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Brazilija Pripažino
Lietuvą

REZIGNAVO. MINISTERIS DR. PURYCKIS. 
MIRĖ GARSI RAŠYTOJA ŽEMAITE.

IŠ LIETUVOS
(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone)

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DIDŽIAUSIA PIETŲ 
AMERIKOS RESPU
BLIKA PRIPAŽINO 

LIETUVĄ
Ohio valstijos svarbiausiose (Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) 
Huclriina moroifa anvfli-tp TIP— __—^^M^V**”*^**industrijos pereitą savaitę ne-1 

pasirodė daug pagerėjimo žy
mių.

Iš Youngstowno plieno ir ge
ležies darbų ateina žinios apie | 
apsilpimą ir žymes apmažėjimoj

Washington, gruod. 10. 
Šitos pranešimu, Brazili- 
a pripažino Lietuvę de

-■ ■. - . , (Brazilija yra didžiausia Pie- veikimo, kolei naujų užsakymų tų Amerikoa valstybė. Sekan- 
nesiranda. .... čiame num. bus plačiai apie ją

East Liverpooho puodminkys- ra§ įį _  Red.)
tės industrija laukia pirkėjų se
kantį mėnesį. Produkcija kokia 
buvo neapmažėjo.

Akrone Goodyear gurno dar- r 
bų kompanija pašaukė atgal į 
700 darbininkų.

Kitos gurno (dirbtuvės 'pla-114 d. — Peruvijos kariumenė 
nuoja irgi padidint išdarbį; .perėjo čili valstybės rubežiu, 

Jokio pagerėjimo nesimato lsulyg pranešimo iS Bdivijos.
anglies industrijoje, o gęlzkęhai i J ° _
praneša apie veikimo apslugimą

Peru Paskelbė Čili Res
publikai Karę 

Buertb^Aires, Argentina, gr.

ir mažesnį judėjimą negu buvo Emma Goldman Nori 
nirmaRTW^se savaitėse. I e

Gryzti Amerikon

Dr. Puryckis Rezignavo Į
Washington, gruodžio 10 d. 

Šiandien gavome nuo Klimo 
sekamą kablegramą: *

“šiandien Puryckis rezig
navo. Kabinetas rezignaci
ją priėmė.”
Dr. J.

Užsienio 
tą, yra 
partijos 
Lietuvos

AIRIAI SU ANGLIJA 
PASIRAŠĖ

Londonas. — Britiška valdžia 
pradėjo ruoštis panaikinti vi
sas savo valdymo; įstaigas nau
jai sutvertoje Airių Laisvoje 
Valstybėje ir imasį įrengimo 
naujos valdžios. .Anglijos mi- 
litarės valdžios įstaiga Dubline 
uždaroma.

Po pasirašymo ant išlygų ka
ralius išleido amnestiją visiems 
Airių politiškiems kaliniams ir 
paliuosavo juos. Anglijos ka
lėjimuose ir nelaisvės stotyse 
yra apie 5,000 Airių kovotojų.

Visi dabartiniai Anglijos val
dininkai Airijoje bus atšaukti 

Į ir Airiai rinksis savo žmones.
Vienok šitas Airijos paliuo- 

savimas nėra visiškas: ant kiek 
ji bus laisva savo namie, ji bus

Puryckis dabar užėmė suriš'ta įsu Anglija ir skaitysis 
Reikalų Ministerio vie- Anglįjos kolonija, 
■krikščionių-demokratų I 
narys. Pirmiau buvo | 
atstovu Vokietijoj.

pirmesnėse savaitėse. i
Toledo, O., Willys-Overland

automobih^ dirbtuvėj.padidinai Ryga. _ Emma Goldman, žy
dė iš Vilniaus, 1919 m. gruodžio 
mėn. deportuota Rusijon kaipo 
pavojinga šiai šaliai anarchiste, 
apleido Maskvą ir atvyko Rygon 
stengtis rasti būdą, pargryžti į 

muštynių su ’polįįija.* 'Sfarei- Suv. Valstijas^ Jos < anarsnis*. 
keriai ir simpatizatoriai susior- tiškos mintis nelabai rišasi su 
ganizavę pastatė savo pirmose komunistiškomis, už tai sovietų 
eilėse moteris ir vaikus, paskui valdininlcai neapsun'kino jos iš
šukavo į policistus vadindami .. . T. EAjuos kazokais ir ragino eiti ar. važiavimu. Ji yra apie 50 
tyn pasirodyti ką jie gali. p0-Įamžiaus.
licijai buvo sunku prie streike- Jai sugryžti į šią šalį bus 
rių ir jų-vadų prisisiekti. neno- Įima jeigu prezidentas ddvanos 
lint grūstis per moteris ir vai- jos kaitę jr panaikins teismo 
kus. Motens naudojo raudo- V ...nuosius pipirus ir barstė poli-1 nuosprend» pnes 
cistams į akis.

.Streiklaužių vagonais atgabe
nama iš kitur.

savo darbininkų skaičių iki 12 
tūkstančių. Ta kompanija tu
ri daug darbo.

Chicagos mėsinyčių darbinin
kų streikui prasidėjus, iš pirmos 
dienos jau atsibuvo riaušių ir

Mirė Žemaitė
WashingTom'^uodzio 10 d.

— Eltos pranešimu, gruodžio | 
7 d. Mariampolėj pasimirė | 
garsi Lietuvių rašytoja, že
maitė/ Laidotuvės gruodžio 
10 d. (Žiur. p. 3.)
Kaip žiniose ant pirmo pusi, 

iš Eltos pranešimo matome, šio
se dienose pasimirė garsi Lie
tuvių rašytoja, Julija Žimah- 
tienė-žemaįtė.

Airiai gauna viską už ką jie 
I kariavo, išskyrus visiškos tau
tinės nepriklausomybės, 
rinė Airijos 
galės ineiti 
ne, kaip jai

šiau- 
provincija, Ulster, 

j visą Airiją arba 
patiks.

— Airijos respub-

Ui.

ga-

Dublinas.
rikos prezidentas De Valera iš- 
sykio pasiskelbė nesutinkąs ant 

| tokios sutarties kur neduodama 
Airijai visiška laisvė. B,et pa
sirašęs ant sutarties delegacijos 
pirmininkas Griffith turi pasi
tikėjimo kad Airijos parliamen- 
tas perviršins De Valęros prie- 
šininkavimą ir priims sutartį 
kaip ji padaryta.

ant į De Valera buvo išleidęs atsi- 
Įšaukimą į visos Airijos žmones 

. _____ „__ T o______ 7 d. priešintis tokiai sutarčiai. Pas-
— Yra davinių manyti kad pa-1 kutinės ...žinios skalbia jog De 

šikėsinimas nužudyti Galvanau
ską; Lietuvos- Finansų, Preky
bos ir Pramonės Minister), bu
vo sukurstytas P. O. W. (Len
kų karinė organizacija).

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Keturių Valstybių Sutartis į’ 
Washington. — Anglų-Japo- 

nu sąjunga tapo panaikinta ir 
tų valstybių atstovai konferen
cijoje priėmė to vietoj naują 
keturių valstybių sutartį užlai
kymui ramumo Pacifike, toje 
sutartyje bus Anglija, Japoni
ja, Suv. Valstijos ir Francuzija.

žinoma, sutartis dar nėra už
baigta, nes turės priimti ją Su-1 
vienytų Valstijų Senatas. Su
tartis yra 10 metų laiko, po to 
galės kuri norės valstybė iš jos 
pasiliuosuoti.

* * *
Senatoriai pasirengę kovoti
Suv. Valstijų senatoriai pa

sirengę kovoti neprileidimui šios 
šalies įstoti į “keturių valsty
bių sąjungą”. Senatorius Reed, 
vadovavęs kovoje prieš Wilso- 
no Tautų Sąjungą ir padėjęs 
neprileisti šios šalies 
dabar skelbia stojąs 
prieš Hardingo lygą, 
"niekas kitas kaip 
pakrūmių lyga”, sako jis.

Senatorius Borah taipgi sto
vi priešininkų eilėje.

Priėmimui kokių nors sutar
čių reikalinga dviejų trečdalių 
balsų.

Tuo tarpu naujoji adminis
tracija stengiasi intikrinti se
natui kad ta keturių valstybių 
sutartis nėra tai “sąjunga”.

PASKOLOS REIKALUOSE
Tulės Stotas vėl Savo Kvotas Užbaigė

* Dauguma Kolonijų dirba išsi- 
juosusios paskolos darbą. Sten
giamasi kiekvieną progą išnau
doti Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų pardavinėjimui. Pirmes- 
niame pranešime buvo nurody
ta jog jau aštuonios kolonijos 
savo kvotą užbaigė, bet štai ir 
vėl trįs kolonijos savo užsibrėž
tą skaitlinę padarė, būtent:

prie jos, 
kovon ir 
Tai yra 

Aziatiška

Northampton, Mass. $650 
Manchester, N. H. 
Minersville, Pa. 
Pastaroji kvotą 

net ant $250.
Šios kolonijos nors ir užbaigė 

savo kvotas bet, kaip matoma, | 
dirba ir toliau; kitos yra pasi- 
ryžusios savo kvotas padvigu
binti, kaip tar:

Amsterdam, N. Y., 
Grand ĮRapids, Mich., 
St. Louis, Mo., ir kitos.

$1,000
$1,250 

perviršino

mą, sudedant paveikslus stočių 
ir šiaip paskolos darbuotojų, ir 
sąrašą bonus pirkusių. Beveik 
neabejojama jog šis sumanymas 
■bus jvykdiritas, o jo svarba .be 
abejo kiekvienam yra aiški. 
Todėl labai svarbu kad visos 
stotįs savo kvotas užbaigtų, jau 
nekalbant kad jos turėtų 'bent 
pasirodyti jog dėjo visas gali
mas pastangas ir nors prie sun
kių aplinkybių vienok padarė 
daugiausia kiek buvo galima. To 
tikimasi nuo virš paminėtų ko
lonijų. Toksai albumas bus am
žinu paminklu Amerikos Lietu
vių kolonijų darbuotės, todėl 
kiekviena kolonija .privalo pa
sirūpinti kad galėtų 
pasirodyti.

tinkamai

Domei.
apsunkina

Stočių Darbuotojų
Patirta jog labai 

bonus užrašinėti kuomet reika-

DręJ Ra«ūkėainimn 
Galy^tjjaijsko 

WasKmgton, gruodžio

Valera užleido parliamento va
dovystę Griffith’ui.

Sovietai Rengiasi prie 
Kongreso

Maskva. — Visa Rusų domė 
nukreipta į sovietų kongresą at- 

’. Dele- 
streiklaužių namai tapo strei-lgatai jau pribuna ir komisarai 
kuojančiųjų apdaužyti. - įrengia savo raportus. Partijų 

Kansas valstijos angliakasių'mašinos dirba irgi apsprendi- 
streikas tęsiasi, čia irgi pa-1 mui ar valdžia gali |ir toliau 
naudojama moterįs ir vaikai | krypti dešinėn. Yra gandų apie 
prieš policiją. ‘ I baisius skirtumus tarp politiš-

Teismas vėl pašaukė streike- ku vad Leninas pasirengęs 
nu vadą Howat tardymams uz . . \ . ......
laužymą tos valstijos industria- Vlsomis keturiomis laikytis sa
lio įstatymo. vo naujos ekonominės tvarkos

Darbininkų kova sunki. 1 ir kovoti su priešininkais.
Illinois angliakasių unijos vir- Rygą .pasiekia žinios jog iš 

$inljįkas( nepaldau8ęs tyriausio fo kongreso gali iškilti nutar
imai šaukti steigiamąjį Rusijos 
seimą ir padaryti galą komu
nistų diktatūrai.

Jeigu žmonėms bus leista lai
svai nusibalsuoti ko jie nori tai 
ištikro -neliktų Rusijoj bolševiz
mo;

Kansas City, Kas., mėsinyčių I 
darbininkų streike irgi atsibu- i 
na riaušių ir muštynių. Vienas 
žmogus buvo peršautas; penki sibusintį gruodžio 20 d.

at- 
ko- 
do- 
pa- 
ka-

Gaujų Riaušes ir Pieši
mai Vienoje

Viena. — Austrijos sostinėje 
atsibuvo didelių riaušių, užpul
dinėta krautuvės, viešbučiai; 
nukentėjo dikčiai ir tenai buvę 
Amerikonai. Plėšimus darė bū
riai žemos klesos kriminalistų; 
jie atlikinėjo visokius žiauriau
sius darbus.

Londonas. — Britiška* Užru- 
bežio Reikalų Ministerija gavo 
patvirtinimą jog Japonija ga
lutinai sutiko ant 5-5-3 kariškų 
laivų skaičiaus. Japonija, Bri
tanija ir Amerika sutiko ne
statyti naujų tvirtovių ant sa
lų Pacifike. Bet Suv. Valsti
jos sako negriaus dabar esan
čių ant salų fortų.

Sutiko Palaukti Vokieti
jos Mokesnių

Paryžius. — Santarvės 
lyginimų karės nuostolių 
misija autorizavo bilijono 
larių paskolą Vokietijai, 
gelbėjimui jai atsimokėti 
rėš mokestis.

Londonas. — Francuzija iri 
Anglija sutiko leisti Vokietijai 
tris metus laiko atsipeikėti ir 
nereikalauti dabar karės atly
ginimo mokesčių, kadangi. Vo
kietija neturi iš ko mokėti.

Iš Berlino ateina žinios kad 
rezignavo Francuzijos ambasa
dorius Vokietijai, Lourent, de-. 
lei to kad dauguma Francuzų 
vaidininkų pradėjo pritarti pa
laukiami Vokiečių mokesčių.

Žemės Drebėjimai
Tokio. — Didelis žemės dre

bėjimas sukratė Japonijos sos
tinę Tokio. Daug blėdies pa
daryta krautuvėse ir namuose, 
svarbiausia^ sutraukyta vandens 
rynos.

unijos prezidento įsakymo; at
sišaukia į tos valstijos anglia-1 
kasius pasilikti su juo ir šelpti 
Kansas valstijos ■streikerius.

New Yorke pradėjo didėti 
reikalavimai spausdintų audi
nių ir to pasekmėje bus dides
nis , sukrutimas audinyčių.

Pittsburge, Pa., Westinghouse 
elektriškų dalykų kompanija 
atidarė kitas savo dvi dirbtu
ves pilnai. Daug jos darbinin
kų nedirbu ilgą laiką, dabar bus 
paimti atgal.

Francuzijoj dabar yra 12,500 
darbininkų kuriems valdžia tei
kia pašalpą. Kovo mėn. šįmet 
pavasarį buvo net 110,000 tokių 
valdžios šelpiamų bedarbių.

Anglijos kasyklų darbininkų 
algos numažinta. Nors anglies 
kaina pastaruoju laikii apma- 
žinta, bet ji dar buvo pęrdide- 
lė kad kas galėtų pirkti ’ anglų

Airijos ir 
žmonės yra skirtingi. 
Anglų yra karingi. Ai- 
yra karingi. Keturias- 
milijonų Anglų negalė-

Guatemalos Prezidentas 
Numestas

Centralinės Amerikos respu
blikos prezidentas Herrera ta
po numestas. Jis tą vietą laikė 
nuo balandžio, 1920 m. Pirma 
to buvo revoliucija ir numes
ta prezidentas Cabrera, despo
tiškas diktatorius, valdęs per 
22 metu. Tenai tankiai atsibu- 
na revoliucijos. Pora mėnesių 
atgal trįs kaimynės valstybės— 
.Guatemala, Honduras ir Salva
dor —• susivienijo ir buvo ma
nyta kad tas nors kiek dalykus 
apramins ir sulaikys, ar bent 
apretins revoliucijas.

Italijoje, Bolsena ežero apie- 
linkėje atsibuvo žemės.drebėji
mai; žemė daugelyje vietų per
plyšo, kaimų gyventojai išėjo į 
laukus.

Meksikoj pradėjo veikti di
dysis vulkanas Popocatepetl, iš
siverždamas dideliu smarkumu. 
Durnai ir pelenai išmetama po 
2,500 pėdų augščio virš kalno. 
Aplinkinių kaimų gyventojams 
paduota persergėjimai gelbėtis 
nuo pavojaus, nes oriaivininkai 
nulėkę matė iš kalno tekant la
vą; vienok sužinota kad tų kai
mų gyventojai jau seniau pavo
jų pajuto ir keletas savaičių 
kaip savo

Japonų-Chinų taikymąsi 1 
Washington. — Padaryta žy- : 

maus progreso tarp Chinijos ir ’ 
Japonijos delegatų šantungo 
klausime. Chinai reikalauja vi- ; 
siškos kontrolės ant Vokiečių 
nutiesto šantunge gelžkelio ir 
sako pati Chinija gali gelžkelį 
užžiurėti be kitų pagalbos. Ja
ponams paaiškinta jog Chinija 
už tai šiek-tiek jiems atlygins. 
Japonai savinasi tą gelžkelį pa
sekmėje Versalio sutarties nu
tarimo, nors gelžkelis guli gry
nai Chinų žemėje.

Japonų delegatai taipgi pra
nešė savo valdžios sutikimą už
daryti Chinijoj veikiančius sa
vo pačtus nuo sausio 1, 1923 m.

Japonams dikčiai spiriantis 
prie šantungo, visoj Chinijoj 
atsibuvo protestai ir Amerikoj 
esančių Chinų studentų reika
lavimai savo delegacijos nenu-

■ sileisti. To pasekmėje rezigna-
■ vo keletas Chinijos atstovų.

gyvenimus apleido.

savaitę Atlantiko pa- 
prie Kanados siautė

j užrubežius, taigi dar daugiau 
kainas žeminant numažinta ir 
darbininkams algos.

šiaurvakariniu gelžkelių dar
bininkams ruošiamasi numažin
ti algas nuo 10 iki 30 nuošim
čių. Pirm įvedimo galėn, kom
panijų nutarimas turi būti pa
vesta apsvarstymui . gelžkelių 

• darbo tarybai.
Wilkes Barre, Pa. — Išėjo į 

streiką aštuonių Lehigh Valley 
Co. kasyklų darbininkai — apie 
5,000 žmonių.

Indija Reikalauja Teisių
Anglija negali užginti teisių 

Indijai, sako Indijos kovotojai 
už savo liuosybę, po to kaip An
glija suteikė laisvę Airijai.

Bet Anglija gali ir turbut už
gins Indijai teises.
Indijos 
Diduma 
riai visi 
dešimts
jo nuramint keturių milijonų 
Airių. Vienok saujelė Anglų 
išlaikė po savo valdžia tris šim
tus milijonų Indų.

Indijoj smarkiai boikotuoja
ma atsilankęs Anglijos kunigai
kštis; patriotai jį boikotuoja ir 
ragina žmones nedalyvauti su
tikime kur tik jis atsilanko.

Calcutta mieste daug agita
torių areštuota.

Fordas planuoja statyti savo 
dirbtuvę Vokietijoj darymui au
tomobilių rytinei Europai.

Amerikos Kareivių Buvę 
Pakarta

Washington. — Senato komi- 
tas tardo karinę Suv. Valstijų 
avldy.bą ir nekuriuos viršinin
kus už žudymą, korimą ir ki
taip atėmimą gyvasčių neku- 
riems Francuzijoj buvusiems 
kareiviams. Atėjo skundų jog 
kareiviai buvo pakariami arba 
sušaudomi be jokio teismo. Tar
dymuose prirodyta pakorimas 
vienuolikos vyrų, bet jie buvę 
teisiami ir atrasti kaltais tai 
užmušė j ystėse, tai užpuolimuo
se ant moterų.

Susitaikė del Yap salos
Konferencija atsiekė vieno 

tikslo — išrišo ilgai ginčijamą 
tarp Japonijos ir Amerikos ne
sutarimą del Yap salos. Japo
nija turi mandatą ant tos salos, 
bet Suv. Valstijos turės visas 
teises tiesti per ją ir iki jos sa
vo jūrines telegrafų linijas.

Pereitą 
kraštyje 
baisios audros, sugadinta laivai 
ir žuvo apie 20 žmonių. Daug 
padaryta nuostolių pakraščių 
gyventojams.

OC. 1/OUlS', 1T1U.,' 11 Hitus. uviiuo

Kaip patirta, yra užbaigusių laujama priaugusius nuošimčius 
ir daugiau savo kvotas, bet ka- damokėti. 
dangi pinigų Mįsijon dar nepri-Į- . .
siuntė, todėl skaitliun baigusių 
jos neineina. Ypatingai Chica
gos stotįs yra raginamos surin
ktus pinigus tuojau išsiųsti. Iš 
Chicagiečių tarpo tik Town of 
Lake, Brighton Park, Rosedand 
ir 18th—Union Ave. (Andriulio nas likosi nupirktas ir taipgi 
ir . Dangio) stotįs pinigus pri
siuntė. Nuo kitų Chicagos sto
čių dar nieko negirdėti.

Nors visos kdonijos buvo 
kviestos dalyvauti Laisvės 
skolos vajaus užbaigime, 
kaž kodėl kai kurios labai 
atsiliko, ypač: Shenandoah, Pa.; 
Nib'^ara Falls, N. Y.; Eližab’ėth, 
N. J.; Waterbury, Conn.; Gard
ner, Mass.; Chester, Pa.; Hazle
ton, Pa.; New Philadelphia, Pa.; 
Shamokin, Pa.; Homestead, Pa.; 
Youngstown, O.; Indiana Har
bor, Ind.; Melrose Park, Ill.; 
Rockford, Ill.; Racine, Wis.; 
Waukegan, Ill.; So. Omaha, Ne
braska; Los Angeles, Calif.; 
Sioux City, la., o ypatingai Bal
timore, Md. Taigi vietiniai ar-, 
ba apielinkės darbuotojai pra
šoma subrusti ir pajudinti tas 
kolonijas. Jau jeigu jos nepa- 
jiegia savo dalį padaryti, tai ne
abejojama j'og veiklesnės kolo
nijos sutiks joms pagelbėti, bet 
reikia tikėtis kad jos mažes
nėms nepasiduos ir nors vajui 
besibaigiant savo kvotą subrus 
padaryti. Prašoma toliaus ne- 
lukuriuojant imtis už darbo ir 
kuoveikiausia Misijai pranešti 
kiek kuri iš viršminėtų jau tu
ri padariusi, nes kitame prane
šime bus skelbiama kiek kuri Į mokslininkas, sako jog neužįl- 
pasidarbavo.

Šio mėnesio pradžioje įvyku- 
■ šioje darbuotojų konferencijoje 
• Neu Yorke, regis Chicagiečiai 

padavė sumanymą išleisti gra
žų Paskolos Darbuotojų Albu-

i-1 uaiuvA.cn. Todėl norint darbuo- 
i- tojams palengvinti, šiuomi pra

nešama jog priaugusių nuošim
čių nuo šio laiko nereikia rei
kalauti. Vieton 
siant -boną ant 
pono užpakalio 
mėnesį ir dieną

to, pirm inteik- 
1922 metų ku- 
reikia parašyti 
kuomet tas bo-

pa- 
Pa- 
bet 
toli

ant kupono užpakalio tegul pa
sirašo stoties pirmininkas arba 
iždininkas, šis užrašas yra 
svarbu, nes kuomet metams su
kakus nuošimčiai Ibus išmoka^ 
mi to bono savininkui nuošim- 

bųs mokami rokuojąnt nuo 
o_ ios. •Ų'/s/

Lietuvos ‘Finansų Misija, 
Seventh Ave., New York.

čiai

370

Nepasekmė su sumbarinais. 
Laike bandymų naujų submari- 
nų Suv. Valstijų jurininkai tu
ri daug nelaimių. Pereitą sa
vaitę Bridgeporte, Conn., pabu- 
davotas submarinas, didžiausias 
iš visų, galįs plaukti be susto
jimo kurui 10,000 mylių, išplau
kęs į vandenį ir bandęs pasiner
ti, su 48 kareiviais nusmigo ga
lu į dugną, 60 pėdų gilumoje, 
ir tik ta laimė 
buvo ilgesnis 
kyšojo lauke, 
vimo skylę, po
go, vyrams pasisekė iš subma- 
rino išlysti kada juos užtiko ki
tas pro šalį plaukęs laivas. Vi
duje 
rėjas 
zo ir

kad. submarinas 
ir vienas galas 
Per torpedų šo- 
12 valandų yar-

dasigavęs vanduo į bata- 
užleido jiems chlorino ga- 
vos neužtroškino.

Darys auksą. Edison, garsus

go bus galima auksą padaryti 
iš paprasto (metalo. Vokiečiai 
jau išrado būdą daryti deiman
tą. Bet taip esant auksas ir 
deimantas atpigs kaip bolševi
kų rubliai.

Su v. Valstijų delegacija kon
ferencijoj pasiūlė visišką panai
kinimą naudojimo nuodijančių 
gazų karėse.

Detroit, Mich. — Bandant už
kurti pečių su pagalba kerosino, 
kilus eksplozijai ir užsidegus' 

Į namui gaisre žuvo 8 ypatos ant 
ūkės netoli šio miesto.

Seattle, Wash. — Nuo dide
lių lietų Washington valstijoje 
upės apsėmė, keletą miestelių; 
juose žuvo apie 15 žmonių.

Kalinys nužudė žmogžudį. Iš 
Saline pavieto, Arkansas valsti
joj, pabėgo garsus žmogžūdis, 
nugalėjęs kalėjimo užžiurėtojus 
ir paliuosavęs kitus kalinius ei
ti kur kam patinka. Vienas iš 
kalinių, išėjęs sykiu su tuo “iš
vaduotoju”, kalnuose prisitai
kęs jį iš .užpakalio nušovė, tuo- 
mi pasitarnaudamas valdžiai, gi 
pats paskui vėl pasidavė.

Meksikoj viena moteris pa
gimdė aštuonis kūdikius vienu 
sykiu. Bet visi jie bvo negyvi.

| PINIGŲ KURSAS 
Gruodžio 14 d- 

100 markių-auksinų 
100 Lenkų markių

56c
l 4c

SEKANTIS 
KALĖDINIS “DIRVOS” 

NUMERIS 
IŠEIS

PADIDINTAS
Taipgi neužmirškit jog Gruodžio 31 
diena yra paskutine gavimui “Dirvos” 
dovanų. Apie dovanas gerai žinot, 
neržiurekit pereitus numerius. Nie
kados daugiau tokių dovanų negalėsi
te gauti. Knygos bus duodama vi
siems atnaujinantiems prenumeratas; 
ar pasibaigusias ar dar ne. Taipgi už
sirašantiems naujai arba užrašantiems 
“Dirvą” savo giminėms į Lietuvą.

Pasiskubinkit kolei dar nevėlu.

uaiuvA.cn


DIRVA

susirinkimą “Aušrelės” kamba- riai mažai apvertina kuopos pir- ją bažnyčią, 
ryj, 83 Green st., kur dalyvavo uj ■
geras skaičius narių. Visų pir
miausia tapo išklausyta prane
šimai iš A. L. T. Sandaros Sei
mo, atsibuvusio So. Bostone. 
Dalyvavo Seime šie delegatai: 
V. M. Čekanauskas, A. J. Go- 
tautas, A. Kriaučiulis. Jie da
rė pranešimus iš atsibuvusio 
Seimo. Taipgi buvo nutarta 
parengti po Kalėdų agitativiš- 
kas prakalbas ir teatrą; taipgi, 
jeigu bus galima, surengti pa
skaitas.

Kadangi Seime dalyvavę kuo
pos atstovai pranešė jog Wor- 
cesterio Sandariečiai neišpildė 
savo kvotos del “Sandaros” sko
lų panaikinimo, tai šiame susi
rinkime dalyvavę nariai pakė
lė rankas ir sako: “Geriau vė
liau negu niekad!” štai sume- 

k. t. prakalbų, koncertų; ta virš trisdešimts dolarių San- 
uo. .v*,.,“. Žmonės ne- daros spaustuvės mortgičio pa- 

Isilando į jų parengimus, tur- naikinimui. Bet tai dar ne vis- 
,but bijo užsikrėsti ta kamunis-Įkas: bus daugiau. Vietos San- 
I tiška liga. Taigi šie “kamu-1 dariečiai savo kvotą išpildys su 
Inistai” permaino savo kailį, x“ J“"'
! skelbiasi save “Laisviečiais”, 

žmonės vis viena atskiria 
i pelus nuo grudų; veltui jų pa- 

žmones patraukti prie

Iš Lietuvių Gyvenimo |
WORCESTER, MASS.

Iš vietos “Laisviečių” politi
kos. Musų kolonijoj jau nuo 
senai randasi keletas žmonių 
užsirgusių “kamunistų” liga; 
kai kurie jau sveiksta, bet yra 
tokių kurie serga, ir nėra žinios 
ar jie išgis kada, o gal taip jau 
užbaigs savo dienas, šie žmo
nės kaipo Lietuviai paeina iš 
Lietuvos, bet pamėgę save va
dintis ne Lietuviais bet “ku- 
munistais”, iš veikimo matosi 
kad jie jaučiasi nariais Rusijos,

PITTSBURG,- PA.
Vietos Lietuviai galų gale su

silauks Lietuviškų kapinių ku
rios čia taip buvo reikalingos. 
Čia daugiausia Lietuvius laido
ta Lenkų kapinėse; susipykus 
su Lenkais, jie- nepriėmė, buvo 
paskui laidojama, Airių kapuo
se. Dabar vėl laidojama Len
kiškose. Taip kad Lietuvių kū
nai išmėtyti po visokias kapi
nes. Matydama tai, Lietuvių 
Mokslo Draugija sumanė šaukt 
visas draugijas, kaip bažnytines 
taip ir svietiškas, pasirūpini-,nes J*e kalba tik apie Rusijos 
mui įsigyt Lietuviškas kapines, “rojų”. Si komunistų grupelė 
kas ir likosi įkūnyta: suorga- tankiai parengia įvairių pramo- 
nizuota kapinių bendrovė su šė- k. u pianan 
rų kaina po $10. šėrus dau- bet dartas veltui, 
giausia pirko draugijos ir pa-* 
vieniai nariąi; kitos draugijos,' 
kaip tai L. M. D., dovanojo I 
$1,000, A. P. L. A. 7 kuopa — 
conn* ..i,- t> tr—sKeioia^

L bet žm 
_ pplna 

stangos 
savęs.

Pastaruoju Irtku štai ką jie 
suplanuoja: girli reikia dezor
ganizuoti tautininkai (Sanda
riečiai) ir “Aušrelės” Draugi
jos Choras; pirmą bandymą pa
daro ant “Aušrelės” Choro mo
kytojo, J. Dervelio, kuris iki

$200; kada dar truko, P. Volun- 
gevičia paskolino $2,000, ir ka
pai įsigyta gražioj vietoj, šalę 
West Vien Parko ir čekų šv. j 
Juozapo kapų; žemės yra devy
ni akrai, apmokėta $8,000; ga
lutinai kapinės įrengta, užbaig
ta, padaryta kelias, gražus bro
mas ir akmeninis kryžius ver
tės $250. Nedėlioj, sausio 1 d., 
nuo 2 vai. po pietų, atsibus pa
šventinimas arta atiadrymas 
tų kapinių, žmonės iš toliau šiolo vadovavo “Aido” Chorą 
norinti važiuoti pažiūrėti turi Į kuriame radosi tie “diploma- 
amti karą mieste ant Penn av. 
ir 7 st., West Vien Park, ir iš
lipt ant Park avė., iš ten gi į 
10 miliutų galima daeit pėsčia. 
Važiuojant mašinomis reikia 
važiuot Brighton road keliu. 
'Tą pačią dieną, nuo 4 vai. po 
pietų, L. M. D. salėj, 142 Orr 
St., ant Soho, bus prakalbos su 
kitokiais įvairumais. Kalbės 
geriausi vietos kalbėtojai ir dai
nuos Birutės Choras, po vado
vyste J. L. Senulio, taipgi grieš 
Vaikų Orkestrą.

Geistina kad Pittsburgo ir 
apielinkės Lietuviai susirinktų 
kuoskaitlingiausia apvaikščioti 
taip svarbų Lietuviams įsigytą 
dalyką kaip kiįnnės.1 " I

Juozas Virbickas.

mininko, P. A. Dėdyno, pasi- 
aukavimus del labo Susivieni
jimo ir šios kuopos. Gerai per- 
ipatanti jo darbus nariai turė
tų juos apvertinti ir už tai su
teikti jam pritinkantį kreditą.

Reporteris.

. Išpuošimas toks 
puikus kad. vargu rasi Ameri
koj kitą tokią Lietuvišką baž
nyčią. Lawrencietis.

didžiausia 
ūkininkų, 
bet sulyg 
atsižymi."

L. R. Kryžius Šelpia 
Badaujančius Rusus 

(Lietuvos Inf. Biuras, Washingtone) 
Lietuvos Raudonasis Kryžius 

yra išleidęs į Lietuvos visuome- 
. nę atsišaukimą kuriame ragina

ma Liet. R. Kryžiaus skyriai, 
o taip pat ir Amerikos Lietuviai, 

* siųsti aukų badaujantiems Ru
sijoje. Raudonasis Kryžius pri
mena kad bado paliestuose Ru
sijos Pavolgio kraštuose gyve
na nemaža ir Lietuvių. Pavyz
džiu, Saratovo gubernijoje yra 
dar 1863 m. įsikūrę trįs Lie
tuvių kaimai: černaja Padina, 
Litavka ir Talovka, kuriuose 
gyventojų yra apie 1,000 suau
gusių ir apie 2,000 vaikų. Ne

I c GERB. T 
| ^OPRAGILO KAMPELIO^ I
šiiiifiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiiiii»iiiiiiunuaniiiiiiiiii»iiiiiiiiiuiiiiuiiiiinil„...||Į1i

MILLERTON, MICH.
ši kolonija yra 

Amerikoj Lietuvių 
jų čia yra apie 600, 
skaičiaus mažai kuo
Nors jau buvo sutarę katalikai 
statyti sau Lietuvišką bažny
čią kaip spalio mėnesyj, bet ne
žinia iš kokios priežasties susi
laikė ir dar toliau laukia, ar 
geresnių laikų ar ko kito. Kai 
kada surengiama balius ir pasi
daro geras biznelis, bet niekas
nežino kiek pas rengėjus yra 
pinigų ir 'kaip jie laikomi. At
eityje tokius viešiems reikalams senai atvykęs iš tenai Kaunan 
suimtus pinigus turėtų visi gy-| Lietuvis kunigas praneša kad 
ventojai žinot, publikai reikėtų 
paaiškint kiek kada pinigų su
rinkta ir kiek viso yra, tokiu 
budu kiekvienas žinotų. Taip 
esant, darbą galėtų varyt daug 
greičiau ir su didesniu užsiti- 

iimu.
šioj apiefihkėj žemės yra ge- 

**ie[ros, bet yra daugybė ežerų ir 
“imiškų į kuriuos atvažiuoja iš 
"’ miestų žmonės pamedžioti, nes 

J. Rauktytė, kp. yra £]aUgybė paukščių, kurap- 
'^omai'lkŲ, tetervinų, ančių ir kt.; zui- 

I tūkstančiais nušaunama; šį 
... rudenį elniai tik dir tenušanta

. ir meškos tik dviį bet meškos

kai”. Bet iš “Santaikos’’ 
virto naudinga “Dirva” ir 
tuo pasibaigė jų “galybė” 
Clevelande, kaip gerb. caro 
viešpatavimas Rusijoj arba 
kaizerio Vokietijoj. Gerb, 
kaizej^ ir dabar dar tam 
tikromis valandomis pasi
rengia savo senu mundieru, 
su visais kryžiais ir meda
liais, užsimauna žibančius, 

I čebatus, užsikrauna gele
žinę kepurę ir didžiuojasi 

j kad jis dar yra “Ich”' arba 
“Aš”, tai yra Vokietijos im- 
peratorius! Taip ir Cleve- 

I. lando varlamušiai: “Cleve- 
landas musų!” didžiuojasi 

kad. įj- giriasi savo dideliais dar- 
Tėra k ___ ..."___ („„l.rkAc’

NAu; x mu 
sutarti: 
tikta ši 
dovy į 
griežta 
paskira 
pratinu 
kontim 
riša Su 
lija, Ja 
Paeifik

Žymi 
jas, A 
kaip į 1 

“Tai 
tis — t 
turi gi 
ja, Fr; 
Suvien 
smių v

“Chi 
niekad* 
vogti < 
salas Į 
salų g; 
nuo jų 
mas n'

Mes, 
ri, atėi 

, veik vi 
ki už 
susitar 
kitiem: 
Taip t 
dytų s 
zuotos

“Tai 
junga 
sakė T 
visai fi 
atsaky 
gą ką 
vyro i 
jui ap 
yra vi:

Prie 
jungos 
nariai 
del to 
atsake 
tikins 
je-.d 
šalis 
sąjun

Dal 
jei ku 
rių” 
panon 
jos ar 
fike, i 
ti savi 
ti, noi 
ryta ‘ 
tartis”

Šąli] 
ka “tr 
Vokiet 
lų po

i Jau taip sutvarkyta _ ____ _______________
l kas ką turi savo vis nėra lįaig^ nors visos ju ‘galybės’ 
■ užgairedintas ir nori kito. tik kaip gerb. kaizerio

Ponai Lenkai tun gana senas mundieras ir truni- 
savo cMopų, bet lenda prie|įantf batai....

. Lietuvių ir nori musų žmo-l' <<Sk. transit Ioria mun- 
nelius'varginti. Gj i' »

Bolsevfkėliai parengia ga- iį: ’ Sakau, ištiesų, kaip 
na savo prakalbų ir galėtų | kartu žiurėti kad dabar 
jas susiardyti bett lenda ii b; kafeerio imperiją val- 
kitų ir tenai kelia lermus |0 kiti kuriuos kaizeris ka- 
ir sukauja kaip laukimai. lejiman kišdavo.Kaipgrau- 
b ?<a"1™’sv,letS Pradz?os! du ' matyti kad CIevelando 
k.aiP?k Clevelande .randa- varlamušiai prastojo savo 
st Dirva varlamušiai ne- «miestor ir pakampėse ver- 
pahauja jos norėję' ir ją kia.
V1TųPašTrSmbe perstoju lie- L
jasidel “Dirvos” kam" ji ių keįs Įande 1 Bu^ 
neklauso ir nerašo apie jpcs! Pest^’ atSautl ,sav0- 
(teisybė;, prirašo labai: daug f.a,P W
bet ne ta-“hata”) ir-nspa- į®. s^,?s _kele ko^ ant 
tarnauja jiems, nors; yra' Dirvos! :: vieną syk] buvo 
keli kiti laikraščiai kurie su n.udzAu^/‘Dirvoj pą- 
atidavimu jų varlamušiškus I a^ jr pateko jų 
arba “didvyriškus” rastas I stebskapitomn savaitę, pa
talpina ir jiems kaip; vai- but? fedaktonum.. Tai bu- 
kams plikes paglosto; v0 keli nretai atgal. Dziaug- 

Ale mat; tekis, jau papra- ®masK tas;_truko kai burtm- 
tirnas: *as> bet jie vėl kitu sykiu

‘dabar dauguma jų minta duo
na maišyta su šaknimis”. Da
lią tų nelaimingųjų žmonių ne
begalėdami toliau pakęsti «susi- 
krovė savo mantą į vežimus ir 
išvažiavo vakarų link, tikėda
miesi pasiekti Lietuvą. Kiti gi 
pasiliko vietoj ir jų likimas tik
rai baisus'. Lietuvos Raudona
sis Kryžius yra pasirengęs pa
dėti jiems maistu ir sėklomis. 
Bet nupirkimui to yra reikalin
ga pinigų, kuriuos Raudonasis 
Kryžius tikisi sudės gailestin
goji visuomenė.

Aukos priimama Finansų Mi
sijoje, šiuo adresu: Represen
tative of Lithuania, 370 Seventh 
Ave.r New York City.

ateinančių metų pradžia.
šiame susirinkime išrinkta 

nauja kuopos valdyba kitiems 
metams: pirmininkas — VI. M. 
Čekanauskas; vice pirm. — A. 
Kriaučelis; užrašų rast. — K. 
Masaitis; finansų rast. — p-lė 
M. Montviliutė; iždininkas —; 
J. Peleckas; iždo globėjai — A. | 
Bernotas, p-lė 
organizatorius 
tis; maršalka 
korespondentu
Tikimos kad ši valdyba bus ak-[ 
tivesnė, 
tentiški

greii 
kėjii

nes į ją ineina konrpe- skriaudos nedaro,
asmenįs.

Meškučių Vaikas.
tai”, štai vieną gražią dieną 
jie (Aidiečiai) pastato ultima
tumą J. Derveliui kad jeigu šis 
nepaliaus lavinęs “Aušrelės” 
Choro, tai lauk iš Aidiečių! Jie 
manė kad J. D. pasiliks su ne
sveikais, o pames sveiką jauni
mą, Aušreliečius; bet išėjo vi
sai priešingai: Aidiečiai liko- be 
mokytojo. Tai 'bent politikai! 
Taip tik davatkinės bobos gali 
sugalvoti, bet negeriau, sugal
vojo musų “kamunistai” dikta
toriai. Sveikai manantis žmo
gus gali suprasti kad J. Dirve- 
lis “Aušrelės” Chorą mokina ne 
del to kad jis simpatizuotų- vie
nam ar kitam chorui, bet kad 
jis gauna už savo- darbą apmoU 
keti, o -kad Aidiečiai taip- bru- 
tališkai užsipuolė ant jo, tai jis 
turėjo nuo jų pasitraukti. Tai
gi jau pirmas jų diplomatiškas 
žingsnis nuklimpo, lauksime kas 
bus daugiau.

Na, gi jeigu Sandariečiai už- 
atakuos juos tai jau bus pasku
tinis jų “džiump”, tada jau tik
rai pasijus beviltėj klampynėj. 
Man yra žinomi Sandariečiu ly
deriai, jie smarkus vyrai, o už 
jų pečių stovi galinga rėmėjų 
armija; tat aš patarčiau kad 
kova iš komunistų pusės geriau 
lai neprasideda, nes bus jiems 
patiems pasekmės blogos.

Nepartivis.

Akmeninių Dirbinių 
Paroda Chicagoj

Lietuvis artistas rengia dide
lę parodą naujo stiliaus artis
tiškų paminklų išdirbtų projek
tuose arba “skėčiuose” iš gip
so, sulyg kurių bus padirbama 
kiekvienam pageidaujamo 
durno iš akmens, marmuro 
bo bronzos. Visi šio musų 
tisto dirbiniai skiriasi nuo 
bartinio styliaus.

Naujieji paminklai yra 
gražinti ornamentais su stovy- 
lomis ir parašais eilių.

Darbu užsiima V. Unduras.
Paroda atsibus 901 West 33 gruodžio A. L. T. Sandaros 16- 

St., prie šv. Jurgio bažnyčios. į ta kuopa laikė mėnesinį savo

di- 
ar- 
ar- 
da-

pa-

Iš Sandariečiu veikimo. 4 d.

Sugaunama daugybė žvėreliu 
kilpomis, kurių -kailiai yra bran- 

L. A. 57 kp. veikimo. | gvs, kaip tai šeškai; ūdros, van
deniniai narai, lapės; kiaunės- ir 
tam panašus. J. G- S.

5 Iš S.
Musų Lalonijoj randasi Si. L.. A. 

! kuopa, gal but didžiausia kuopa
■ visos SLA. organizacijos; turi
■ apie 600 narių; bet tikimos' kad
• ji dar padidės nuo dabar; todėl 
1 kad SLA. tapo įregistruotas į

Massachusetts valstiją pereitą 
mėnesį. SLA. 57 kuopa daug

■ veikia šioje kolonijoje; didžfau-
■ įsias veikimas — tai užlaikymas
• Lietuvių ‘ Viešo Knygynu; kurį 

šį kuopa įsteigė.
Knygyno užlaikymui' kas me- 

' itai buna keletas šimrtų ddiarių 
lėšų, tas lėšas turi kuopos na
riai ‘apmokėti kokiu nors budu. 
Knygynas yra jau gana turinin
gas savo knygomis;, verte siekia 
suvirs $3,000. Knygvedžiu yrajtiškos” (spėkos; jtaip pat buvo 
J. Krapaviokas, jo pagelbinin- užkviesta žymiausias šio mies- 
ku Statkus. Apart to, SLA. 57 
kuopa jau antri' metai kaip dir
ba prakilnų kultūros darbą, t. 
y. siunčia į Lietuvą laikraščius: 
kas savaitė išsiunčiama šimtai 
egzempliorių. Kuopos priešakyj 
darbuojasi P. A. Dėdynas.

Gruodžio 4 d. 57 kuopa lai- iškišę klausėsi, o paskui varė 
kė savo mėnesinį susirinkimą visą programą. Komunistų cho- 
ktiriame tapo išrinkta nauja iras susideda iš bobų ir diedų iri 
valdyba 1922 metams. 1 
ninku liko P. A. Dėdynas; vice “Rusija brangi tėvyne musų' 
pirm. — V. M. Čekanauskas; tuo vakaras ir užsibaigė, 
prot. rašt. — K. Budinavičius;
finansų rašt. — J. šalaviejus;iparapija pasistatė sau naują I minutas. 
jo pagelb. — J. Karazija; ižd.|bažnyčią; jos vidų išpuošti pri- iš ryto, ir 'burną reikia išplauti 
— V. Jankauskas. Reikia pa-1 buvo artistas net iš Rymo. 18 (einant gulti, nes kuomet ypata 
stebėti kad vietinės kuopos na- d. gruodžio bus įžengimas į nau-' ilsisi bakterijos pradeda veikti.

I LAWRENCE, MASS.
Čionai komunistėliai' dar kar

tą sumanė prigauti vietinius 
Lietuvius ir lapk.. 27 d. varde 
Liet. Sūnų Draugystės surengė 
koncertą naudai' to žmogaus 
kuris niekad jiems nebuvo ant 
minties, tai yra> “draugui”' Jo
nui Abokai, nes tas žmogelis 
neprimato ant akių ir negali 
dirbti, bet jį per visą Ihi'ką šel
pė tautininkai, todėl dabar ko
munistėliai priviliojimui kitų 
surengė jo naudai vakarą. Va
kare dalyvavo visos; “komiuniš-

NEVARTOK DANTŲ 
KRAPŠTUKŲ

(Is Foreign- Language Inf. Service)
Nevartok dantims krapštyti 

šipuliukų, nes jie įžeidžia minkš
tus smegenis dantų tarpuose. 
Smegenįš turi būti apsaugoti. 
Vieton krapštukų, vartok tam 
tikrą dantinį šilką (dental floss) ėsti“ kiek nori —''bet nori 
ir tas daug- geriau išvalys dan-, 
tų tarpus.

Vartojant šilką reikia atsar-l_ . - Ji-'ttUg JJKZ MA X Ytsx JX.CS X12UL-I* v: r
giai traukyti tarp dantų pakol įų nemiegojo besirupihda- ir cia nieic0' neišėjo... < 
jis lengvai vaikščioja, tuomet mj kajp5 ga “Dirvą”’f savo
traukti tarp dviejų dantų kelis rankas pagavus, ba juk, saužudingaš likimas!

bet nereikia siūlą įleis- i‘apof vieno jų štabskapifo-’ Organizavo draugijas su-

I Kiaulė- turi žolės ir- gali siuntė- savo štabsgenerolą 
’• • • ■ j pasnipmėt. Bet n* tam ne-

: vargšo žmogelio buliais; jr I Pasise^ę. Paskui norėjo ap- 
lenda į dknž? ir knisa įgyvendint era savo “impera- 

Daug jie priverkė^ nak-^orJ^ Fabijoną, bet 
.r ~ _ ir niail/'n. nrnaAin

> t oktvI Koks- Eradnas, graudus ir 
ba juk, Į saužudihgaš likimas!

no, “Clėvelandas musų*!”' I dėt pinigas ir išleist jiems
Jie iš kur tai jsisapnavo “gaziėtą” — yėl be naudos

sykius, 1 
ti po smegenų.

Daugelis žmonin turi paprotį 
krapštyti dantis po valgiui, bet kad Clevelandas jų. kiti net darbas pasibaigė. 
dantų krapštymas yra prastas ...... — , tj-- z-.i

pasielgimas draugijoje. Jeigu 
būtinai reikia krapštyti dantis,1 
pirmiau viena ranka uždengk! 
burną, kita iškrapštyk.

Prastas pasielgimas yra 
dėjus krapštuką į burną ir 
kyti įsikandus visą laiką.

Dantijus šveisti reikia varto
ti gerus vaistus, išsirink tokius 

____------------------ --------------------------------t ______ T — . kur nėra žvyro ir nešiurkštūs, 
Piimi- keleto vaikų. Buvo sudainuota nes butų perblėdingas prie tan

kaus vartojimo.
Kasdien verta bumą ir ger- 

Vietos Lietuviška Tautiška j klę plauti, tas ims tik apie dvi 
Patartina tą daryti

to Lietuvių choras, Panos Mari- 
bet choras pamatęs jog vi- 
programas yra konrunistiš- 
atsišakė dainuoti, tik choro 
narės, seserjs čamiauskiu-

tės, sudainavo pora dainelių, ku
rių komunistėliai net liežuvius

jos,

kas 
dvi įsi- 

lai-

sapnuoja kad jie’yra Cleve-I .Ką tik Clęvelando Lietu- 
lando majorais, ir net ma- viai pasistatę, Įsirengę ar 

'no palikt prezidentais. Najpasibudavoję turi jie sako: 
[ir koks* tai bjaurus likimasI“Musų”- Ir kas jiems už- 
kad tokioj jų didelės sosti-|draus taiP mislyti?
nėj yra tokia didele- ‘Dirva’ ! Jie turbut mislina .kad iri 
kurioj jie negali nei savo I “Dirva” yra jų, tik jiems-, 
keršto prieš “liberalus” sė~ netarnauja, ir neatkreipda- 
ti, nei to pasėlio vaisių pjaus-l nrii Į kitus laikraščius db>- 
ti! Krokodiliaus ašaromis'mos, protestuoja prieš “Dir- 
reikia verkti, anot bolševi- vą”’ už jos “neištikimybę’!
kėlių. I Prisieis turbut verl’anru-

Tų ašarų jau pririeta iki, sius deportuot kur ant: sa- 
kulnų, bet mat ašaromis ne- lbs Erie ežere, kaip padiarė 
išverksi nieko.

Prisimena, vargšai, kaip
kitados jie čia “viešpatavo”i “Pasaulis musų!”' ir nieks 
ir turėjo savo šta-bskapito- negalės uždraust jiems taip 
ną už redaktorių “Santai-Imislyti.

dabar Austrijos KaroTuri.
Tenai jie galės rėkt net:

Jau Tuoj Kalėdos -- Pasirūpinkit apie Dovanas!COLUMBIA
Lietuviški Dainų Rekordai 

Miko Petrausko Jono Butėno
Marės ir Jono Čižauskų 

Antano Kvedaro Marės Karužiutės 
Brooklyn© Kvarteto 

Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai

Visi 
10 Colių 
Didumo 
Dviem 
Pusėm 1 

Redordai 
Kainuoja ’

Tik 
po 

85c

M

Taipgi Lietuviškų Šokių ir Muzikos.

m
<*

M

ALĖDOS jau visai arti — pradėkit rūpintis apie Dovanas kokias reikės 
duoti savo Draugams ar Giminėms gyvenantiems čia Amerikoje ir ką 

pasiųsti j 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. ,

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

1922 METŲ 
“DIRVOS” KNYGYNO 

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

Dykai ant Pareikalavimo
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Nuo Redakcijos
Nori Naujos Misijos
New Yorko suvažiavimas, at

sibuvęs lapk. 30 ir gruodžio 1 
d., sušauktas Lietuvos Atstovo 
apkalbėjimui Lietuvos rėmimo 
ir paskolos pasekmingo pravedi- 
mo, tarp kito ko išnešė pareiš-

* KANDIDAS
NUO VILKO ANT MEŠKOS

NIAUJA! Washingtone gi- 
mus keturių valstybių j 

sutartis Pacifiko reikale su- . 
įtikta šios šalies politikos va- , 
dovų įvairiai. Amerikonai 
griežtai užsibrėžę laikytis 
paskirai nuo visokių nesusi
pratimų išlaukėse Amerikos 
kontinento. Šita sutartis 
riša Suv. Valstijas su Ang
lija, Japonija ir Francuzija 
Pacifiko salų tvarkyme.

Žymus Amerikos rašyto
jas, Arthur Brisbane, štai 
kaip į tai atsiliepia:

“Tai yra paprasta sutar
tis — tik ką gimusi Tik ke-1 
turi gali joje žaisti, Anglį- |kiai pats nusileiao 
ja, Francuzija, Japonija ir 
Suvienytos Valstijos, gi žai
smių vieta yra Pacifikas..

“Chinija negali ineiti. Ji
niekados neturėjo užgaidos I R tin- Prugija Sekanti? 
vogti arba užimti Pacifiko 
salas nuo atviraširdžių tų “Kitas stebinantis praneši-
šalų gyventojų. Atėmimas mas kuris mane pasiekė yra jog 
nuo jų salų yra kaip atėmi
mas nuo kūdikio saldainės.

Mes, nauji Didieji Ketu
ri, atėmėm tą saldainę, .be- 

, veik visą. Ir, kaip žmoniš
ki užpuolikai, stengiamės 
susitarti nepjaustyti vieni 
kitiems gerklių ūž tą grobį. 
Taip tai šitas dalykas išro- 
dytų sutvėrimui nuo civili
zuotos planetos.

“Tai yra savos rūšies są
junga — kurios žmonės pa
sakė Prezidentui Hardingui 
visai nenorį. Bet jis gali 
atsakyti jiems apie savo ly
gą ką mandagi, neturinti 
vyro moteris pasakė teisė
jui apie savo kūdikį, ‘Jis 
yra visai mažutis’.”

Prie Wilsono Tautų Są-į 
jungos Hardingo partijos 
nariai neprileido šios šalies! 
del to kad tenai reikia imti 
atsakoiiiybės už visus nuo- 
tikius kokie įvyktų Europo
je: dętis karėų jeigu ,kuri 
šalis1 su kita susipeštu, iš 

sąjungos atsimetus Pe užimanti mažiau n
. °aba.r d.alŽas..tas ?abs: dešimta dalį Pietinės Amerikos, 
jei kuri prie didžiųjų ketu- turi visokį klimata koks tik 
nų neprigulinti valstybe dangum randasi sykiu su dau-panoretų atsiimti is Japoni- be duktu kokie tik a
jos ar Anglijos salas Pači- juose turf smėlio dykumas 
fike, Suv. Valstijos turi e_i-[kai Sah deriingus> saulės 
ti savo santarvimnkei padė
ti, nors tarp jų nėra pada
ryta “sąjunga”, o tik “su
tartis” neliesti viena kitos.

.Šalip šių keturių dar lie
ka “trįs ‘didėsės” — Rusija, 
Vokietija ir Chinija, pirmų- 
lų po karės nuskriaustos.

“Paklausčiau visų kurie ne
ima to dalyko rimtai kodėl mes 
taip pasekmingai palaikomi be 
žinių iš paprastų šaltinių apie 
tai kas einasi? Bus jau trįs sa
vaitės kaip Petlura inėjo Uk
rainon iš Rumanijos. Viena ar 
dvi trumpos žinelės iš Maskvos 
atidengė jog atsibuvo smarkus 

I mūšiai su Rusų kariumene. Ko
dėl nei žodžio apie tai neatėjo 
iš šios Rusijos pusės ? Kodėl 
Pilsudskis įkalbėjo porai Anglų 
laikraščių korespondentų skel
bti jog jis rengiasi rezignuoti 
jeigu Lenkų Seimas nenusileis 
Lenkijos reikale, ir paskui ty- 

___  ..__ _______j už dviejų ar 
trijų dienų? Spaudimas teisy
bės ir kėlimas melagysčių pa
sižymi visoje eisenoje;

Korfanty, kuris ‘iššoko -su rei
kalavimu’ Lenkijos Augs. Sile
zijoje ir atsiekė Lenkų tikslo, 
dabar Varšavoje organizuoja 
kitą kariumenę, ir kad jos tik
slas dabar yra Rytinė Prūsija, 
šitas vėl pritinka prie Didelės

PERU VALSTYBES 
SUKAKTUVES

tą

ši- 
ii-

Lenkijos plano, kuris apima vi
są Baltijos pavandenio liniją 
nuo Danzigo iki Finlandijos Už
lajos. Pažvelgkit ant žemla- 
pio ir pamatysit iš sykio kokiu 
paprastu dalyku butų, jeigu 
želigowskis užimtų Kauno pro
vinciją, kaip išaiškinta viršuje 
parodytame fakte, antrai armi
jai įsiveržti į Prūsiją. Kas 
sulaikys ?

“Naudingu turėti mintyje 
tuos visus dalykus skaitant
gas kolumnas prirašytas ‘Times’ 
norinčias išvesti Vokietijos -ne
pildymą nusiginklavimo išlygų. 
Išvengimui nesusipratimo, -galiu 
pasakyti jog nei žodis informa
cijų apie Lenkų konspiraciją ne
pasiekė mane iš Vokietijos. Bet 
nei vienas neturi manyti jog 
Vokiečiai nežino kas dedasi. 
Kaip galima tikėtis iš jų kad, 
po to kas atsitiko Silezijoje, jie 
pasiliktų nesujudinti kada ki
tam gabalui jų teritorijos grą- 
sinama? ‘Times’, ir kiekvienas 
šioje šalyje kuris dalinasi to 
laikraščio lermais, gerai pada
rytų kad suprastų jog jeigu Vo
kietija turi būti palaikoma nu- 

. ginkluota ji turi būti apsaugo- 
, ta nuo konspiracijų toliau ją 
i plėšyti.”

kimą kad reikalinga prisiųsti 
iš Lietuvos tikra Finansinė 
Misija, kokia buvo pirmutinė, 
susidėjusi iš J. Vileišio, J. ži
baus ir Maj. P. žadeikio. Pa
skyrimas Misijos nariais Mas- 
tausko ir Dr. Bielskio, gerai 
jau Amerikiečiams žinomų, tik 
“nutildymui” ' rėksimų katali
kų, neparodė naudos : katalikai 
nutilo, ir užsnūdo. Paskola su- 
slugo, net patįs įsipainioję į pir
mutinių (ant Vileišio Misijos) 
intrigų klampynę dabar niekur 
išeiti negali.

Norima, Lietuvos labui, tikrų 
Lietuvos žmonių, tada tik dar
bas bus pasekmingas.

Naują paskolą manoma pra
dėti Lietuvos Neprigulmybės 
Šventės dienoje, vasario 16 d.

a
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas

TjERUVIEčIAI šįmet apvaik- 
* ščiojo savo šimto metų su
kaktuves inuo jų šalies nepri
klausomybės, ir nuo Suvienytų 
Valstijų buvo pasiųsta oficialė 
delegacija į Lima dalyvauti jų 
iškilmėse. Sąryšyje su tomis 
sukaktuvėmis National Geogra
phic Society išleido iš Washing
ton, D. C., raštinės sekantį bu- 
letiną apie Peru:

“Dauguma valstybių, 
rus tokias kurios užima 

i visą kontinentą”, sako

įšsky- 
bevei'k 
baleri

nas, “turi būti pasitenkinusios-
su mažu klimato skirtumu; bet

kepinamus, drėgnus laukus kaip 
Kalifornija; sausas ganyklas 
kaip Australija; produktivus 
■antkrančius ir augštumas kaip 
Kašmire; snieguotus čiukurus 
kaip Šveicarija; ir tropiškas 
pelkes (kaip Centralinė Afrika 
ir Brazilija.

( “Diduma Peru žemės užimta 
pasistiebusiais Andes kalnynais; 
su keletu perėjimų žemesnių 
kaip 15,000 pėdų, ir su daugybe 

: čiukurų perviršijančių 21,000
kurios pėdų. šitie dideli iššikėlimai

Lenkų Konspiracijos
Londono “Truth” lapkričio 23

d. rašo:
“Paskiausios žinios

pasiekė ‘Truth’ Ofisą iš Lietu-1 daugumo j yra priežastimi skir- 
vos yra tai kad apie savaitė at- tumų Peru žemės klimato. Jie 
gal Valdžios agentai krėtė dvi nuslogina drėgnumą Atlantiko 
Lenkų organizacijas Kaune ir vėjų ir tokiu budu sutveria tro- 
kaimynystėje. Viena iš tų yra piškas pelkas 'kurios prasitęsia 
tai draugija (pusiau militarinė, nuo kainų pamatų linkui vidu- 
galima spręsti) iš Lenkiškai rio viso kontinento; išstato au- 
kalbančių 'Lietuvių pasivadinusi į 
Nemuno Sargai; kita — slapta j 
Lenkų Militates Tarnybos biu- 1 
ras Kaune. Suimti užpuolime i 
dokumentai, sulyg gautų infor- < 
macijų, rodo, tarp kito ko, jog 1 
želigowskio armija, dabar už
ėmus Vilnių, buvo planuojama ] 
užpuolimui visos Lietuvos pirm 
Kalėdų; taipgi Militarinės Tar
nybos biuras turi skyrių Klai
pėdoj, kur yra įsteigta Prancū
zų misija.

“Kaip pirmesnės informaci
jos paduotos per ‘Truth’ apie 
Lenkų žygius palei savo rube- 
žius buvo teisingos, viršuje pa
duoti pranešimai turi turėti pil-1 
ną kreditą. Jų reikšmė pati už 
save kalba. Jie nurodo' į! aktivį 
suokalbį įkūnijimui, žingsnis po| 
žingsnio, “Didelės Lenkijos” už-i 
simo j imu kuris slaptai buvo su
tarta Paryžiuje. Jie reikia sy
kiu skaityti su užpuolikais Len
kų kareivių ant Ukrainos po 
Pėtluros vadovyste. Tikslas ai
škiai matomas, kaip jau ‘Truth’ 
skelbė, sudarymas Lenkijos val
stybės, kuri, užėmimu Lietuves, 
Baltiko Provincijų ir Ukraipos, 
prasitęstų jiuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrių.

gštumų lygumas vėsiame padė
jime augštesniame ore; ir nu
kerta Pacifiko pakraščio žemę 
nuo drėgnų vėjų, padarydami 
daugumą tos pusės žemės tyr
laukiu.

“Nors ruožas Peru žemės tar
pe Pacifiko ir vakarinių Andes 
kalnų neturi -lietaus ir didumoj 
yra tyrynas, tą sritį perkerta
daug upelių nuo kalnų, ir suly- ant m! 
namai siauri kloniai, aplaistyti Į džiunij
jų vandenais, sudaro pačias der
lingiausias žemes toje' šalyje. 

I Tenai auginama vata, cukrinės 
lendrės, kukuruza, vynuogės ir 
alyvos, įvairus vaisiai, ir beveik 

I visi kiti .produktai kokie randa
si pusiau-tropiškose srityse. Iš 
pačios tolimiausios Peru dalies, 

[rytinėje pusėje Andes kalnynų, 
'ateina tos šalies produktai su 
kuriais Amerikiečiai yra turbut 
labiausia susipažinę: kininas, 
kokainas, gumas ir kokoa.

“Buvus atskirta Pacifiko pa- 
krištyje Pietinės Amerikos pirm 
pabudavojimo Panamos Kanalo; 
ir delei Pasaulinės Karės, dar 
negalėdama pasinaudoti pilnai 
tuo didžiuoju vandens kėliu,' Pe- 

__ • ru nėra gerai žinoma Suvieny-
Į tų Valstijų gyventojams. Dau-

i gelyje atsitikimų, be abejonės, j 
Įjon žiūrima kaipo į mažą lopelį j 
Į teritorijos. Ištikrųjų ji yra tik L 
biskelį mažiau negu trečdalis 
visų Suvienytų Valstijų neskai- j 
tant Alaskos ir yra didesnė ne- , 
gu ta pastaroji teritorija. Ji į 
turi pajūrio apie 1300 mylių, : 
beveik lygiai kiek turi Suvieny- . 
tos Valstijos prie Paficiko pie
tuose nuo Kanados.

; “Jeigu patiesus Peru ant Su-
• vienytų Valstijų paviršiaus taip
• kad jos pats pietinis galas su- 
■ pultų su pietiniu atsikišimu Te

xas valstijos jos šiaurrytinis 
kampas gulėtų netoli Peoria, 
111., ir šiaurvakarinis nusikiši- 
mas netoli Cheyenne, Wyo. Ne
lygus trikampis padengtų be
veik visą Texas, Oklahoma, ir 
Kansas, pusę .Nebraska, dalis 
Illinois, Missouri, Kolorado, Io
wa ir South Dakota, ir dalis 
New Mexico ir Wyoming.

"Peru, nemažiau kaip Suvie
nytos Valstijos, turi rasių miši
nį. Gyventojų skaičius tikrai 
nežinoma, bet turbut bus dau
giau kaip 3,000,000. Svarbiau
sias skaičiumi elementas gyven
tojuose susidaro iš civilizuotų 
Indijonų, apie 1,800,000, kurie 
gyvena daugiausia augštesnė- 
še dalyse ir kalnų pašonėse. 
Skaičius laukinių Indijonų esan
čių tropiškose pelkėse tikrai ne
žinoma. Prie Indijonų yra dar 
daugybė maišytų Indijonų ir 
Ispanų kraujo. Šie sykiu su ly
ginamai keletu gyventojų tyro 
Ispaniško kraujo, didumoje kon
troliavo politišką (Peru valsty
bės tvarką;

“Mišinis rasinio sudėčko Pe
ru žemėje pasididino importa
vimu praeityje didelių skaičių 
negrų darbininkų, ir vėliaus 
Chiniečių darbininkų, šie ve
dėsi tarpe sav-s ir su Indi jonais, 
užveisdami nekuriose šalies da
lyse keistas žmonių veisles.

“Peru buvo .paskutinė Pietų 
I Amerikos kolonijų nusikračiusi 
Ispanijos, jungą. Lima • buvo 
valdžios sostine tvarkymui 
so kontinento. (Vicerojus 
laikė tenai didžiuniją kuri 
vo tikras pamėgdžiojimas 
ant mažo pamato Madrido 

jos, ir laikė apie save dau
gybę Ispanų didžiūnų. Monar- 
chiškas upas buvo tvirtas ir ke
letas patriotų kurie pasekė ki
tų kolonijų pavyzdžius norėda
mi įsteigti savo (nepriklauso
mybė negalėjo pasispirėti pir
myn. Pagalinus San Martin, 
Argentiniečių generolas, sugun
dė savo tautiečius ir čiliečius 
sakydamas jog jų nepriklauso
mybė bus saugesnė išvijus Is
panus iš Peru. Jis praleido ei
lę metų dirbdamas Peruviečių 
išliuosavimui. Jam pasisekė in- 
eiti į Limą su savo armija lie
pos 9,. d., 1821 m., ir liepos 28 
d. išleido Peru vijos nepriklau
somybės apšaukimą. Jis buvo 
padarytas Protektorium ir tar
navo iki Peruviečių Kongresas 
tapo išrinktas.”

Mirė Rašytoja Žemaite
Lietuvos Albumas, pastarose 

dienose atgabentas Amerikon, 
sekančiai paduoda apie žemai
tę:

Žemaitė gimė 1845 m. gegu
žės 31 d., Bukantiškės dvarelyj 
(Plungės parap., žemaičiuose), 
kame jos tėvas, Antanas Be- 
niusevičia, buvo urėdu, o moti
na šeimininke. Abu jos tėvai 
buvo kilę iš bajorų ir namie 
kalbėję Lenkiškai. Busimąją 
Lietuvių rašytoją pirma mokė 
namie jos tėvas, paskui mokės 
pas savo dėdyną, su jos vaikais 
kartu kelerius metus. Įvyko 
sukilimas, ir Lenkija dar di
desnėj aureolėj nušvito jaunai 
įspūdingai Beniii'sevičaitei, ku
riai teko net dalinai tame 
kilime dalyvauti — vežioti su
kilėliams į miškuls valgių, pra
nešti jiems žinių apie Rusų ka
riumenę, rinkti ir saugoti sužei
stuosius sukilėlius.

Paaugusi, ji išėjo tarnauti į 
Druginėnų dvarą, netoli Telšių, 
vaikų auklei prižiūrėti, siūti, 
etc. Ten ji pažino Lauriną Ži- 
mantą, tame pąį dvare tafnau- 

. jantį žemaitį, ir už jo ištekėjo.
Abudu įsigijo mažą ūkį ir 

ėmė ūkininkauti. Jiedu susi- 
, laukė vaikučių, kuriuos irgi au

klėjo Lenkiškai, bet tie savai- 
mi išmoko ir Lietuviškai. Vė
liau Julijai Žimaritienei teko 

i susipažinti su tuomet dar gim
nazistu P. Višinskiu, kurio tė
viškė buvo Ušnėnuose, Užven
čio parapijoj. Iš Višinskio ji 

į gavo Lietuvių laikraščių—“Au
ros”, “Apšvietos”, “Varpo” — 
ir knygučių. Višinskis papasa
kodavo kaip tie raštai slaptai 
rašomi ir gabenami iš Prūsų, 
kaip trūksta dar ne tik pinigų 
tiems raštams leisti bet ir žmo
nių rašyti. Tuomet tai Žiman- 
tienė pradėjo susiprasti esanti 
ne Lenkė bet Lietuvė, ėmė na
mie vartoti Lietuvių kalbą, ir 
gabaus sumanė pati pradėti ra
šyti.

1894 m., turėdama jau arti 50 
metų, parašė pirmąjį savo ap
sakymėlį, “Rudens 
Tasai apsakymėlis, 
Petkevičaitės ir J. Jablonskio 
kalbos pataisymais, ir slapivar- 
džiu “Žemaitė”, buvo išspaus
dintas kalendoriuje. Nuo to 
laiko Julija Žimąntienė savo 
raštuose ir buvo žinoma tik tuo 
žemaitės vardu.

vi- 
pa- 
bu- 
tik 
di-

su-

Vakaras”.
Gabrielės

žemaitė daugiausia, pasta
rais laikais, dalyvavo su sočia- ' 
listais, tos pakraipos ir laikė
si, nors jos raštai beveik nieko 
su socialistinėmis idėjomis ne
turi, jei bent kur piešiama var
gas, skurdas ar šiaip kas tokio 
iš dabartinio žmonių gyvenimo.

1916 metais’ žemaitė, kartu 
su Adv. A. Bulota, buvo atvy
kus Amerikon, čia rinko aukas 
karės nukentėjusiems. čia iš
leista jos raštų rinkinis (ne vi
sų) ' paskiroje knygoje. Ji dar 
ir šiaip rašinėjo.

Chicago j ji gyveno pas savo 
sunų-daktarą, Antaną. Perei
tą vasarą ji sugryžo Lietuvon. 
Tenai taipgi darbavosi raštijo-l 
je.

žemaitė buvo viena iš kelių 
musų naujosios gadynės mote
rų rašytojų. Amerikiečiams ji 
buvo žinoma pirmiausia ir bu
vo populiariškiausia.

Mirdama turėjo 76 metus.

(Tąsa iš pereito num.)
“Taip, pone, tai aš”, atsake Pakete. j 

“Matau, tamštia viską jau žinau Aš jau ] 
girdėjau apie tas baisias nelaimes, kurios ] 
ištiko mano ponia Baroniene ir dailiąją jį 
Kunęgunda. Bet prisiekiu tamstai, 'kad ir Į 
mano likimas buvo taip lygiai liūdnas. Aš ] 
buvau labai nekalta, kuomet mane pažinai. 
Pilkasis Vienuolis, klausydamas mano iš
pažinties, lengvai išvede mane iš kelio. Pa- ' 
sėkmės 'buvo baisios. Buvau priversta ap- : 
leisti rumus tuojaus po to, kaip Baronas, 
ispyres [tamstai užpakalin, išvijo tamsta 
lauk. Jei vienas garsus gydytojas nebutu 
susimylejės ant manes, tai senai jau bučiau 
mirusi. Kuri laika buvau to gydytojo mer
ga, tik iš dėkingumo. Jo žmona, labai pa
vydi moteriške, mušdavo mane kas miela 
diena, be pasigailėjimo; ji buvo pasiutusi 
boba. Gydytojas buvo laibai bjaurios išžiū
rės vyras, o aš — visunelaimingiausi mote
ris, nuolatos mušama už žmogų, kurio ne
mylėjau. Tamsta gali numanyti, kaip tai 
pavojinga yya pikto budo moterei būti gy
dytojo žmona. įpykęs ant savo žmonos už 
jos nepakenčiama jau elgesi, jis viena die
na uždavė jai tokiu vaistu nuo slogos, kad 
ji i dvi valandi po to pasimirė,' baisiai kon
vulsijų ištampyta. Žmonos gimines eme 
persekioti gydytoja; jis pabėgo, gi aš at
sidūriau kalėjime.. Mano nekaltumas ne
butu manes išgelbejes, jei ne tai, kad bu
vau daili. Teisėjas paliuosavo mane ta iš
lyga, kad jis pats užims gydytojo vieta. 
Netrukus mano vieta užėmė kita, ii’ aš li
kau išmesta lauk, be skatiko, kad ir vėl 
užsiimčiau tuo bjauriu amatu, kurs vyrams 
atrodo malonus, bet mums, moterims, tai 
yra neapsakytas vargo pragaras. Šituo 
amatu užsiimdavau Venecijoje. Ak, jei 
tamsta tik galėtum atsivaizduoti, ka tai rei
škia glamonėti, be meiles, koki seni pirklį, 
ar advokata, ar vienuoli, ar vežiką, ar ku- 
riga, ir būti ju užgauliojama, pajuokiama;

. būti nuolatos verčiama skolintis net apati- 
- ni ąndąroka, kad ji pakeltu tau koks bjau- 
• rus vyriškis; būti apvogta vieno vyro iš 

pinigu, kuriuos esi gavusi nuo 'kito vyro; 
būti išnaudojama ir skriaudžiama teis- < 
dariu ir teisiu dabotoju; ir priešais save į

. matyti tiktai baisia senatve, ligonine ir < 
duobe; iš to gali tamsta spręsti, kad aš esu < 
viena nelaimingiausiuju sutvėrimu pašau- ] 
lyje.”*

Pakete tokiu budu atvėrė visa savo j 
siela prieš teisingąjį Kandida, girdint ir 
Martynui, kurs atsiliepe i savo draugė, tar
damas:

“Matai, aš jau laimėjau puse savo lai- 
žybu1”

Kunigas Žiroplis buvo tuo tarpu val
gomoje gričioje ir, laukdamas pietų, išgė
rė sau viena kita stilkluka vyno.

“Bet”, atsiliepe Kandidas i Pakete, 
“tamsta išrodai tokia skaisti ir linksma; 
dainuoji ir užsilaikai taip lig ir myli ta ku
nigą, — kaip pamačiau tamsta, maniau, 
kad esi laibai laiminga.”

“Ak, ponaiti”, atsake Pakete, “tai yra 
viena musu amato nelaime. Vakar vienas 
karininkas mane apvogė ir apmušė; gi 
šiandien aš turiu būti linksma, kad įtikus 
tam kunigui.”

Kandidui nebereike daugiau itikrini- 
mu; jis sutiko Martyna turint tiesa. . Su
sėdo ažustaleje su Pakete ir kunigu Žirop- 
liu; vakariene buvo linksma; prie pabai
gos jie kalbėjosi jau visai atvirai.

“Teveli”, atsiliepe Kandidas i kunigą, 
“tamsta, kaip man atrodo, taip gerai jau
ties, kad visas pasaulis galėtu tamstai už- 
vydeti; sveikata taip ir žydi tamstos vei
de, iš tamstos akiu truška laime; tamsta 
turi gražia merguže pasilinksminimui, ir, 
kaip matosi, esi visai patenkintas, būda
mas kunigystes stone.”

“Mano brangus pone”, atsake kunigas, 
“aš norėčiau, kad visi kunigai nugarmėtu 
i juru dugną. Šimtą kartu buvau gundy
tas padegti vienuolyną ir išeiti i .Turkus.

Mano tėvai privertė mane, kada buvau dar 
penkiolikos metu amžiaus, isivilkti ši ne
kenčiama abita, kad vyresniam broliui — 
lai ji Dievas pasmerkia — liktu daugiau 
turtu. Vienuolyne Viešpatauja pavydas, 
betvarke, rūstybe. Teisybe, esu pasakęs 
keletą netikusiu pamokslu, už kuriuos ga
vau truputi pinigu, bet puse tu pinigu pa
vogė iš manes klebonas, o iš kitos puses už
laikau savo merginas; bet, sugryžes vidur
nakty vienuolynan, mušiu kakta i siena; ir 
visi mano draugai yra tokioj pat padėty.”

Martynas vėl atsigryžo i Kandida ir 
pratarė šaltai:

“Taigi, aš išlaimejau laižybas.”
Kandidas davė Paketei du tūkstančiu 

piastru, gi kunigui Ž'iropliui davė viena 
tūkstanti.

“Gi aš sakau”, pastebėjo Kandidas, 
“kad su tais pinigais jiedu bus laimingu.”

“Netikiu, visai netikiu”, atsake Mar
tynas; “su tais piastrais tamsta gali pada
ryti tai, kad jiedu bus dar labiau nelaimin
gu.”

“Lai buna, kaip turi būti”, atsake Kan
didas, “bet vienas dalykas nuramina mane. 
Mes sutinkame tuos žmones, kuriu visai ne- 
besitikejom sutikti; taigi, gal rasiu ir Ku- 
negunda taip pat, kaip radau savo raudo
nąja avi ir Pakete.”

“Norėčiau”, pridūrė Martynas, “kad 
ji kuria diena atneštu tamstai laimes; bet 
aš labai abejoju.”

“Tave sunku yra įtikinti”, altkirto Kan
didas.

“Mat, aš jau esu pergyvenes”, aiškino
si Martynas.

“Ar matai anuos gondoljerus”, tarė 
Kandidas, “ar. jie ne gražiai dainuoja?”

“Nematai ju”, atsakę Martynas, “ju 
namuose, su ju 'žmonomis ir vaikais. Do- 
džias turi savo vargus, gondoljeras turi 
savo. Tačiaus, teisybe pasakius ir visus

i dalykus apsvarsčius, gondoljero gyveni- 
’ mas gal būti yra laimingesnis už Dodžo 

gyvenimą; bet •skirtumas yra taip nežy-
> mus, kad neverta butu ir tyrinėti.”

“Žmones kalba”-, tarė Kandidas,- “apie 
Senatorių Pokokuranti, kurs gyvena anuo
se dailiuose rumubse, -prie Brantos, ir vai
šina svetimtaučius mandagiausiais budais. 
Sakoma, buk tas žmogus visados esąs lai
mingas.”

“Tikrai norėčiau pamatyti tokia rete
nybe”, paštebejo Martynas.

Kandidas tuojau pasiuntė laiška pas 
Lordą Pokokuranti, pranešdamas ateisiąs 
pas ji rytdiena.

(Bus daugiau)

DABAR
ir visais kitais atvejais “ARTOJAS” 
bus tinkamiausia dovana jūsų inteli
gentiškam draugui ar mokiniui Lie
tuvoje. :— Kaina tik $1.25 metams. 
Taipgi neužmirškit savęs: “Artojas” 
ateidamas kas mėnuo suteiks jums 
daug pasitenkinimo. “Artojas” yra 
28 puslapių, didelio formato laikraš
tis. Amerikoje kaina tik $1. Išeina 
pradžioj mėnesio.

“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

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

Važiuojančiam į

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

$10.00
$11.00

* M. Sacrey, minėdamas šita šios knygos 
vieta, gražiai pastebi: “Visa yra čia! šitose de
šimtyje eilučių Voltaire’as surinko visus vargus 
ir visas šitų nelaimingu sutvėrimu nelaimes; pa
veikslas yra stebėtinai teisingas ir aiškus. Bet 
ar nejauti pasigailėjimo paties piešėjo ir simpa
tijos jam? čia ironija lieka rusti ir, tūlais ke
liais, kerštinga. Voltaire’as su pasibaisėjimu 
šaukia prieš visuomene, kuri imeta kaikuriuos 
savo narius tokin pragaran. Jis yra pagautas 
‘Baltramiejaus’ drugio; ir mes drebame, nuo jo 
užsikrėtė.”

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 pabūdavo j imu. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos Šventinyčia; 5—Ka
raliaus. M au salio 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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DULKĖS — NEAPDAINUOTAS jais iš tyrynų tolumose ir sudėtos Į laukus 
GERADARIS po keliolika šimtų pėdų storumo, tas dul

kęs naudota per tūkstančius metų, be jo
kio dirbtino tręšimo ir be numatomo jų 
pranykimo ženklo. Guoliai vulkaniškų dul
kių galima rasti Kansas ir Nebraska val
stijose ir dabar, nekuriose vietose po 30 
pėdų storio, nors tenai nebuvo vulkanų pra
eityj ir nerandama dabar apielinkėse -per 
kelis šimtus mylių nuo tų dulkių guolių. 
Vėjas yra jų sunešėjas arba geradarys.

“Garlaiviai viduryje Atlantiko tankiai 
buna apnešami raudonomis dulkėmis at
pūstomis iš Saharos tyrų, ir kartais lietus 
pietinėje Europoje yra nuspalvuoti dulkė
mis iš tų pačių šaltinių.- 1901 metais ketu- 
rių dienų kovo vėjai tikima išplatino po 
Centralinę Europą apie du milijonu tonų 
Saharos dulkių, daugiausia jų nupuolė j 
pietus nuo Alpų, bet dalis jų buvo nunešta 
taip toli kaip Baltiko Jūrė.

“Vėjų išnešiojamos dulkės taipgi su
kelią žingeidų fenomeną. Kuomet dulkės 
puola ant ledų kalnų arba sniegų guolių

KAIP “GRAŽIAI” MUSŲ VEIKĖJAI ELGĖSI 
NEW YORKO KONFERENCIJOJ

“f^jESENAl laikraščiuose buvo praneštai 
J 1 Kad ant laivo plaukiančio Geltonąją 
Jure prikrito stora eilė dulkių ir tuo tarpu 
buvo pusėtinas aptemimas oro kad net lai
vui buvo keblu plaukti; tas nėra nepapras
tas atsitikimas toje pasaulio dalyje, ar net 
viduryje okeano”, sako mums prisiųstas 
buletinas iš National Geographic Society 
raštinės iš Washington, D. C.

“Šalip dulkių puolančių j okeaną, kas 
ant vandenio reiškia' tik juoką, buna kar
tais geltonas lietus Yukone ir raudonas 
sniegas Grenlandijoje ir kitose Šiaurinėse 
ir Alpų srityse”, prideda buletinas.

“Geltonasis lietus, taip vadinamas dė
lei to kad žemė tampa padengta ypatinga 
smulkių geltonų dulkių eile, paprastai su
sekta paeinąs nuo pušų žiedų, kurios auga 
už daugybės mylių atstu, tas dulkes su
gauna vėjai ir nuneša toli iki galiaus vėjai 
apsilpsta ir dulkes numeta. ‘Raudonas, 
sniegas’ randamas Šiaurėse susidaro iš Įvė-
jų išnešiotų tam tikrų augalų; Chlamydo-!4et°h kalnų viršūnių, kožna dulkių dalelė 
monas, kurių pačiame viduryje žiedo ran-, prasiskverbia per sniegą ar ledą, kartais 
dasi raudoni taškuoti tarpeliai. Kitos ru-1 P° kelioliką colių gilumo, ir jeigu tenai bu- 
šis augalų tiek daug prisiveisia kad sudaro ną daugybė tokių ‘dulkių šaltinių’ kalnų 
žalią sluogsnį matomą vandenyje. laipiotojai turi saugotis. Šitas dalykas su-

“Mes maždaug esame susipažinę su se^a pradėta žinoti kuomet; inžinieriai
populiare kalba kad kartais ‘buožgalviais Į ^tarpino sniegus rengdamiesi budavoti 
lyja’. Suprantama, mąstantis žmogus ku- New Bergen gelžkelį pietinėj Norvegijoj.
ris žino kad kuomet saulė negali garšis iš
kelti iš jūrių druską ir nešti ją debe'siaiš, 
nėra visai galima iškelti buožgalvį jokia
me jo vystymosi laipsnyje ir palaikyti jį 
plakantį virš musų tiek ilgai kad išaugtų 
kojos ir išdygtų uodega. Apsireiškimas 
mažyčių buožgalvių po lietaus vasaros lai
ku labai lengvai išsiaiškinama, kadangi jiej 
turi laikytis prie drėgnų, vėsių vietų kuor 
met jie pirmiausia išeina iš vandens, taigi 
lietus ir jo pasekmėje drėgnumas žemės ir 
oro suteikia jiems daugiau ploto pasivaik
ščiojimams negu jie turėjo pirm lietus.

“Dulkės, vienok, kurios taip dasiėda 
šeimininkėms ir didžiausias vargas keliau
ninkams, lošia svarbią rolę musų gyveni
me. Nors jos kartais rodos troškina "muš, 
be jų mes negalėtume turėti lietaus, kadan
gi garai negalėtų susitraukti ir be jų mu
sų dienos šviesa nebūtų taip skaisti, o sau
lėleidžių spalvingumas visiškai nebūtų ma
tomas.

“Šiaurinėj Chinijoj randama smulkutė 
geltona pudra arba dulkės atgabentos vė-

DAINOS IR MUZIKA
flChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sail 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių 'žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. jJPasirinkę. 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre-. 
suodami “DIRVOS” Knygynui/

“Dirvos” Administracija

“Yra tikima kad jokio kalno viršūnė 
nėra taip augštai nuo žemės kad ją nepa
siektų dulkės, ypatingai kokios išmetama 
laike vulkanų' išsiveržimų. Didelėje eks
plozijoje, kaip' tai 'buvo su Krakatoa 1883 
metais, dulkės buna iššaunamos į augštuti- 
nę- atmosferą, ne jon intraukiamos. Dul- 

i kės iš Krakatoa vulkano keliavo aplink pa
saulį, nekurios atlikdamos pirmą savo ke
lionę į penkiolika dienų. Pirm negu tas 
milžinas sukratė žemę savo galingu suki
limu mes nežinojome apie vėjus kokie bu
na augštumoje virš dešimties mylių nuo 
žemės paviršio. Tos dulkės taip nuspalva- 
vo tas augštasias vietas kad gabus moks
lininkai tuoj galėjo susekti augštutiniųjų 
vėjų judėjimus, sužymėti juos savo vėjų 
kelių braižiniuose, ir pasakyti mums jog 
galingos oro srovės plaukia dvidešimts my
lių augščiau musų galvų.

“Daug pirmiau negu meteorologistai 
suprato kokią rolę lošia dulkės augštutinė- 
je atmosferoje po vulkaniškų eksplozijų, 
jie jau užžymėjo tūlas ypatingas ir neišaiš
kinamas sausas miglas kurių nei dideli lie
tus nei smarkus vėjai negali nuvaryti. Da
bar mes lengvai galime išsiaiškint, nes ži
nome kad tos ‘miglos’ buvo ištikrųjų dul
kės atmosferoje augštai virš lietaus ir vė
jo debesų. Nekuriose vietose tos ‘miglos’ 
uždengė net saulę iki ji iškilo gerai augš
čiau horizonto, ir nuspalvavo ir atmušė 
jauno mėnulio šviesą iki ji buvo taip skais
tį,kaip pilnatis vidurnaktyje.

“Po žemės paviršiu dulkės lošia lygiai 
fantastišką rolę kaip ir ant viršaus. Ka
syklose jos prisideda prie apmažinimo už
sidegimų ir pagelbsti gazams eksploduoti 
■kurie kitaip negalėtų degti, gal but veik
damos tokia pat gale kaipo tam tikras pa
daras chemiškai reakcijai.”

Tikriausias, paprasčiausias ir lengviausias būdas turėti užtekti- _ 
nai pinigų kitoms Kalėdoms, ar kitam tikslui yra prisidėjus prie

Municipal Kalėdinio
5% Taupymo Klubo

Galima prisidėt prie vienos ar daugiau iš sekančių penkių klesų: 
savaitėje — 
savaitėje — 
savaitėje — 
savaitėje — 
savaitėje —

Prie tų skaitlinių yra pridėta 5%

Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa

1— 25c
2— 50c
3— 81.00
4— 82.00
5— $5.00

jums 
jums 
jums 
jums 
jums

$ 12.80 
$ 25.62 
$ 51.24 
$102.48 
8256.20

atneš 
atneš 
atneš 
atneš 
atneš

uždarbio (kuris yra 25% di
desnis negu kur mokama po 4%)

Galit pradėti atupyti nuo dabar, arba bile kada pirm Sausio 15 
dienos. Kiekvienas jūsų šeimynos narys kviečiama prisidėti prie 
šio Klubo.THE MUNICIPAL SAVINGS& LOAN COMPANY

(Įsteigta 1913 m.)
MAIN OFFICE — 2ros Grindjs — HANNA BLDG.

Superior Skyrius St. Clair Skyrius
7909 Superior Avenue ' 2006 St. Clair Avenue

M. A. VINSON, Vedėjas P. MULIOLIS, Vedėjas
Kiti Skyriai 2832 W. 25th Street 12301 Miles Avenue

(Rašo Sena Mergelė)
Brooklyn, N. Y. — Dabar pa- j 

sakysiu apie veikėjų konferen- i 
ciją, žinoma Lietuvių, atsibu
vusią Pennsylvania hotelyj New j 
Yorke, lapk. 30 ir gruod. 1 d. Į

Kadangi jau yra pavelyta šon- j 
kauliams dalyvauti su Adomais,' 
taigi ir aš nukiutinau pažiop-1 
soti, nu ir radau jau pilna Ado- Į 
mų be šonkaulių. Na tuoj mu
sų gerb. Atstovas . šaukia, su 
kūjeliu tris sykius taukštelėjęs 
per stalą, sakydamas: “Gerbia
mieji svečiai (bet ne viešnios), 
meldžiu sėstis ir užimti vietas.” 
Mat, Atstovas gerai žinojo kad 
kožnas jų užsimokėjo brangiai 
tai turi teisės sėstis, na ir visi 
šlep-šlep-šlep, ir aš šlep ir jau 
sėdim.

Gerb. Atstovas pasveikino 
svečius ir pasakė gražią kalbą, 
kad jau man net buvo ir aša
ros netoli akių. Užbaigęs kal
bą, paprašė svečių išsirinkti 
pirmininką, na ir pradėjo sta
tyti kandidatus visokius, ir ma
ne, ale aš neapsiėmiau, tik A. 
B. Strimaitis sako: šiur. Gerai. 
Dabar sekretorius: ir vėl viso
kių vardų, ir visi atsako : ne, ne. 
Tik J. O. Sirvydas: taip. Gerai. 
Pirmininko pavaduotoju paliko 
Vaškevičius, sekretoriaus pa- 
gelbininku — P. Molis.

Tuoj pirmininkas paklausė: 
Ką pirmiausia imsim svarstyt? 
Vienas iš Sandariečių pasiūlė 
Piliečių Sąjungą. Tuoj iš gar
saus “Garso” generolas pradėjo 
juoktis ir visa jo armija taip 
pat tironiškai darė. Vėl vienas 
sako: Ko jus juokiatės, Lietu
vių Piliečių Sąjunga atstovauja 
Lietuvos Respubliką, ji dau
giausia Lietuvai pašalpos neša. 
Tuoj generolas duoda ženklą 
kad jo armija vietoj juokų im
tų kaukti: nu ir visi pradėjo 
kaukti, kaukė kokias penkias 
minutes. Pirmininkas negali 
nustabdyti nei su pagalba vel
nio krapylo. Bet išsibaigė ko
mandos laikas ir jie patįs nu
stojo. Ir tas Sandarietis vėl 
atsistojo ir sako: Jei jus taip 
kaukiat prieš Liietuvos pilietį, 
ir Atstovas nieko nepastebi ir 
mus nepripažįsta, tai kam gi 
reikia mums Čia susirinkt ir 
kam gi reikia mums Atstovy
bės?

Nu tai Lenkiškos kultūros ko
manda vėl paleido savo “kul
tūrą” kitokią: iš čeverykų ben
drovės ėmė šaukti: Tu išdavi
ke, kiaule, išmest jį lauk! Ki
ti šaukė iant pirmininko: Tu 
kiaulė, pasikark; kam leidai tam 
judošiui 
Atstovą, 

Išrėkė 
stojo.

i Tada 
Atstovas ir sako: 
įžeidė, aš apleisiu

Nu ir vėl generolas su savo 
komanda rėkia: Atšauk, tu, 
niekše! Tas Sandarietis bando 
atšaukti, bet armija neduoda. 
Kaip tas atsistojo jau atsipra
šyti, tai armija kartoja tuos 
pačius žodžius; ištrypę savo lai
ką sustojo.

Aš vis laukiu ir klausau^ kas 
iš to visko išeis, ir mislinu: 
musų Atstovas visgi ištars 
dį į tą “kultūringą” armiją 
ri taip įžeidė Lietuvio širdį 
vo kaukimais, judošiavimais. 
Bet, ant nelaimės, aš apsirikau. 
Musų Atstovas nieko nepratarė 
ir jokio jausmo neparodė kad 
jis myli piliečius. Taigi aš mįs
lių : Ak, Dievuli, kada mes Lie
tuviai busim lygus su kitomis 
tautomis ir gerbiami savo At
stovybės kaip kitų tautų atsto
vybės gerbia savo tautos pilie
čius Amerikoje....

Na ir pasisekė 'piliečių klausi
mo svarstymą palikti ant pat 
galo, ar jį priimti ar ne. Sesi
ja užsibaigė, ' einam pietauti. 
Pirmininkas praneša kad ant 
2 vai. visi vėl butų čia.

Antras posėdis: nu irkaipZet 
■jau mes čia. Sekretorius skai
to pirmos sesijos protokolą, ir 
Liublino unija randa kad kas 
ten negerai, labai tautiškai pa
rašyta. Ir vėl riksmas, ir vėl 
rėkia kokias dvi valandas. Vis
gi Lietuvos piliečiai pergalėjo : 
ir prirodė kad nieko nėra čia 
negera, nu ir ištikrųjų nebuvo i 
nieko. Už visus geriau atsižy- ;

terorizavimą Vilniuje;
Reikalaut Klaipėdos kraštą 

priskirt Lietuvai;
Nutarta, remt Lietuvos Gyni

mo Paskolą (prasidės su Liet. 
Neprigulmybės švente). Rei
kalaujama taipgi kad Lietuvos 
valdžia atsiųstų Finansinę Misi
ją paskolos kėlimui, kuriai pa
sitikėtų visi Amerikos Lietu
viai;

Dirbti visomis išgalėmis Lie
tuvos valstybinius darbus, me- 

remfi, registruojant

kalbėti ir įžeisti musų 
niekše!
■komandos laiką ir nu-

atsistoja gerb. 
mane

musų
Kad 

susirinkimą.

Gal
ŽO- 
ku- 
sa-

jčeverykų "bendrovės iipytojas ir

išėrų pardavinėtojas ČesnuJis: 
•jis sakė: Kur jie yra, ką jie at-
• s to vau j a tie Lietuvos piliečiai? 
Ijie mane neatstovauja ir tt.

Ir su tuo užsibaigė lapkritis. 
Ant rytojaus jau gruodžio

g I mėnuo, riebesnė diena: mat ket- 
įvergas; jau musų smarkioji ar-

' imija mėsos užvalgius bis'kį ra-!
Imesnė, ir jau ne tik piliečio var- deginiai 
dą išgirdus nebekaukia, bet- ir piliečius.

• ji mini pilietį. Tai keista kad Remt Lietuvos auksinio fon- 
taip greit apsišvietė — tik per Į do sumanymą.
naktį. Bet neilgai. Kaip mėsa I Visus šituos darbus vykin- 
skilvyj sutirpo ir artinos pie-1 ti nutarta kurti bendrą valsty- 

! tųs tai advokatai ir čeverykų binę organizaciją sudedant Lie- 
[ bendrovė jau pradėjo zurzėti ir (tuvių Piliečių Sąjungą ir Pas- 
. trintis pakraščiais. Tą pirmi- 
. ninkas greit pastebėjo ir pasa

kė kad jau pietus. Na ir visi 
dumia čapsų valgyt. Suėjo pas
kutinių posėdin po kokios va-

’ landos. Ir vėl pirmininkui bė- 
’ da su ta armija. Vėl rėkia, 

trypia, pirmininkui bėda: vaka-
' rienė toli, o dar kažin kas pra

nešė kad vakarienės nebus iki 
nebaigsią suvažiavimo, tai, bro
lyti mano, pirmininkas neišma-

' no ką daryti: visokiais budais 
' stabdo, bet tuščia. Pavargo pir

mininkas ir armija ir sėdėjo
• ramiai. Tada galėjo Lietuvos 
' reikalus gerai užbaigt kaip ge-
• ri Lietuvos piliečiai. Komisija 

atnešė rezoliucijas (mat buvo j 
rezoliucijų komisiją išrinkta aš-

: tuoni: keturi tautininkai: Rač-
• kauskas, Bagočius, Ivaškevičius 
s ir šliakys, ir keturi klerikalai:
■ Kun. Cesaitis, Kun. Jakaitis, 
’ česnulis ir šimutis). Prie re-
• zoliucijų pastarieji kėlė revo- 
1 liuciją kad Piliečių Sąjungą pa-
• likt kaip ji yra, o kiti kad 
1 ne. Barėsi, pešėsi, rašė, pra-
• kaitavo. Bet veltui: niekas ne>-
■ išeina kaip tik Lietuvos pilie- 
1 tis. Mat vyrai dar negimdo, o
■ motinos Lietuvės gimdo ir tai 
1 tokį patį kaip jos. Kur girdėjot 
1 kad Lietuvė motina pagimdytų 
1 Lenką ar Rusą? Laukiu su ne- 
' kantrumu kokį gi komisija at

neš kūdikį, kokį duos jam var-
' dą. Laukia ir visi kiti. Ir tei

sybė kad pasaulis negirdėjo jog 
vyras gimdytų, ir dabar neda
vė matyti ką pagimdė, nors jie 
sakė dejavę ir prakaitavę ir 
skausmus kentėję. Bet viskas 
perniek — ant niekų ir ketu
rių valandų skausmas. Atneša 
kūdikį popierinį, biskį vietomis 
pajuodinta, o vietomis visai bal
tas. Užklausus kokel jie tą 
patį kūdikį atnešė kur -buvo 
moteries gimdytas šimtas metų 
atgal, jie sako kad nieko neiš
daro ir niekas kitoks neišeina 
kaip tik Lietuvos pilietis. Ta
da davė valią svečiams gimdy
ti ką kitą, bet viskas perniek. 
Ir prapuolė mano laimė: nėra 
kūdikio, nėra krikštynų. Pir
mininkas praneša kad jau ragi
nama visus eiti gult. Taigi vi
si apsišluostė prakaitus, dar pa
tarė kitiems palikti pastenėti.

Tuom viskas užsibaigė, nieko 
kito nepagimdyta, kaip palikta 
mus Lietuvos piliečiais kuriuos 
pagimdė musų močiutės plaka
mos Rusų žandarų ir Lenkų po
nų, ir neturėdamos savo rašto ' 
išlaikė musų pilietišką-tautišką ; 
kalbą1.1 • Dabar mums jau tik ; 
juokas išlaikyti piliečio vardą. J

Mes žinom savo sūnų vardus Į 
ir pavardes, bet mes juos gim- J 

. dom ir auklėjam tik Lietuvos I 

. piliečiais ir pilietėmis. !
Gerb. Atstovas padėkavojo ■ 

i už skaitlingą susirinkimą iš- ■
reikšdamas vilties geram dar- J 
bavimuisi Lietuvos valstybei. į 
Ti'k gaila kad valstybė be p’i- 5 
liečiu. • 5

Dar pamiršau priminti kad 5 
išrinkta kumus tam nevykusiam 2 
vaisiui prižiūrėti, net šešis: V. J 
K. Račkauską, Adv. F. Bagočių, j 
S. E. Vitaitį, Kun. Jakaitį, K. į, 
Česnulį ir L. Šimutį.

Neduok die jei tas 
pamirtų be krikšto; tai 
vėl sakytų kad pagonįs 
dė.

Tarpe tų barnių ir kaukimų 
padaryta keletas nutarimų:

Veikti išvien pagreitinimui 
Lietuvos pripažinimą Suv. Val
stijose ;

Pareikšta kad Vilnius yra 
neatskiriamas nuo Lietuvos:

Apvaikščiot Lietuvos Nepri
klausomybės Dieną (vasario 
16) su rezoliucijomis ir reika
lavimais ‘Lietuvos pripažinimo;

Išnešt protestus prieš Lenkų

kolos stotis.
Planus išdirbs viršminėti kū

mai, nors niekas netiki 'kad kas 
iš to išeitų.

Teisingai sakau: buvo čia kai 
cirkas, ne konferencija. Visgi 
gaila žiūrėti į tokią Lietuvių 
tamsybę. O čia sukviesta tik 
veikėjai, arba vadovai Ameri
kos Lietuvių! Kas bus tas, bet 
vieną dalyką pasiekėm: būtent

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.

kūdikis 
Lenkai 
pagim-

šv. Kazimiero, Lenkų karalai
čio, galvą nukirtom, ir tautos 
fondas jau liks be pinigų, ne 
valstija be piliečių. Jau dabar 
Tautos šventė bus vasario 16, 
o ne kovo 4 d.

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių 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 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuojū 
Kainos prieinamos

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

Vaikai labai nori užlai-

kyti savo dantis švariai 
kadangi jiems patinka 
COLGATE’S skonis.

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

4%
DALTIC STATES BANKAS moka 4 nuošim- 

čius už depozitus. Nuošimčiai priskaitomi 
prie sumos kas mėnuo.

Dabar patogus laikas pasidėti, pinigus BAL
TIC STATES BANKE. Galite perkelti juos iš 
kitur: Atsiųskite mums savo depozito knygutę, 
o mes iškolektųosime ir savo knygutę prisiusi
me.

Siunčiame pinigus perlaidomis ir ka'blegramais 
greitai, pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes j Lietuvą ir iš Lie
tuvos.

Visi yra užganėdinti- kas su savo reikalais 
kreipiasi į

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

(Kampas 25-tos Gatvės)

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

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

Vakbaienklis užreg. S. V. Pat. Oflie

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji I Jie prašo 
dauginus I Aptiekose parsiduoda po 85c. arba norint, kad pri
sius tumėm per paštą, tai reikia siųsti'40c. j

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn. Now York
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GYVENIMO RUOŽAI
A. B. Strimaitis

LAIKAS VISKĄ PAGAMINA

granito stovylų?' Gali paklausti skaityto
jas. Tiesioginis atsakymas bus: ne Jeis 
kuris artistas ima kaltą ir šlėgą ir dirba 
sunkiai kaip senovės artistai dirbdavo, tai 
šią gadynę toks žmogus nelaikoma artis
tu. Artistas tas kurs nulipina iš minkštos 
medegos stovylą ir paliepia kitam nukalti 
panašią stovylą iš akmens ar nulieti iš 
brunzos. Kiti atlieka sunkiausi darbą, o 
pats artistas pelno garbę, ima medegišką 
naudą.

Šią gadynę devyniasdešimts devyni iš 
šimto pasirenkame lygų kelią, lipinam sto- 
vylas iš minkšto gipso, rengiamės rytoj im
ti kaltą ir šlėgą, ir taip diena po dienos dau
gumas musų atsiduriam gale kelionės, ne
palikdami nieko konkrečio. Vienok pažiu
rėjus į laiką tvėrėją kaškart matome per
mainas: jis kala šlėga j užstatytą ant gra
nito kaltą ir tveria pasaulį. Galime tikė
tis kad jo tvarinis nebus toks kaip musų 
moderniškųjų artistų.

Brolau ir sesuo! Apsidairyk apie -sa- 
kokius įrankius privalai vartoti jei no- 
atlikti Mikelangelo darbą. Mąstymas 
Apsišvietimas tai tavo kaltas ir šlėga,

kuriuos privalai naudoti jei nori apturėti 
Nekurie 

iš musų neturėdami apšvietos mažai ką nu
veikianti, kiti turim supratimą, žinom kaip 
reikia imtis už darbo, bet lošiam moder
niško skulptoriaus rolę, nulipinę modeli 
paduodame mechanikui atlikti sunkųjį dar
bą. Noriht Tėvas Laikas po truputi nu
kerta laukiniškumo, pasaulis žengia prie 
civilizacijos, bet dar toli gražu nuo tos pa
geidaujamos gadynės kokios trokšta musų 
jaunų poetų širdįs atsikreipiančios į pa
saulį: Kada, o brangusai, tu busi laimin
gas? Kada gi kvėpuoti galėsi lengviau?

išgąstaujat ir. šukaujat pama
tę raudoną skarmalą.”

reike rasziti. kas 
del darbininku,

link geroves

(Pasirašo)

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ąjEVIENAS rašytojas, nė vienas kalbė- 
~ tojas, nevienas poetas kartoja mums 
savo troškimus, ir laukia .ir geidžia savo 
tautai, savo tėvynei, savo idėjai, savo my
limai ypatai geresnės ateities. Tėvas Lai
kas dirba savo darbą per šimtmečius, per 
tūkstančius, milijonus metų; jo darbas to
li gražu dar nepabaigtas.

Ką laikas nuveikė iki šiolei Skinda
mas laukiniškumą tarpe šios žemės gimi
nės, tą mes privalome stengtis atlikti savo 
trumpame amžiuje. Aiškus pienas: kan
trybė ir sunkus darbas krūvon sujungtas Į geras pasekmes savo darbuose, 
viską pergalės laikui 'bėgant. i

NuO pat pradžios susitvėrimo pašau- 1 
lio buvo ir yrą tikrieji ir netikrieji darbai. : 
Vieni žmonės dirba kuosunkiausia, su pa- : 
.sišventimu, taip kad jų darbai butų verti 
paminėjimo per ilgūs amžius; kiti gi dir
ba kad ir panašų darbą, bet tik tuomlai- 
kinai, kurio pagamintasai produktas be 
sunkaus darbo tik tuomi laiku duoda žmo
nių akims pasitenkinimą. Darant šiuos du 
palyginimu bus reikalinga aiškesnė ilius
tracija, dėlto galime prisiminti sau seno
vės skulptorių Mikelangelo kurs būdamas 
dar suvis jaunu vaiku nukalė iš akmens 
stebėtiniausį pasaulyje pavidalą — anų lai
kų buvusio didvyrio Dovydo.

Prie vieno augšto kalno nuo amžių gu
lėjo didelis akmuo; šitas akmuo buvo pa
vestas Mikelangelui, nes jeigu butų ir su
darkęs; jis tą granitą niekas nebūtų nuo- 1 
stolių panesę, kadangi* tai medega gulėju- 1 
si per ąmžiūs be naudos. S

Jis tą akmenį nuodugniai išstudijavo; 
gi savo vaidentuvėje Susitvėrė stovylą jau 
pirmiau negu pradėjo savo sunkų darbą su 
kaltu ir šlėga.

Senų gadynių artistas-skulptoriūs sto
vėdamas prie akmens per dienų dienas nu
tašydavo stovylą iš kieta akmens, kirsda
mas kaltu, visomis pajiegomis mušdamas 
šlėga.

Musų dienų moderniškieji Skulptoriai 
paima minkšto vaško ar minkšto gipso, 
nulipina stovylą ir perstato pasauliui savo 
artistiškus; gabumus, be sunkaus darbo.

Prisimena mari vienas panašių artistų 
kuris perstatė Lietuviams savo darbą; nu- 1 
lipydamas pirmojo Lietuvos prezidento pa- Į 
vidalą. Patiekė jį Susivienijimo Lietuvių 1 
Amerikoje 33-čio Seimą delegatams So. 
Bostone. Vos prasišalinus delegatams ant 
pietų, vaikai besidžiaugdami pirmuoju Lie
tuvos prezidentu, nuskuto nekurtas stovy- 
los dalis. Taigi, palyginus darbą 'su Mi
kelangelo ir šių dienų artistų matome ne
prieinamai didelį skirtumą. Dovydo sto- 
vyla pergyveno šimtus metų, pergyvens 
dar amžius, o šių -moderniškųjų artistų 
darbai .lengvai rankomis sučiupinėjąmi.

Kodėl taip yraj?, TodeLkad Mikelan
gelo indėjo daug sunkaus darbo savo tva
rinį kunydamas, o modemiški artistai vie
nu paputimu, kaip tas .magikas, paleidžia 
savo tvarinį, kursai ir sutirpsta kaip pir- 
masai sniegas nepasiekęs žemės.

Ar šių dienų skulptoriai nepagamina

ve
ri
ir

PULSAS
Bureau of Foreign Language Information Service 

Lithuanian Section
ĮZ02NĄ sykį kaip širdis plaksi, kraujas 

išvaromas nuo širdies į kraujagysles, 
ir tas ištempia gyslas. Tas ištempimas yra 
pulsas, ir jį jaučiama vietose kur krauja- 
gystlės randasi kūno paviršyje. Pulso pla
kimo būdas, ir kiek sykių plaksi per minu- 
tą yra svarbus ženklai.

Pulso, plakimas mainosi dažniau už 
už orą. Plakiipas skirtingas įvairiose ypa- 
tose, amžiais, ir greit mainosi, ypatingai 
miklinimo ar valgymo laike, po kokiu su
judimu, arba kokios baimės.

Normališko vyro pulso plakimas, kuo
met ramus, yra septyniasdešimts du sykiu 
į minutą, o normališkos moters — aštuo- 
niasdešimts sykių į minutą. Po gimimo 

, plakimas yra greičiausias, nuo šimto dvi
dešimts keturių iki šimto keturiasdešimts 
keturių sykių į minutą. Nuo šešto iki dvy
likto mėnesio — šimtas penki iki šimtas 
penkiolika sykių į minutą, ir tarp dviejų 
ir trijų metų — devyniasdešimts arba šim
tas sykių į minutą.

KAD GALĖČIAU — j 
Kad aš galėčiau . i
Viską daryčiau > t 
Kad tik laimingais 
Žmoneliai liktų, i
Turtus visokius I
Jiems atiduočiau, ■ ■] 
Lai jie darytų 1
Kas jiems patiktų.
Pati pašvęsčiau 
Laiko daugiausia 
Dirbti ant labo 
Brolių bedalių, 
Mažinčiau naštą 
Visų varguolių, 
Visus statyčiau 
Ant šviesos kelio.
Tik ta nelaimė
Kad aš kaip daugis 
Žmonių vargdienių, 
Esu bedalė, 
Mano svajonės, 
Norai visokie 
Niekada niekam 
Padėt negali....

Kleopatra..
Nuo Juokų Red.: Ištikro, ko

kia bėda kad daugybė musų 
trokštančiųjų padėti žmonijai 
varguose to negalim, nes netu
rim iš ko. Kiekvienas jaunas 
poetas, jaunas idealistas, jau
nas svajotojas taip ir dega at
sidavimu del kitų, visada del 
vargšų, nes jauną pirmiausia 
sujudina vargas, skausmas, žai
zdos: jis prie to nėra pripratęs, 
ir viskas kas paliečia skausmo 
instinktą jam išrodo baisu, o 
tas sudaro norą gelbėt, gelbėt. 
Taip trokšta ir p-lė Kleopatra.

Bet visai kitaip(,esti su jais 
kada pasiekia augėlesnį amžiaus 
laipsnį: prie visko pripranta, at
bunka jausmai nuo pertankių

1 matomų vargų, ir tada nors ga- 
1 Ii (nekurie įgauna turtus) jau 
• nesirūpina pagelbėt kitiems.

štai kaip dalykai paskui, vir
sta: Poetai pastoja biznieriais 
ir auginasi sau turtus; idealis
tai pasiekę vietų lieka despo
tais ir stengiasi yisomis ketu
riomis* pasinaudoti visuomenės 
turtais; svajotojai pristoję prie 
dabdaringų darbų visai užmir
šta savo pareigas ir pasipūtę 
neprisileidžia vargšo atėjusio 
pašalpos prašyti.

Kurie tveria organizacijas 
“visuomenės” labui sau tik ge
ras algas išsistoroja; kurie da-

Jau vienas musų senas poe
tas prisiuntė eiles Naujų Metų 
Eilių Kontesto numeriui šiam 
skyriui. Pirmutinis yra vyriš
kos lyties, nežinia kas bus an
tras, ir kuri pusė laimės kon- 
testą: ar po senovei moteriško
ji, ar Naujas Metas prasidės 
su vyrų pergale — ar jau da
bar vyriškis nųsinėš ’musų Juo-' žyta ir saules elektros srovių 
kų skyriaus poetų laurų vaini- subadyta, nes tą dieną šešios 
ką. Laikas parodys. , planetos traukė iš vienos saulės

Duodama knyga yra “Septy-1 pusės, 
ni Senojo Pasaulio Stebuklai” 
(paskiausia išleista), su paveik-|mės išgyvenę metus Taiko nau- 
slais, 200 pusi.

Sandaros Seimas turėjo 
Šimų įvestį Juokų skyrių 
redakcijos atsakinėjimams 
visų kitų srovių užsipuolimų I 
ant Sandaros ir “Sandaros”. ■ I

Sumanytojai matyt mintį ga- Į 
vo iš “Dirvos”: šis laikraštis 
yra pirmutinis iš visų kitų to
kį skyrių įvedęs, todėl kitų vi
sų bus “Dirvos” pamėgdžioji- | 
iriai'.

Sumanytojai nori 'kad pati 
redakcija skyrių vestų, ir ma
tyt nežino kad visi Kipšai, Mi-

• kitonai, ir kitokie pastabukių 
į rašytojai būna patįs redakto- 
i riai. Tik nežinia kodėl jie ta- ' 
- me savo darbe slėpėsi. Drąsos, 

visur drąsos, ir už tai pasekit 
“Dirvos” originalį darbą.'

Vasarą, atmename, mes va
žiuodavome į laukus, ant tyro 
oro, 'kaip tik proga 'būdavo: su
lauki nedėldienio, jei tik nelyja, 
tuoj išsirengi ir važiuoji kur į 
laukus, pas pažįstamus ukiniri- 
ninkus, ir slampinėji per dieną.

Kelyje sutinki kitus skuban
čius priešais mus. Nuvažiuoji 
ant tikės, vaikštai, nieko aplin
kui nemątyt. Klausi: kur tas, 
kur tas, kur trečias?

— Išvažiavo į miestą; — at
sako. — Vos sulaukė kol ne- 
dėldįenis ateis — išsiskubino 
dar prietamsoj.

Dabar mes mislihame: Nie
kad niekas savo vietą nebrangi
na.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Clevelando vyčiams dar viena 
tvirtovė sutrupėjo: “Draugas” 
netalpina jų blevyzgų ant “Dir
vos”. '

šįmet, turbut 
gruodžio 19 d.',’ 
metų sukaktuvės nuo svieto pa
baigos ir yra vienas metas nau
jojo gyvenimo. Atsimenat kas 
buvo lemta įvykti, ir kaip žemė 
turėjo būti šalčiu sušaldyta, ug- 
nia sudeginta, perkūnų sudau-

visi užmiršo, 
sueina vienų

C. Palionis (iš Chicagos) at
siuntė tikrą meilės apibudini
mą, apie ką mes taip aną sykį 
susirūpinę išsitarėme ir sakėme 
lauksią kolei kas ją teisingai 
išreikš. Jo paaiškinimas tilps 
sekančiame num.

“Dirva” ‘Duoda Dovanas 
žiur. pusi. 1-mą

Džiaugkimės linksminki-

jame gyvenime:

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog j 

DANZIGĄ IR VARSAYĄ 
ORBITA .......... Gruodžio 22
OROPESA .......... Sausio 7
ORDUNA .......... Sausio 21

Paskiri uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal ^lail Steam Packet Co. 
26 Broadway New York 

117 W. Washington St. Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

įne- 
nuo 
ant

Juozas Bagdonas klausia: Iš 
i jure yraro susivienijimus žmonių savi- kokios ligos Mirusioji j 

tarpinei pašalpai — savo nau- mjrus?
dą pirmiausia laiko; kurie stei
gia laikraščius žmonių švieti- 
imui — pirmiausia’žiuri kad tik. 
jiems naudos butų.

Ir taip toliaus, ir taip begalo.

MUSŲ ŠVENTĖS
Ruduo yra žymus laikas musų isto

rijoje.
Simanas Daukantas gimė spalio 28 d., 

1793 metais. Mirė lapkričio 24 d., 1864 m.
Dr. J. Basanavičius gimė lapkričio 

dieną, 1851 metais.
Dr. V. Kudirka gimė gruodžio 31 d., 

1858 m., mirė lapkričio 19 d., 1899 m.
Kun. VI. Dembskis gimė gegužio 19 d., 

1831 m., mirė lapk. 12 d., 1913 m.

22

3212
49

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai
Darbas — gražus romanas .............   p. 219
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Jusli Draugai

J\^UO dabartinio laiko, iki Sausio 
10 dienos, jūsų draugai esan

tieji The Cleveland Trust Com
pany įstaigose varo savo taupyto
jų didinimo, Booster Campaign.

Jeigu jie gaus naujo biiznio arba 
daugiau biznio jie gaus tam tik
ras dovanas.

Pasimatykit su savo draugais ar
timiausiame ofise The Cleveland 
Trust Company įstaigos. Bukit 
jiems geri ir sau darydami dau
giau biznio šiame dideliame, sau
giame banke.

ZTbe Cleveland 
Xfcust Company

Tai yra bankas del visų žmonių

Dovana Šventėms
Geresnės Dovanos Šventėms nėra kaip LIETUVOS AL
BUMAS, 436 puslapiai, 288 paveikslai su biografijomis. 
Pasiskubinkit užsisakyti sau ir savo draugams. Kaina $5.

Adresuokit:
Knygynas švietėjas

Gen. P. O. Box 517, New York, N. Y.

Gerb. Sena Mergelė (iš Brook- I 
lyno) rašo: “Aš sakyčiau kad 
mes ne tokios blogos asabos kai i 
‘Sandara’ (gerb. įPr. S. žinąs ' 
savo ‘Dailioje Lytyje’) mus pa
laiko. Mes esam teisingai pa
sišventę taisyti Adomų pada
rytas klaidas: tai yra musų, 
šonkaulių, darbas. Jei jus, A- 
domai, jaučiatės niekad klaidų 
nedarą, tai ir-.'bukit ramus ir 
musų nesibaidykit. Jei jaučia
tės turį klaidų, tai skubėkit 
krapštytis pakaušius ir baržde- 
les, ba jau ateina pavojinga ar
miją susidedanti vien iš šon
kaulių, ir baidys tuos dvikojus 
'bulius kurie pamatę raudoną 
skarmalą rėkia kaip padūkę. 
Mes juos gydysim iš tos baimės 
nurodydamos jų negerą balsą. 
Taigi visi šonkauliai šaukiami 
musų armijpn; mes jus gerai 
užlaikysim. Visi šonkauliai pas 
mus priimami; užsirašymo vie
ta ir gatvės vardas Raudelė, 
numeris Geldelė, o komisijos 
vardas Žąselė. Tai ženklai mu- 

* su šonkaulių trivardės vėliavos.
žiūrėkit dabar, Adomai kurie

Iš Clevelando chamunistų vy- - 
riausiojo štabo raštinės (ofi- 
ciališkai): “No. 48 •“pastabu- 
kės, iš ‘Dirvos’: Sovietu valdi- 
nikai tik kalbėt temoka — Dar
bas nesvarbu,

Tai tu wištaproti nueik ir pa
mokink jos, — toliaus rašita, 
Bolševikoi Tiešije žmones Biz- ' 
niu su amerika — tai Bolšze- 
vikai atstume senei wisos ame- 
rikos Kapitalistu malones tu 
dirvos ko pusta-galvi nesirk ąpe 
sovietu darbiniku Respublika, 
tiktai žiūrėk sawo šzlamšto 

I sniegas užgulė Rusų paskuti
nes viltis — “gerai” — tai. iau 

: žiema -tai ir sniegs ira tai ne 
■ naujena O iumis buožėms
• smagu iei pasitaiko kaip
• nelaime

tu geriaus uzdarik žiotis 
sava “dirvos” šzlamšto ir 
mulkink darbiniku —

pareita numeri “Dirvos” 
skaitis tai toi numesziau 
toms po uodega tai ant 
meto gal pasitaisis O dabar tai 
iš Clevelandiškes 
nėra teip kaip iš 
no nei vilnų,

geriaus dirvos 
padaritu kad nukeliautu pas po- 
pežiu ir pabueziuotu i pirszto 
ai gal proto geresni įgautu, ką

tai 
kur

per
ne-

per- 
wiš- 
kito

dirvos nieko 
ožio, nei pie-

driukuotojei

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI IL
GĄ IR LINKSMĄ GYVENIMĄ 

DUODAMA JAM “EAGLE 
BRAND” TUOJ KAIP TIK 
TAVO'PIENAS SUSTOJA.

Ticrrds/nS
EAGLE BRAND

{condensed m/lk)

yra švarus, saugus ir gausus maistas, pri
rengtas specialiai kūdikių maitinimui. Len- * 
gvas prirengimui — ir jūsų kūdikio vidu
riai jį suviršikins lygiai taip kaip jūsų pa
čios pienų.

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

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

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas 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.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

Iškirpk Jį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN- 
dien ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GF.ROV Ė, kuri paaiškins kaip užlaikyti .kūdi
kį sveiku. Taipgi gausi maitinimo instrukci- 
ciįas jūsų kalboje. , - 0103

Vardas ___________ i____ --__________

Adresas



GIRTUOKLIAI
(Radasta žiedas — Specialiai 

“Dirvai”)
(Tąsa iš pereito num.)

PAŽERIA!

ir Alus”. Kunigas liko vienas 
beveik tik su keliomis senutė
mis ir keliais baltais seneliais, 
kurie sėdėjo ant plikų grindų ir 
snaudė, snaudė lyg per kiaurą 

| naktį butų nemiegoję. Kuni
gas mato kad pamokslo klau
syti jau nelieka kam, nes visi 
išlgkg lauk. Palingavęs galva 
prabilo į veržiančiąsi lauk mi
nią: “Lėkit, lėkit, jus šiaudi
niai katalikai, nes ten laukia jū
sų tamsi gyvenimo ateitis”. O

“Išsigėriau stiklelį
Už save mažesnį, 
Išvoliojau purvynėlį
Už save didesnį.”

rai išauklėti, kad atkreiptų ge
resnę akį į mus kiti. Iškovo- 
jom laisvę, todėl mokėkim ją

—----- --------- ,. i ir branginti. Laisvė tai mūšų
Dainų disonansai tik skam-1 gyvenimo pamatas, džiaugsmas

se aišku jau perdaug privisę. 
Reiktų kas nors daryti ir kaip 
nors panašų girtuokliavimų mu
sų žmonėse praretinti. Trak- 
tierninkus reiktų net į Palesti
ną iškomandiruoti.

Tikiuosi ir turiu viltį kad lai
kui bėgant musų Tėvynė Lietu
va taip susitvarkys kad savo 
pavyzdžiu pasieks kitų pagar
bos. Bet dabar dar matosi la
bai daug darbo tiems kurie no
ri girtuoklius šviesti ir užkirs
ti kelią į jų pražūtingą gyveni
mą.

Geiskime ir gelbėkime 
kad nyktų tamsa, stiprėtų 
kslas, žūtų paleistuvybė ir

gi lygias su vyrais teises tu
rim, tai kodėl gi negalim ir 
gerti taip kaip vyrai ?” Girti 
vaikinai, girti seneliai, taip pat 
girtos merginos ir moterėlės. 
Traukia visos dainas sėdėdamos 
pas Leibą už stalo, prisistatę 
prieš akis velniško skystimėlio, 
smirdančios degtinės, ir dainuo- 
ja-žiopčioja it varnos tupėda- 
mos medžių viršūnėse prieš au
drą ar lietų:

“Ką, močiute, padarei, 
širdužėle, padarei: 
Kam išleidai mane jauną 
Už pijoko bernelio? 
Jis pragėrė namelius, 
Nuo laukelių rugelius, 
Pragers šelmis bernužėlis 
Nuo rankelių žiedelius.” 
“Ka, ka, ka, ka!!l” nusikva

tojo pilvus susiėmę vyrai, už- 
girdę tokią merginų dainą. Vie
nas tuojau iš tarpo skardžiu 
balsu atsiliepė: “Merginos tik! 
vyrus mato, savęs tai ne. Pa
kol, vyrai nuo jų rankelių žie
delius pragers, tai mergužėlės 
jau savo vainikėlius pas Leibą 
paliks.”

Ka, ka, ka, ka! — vėl nusi
kvatojo.

Jau> sutemo. Naktužės tamsa 
užklojo žemę juoda skraiste ir 
vėją sustabdžius miega giliai. 
Girtuokliai neduoda naktužei 
ramumo savo skriejančiais 
nų disonansais. Išsiskirstė 
namon, bet nevisi pataiko 
mon. Dauguma girtuoklių.:
kinų, vyrui ir merginų grabė- 
se šalę bažnytkaimio pernakvo- 
ja. Neužtenka namų, jau ir 
laukai pilni. Rodos kad namuo
se gali sutilpti visi, bet girtuok
liavimą laikydami unaru, ir pri
sigėrę kupinai visur skaito sa
vo namais.

Traktierių musų miesteliuo-

tuokliavimas, kad užžydėtų do
riškas ir tautiškas susiprati
mas.
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War Tax $5.00.
Pinigą Siuntimas Kalėdoms že
miausiu kursų. Pinigus gauna 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai
ke 25—30 dienų.
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ba visam bažnytkaimyj it ka- 
nuolių griausmai. Pasiklausęs, 
pasiklausęs girtuoklių dainų ir 
įvairių kitų niekų, atsidusęs iš 
gilumos širdies sugryžau į sa
vo kambarį ir pradėjau mąstyti 
apie dabartinį Lietuvos jauni
mo girtuoklių gyvenimą. Sun
ku ir skaudu tas gal kiekvie
nam susipratusiam Lietuvos sū
nui kad daugelis musų brolių 
per savo tamsumą ir nedorą 
išauklėjimą pavirsta gyvuliais 
ir tam panašiai.

Kada tam visikam bus galas? 
Nesimato. Ko tolyn vis pirmyn 
ir pirmyn žengia milžiniškais 
žingsniais nedorybė ir paleistu
vystė. Tą bėgį vis tik sulaiky
ti reikalinga, nes kitaip Lietu
va turės pasiekti .paskutinio že
miausio laipsnio kaip dabarti
niam momente Rusai. Mes prieš 
kitas kaimynines savo tautas 
neprivalom taip pasirodyti sa
vo nepavyzdingu elgesiu. Mes 
turim būti kaip veidrodis. Mes 
turim viską sugebėti atlikti ir 
susitvarkyti taip kaip mums 
yra reikalinga susitvarkyti. Tu
rėkim omenyj kad į mus žiu
ri daug, daug akių kurios įieš
ko mažiausio prisikabinimo ir 
'žiuri į mus kaip į veidrodį. Žiu
ri į musų dabartinį politišką 
bei ekonominio gyvenimo bėgį. 
Mes turim stengtis atsižymėti 
savo darbštumu, pavyzdingais 
apsiėjimais, pasirodyti jog do-

ir laimė. Bet kaip matos ma
žai kas Tėvynės laisvę supran
ta, daugumas nežinančių lais
vės svarbos sako: “O..;. kas 
mums laisvei.... ar laisvė duo
da mums duoną? Gyvenom iki 
šiolei be jos, nereikalinga mums 
ji ir dabar. Mums vistiek: at
eis Rusai — būsime po Rusais, 
ateis Vokiečiai — busime po 
Vokiečiais.1 Duoną vis tik rei
kia pačiam užsidirbti, laisvė jos 
neduoda.”

Ką gi galima pasakyti ant 
tokių! Tai tik musų Tėvynės 
išgamos, neš tikri Lietuvos su-, 
nųs to niekuomet nedrys ir ne
turės drąsos pasakyti. Antra, 
kad ir gali pasakyti tai tik gir
tuokliai kuriems ne laisvė Tė
vynės rupi, ne nepriklausomy
bė, bet alkoholis-degtinės smar
vė.

Gyvenimas ne 
girtuoklių tarpe, 
žiūrėti kasdiena, 
dieną vis ta pati 
suomet.

bą- su tamsi gyvenimo ateitis”. O 
ku- beskubanti lauk žmonės tik nu- 

sijuokė, ir -kaip iš maišo išlėkė 
iš bažnytėlės, sakydami: “O ką 
mums kunigai, tikėjimas ir baž
nyčia, ką mums jų pamokslai: 
Užtenka man mažam tėvai kal
bėjo kaip kunigai. Dabar mes 
žinom geriau negu kunigai. 
Nereikia jų panjokslų. Pas žy
dą būna daug geriau ir įvai
riau negu bažnyčioj. Bažnyčioj 
daugiau nieko kaip tik melskis 
ir melskis, o mes galim ir be 
maldų gyventi.”

Po mišių, po mišparų dau
gelis išvažiavo namon, bet ali
nės dar kimšte prikimštos, ne
skiriant luomo ar amžiaus. Vi
si geria. Visi girti. Bučiuo
jasi vyrai su mergomis, vaiki
nai ir žilaplaukiai seniai -ku
riems jau laikas ant pečiaus sė- 

Kalbos girdis ir lekioja 
vien tik apie visokias Rusiškas 
matuškas, apie meiles, kur-vi
siškai tekiems dalykams netu
rėtų būti vietos. Girdisi tik 
bučkiai ir bučkiai ir stiklinių 
skambėjimas. O dainos’net pro 
iub&s veržias, nes pro langus 
paspėti nebegali: —..

gir-

pa-

Išvažiavęs iš Vilkaviškio ap
sistojau bažnytkaimyj Pažeriuo- 
se. Nuo Garlevos 8 ar 7 var
stai, tikrai nepamenu. Vos tik 
įvažiavus į Pažerius pasigirdo 
iš vienos senos, surukusios 
kužėlės girtuoklių dainos, 
rioms pritarė antra grupė 
tuoklių:

“Uka, uka pas tėvuką
Paskutinį vakariuką!”

Nugi, po šimts kalakutų,
maniau, ir čia randasi nesusi
pratėlių musų brolių-gintuoklių 
kuriuos taip pat skandina alko
holio šėlstančios bangos. Tik
rai jau stebėtina kad kiekviena
me Lietuvos miestelyj, kiekvie
name kampukyj pasiekia augš- 
čiausio laipsnio ir garbės pra
keikta degtinė.

Atėjus sekmadieniui, prisi
rinko daugelis vyrų, merginų ir 
šiaip senelių ir moterėlių. Vi
si -it be dvasios iš namų skuba 
neva į bažnytėlę, bet siela kiek
vieno tik šypsos pamačius kar- 
čiamą. Traukia bažnytėlės lin
kui. Laike mišių buvo tik ke- dėti. 
Ii žmonės, bažnyčia beveik api- 
tuštė, o prasidėjus pamokslui 
visai mažai kas liko. Išduįnė 
laukan ir traukia poromis į se
nas surukusias bakūžėles, kur 
yra parašyta ir pakabinta dide
lė lenta, it durįs, viršuj namelio 
ineigos: “Traktiernė. Degtinė
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2. A Lithuanian Etymological Index, by 
Harold H. Bender, Ph. D., Professor 
of Indo-Germanic Philology in Prince
ton University. Princeton, N. J. 1921. 
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Šis veikalas yra parašytas, remiantis šiais žody
nais: Sanskrito — Uhleribeck, Vokiečių — Kluge, 
Gotų — Keist, Slavų — Berneker, Latinų — Wal- 
de, Graikų — Boisacų. 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 
las.
1921.

Svarbu yra 
kad tuo budu

6.

apsisau- 
gyventi,

Sokra-
No. 2.
... 10c

“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. ........... 10c

Ypatingai patartina ūkininkams susipažinti su 
išmintingais specialistę 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-ves Leidinys N3. Kaunas. 1921. 
Pusi. 61.f ......................20c 

Indomi knyga ypač tiems, kas nori žinoti tik
rąją Rusijos padėtį, — nesą by krašto padėtį ge
riausia atvaizduoja jo ekonomijos daviniai.
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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.
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išsiųsime puikią knygą su 34 © 
spalvuotais žemlapiais Lietu- (S) 
vos, Europos, Amerikos - ir ■—* 
viso pasaulio. Prisiųskit tik 
mums 5 gerus antrašus savo 
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apturėsit tą didelę knygą vi
sai dykai.
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KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4a PAIN-EXPELLER 4a
Vaizbaženklls nžrog. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtu Įkaro (Anchor) 

Vaizbaženklį. ’

-— bažnytkaimis vi- 
Namų apie 80 ar 

beveik ant kiekvie-

mažas 
turtin-

kalnus

VEIVERIAI
Pažerius apleidau. Laikinai 

gyvenimui vietą apsirinkau Vei
veriuose. Išvažiavau iš Paže
riu manydamas ir -turėdamas 
viltį kad niekur taip girtuoklių 
nerasiu kaip jau radau.

Atvažiavau į Veiverius. Per
ėjau išilgai ir skersai, apžiu
rėjau, ir pamačiau kad ir čia 
nemažiau kaip ir augščiau mi
nėtose vietose girtuokliaujama. 
Atėjus sekmadieniui, pasirodo 
Veiveriuose tiek girtuoklių kiek 
minėtose abiejose vietose drau
ge. Dar turiu pridurti kad Vei
verių apielinkės gyventojai be
veik kiekvienas slapta varo na
minę ir kasdien užsipylę akis 
vaikščioja.

Veiveriai 
dutiniškas. 
daugiau, ir
no namelio sienos prikaltą iška
ba : “Traktiernė. Degtinė ir 
Alus”. Stebėtina kad 
bažnytmaikis, o taip yra 
gas gertuvėmis.

Tie žmoneliai ir po,
vaikščiodami' šaulės nematytų, 
tiek išgeria degtinės.

Atėjo sekmadienis, liepos 26 
d., šventos Onos atlaidai. Pri
sirinko, privžžiavo begale žmo
nių, nei aprašyti negaliu.' Vie
nu žodžiu buvo jau virš etato. 
Prisikimšo traktieriai kaip sil
kės bačkoj. Išsykio buvo tylios 
ir ramios kalbos,' bet pavakaryj 
pradėjo iš traktierių veržtis 
girtuoklių dainų disonansai ir 
ėmė skraidyti augštai virš ban
guojančios minios ir kėlėsi aug- 
štyn j 'beribes erdves:

“Gerkim, vyrai, uliavokim 
Visą naktužėlę,
Nebučiuokim senų bobų, 
Tiktai mergužėles.”
Vėl ta pati daina. Vėl girdis 

tik dainos. Baisus užėsis. it 
pragaro dugne. Nuostabu ir 
keista kad merginės ant tiek 
sau pasivelija jog traktieriuose 
visiems bučkius dalina be jokio 
užniokesnio. Neprošalį 'joms 
butų nuo kiekvieno bučkio imti 
šiokis-tokis užmokesnis, ne dy
kai tada butų ir kermošius.

Dar kitas dalykas, merginos 
vyrams neužsileidžia ir girtuo
kliavime, sakydamos: “Mes ir-

dai- 
jau 
na

vai-

x

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit jiems “Dirvą”

PARDAVIMAI
BUČERNĘ IR GROSERNĖ — Lie

tuvių apgyventoj kolonijoj, netoli 
naujos Lietuviškos bažnyčios. Kai
na prieinama. Taipgi turime pui
kiausi namą 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 teisingą patar
navimą. (1)

POV. SELICKAS & CO. 
Real Estate

1592 E. 47 St. Cleveland, O.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”. .( 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy-, 
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

i 
į

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

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

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

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

CLEVELAND, OHIO

**+«X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00

I
?

t

PAIN

Su Chiropraktikos sveikatos metodu galit 
but išgydyti nuo ligų (išskyrus paskuti
nių laipsnių vėžio ir džiovos), čia padėtas ' 
paveikslas yra Antono Zupanshicko, 1282 
E. 56 St. Jis kentė nuo skilvio ligų per 
tris metus, praleido daug pinigų be pa
sekmių. Po išbandymo Chiropraktikos gy
dymo pas

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

jis pilnai pasveiko j 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.

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

77 Darbą gvarantuoju dešimčiai metą.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 

T ; Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be
skausmio Dantų Traukimo.

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, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Syki 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 -166

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

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

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

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

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

Centra] 6488
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Liet. Fizinio Lavinimosi Sąjun- butų, darbininkagyvena pras- 
ga, šaulių Sąjunga, žydų spor-tai ir girdėti lusiskundimų. 
tininkai ir karių sportininkų Į Daugelyj dvarų irbininkai pa- 
atstovai. dėtimi pasitenki.

ficitas) 21'3,142,720 auksinų.
Daugiausia pajamų duoda ne

tiesioginiai mokesniai, iš kurių 
laukiama apie 272 mil. Tame

stybės dirbtuvės — 19 mil., že
mės ūkis — 7 mil.

Tiesioginiai mokesniai duoda
57 mil.; tame skaičiuje: mokes-

Išlaidų daugiausia suima kraš
to apsauga, kuriai reikėsią iš
leisti 458 mil.

Biudžetas Seime jau pradėta

—■=-^==~=-=— ' 
Central 1766

RMAN CO. j 
įduotojai ir staty- Į 
jų. Rakandus pa- į 
ukraunam.

Cleveland1, Ohio. | 
== -įėx ė:-==SgTa>

igo ir Apinių ir visokių 
mui prietaisų. Sykį pa
ausį. — Siunčiame užsa- 
esale) kainas pardavinė- 
e. Ateikit arba rašykit 
>er pačtą.
f STORE

Princeton 466
S. 106th St. Market, 
rood, Ohio.

line
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NAUJO VILNIAU? VALDY- Ima, praveda žemės reformos, 
įrOJO M ANIFESTAS - j mokyklų, konstitucijos ir kit.

Washington, gruodžio 7 d.' — įstatymus sulyg savo noru; lei- 
Gruodžio 1 d. Mėištavičius, per-i džia laisvai dirbti žvalgybai ir 
ėmęs Vilniaus valdžią iš želi-.tt. Ministerių kabineto darbus 
gowskio, išleido į miestų ir kai--jie vjeni užgiria, ir kabinetą to
mų žmones manifestą kuriame’M pastato koks jiems patinka, 
ramina gyventojus kad nesibai-'žodžiu, turi pilniausią kontrolę 
mintų del ateities1, nes, nors ge^ 
nerolas želigowskis pasitraukė, 
pasilieka Vilniuje jo “garbin
ga” kariumenė kurią jis vado
vavo. Manifestas toliau sako 
kad Želigowskio pasitraukimas 
apsaugos Vilniaus seimą nuo 
intarimų buk seimo rinkimai 
įvyks po jo spaudimu.

ŽELIGOWSKIS PASITRAUKĖ 
-DEL' POLITIŠKŲ MOTIVŲ

Washmgttnrrgrr7 d. — Eltos 
pranešimu, lapkričio 30 d. Želi
govskis paskelbė dekretą šauk- 

, ti Vilniaus seimą sausio 8 d. 
Šiuo dekretu Želigovskis rami
na savo šalininkus nenusiminti, 
ries jis pasitraukęs iš Vilniaus 
del politinių motivų. Kariume- 
nė pasilieka ta pati; vidaus ir 

' išorinį priešą apgalėsianti.
' Eltos pranešimu, Vilniaus 

miesto salėje buvo Želigovskiui 
surengta pokilis. šiame pokily- 
je Lietuvių nebuvo, Gudų buvo 
tik avanturistas Aleksiukas, o 
Žydų buvo “Gaint” laikraščio 
redaktorius (iš Lenkijos specia
liai atgabentas žydas leisti jų 
kalba, bet Lenkų orinentacijos, 
laikraštį). Želigovskis savo 
prakalboje kalbino žydus daly
vauti Vilniaus seimo rinkimuo
se.

'viskam. Kitose šalyse tokios 
galios turinti partija neša pil
niausią atsakomybę prieš pilie
čius, bet ne jų pastatyti dirbti 
žmonės ar įstaigos, žinoma, 
tas pat ir pas mus. Bet musų 
krikšč. dem. atėjo į galvą išsi
sukti nuo atsakomybės.

Mat, jie daug pažadų padarė 
savo rinkikams: visiems betur
čiams ir turtingiems prižadėjo 
visko. Dabar rinkikai laukia 
tų prižadų išpildymo, o krikšč. 
demokratai jau mato kad jiems 
negalima visiems pažadai išpil- 

dvarininkų 
policijos pa
ir tt. Bet 

Todėl pradė-

,4

uždare laikrąąti
Was^jflgfnn- gr. 7 d. — El

tos pranešimu, Lenkų vyriausy
bė Vilniuje uždarė Lenkų kalba 
Lietuvių orientuotės laikraščius. 
Lenkų vyriausybė konfiskavo 
pradėtus leisti Vilniuje viena
dienius laikraščius vardais “A- 
damova”, **Jozef”, ir tt.

(Iš Liet. Inf. Biuro)

DARkZLDARO,-B£T-ATSAKO- 
,TI NENORI .
■'■"KrikŠcidrųs demokratai turė
dami Steig. Seime didumą at
stovų; 59 iš 112 atstovų, visą 
šalies* tvarką, visus įstatymus 
taip , veda jkaip jiems patinka. 
Taip bent iki šiol darė. Į liau
dininkų ir valstiečių pareiški
mus nekreipdavo domesio, jei
gu- žinodavo kad žmonės prieš 
juos nepradės kilti liaudinin
kams paskelbus apie jų tuos 
darbus. St. Seimo Komisijos, 
kuriose visados kr. dem. ididu-

dyti. Jie nenori 
skriausti, jie nori 
galba šalį valdyti 
to žmonės nenori. 1
jo rašyti savo laikraščiuose kad 
jie neatsako už valdžios darbus, 
nes, girdi, valdžioje dirba ne vi
si krik. dem. bet esąs vienas mi- 
nisteris (nors be portfelio) liau
dininkas, • tik du krik, dem., o 
kiti ne jų partijos. Ir drąsa jų 
reikalauti kad visi valdžios dar
bininkai butų kri'kš. dem. par
tijos. Tiesa, krikš. dem. einą 
prie to, ir jau yra atsitikimų 
kur neužtvirtino krikš. demo
kratų prezidentas ne jų parti
jos valdininkų, žodžiu, ir val
dininkus savo partijos pasiren
ka. Jeigu jie, kontroliuodami 
visą šalies valdžią, skirdami mi- 
nisterius ir kitus valdininkus 
užtvirtindami nenori prisiimti 
atsakomybės už valdžios dar
bus, tai jau reiškia ką nors ne
gero. O reiškia, pasis'kyrę ki
tų partijų žmones į valdžią ir 
patįs atsisakę nešti atsakomy
bę ir galėdami viską kontroliuo
ti ir įstatymus leisti, tur būti 
nori, ištikro, patenkinti dvari
ninkus ir kunigus ir darbo žmo
nes parduoti jiems, o atsakomy
bę versti ant kitų.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

932 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

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen 
,t=t dantistas ::!:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
į, iki' 7 valandai vakaro

I 1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio. .

Pamėginkite nanjo.

BnnžngtiUuolnvsIibiiianHluSuv. Vaisi. 
Įtaisam Blare.

Kanjamo mžlyname pakelyje.

tvirtos, gemalus užmušan* 
cios ypatybės Siame vaiste idėjos, 
bu priemaiša priinmiai Švelnaus 
;Kvėpalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
S»-L8k“Ui P»talin,<,ja»—begaliniai 

.puikus plauku sutaisytojas, kuris 
patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

ALCONQL4OM

STOPSDANDRUff
PHOMOTtS

IIEALTHY-3CALP
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per paSty 
tiesiog ifi 
labara- 
torijos.

CONTI MS 3VUM0 ozs

EADlRICHTER&CO
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BROOKLYN • 
NEW YORK.
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pakelio. 
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kad butų 
INKARO 
▼ala- 
baženklls.

JIEŠKO KUNIGŲ
žemaičių Vyskupo kurija per 

“Laisvę” skelbia kad kunigai 
Juozas Kubilius, Pranas Vilią, 
nas ir Liudvikas Adamauskis 
pasirūpintų kuogreičiausia pasi- 
liuosuoti nuo bažnytinių cenzū
rų, nes to jiems nepedarius bus 
atimta kunigystė.

Kas atsitiko su kunigais? Jie 
jau senai ^nešioja trumpus rū
bus, kai kurie jų vedę ir gyve
na su šeimyna, kitas mokyto
jauja, kitas valdininkauja. Jie 
taip apleido kunigystę kai]} ku
nigai Krupavičius,' Augustaitis, 
Karbauskas, J. Žilinskas ir daug 
kitų.

(“Liet. Ūkininkas”)

KOVA SU SPEKULIACIJA ,
Kai kurios valdžios įstaigos, 

kaip girdėti, rūpinasi rasti tin
kamą pabaudos būdą už kelia
mas, kainas ir spekuliaciją, ypač 
valgomų daiktų srity j. Tarp ki
tą ięo.manoma už tokius prasi- 
žėnvimus žymiai padidinti^esa- 
mą bausmę — iki visiško ištrė
mimo.

LIETUVOS STADIONAS
Musų naujai susikurusi Vals- 

stybė sunkiai kovodama veržias 
i Europos valstybių tarpą, sten
gdamosi visu kuo su kitomis 
tautomis susilyginti. Tas de-, 
das politikos srityje.

Taip pat, nenorėdami atsilik
ti nuo kitų, turime elgtis ir 
sporto gyvenime.

Musų jaunas sportas dar yra 
tiesa silpnai išsivystęs, ir šįmet 
ar kitais metais dar gal ir ne
daug kuo turėtume tarptautinė
se sporto rungtynėse pasirodyti.

Bet praėjusios vasaros ban
dymai pabrėžė kad musų tarpe, 
ypač kąriumenėje, sporto, kad 
ir tuo tarpu žalios medegos, yra 
apsčiai. Reikia tiktai ką tu
rime tinkamai išauklėti. Atski
rų ąsmenų ir dar gi atskirų ne
didelių kuopelių darbas ir pa
stangos maža ką 'šioje srityje 
gali’nuveikti; ,

Visų jaučiama gaivalinis rei
kalas pajiegas sujungti į vieną 
galingą centrą. Tuo tikslu Kau
ne jau eina pasitarimai. Pasi
tarimuose dalyvaują visos su
interesuotos organizacijos, kaip

Pirmuoju 'klausimu buvo lai
koma Lietuvos Stadiono 
mas.

Stadionas — yra tam 
budu prirengta įvairiems 
to žygiams, žaidimams ir 
tynėms vieta. Be gerai sutvar- ! 
kyto Stadiono nėra įmanoma 1 
sporto auklėjimas, tai visiems < 
dalyvavusiųjų buvo visai aišku, i

Stadionui vieta yra numato- ' 
ma už Vytauto Kaino ardvio- i 
j e, lygioje aikštėj e-dirvonėly j : 
apaugusiam iš visų pusių se- 1 
nais aržuolais. Nors tas šiai- i 
tas yra ir labai Stadionui pato
gus, bet visgi daug darbo dar 
teks pridėti kol ištikro Stadio
nas b.us įkurtas. . Pirma visa ko 
reikės šis žemės plotas .išgauti 
iš Kauno miesto Valdybos. Čia ; 
jau nors ir daug kas apie spor
to begalinę tautos gyvenime- ‘ 
reikšmę kalba, bet galime su- i 
laukti šiokių tokių trukdymų. 
Juk šis klausimas tur but bus 
Kauno Miesto Tarybos svarsto- 1 
ma. Tenai šį reikalą gali, jei 1 
ne visai suardyti, tai bent žy- ‘ 
miai sutrukdyti. Todėl rei'ka- ' 
linga kuoplačiausia informuoti : 
— spauda, visuomenė apie sta- ' 
diono reikalingumą, kad žemės 
išgavimui nei viena atatinkamų 
įstaigų ne tik nekliudytų bet 
dar padėtų.

Toliau seka, žemę išgavus, < 
pats Stadiono įrengimas. Pir
ma viso ko tą plotą reikia ap
tverti kad jau nebeterštų jo 
kaip iki šiol karvės ir ožkos.

Neturėdami Stadiono negali
me ruošti platesniame maste 
rungtynių kur galėtų dalyvau
ti -ne tik Lietuvos, ibet ir kitų 
sportininkai.

Antruoju sporto’ gyvenime 
svarbiu klausimu reikia skaity
ti įkūrimą (Lietuvos Olimpinio 
Komiteto kurs turės vesti ir 
organizuoti rungtynes, savo au
toritetu rišti sportiningų tarpe 
kilusius ginčus ir jungti visus 
Lietuvos sportiningus į vieną 
šeimyną. Neturėdami Olympi- 
nio komiteto negalėsime nei da
lyvauti kitų šalių ruošiamose! 
Olimpiadose, nei patįs tokių* 
ruošti. Visos sporto organiza- . 
cijos turi savo tarpe šį klausi
mą gerai išsiaiškinti, pasireng
ti naujam plačiam organizuo
tam darbui.

Jau dabar futbolas yra tiek 
išsiplatinęs ir tiek yra plačiai 
pažįstamas plačiose sportininkų 
masėse kad atsiranda reikalo, 
kurti futbolo lyga — vyriau, 
šia futbolininkų organizacija. J

Be nurodytų, sporto gyveni
me svarbių ir neatidėtinų klau
simų yra dar vienas kurs yra 
svarbiausias — tai sporto žur- 
nalo-laikraščio išleidimas. Ka
da tokį' laikraštį sportininkai 
turės visas darbas dvigubai 
greičiau galės eiti, nes dabar 
vienas kito nežinodami perilgai 
klaidžioja patamsiais, daro daug 
klaidų ir nereikalingų žingsnių, 
iki pasiekia mažiausių rezulta
tų. .

Daug vietų provincijoje (spor
tininkai daro pamatines klaidas 
sporto žygiuose ir negali savęs 
patikrinti, atitaisyti klaidas.

Laikas nuo laiko pasirodyda
mas, laikraštis išrištų visus 
sportininkų klausimus, suburtų 
Į vientisą, nepertraukiamą gran
dinę visai jaunoje sporto 'žy
giuotoje.

įkuri-

tikru 
spor- 
rung-

(“Kan”)

DARBININKŲ EIKA'LE

skaičiuje muitai — 174 milijo
nai, Irinkliavos nuo gėrimų v— 
69 mil., nuo tabako 26 mil.

Valstybiniai turtai duoda:

niai nuo žemės — 35 mil., pre
kybos ir pramonės — 22 mil.

svarstyti.
(“Trimitas”)

A

Del žymiai pulusių kainų'platieji ir siaurieji gelžkeliai— 
sąryšyj su mtkės kritimu111'5 mil., miškai •.— 92! mil., val- 
Kauno įvairių įnnių darbinin- ’ * ---- —
kai pareikalavo zdarbio padi- * 
dinimo. Kai kiiose įmonėse 
tapo tuojau genju susitarta, 
o kitose buvo nt streikai, ku
rie vienok tęsėsi ik keletą die
nų. Lapkričio 
kuoti gelžkelių 
ninkai.

81. ,,ėmė strei- 
dbtuvių darbi-

DNŲ ŪKIAIPAVYZDINGI
LIETUVOJE

Danijos Konsiis 
Biering, lapk. 14d. 
kelioms savaitėml į 
geną kur jis žad tartis apie 
įkūrimą kelių pafzdingų ūkių 
Lietuvoje Danų ^vyzdžiais.

Kaip žinoma, Daija yra gry
nai ūkio kraštas i labai augš- 
ta žemgs ūkio kuhra. Kadan
gi ir musų Tėvyė yra žemės 
ūkio šalis, tai meiturime daug 
ko pasimokinti i pavyzdingų 
Danų ūkininkų. Taigi Danų 
pavyzdingų ūkių turimas Lie
tuvoje yra labai veikintinas.

Lietuvai, 
išvažiavo 
Kopenha-

Užsisakykit Kalėdoms 
“VANAGĄ”

12 knygučių vienoj knygoj, t. iy. 
paskirų numerių sudėtas į daiktą 
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 

Į kaipo Kalėdų dovaną.
Užsisakykit tuoj, nes nedaug jų tu-, 

rim. Kaina popieros viršeliais $2. 
Audeklo viršeliais $2.50. Agentams 
duodame gerą nuošimti. Pinigus ar 
money orderius siųskit (52)

S. RODAVIČIA
130 .Wooster Ave. Akron, Ohio.

VIENAS LENKŲ PIRŠLYS 
JAU SUIMTAS

Gautomis žinioris, tapo su
imtas Kaune A. Baians'kis, ku
rio nesenai 
straipsnis — del 
kų santikių. 
parodė perdaug 
būdamas piliečiu
kuria Lietuva yra krės stovy j, 
gyveno kokį laiką Kūne be tam 
tikrų, dokumentų.

“Lieuvoj” tilpo 
letuvių-Len- 
Lnkų piršlys 
d'ąsumo: jis, 
alstybės’ su

šis

ATVYKSTA KLAIIĖDOS 
KRAŠTO KOMISARAS

šiomis dienomis atvyksiąs j 
Kauną Klaipėdos krtšto vyriau
sia komisaras Petirne (Pran
cūzas) tartis prekybos sutar
ties klausimu su 'Lietuvos 
džia.

vj-

Skaitykit ir Platinkit Tėvynės Gynėjų-šaulių 
Laikraštį “TRIMITĄ”

“TRIMITĄ” leidžia Lietuvos Šaulių Sąjunga kuriai rupi ne ku
rių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisves ir Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulini
mas ir stiprinimas.

“TRIMITAS” tiekia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. 
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptau
tinė padėtis.

“TRIMITAS” deda eilėraščių, apisakėlių, vaizdelių • iš šaulių 
kovos už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip 
daug gražių pasiskaitymų.

“TRIMITAS” eina kartą savaitėje 32 puslapių knygelėmis. Jo 
kaina Amerikoje: metams 4 dolariai; atskiras numeris 10 centų. 
Lietuvoje: metams 96 auks.; atskiras numeris 2 auks.

Broliai Amerikiečiai! Jums už jurių-marių gyvenantiems “Tri
mitas” geriausia paaiškins padėti mylimos tolimos Tėvynės del ku
rios gerovės Jūsų širdįs taip jautriai plaka. Tat išsirašykit “Tri
mitą” sau ir išrašykit savo giminėms Lietuvoje. Tuojau pasiuskit 
laiškelį “Trimitui” pranešdami savo adresą. Vieną mėnesi — ke
turis numerius —• siuntinėsime “Trimitą” dovanai kad galėtumėt 
su juo susipapinti. O turime vilties jog susipažinę paronėsit kad 
nuolat Jūsų namų lankytų “Trimitas”. Adresuokit:

“Trimito” Administracijai,
Lithuania, Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.
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Pi-LIETUVOS VALSTYBĖS 
JAMOS IR IŠLAIDOS

Ministerių kabinetas patieki 
Steigiamajam Seimui svarsty
ti Lietuvos valstybės 1921 me
tų pajaihų ir išlaidų sąmatą 
(biudžetą). Valstybės išlaidos 
nustatyta 885,725,375 auksinai,, 
o pajamos 672,682,655 auksinai. 

įu I Taigi numatoma truksiant (de->
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Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių
Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniai? 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 

Trading 
Štampai
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Štai kur yrą

Didžiausias Mieste Išpardavimas
Morimura Importuotu

Lėlių
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$2 DOVANŲ $2

MOKYKLOS
Visose 22 Lietuvos apskrity

se iki kovo 1 d. buvo 1581 pra
dinės mokyklos, jose mokėsi Į 
100,334 vaikų; vidurinių mo- Į 
kyklų 'buvo 29 su 2124 moki
niais, neskaitant gimnazijų ir 
progimnazijų.

DVARŲ DARBININKŲ 
PADĖTIS o

Darbo ir Socialės Apsaugos 
Inspektoriaus žiniomis, šįmet 
Vilkaviškio apsk. dvarai daug 
geresnėj padėtyj negu kitais 
metais. Streikų buvo tik pen
kiuose dvaruose. .Kur darbi
ninkai žiuri darbo valandų ten 
produkcija mažesnė negu ten 
kur nežiūrima. Bendrai, gryrijo 
darbo Vasarą tenka dirbti 8 ir 
pusę vai., rudenį — 7 vai., žie
mą — 5 vai. ir pusę.

Kai kuriuose 'dvaruose, delei 
stokos arba menkų triobėsių ir

“Dirva” Duoda Dovanas 
žiur. pusi. 1-mą

DABAR šitas 
dtdčiaustas ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutine knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai (iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lytį: — 
lyties organu 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
kąją ir ligas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei- 
m o s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdalyta; labai daug pa
veikslų, kaina $7.0 0. (2) i

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuota $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms,, tai pasirinkit bile 
vieną iš šitų: KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; ard., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
į 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. MARGER1S 
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.
$2 DOVANŲ $2
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DRASIDĖJO tikras Išpardavimas Morimura Importuotų Lė- 
lių kainomis mažesnėmis negu kas nors kitas yra pasiūlęs 

kokioj nors krautuvėj Clevelande. Tikros prieinamiausios ver
tės. aktualės mieros. Jau girdėjot apie Puse Kainos Išpardavi
mus, bet šitos kainos yra tiesiog žemesnės negu kada kitados 
*buvo pardavinėjama, faktiškai musų reguliarės lėlės parsiduo
da kainomis žemesnėmis negu kur kitus; Ateikit ir persitikrin- 

Skaičius apribotas, taigi paraginame pirktis anksti. Ko- 
dar yra jų:

LĖLĖS SU LANKSTOMAIS SĄNARIAIS
biskuto galvomis, krutančiom akim ir tikrais plaukais su il

gais garbiniais. Kūnai minkštai iškimšti.
colių ilgio, reguliarė kaina $1.25, pardavimo kaina . 
/s colių ilgio, reguliarė kaina $1.75, pardavimo kaina 
colių ilgio, reguliarė kaina 
colių ilgio, reguliarė kaina 
colių ilgio, reguliarė kaina 
colių ilgio, reguliarė kaina 
colio ilgio, reguliarė kaina 
colių ilgio, reguliarė kaina 
colių ilgio, reguliarė kaina

$2.50, pardavimo 
$3.50, pardavimo 
$4.50, pardavimo 
$5.50, pardavimo 
$6.50, pardavimo 
$7.50, pardavimo 
$9.00, pardavimo

...75c 

...95c 
kaina .... $1.50 
kaina ... .$2.00 
kaina ... .$2.50 
kaina .... $3.00 
kaina . ?. .$3.50 
'kaina ... .$4.25 
kaina ....$5.00

ĮVAIRAUS POBŪDŽIO LĖLĖS
Biskuto galvomis, judančiom akim ir sutaisytais plaukais

9 colių ilgio, reguliarė kaina visada $1,00, specialė kaina .. .55c 
11 colių ilgio, reguliarė kaina visada $1,35, specialė kaina .. .85c
14 colių ilgio, reguliarė kaina visada $3.00, specialė kaina
15 colių ilgio, reguliarė kaina visada $3.50, specialė kaina
16 colių ilgio, reguliarė kaina visada $5.00, specialė kaina 
18 colių ilgio, reguliarė kaina visada $6.00, specialė kaina 
20 colių ilgio, reguliarė kaina visada $7,00, specialė kaina

..$1.75 

. .$2.00 

. .$2.75 

. .$3.25 

. .$3.75

KIDOLINO LĖLĖS
Su lankstymais per sąnarius, biskuto galvomis, judančiom 

akim, tikrų plaukų kasom su ilgais garbiniais
11 colių ilgio, reguliarė kaina $2.00, specialė kaina ...............$1.25
14 colių ilgio, reguliarė kaina $2.50, specialė kaina...............$1.50
18 colių ilgio, reguliarė kaina $4.00, specialė kaina...............$2.00
21 colio ilgio, reguliarė kaina $5.00, specialė kaina ..... . $2.50

Special! — Importuoti Vaikų Žaislams Stotkeliai
Musų reguliaris $1.00 Arbatinis Setas, specialiai
Musų reguliaris $1.25 Arbatinis Setas, specialiai

1 Musų reguliaris $2.00 Arbatinis Setas, specialiai 
Musų reguliaris $2.50 Arbatinis Setas, specialiai 
Mus ųreguliaris $3.00 Arbatinis Setas, specialiai 
Musų reguliaris $4.00 Arbatinis Sėtas, specialiai

...75c 

.. 95c 
. $1.35 
..$1.75 
. .$2.25 
..$2.98
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į; Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
5 Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

ATSAKYMAS CLEVELANDO 
ASILUI

“Darbininko“ No. 140 tilpo 
straipsnelis parašytas kokio tai 
nesusipratėlio po kuriuo pasiro- 
šo Asilas, sutrumpinęs savo pa
vardę A—as, kas reiškia Asilas. 
Nėra dyvo, nes “Darbininkas” 
ir asilų korespondencija priima 
ir džiaugiasi bilė tik rašo.

Viršminėtas Asilas pasipikti
nti iš mano parašyto straipsne
lio kuris tilpo .“Dirvos” No. 48, 
ir matyt daugiau neturėdamas 
kuom remtis nors melagystėmis 
primeta man buk aš savo vaikus 
leidęs Lenkiškon mokyklon ir 
išmokinęs Lenkų ’'kalbos, taip 
pat skaityti ir rašyti. Gęrb. 
Asile; čia'tai jau sumelavai kad 
aš vaikus leidau ar leidžiu Len
kiškon mokyklon. O 'kaslink 
kalbos, skaitymo ir rašymo tai 
aš nežinau ar jie moką ar ne. 
Jeigu Asilas tikrai žinai kad jie 
moka, tai reikia tik pasidėkavot 
jų gabumui, nes Lietuvių patar
lė sako: Kas ką moka tai už pe
čių nenešioja. Mano vaikai pir
miau eidavo miesto mokyklon, 
dabar eina vietinėn šv. 
parapijos (Lietuviškon) 
klon, skaityti ir rašyti 
Angliškai ir Lietuviškai 
už tamistą. O kaip sakai kad 
aš esu jūsų tautos priešas, tai 
a nežinau kokios tautos esi. Bet 
aš esu Lietuvis ir gerbiu Lietu
vių tautą, taip pat remiu ją pa
gal savo išgalėjimo pinigiškai 
ir pirkdamas Lietuvos bonus. 
Podraug aš esu Suvienytų Val
stijų piliečiu (American citi
zen). Tai žinot, ponas Asile, kad 
nesmu tokis kaip tamista.

O kaslink primetimo apie ko
kias draugijas, tai aš čia ne
kalbu apie draugijas: draugijos 
turi savo narius ir., valdybą, tai 
jos pačios save atstovauja. Aš 
manau kad šiuom syk užteks, 
nes ponas A—-as gal busi už
ganėdintas iš šio mano atsaky
mo kaslink tamistos melagys
tės. O jeigu dar to nebus ga
na; tai aš esu kiekviename mo
mente pasiryžęs save apginti 
nuo tokių asiliškų melagysčių 
ir nurodyti Clevelando Lietuvių 
visuomenei kas daro vaidus tarp 
musų žmonių ii- skaldo jų vie
nybę: tai tokie žydbemiai kaip 
ir tamista, gerb. Asile, nes visi 
priklausote prie vienos melagių 
gaujos.

Jurgio 
moky- 
moka 

geriau

Sandaros 18 kuopa turėjo sa
vo susirinkimą Goodrich name, 
kur buvo kalbama kuopos rei
kalai ir renkama nauja valdyba 
sekantiems metams. Pirminin
ku liko A. Žukas; pagelb. — M. 
Cigas; fin. sekr. 
mus; įprot. sekr. 
nionis; ižd. — J.

Kuopa rengia 
sausio 8 d., Lietuvių salėj. Bus 
statoma scenoje Br. iVargšo dra
ma “žmonės”, taipgi koncertas, 
dainuos K. J. Kriaučiūnas 
ti.

— J. P. Gar-
— y. P. Ba- 
Plerpa.
gražų vakarą

ir ki-

Mikas Petrauskas žada 
lankyt Cleveįande sausio 
ryje su koncertu. Butų 
smagu jį čia sulaukti, po to kaip 
jis lankėsi Lietuvoje, matėsi su 
musų gimtinės šalies dailinin
kais ir ten buvo surengęs 
tą koncertų.

atsi- 
vidu- 
labai

kele-

susi-TMD. 20 kuopa laikys 
rinkimą nedėlioj, gruodžio 18 
d., Goodrich name, 2 vai. po pie
tų. Malonėkit visi susirinkti, 
nes yra daug svarbių reikalų. 
Bus renkama nauja kuopos vai-; 
dyba. Taipgi regis bus dalina
ma nariams naujas veikalas — 
“Ateities Karas”; knygą gaus 
tik kurių mokestis yra užmo
kėtos už šiuos metus. Jeigu 
jaučiatės skolingi malonėkit už
simokėti. Nepamirškit atsives
ti naujų narių prisirašyti prie 
TMD. Valdyba.

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 ....$5c
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KRAUTUVĖ

PERSRGEJIMAS |
Sena patffi sako: “Tuščiaj 

statinė visuoet labiau barška.” 
Tą pasakym galima prilyginti 
prie 'šiandienių savo amžių 
atgyvenusių feikerių daktarų 
ir jų puslapių apgarsinimų. 
Ypatingai vikie svetimtaučiai 
daktarai meta gąrsintis Lie
tuvių ir kitųteivių laikraščiuo
se. Mat tale ateivių jie su
randa sau dig daugiau žuvy
čių ir nevienu ištuština kiše- 
nius, o žmon sveikata tokiems 
daktarams n galvoje. Daugu
moje atvejųtai yra paprasti 
apgavikai-šaatanai.

Savo ‘ apgsinimuose jie var
dina save “lecialistais” ir dar 
kitokiais galiais titulais. Ne- 
kurie taip lipiai meluoja kad 
net žodį jspialistas sudeda į 
svetimženklė, kas reiškia ne 
specialistas. Be to, jie vadina 
save “spėeįistais visų ligų” 
ar dar paiau, “specialistais 
vyrų, moter ir vaikų ligų”. Tai 
kas gi jau slieką?

Šiandienąmedicinos mokslas 
yra taip p'tus jog reikia be 
perstojo stįijuoti-tyrinėti kad 
būti speciaitu tik vienoje to 
mokslo šakle: kaip akies, au
sies; galvos,krutinės, odos, chi
rurgijos ir b. “Specialistų vi
sų ligų” visi nėra. Tai jau ne 
speciališkuirs, bet abelnaš me
dicinos pralikavimas.

Be to, tieneva “specialistai” I 
savo apgarsiimuose prižada iš- į 
gydyti ir negydomas ligas, ir 
dar į tam tirą laiką, ir, svar
biausia, už am tikrą sumą pi
nigų. Tai au yra bjauriausia 
viliugystė.

“Pasitariįai ir egzaminavi-1 
mai veltui’’— skamba jų ap
garsinimuos. Tačiau kaip jų 
patarimai tip ir egzaminavi
mai visai ieko nereiškia, ka
dangi tie agavikai daugumoje 
atvejų nėr; daktarai. Papras
tai susided buris padaužų ap
gavikų, pasamdo kokį nors nu
sidėvėjusį Ikoholiką ar morfi
nu apsvaigsi daktarą ir ant to 
daktaro vado varo biznį, kelia 
visokias orįijas ir apgaudinėja 
žmones, free country....

Persitikinimui, galite nueiti 
pas tuos ajgavikus sveikiausias 
žmogus ir tuojau pamatysite 
kaip jie paakys kad “jus turi
te sunkią Igą”. Tačiau už tiek 
ir tiek, jie ipsiims jus išgydyti, 
bet tuojau pareikalaus užsimo
kėti iškaišo:1 Vienok kuomet 
užsimokėsite ir nepagydomas 
padėsite rugoti, tuojau išmes 
jii lauk ar prašys daugiau mo
kia.

Nevieną brolį-Lietuvį tie ap
gavikai yra nuskriaudę ir nevie- 
rį dar nuskriaus: Nesiduokite 
stye išjuokti. " Neikite pas tuos 
aktams kurie it tuščios stati
nės barška, plačiai garsinasi.

Amerikos Daktarų Sąjunga 
r įvairios vietų daktarų drau- 

kad jisai nemanas ilgai bebūti EB08 nepavelija sązimskiems 
Akrone, nes jo žemaičių Vys- daktarams daugiau gąrsintis 
kūpąs Lietuvoje kviečia jį Lie- neSu paduoti savo vardą, adresą 

Kun Janušas ’r o“80 valandas. Bet tie šarla
tanai apgavikai į jokias dakta
rų draugijas nepriklauso ir jų 
nepaliečia draugijos etika ir 
taisyklės. Jiė už pinigą daro 
bjauriausius išnaudojimus.

Kiekvienas daktaras, turi tam 
tikrą knygutę; kur yra surašy
ta visų tikrų" daktarų vardai. 
Tečiau tose knygutėse nėra tų 
apgavikų vardų. Tą kožnas 
žmogus gali persitikrinti pas 
savo šeimynos gydytoją.

Beveik kasdieną ateina pas 
mane nelaimingi Lietuviai ir 
skundžias kad toks ir toks “spe
cialistas”, kuris taip plačiai ir 
gražiai garsinasi, išviliojo' pini
gus, o nepagydė. Gaila žmonių 
ir pikta klausyti panašių skun
dų....

Laikraščiai deda apgarsini
mus tik todėl kad už juos ap
moka, ir leidėjai nei už vieną 
apgarsinimą negarantuoja-neat- 
sako. Sykį ant visados mes tu
rime žinoti jog visi puslapiniai 
daktarų ar vaistų apgarsinimai 
yra apgaųliųgi;

Taigi nesiduokime savęs ap
gaudinėti, Nepasiduokime vi
sokiems blogos valios žmonėms- 
žulikams ir jų melagingiems ap
garsinimams suvilioti, o tada 
nereikės skųstis ir aimanuoti. 
Bukime kultūringi žmonės.

Dr. J. T. Vitkus.

Randolph 1157

JONAS BUTĖNAS
Dainuos T. M. D.' 25 Metų Sukaktuvių Koncerte 
Subatoj, gruodžio 17 d.',1 (nuo 7:30 -vai. vakare)

Ir perstatyme operetės “Kaminakrėtis ir Maluninkas” 
Nedėlioj, gruodžio 25 d., (nuo 5 vai. vakare). 
Abu šie parengimai atsibus Lietuvių Salėje.

Atviras Laiškas
10-tam L. G. D. Skyriui 

Cleveland, Ohio.
Tamstoms tapo pasiųstas pa

liudymas L. G; Draugijos var
du, kurį užsitarnavote už savo 
gražų ir pagirtiną mielaširdys- 
tės darbą.

Jūsų' 10-tas Skyrius nuo pra
džios savo užsimezgimo iki dar 
bar yra paaukavęs Liet. Rau
donajam Kryžiui sekančiai:

Per 1919 metus $185.00
Per 1920 metus 81.00
Per 1921 metus 40.90
Viso $306.90
Tamistos tėmysite kad įsigy

ti šį Paliudymą žmogus .turi 
tikra širdimi būti atsidavęs 
Lietuvos Tėvynės labui.

Butų malonu per jūsų prisi
dėjimą sulaukti keleto desėtkų 
daugiau tokių tikrų Lietuvių.

Kiekvienas kuris aukauja ant 
syk nemažiau $10 arba surenka 
nuo' kitų nemažiau kaip $50 ir 
pinigus prisiunčia centran Lie-] 
tu vai Gelbėti Draugijai gauna 
tokį Paliudymą.

Todėl tikiuosi kad Jus paaiš- 
kinsit ir kitiems kaip įgyti tąjį Į 
amžinos atminties paliudymą, 
kurį musų įaujioji gentkartė 
matydama galės pasigerėti ir 
pasididžiuoti iš savo tėvų ir mo
tinų švento darbo.

Dr. A. L. Graičunas,
Centro Raštininkas * 

3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Nekurie teisių žinovai įšye- 
džioja kad .Ohio valstijos karei
viai tarnavę Suv. Valstijų armi
joje neturi teisės prie šios vals
tijos nutarto kareiviams primo- 
kėjimo, nes jie tarnavo ne val
stijai. Tik tokie galį gauti bo
nus kurie visu laiku išbuvo ant 
valstijos žemės.

Stotis ant skvero. Galiaus 
tarpvalstijinė Komercijos komi
sija nusprendė leisti Glevelandui 
įstatyti gelžkelių stotį viduryje 
(miesto, ant skvero, kaip jau du 
metai atgal gyventojai nubalsa
vo.

Neapdirbtos geležies reikala
vimai miesto liejyklose didinasi, 
— skelbia Geležies Pramonės 
laikraštis. Su lapkričio pabai
ga jau veikė 120 geležies liė-

Majoro rinkimai lapk. 8 die- ' 
na miestui atsiėjo $174,729.

jyklų, spalio mėn. veiketik 95..

C PRANEŠIMAS J t
į Dr. J. J. Silverberg ;!

Dentistas S
S atidarė modemišką ir sanitariš- Ji 
JJ ką dantų taisymo ofisą >J 
;■ 5388 ST. CLAIR AVE .. Ji
■ J Kampas Marquette >J 
I patogumui savo Lietuvių pacien- Ji 

tų. čia jis noriai patarnaus vi- ■* 
siems kaip darė pereitus 3 me- *■ 
tus būdamas viduryje miesto. J1 
Traukia dantis be skausmo. • !

Darbas geriausias, garantuotas Ji 
15—20 metų. Išlygos lengvos. ij 

Egzaminavimas dovanai. J ■ 
Pasarga1: Saugokit savo Dantis. 5 
Burna yra nenužiurėta ligų pe- ij 
ru augintoja ir ryjant žmonės Ji 

iš to turi 75% visų ligų.. ij 
Geri dantis — gera sveikata. J, 
Ofiso valandos: 10 ryte iki 8

vakare kasdien; ■ JRandolph 5974. Central 2077 į 
MWfVWWfVWVVWVVVWWW

Pirkit Dabar 
Pristatysim 

ant Kalėdų

Atsakymas “-Buvusiam ‘Dir
vos’ Skaitytojui”

Kokis ten ‘‘buvęs ‘Dirvos’ 
Skaitytojas’’ “Dar-ke” paduo
da .“persergėjimą” "Dirvos” 
leidėjui.

Kad man tą butum prane
šęs prie pirmesnių '“Dirvos” 
redaktorių, tai aš bučiau ką 
nors 
vos” 
gerą 
dėj.ui

manęs, šiandien “Dir- 
redąk torius uždirba sau 
mokestį ir “Dirvos” lei- 
nęša naudą.

“Dirvos” Leidėjas.

AKRON; OHIO
Gruodžio 12 d. kuo ne 

(vietos Lietuvių draugijos 
i jo priešmetinius savo

Nedėtoj, gruodžio 18 d., Lie
tuvių salėj atsibus Paskolos sto
ties prakalbos. Taipgi bus lei
džiama išlaimėjimui Lietuvos 
bonas. Ateikit visi pasiklausy
ti gerų prakalbų ir išlaimėt! bo- 
ną vertės1 $50.

visos 
ture- 

susirin- 
i kimus, kuriuose buvo renkama 
■ naujos -valdybos ateinantiems 
metams. SLRKA. 178 kuopos 
raštininkas A. Paleckas atsisa
kė nuo savo vietos iš priežas
ties Centro Valdybos neteisin
go šeimininkavimo Susivieniji
mo turtais ir už šmeižtus ku
riuos Centro pirmininkas J. Va
siliauskas iš Baltimorės “Gar
se” rašinėja, išvedžiodamas vi
sokias melagystes, norėdamas 
paslėpti savo juodus darbelius, 
į ką Susivienijimo nariai žiuri 
per pirštus.

šv. Juozapo Draugystė išrin
ko 1922 metams valdybon šiuos 
narius: pirmininku — Januške- 
vičia; pagelb. — J. Glinskas; 
prot, Ira-št. — A. Valininkevi- 
čia; fin. rašt. — J. Matukonis; 
ižd; — S. Muckus; iždo globėju 
— P. Kidikas.

Kun. A. Janušas viešai baž
nyčioj gruodžio 12 d. pranešė

Barzdaskučių unija nuspren
dė leisti nariams nustatyti savfl 
kainas už kirpimą ir skutimą., 
I'ki .šiolei veikė jų truštas ir 
buvo prasižengimas imti pigiau 
kaip 60c už kirpimą; 25c už sku
timą.___________________

PARDAVIMAS
BIZNISKAS BUDINGAS parsi

duoda: 3 krautuvės, 6 gyve
nimams skyriai. Ant Superior 
Ave., netoli šv. Jurgio Lietuviš
kos bažnyčios. Pigiai. Reikia 
įnešti $15,000. Kreipkitės •— 
1224 Ontario arba Telefonuokit 
Main 2117.
Ant rendos 6 kam, stuba, su ei., 

šviesa, maudyne. 1121 Addi
son rd. Renda $25. Klauskit A« 
Kranausko, 4608 Superior av.

Kolei Dar Krautuvė 
yra Pilna

Mažas įmokesnis iš
kalno yra viskas kas' 
reikia ir jūsų pasirink
tas instrumentas bus 
atidėtas pristatymui į 
jūsų namus Kalėdoms.

“Kaminakrėtis ir Malunin
kas” yrą tąį opęręjė kuri prijuo
kins atsilankiusius iki ašarų. 
Ją statys Liuosybės Choras 25 
d. gruodžio, Lietuvių salėj, nuo 
5 vai. vakare. Tikietus galima 
gauti iškalno pas' rengėjus ir 
"Dirvos” krautuvėj. |Rupaa juicluvuk

■Perstatyme dalyvaus gabiau- tųvon važiuoti. ___________
vietos dainininkai Jr pats sakė kaip greit sutvarkys para^ / 

z z 'zz^z'z.z - - -'zAzzii.3. pįjos reikalus, apie pavasarį ap-'
" t ::—------- leis A'kroną. Akronietis. 1

choro vedėjas Jonas Butėn

TMD. 20 ir 47 kuopų rengia
mame Tėvynės. Mylėtojų Drau
gijos 25 metų sukąktuvių vaka
re subatoj, gruodžio 17 d., nuo 
7:30 vai.,,,bus perstatyta du įs
pūdingi dalykai: Fantazija "T. 
M. D. Sapnas” ir Prologas “Pas
kutinis Lietuvis ant žemės”.

Koncertinę dalį atliks šie žy
mus dainininkai:

Jonas Butėnas,; K. J. Kriau
čiūnas, ,M- Kriaučiūnienė, A. 
Gailiūnaą; bus duetų, kvortetų l ulullIumaiuJ1 giyzilI j 
ir pavienių dainų. Į vietų paskirai kožnam

■ ’ ~------ ~r~‘------ ipanija tariantis., b“4-

Ohio upėj, ties Lawrenceburg 
miestu;,Ind., vanduo išplovė 
kranto nuogą moters kūną 
galvos, kojų ir rankų.

anf 
b!

SUSIRINKIMAI
Draugijų kas mėnuo atsi- 

buna sekančiai
Pirmą nedėldienį, nuo 2 po pietų 

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

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

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

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

Žodis
STARR

ant Muzikališkų Instru
mentu . kokius perkat 
yra garantija ' jog .tai

YRA GERIAUSI.
Todėl tai būna beveik 

negalima rasti pirkti 
STARR padaro apie 
Kalėdų šventę. Taigi 
mes primename PA
DUOTI SAVO UŽSA
KYMĄ DABAR, kolei 
dar yra daugybės stilių 
pasirinkimui

Pieno išvežiotojų streikas 
sibaigia, bet jau matosi norėji
mas iš darbininkų ir kompani
jos pusių taikytis. Pereitą sy
kį kompanijos buvo pasiūlyta 
darbininkams gryžii prie savo

i su kom-
- ...i. ,i«ti«unS, bet tą darbi-

Miesto finansų taryba antru ninkai atmetė, norėdami kad (jų 
kartu praneša kiek reikės, se- į reikalai, butų atliekami su uhi- 
kantiems metams, lėšų .miesto]jos tarpininkyste. Dabar pa- 
reikalųyedimui, šį sykį suma įsiūlyta iš kompanijos šitokios 
biskį mažesnė; — $12,131,000.. j išlygos: priims atgal 50 nuoš.

-------------- I darbininkų tuojau, kitus kaip
Nuo pradžios šių metų mies- bus vietų (skebus paliuosavuš). 

to gatvėse neatsargus ąutomo- Susirinkime streikeriai nubal- 
biliais važinėtojai užmušė 1421 savo 171 balsu prieš 161 priim- 
žmones. Pastarose dienose 
licija pradėjo labai saugoti 
sus važinėtojus ir gaudyti 
nubaudimui už pergreitą ir 
atsargų važiavimą.

n«-

The Starr Piano Co.
1222 Huron Rd., arba 1219 Prospect Avę.

Atdara vakarais iki pat Kalėdų

po-

JŲ 
ne-

ti tokį pasiūlymą. Algų klau
simas bus rišamas toliau.

Bėgyje savaitės daugelyj vie
tų atsibuvo streikerių susikir
timai su skebais.

CLEVELAND© LIETUVIU 
NAMU IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimtį) už pa

dėtus. taupymui pinigus/

Pereitam utarninke Western
Reserve Universitete kalbėjo 
P. Miliukov, buvęs Rusijos mi- 
nisteris.

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’

I
 GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

šiais metais žmonės daugiau negu kitados spręs jog Paveikslas 
yra linksma dovanėlė tiems draugams su kuriais draugiškumą 
ri palaikyti ir džiaugtis.Paveikslas atneša išreiškimą koki negalima padaryti kitokiudu. Apie paveikslus yra kas tokio, kas tokio didelio, tikro ir 

į traukiančio.
į Tuzinas Paveikslą išris Tuziną Keblių Dovanų Klausimų.
J. Traukiam paveikslus vestuvių ir pasportams. Darbas garantuotas. Ji
| SUPERIOR PHOTO STUDIO j:
< J. BUCKONIK,' Fotografas Bell: Randolph 4892 >J
į 7033 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. 5

no-

bu- 
pa-

LIETUVIŠKA 
KRAUTUVĖ 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
, APRĖDALŲ 

Puikiausios prekės, žemiau
sios kairios perkantiems Ka

lėdines Dovanas. 
Lietuviai Eikit pas ‘ Lietuvį.

A. ČERKESAS 
1001 East 79th St. 
Kampas Crumb Avenue

• Cleveland, O.

VYRALIR VAIKINAI! NEPRALEISKIT AUKSINĖS PROGOS!

Reikalaukit 
Ęagle Štampų

Ohio Didžiausią ir 
Geriausia Krautuvė

Paprastu priešakiu 
Dviem guzikais Platus 

Sportiškų modelių
’1 ’Viena New Yorko garsi išdirbystč vyrų ir vaikinų., vilnonių drapanų iš
eina iš biiznio ir pasiūlė mums šią daugybę savoj puikiausių siutų musų 
.kaina — tiesiog už pinigus! Mes suėmėm juos 
tie siutai yra.

Padirbti su perskeltomis užpakalių apačiomis,' 
pusiau su diržais'. Galėsit pasirinkti iš didelės 
Tartan Langučių, Plpnoų Bryzelių, Silkės Kaulo 
Didesnių Langučių ir Mėlynų ir Rudų Storų Vilnonių.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

Vyriški! Sinty Išpardavimas
TIKRI $40.00 IR
$45.00 VERTES

MIEROS 33 IKI 42

greitu užsakymu ir štai

įtrauktais juosmeniais ir 
daugybės Mėlyno Serge, 
audinio, Visokių Dryžių,

Dubaltavu priešakiu 
Trimis guzikais platus

Overkotų Išpardavimas
Dar tebesitęsia ir šią savaitę Skiepe, 1 Q EQ 

Vis dar yra daugybė pasirinkimui gražių du-* 
baltavo krutinę dviem eilėm guzikų ploščių — mierose! 
nuo 36 iki 42.


