Liuosybės Choras, turi būti 
sugriautas. Toliau, sa'ko, jeigu 
mažuma nepasiduos didumai 'bu
site pasmerkti visuomenės aky
se, prikalsime mes jus prie gė
dos kryžiaus.

Tokiu saivo pamokslu Bimba

kyti su Liuosybės Choru, ir va- jas, ėjo prie

Dr. V. Kudirkos Dr-stė rinko 
gruodžio 4 d. savo valdybą se
kantiems metams. Pateko: pir
mininku A. Praškevičius; jo pa
dėjėju — K. Petraitis; finansų 
rašt. —- V. K. Jurgilaš; proto
kolų rast. — J, Ruškys; iždinin
ku — P. Akšys,

Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių alleys
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

___. Buvo ir rimtų ras tarnaus ne partijoms bet 
Taipgi atėjo keletas, dailos mylėtojams. Kad butų 

, noriu pasakyti 
Iteisybės žodelį: Liuosybės Cho- 
;ras yra ir bus bepartivis. Jei

Narys.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos susi
rinkimas atsibus nedėlioj, gruodžio 
11 d., nuo 2 vai. po pietų, Goodrich 
name, viršuje. Visi nariai ateikit. 
Po susirinkimo bus diskusijos ir pra
kalbos.

, t CUO J JL c* IL kJ UO pcil V* V 10• V |

'viena ar kita partija norės pa
daryti jį savo įrankiu, geriaus 
mes likviduosime, bet nepasi
duosime į partijos rankas.

šioj gadynėj nerasime nei vie
no protaujančio žmogaus 'kuris' 
nebūtų partivis, kad ne už vie
ną tai už kitą partiją kovoja, i 
Nors mes partiviški visi, betgi 
galime turėti vieną dailės drau- džio 12 d., nuo 8 vai. 
giją bepartivę. Taigi kam ru- žanga visai dykai, 
pi dailė remkite Liuosybės Cho- Koncertai tenai pat atsibus kas ari- 

prisirašykite prie jo, visiems Įtras panedėlis menesio begyj žiemos.

GRAŽUS KONCERTAS DYKAI
American Steel and Wire Compa

ny darbininką orkestras, kvartetas, 
solistai ir juokdariai duos gražų kon
certą St. Clair Library, St. Clair av. 
ir E. 55th st., panedelio vakare, gruo- 

Koncertan in-

Mes Pagelbstim Žmonėm Gaut 
Daugiausia iš Natūraliu Gazo
VtSAS ŠTABAS naminių reikalų ekspertų visados stovi 
gatavi musų Patarnavimo Departmente paaiškinti ir iš
rodyt! geriausius budus naudojimui naturalio gazo nami
niuose reikaluose.

ŠIS PATARNAVIMAS yra visiškai dovanai ir kiekvie
nas gazo naudotojas ne tiktai bus maloniai sutiktas atsi
lankę?. bet mes dar ir paraginame juos pasinaudoti šia 
proga kokią mes galime jums suteikti.

GERIAUSIAS būdas naudoti naturalį gazą virtuvėje yra 
taip kad butų vėsiausia ir švariausia virtuvė ir kad šio 
labai naudingo kuro sunaudojimas butų kuomažiasias 
ir ekonomiškiausias.

The East Ohio Gas Co.

Vertė Mes Esam Tikri Negali
Būti Sulyginta

Rinkinys Kokio Niekados
Nebuvo

Puikios Naujos
Suknios

Chiffon Tafeta, Chiffon Velveto, Satino 
Viršum Canton, Canton Crepes,_ Charmeu- 
se. Failles, Mezginių ir Charmeuse Sudėti

nės, Poiret Twill, Tricotino ,ir Naujo 
Taffeta Audinių.

HpAME rinkinyje randasi šokiams suknių, svečiams, iš- 
goms ir šiaip viešumoj dėvėjimui. Apsiulėtos kailiu

kais, karoliais, mezginių bryliais ir kitokiais. Begalinė 
daugybe įvairių madų ir visose mėgiamose spalvose, su 
daug mėlynų, juodų ir rudų spalvų. Tokia suknia bus 
tinkam iasuia dovana Kalėdoms. Miėros nuo 16 iki 54, 
moterims ir merginos, taipgi yra daugybė didesnio sudė
jimo moterims. ,

BAILEY’S—TREČIOS GRINDYS

Kansas Cit 
darbininkų s 

‘ iia riaušių ir 
žmogus buvę 
streiklaužių 
kuojančiųjų

Kansas va 
streikas tęsi; 
naudojama i 
prieš policiją

Teismas vė 
riu vadę Hor 
laužymą tos 
lio įstatymo.

Darbininkų 
Illinois ang 

minkąs nepi 
unijos prezid 
sišaukia į ta 
kasius pasilik 
Kansas valsti

New York 
reikalavimai 
niu ir to pas 
uis sukriitim:

Pittsburge, 
elektrišką Jd 
atidarė kitas 
ves pilnai. I 
kę nedirbp ilg 
paimti atgal.

Prancūzijoj 
darbininkų ku 
Ha pašalpą, 
pavasari buvo 
valdžios šėlpit

Anglijos ta 
ilgos numažii 
Irina pastari 
tinta, bet ji c 
įė kad kas gi 
iužrubežius, 
Irinas žemini 
darbininkams

šiaurvakarit 
Cinkams ruc 
ii algas nuo i 
&). Pirm įve 
Pariję nutarir 
tata apsvar 
darbo tarybai.

Wilkes Ban 
dreiką aštuon 

kasyklų de 
W žmonių.


