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Francuzai Trukdo Gink
laviruosi Mažinimui

FRANCUZIJA UŽKERTA KELIĄ SUBMARI-T-------------------- 2--------
NŲ APMAŽINIMUI - NORI TRIS SYKIUS |—------- —-------- —
DAUGIAU NEG PROPORCIJOJ IŠPUOLA cija Vilniaus“Ktausime

Lietuvos Seimo Deklara-

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS I 

Washington. — Francuzijos Į 
ir Italijos atstovai galutinai pa
reiškė sutikimą ant konferenci
jos nustatytos jiems kariškų 

_______ _ laivų kvotos.
aprimęs dėlei pirkėjų laukimo Paskui pakelta klausimas apie 
iki po naujų metų. [submarinus. Sulyg proporcijos

Puodininkystės i
prekyba yra beveik kaip pirma | 
buvo. Plytų išdirbimas New | 
Philadelphia distrikte aplėtėjo 
ir keletas dirbyklų užsidarė. 

Švenčių laikas daugiau išju- netas. 
dino gelžkelius prekių vežioji
mui ir šaltesnis oras pagerino 
anglies pardavėjų padėtį. Ke-1 .. .
lėtas kasyklų,, vienok, visai nie- Į konferencijai, kur 
ko neveikia. daugiau valstybių.

Akrono gurno darbai dar vis Į Did. Britanijos atstovai buvo 
’■ pamažu gerinasi. . (padavę sumanymą visai subma-

Clevelande nekurtos, didesnes i ■ , „„ ___ j
j. - .._ . -. . ... linus panaikinti, bet tas neradodirbtuves priiminėja darbimn- . . ’ . .
kus atgal, bet po mažai ir retai; salių atstovų pritarimo..

Oklahoma City, Okla., strėi-1 
kerių riaušėse sužeista dešimts 
žmonių. Streikeriai ir jų sim- 
patizatoriai apgadino daug au-1 
tomobilių kur skebus gabeno. I

Barberton, O., budavojant čia
."naują pačtą, sienos daliai nu

griovus užmušta du darbinin
kai, kiti du sunkiai sužeista. .

New Philadelphia, Pa., atsida- Į
rė dar Keturios 
mos American 
Plate Co., taigi 
dirbtuvių.

Omaha, Neb., mėsinyčių dar
bininkų streiko riaušėse nušau
ta vienas žmogus. Jis turbut 
bus iš dirbusių laike streiko.

Amherst, O., penki darbinin
kai dirbę prie gazo suvedimo ry- 
nos, eksplo’davus gazui, tapo, su
žeisti.

i Frankfort, Ky. — Gubernato
rius nusiuntė į Newport, Ky., i tij°s žmogus, 
150 kareivių kur streikuoja dar- sias iš jų; j 
bininkai. Streiko padėjimas to- žiaurus žodžiuose,

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijas pa
baiga metų palieka kiek aplėtu
sias. Youngstowno plieno ir ge
ležies distrikte padėjimas yra

indpstrijoje Įprancuzijai išpuola 31,500 tonų 
inkrovos, bet jų reikalaujama 
net 90,000 tonų, ir tą nusistaty- j 
mą patvirtino Francuzijos kabi- 

Taigi submarinų maži- 
neužbaigtas. 
atidėti kitai 
dalyvaus ir

nimo klausimas
Francuzai siūlo tai

Prie tolimesnių svarstymų bu
vo paduota naudojimas orlaivių 
karės laiku.

Washington-;" 'gruodžio 21 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, gruodžio 17 d. Stei
giamajame Seime Lietuvos

I nisteris Pirmininkas skaitė 
klaraciją Vilniaus klausimu, 
ri skamba šiaip:

1. Protestuojama prieš vien- 
pusinius Vilniaus seimo rinki
mus. Jei jie įvyktų nebūtų Lie
tuvos pripažinti.

2. Pareiškiama kad Vilniaus 
kraštas >>u Lietuva sujungtas 
turės lokalę ir kultūrinę mažu
mų autonomijas.

3. Nuo Vilniaus neatsisako
me.

Mi- 
de- 
ku-

EGIPTO SUKILIMAI 
DIDĖJA

Londonas. — 19 ypatų tapo 
užmušta ir 46 sužeista pereitos 
savaitės pabaigoj riaušėse Egip
te po vadovystėj; Egipto nacio
nalistų. Generates streikas su- 
paraližiavo Anglijos valdžią vi
same Egipte. Ųaugelis Angli- 

(jos valdininkų apleido savo dar- 
Į bus ir ministerijos bei teismai 
uždaryta. Keturi šimtai žmonių 
areštuota. Anglija pasiuntė ke
letą kariškų laivų į Kairo uos
tą. Gatvėse kareiviai saugoja 
tvarką dieną ir .naktį.

Egiptas nori 'atsiliuosuoti nuo 
Anglijos.

■Indijoj taipgi' eina bruzdėji- 
. mai prieš Anglijos valdžią, 
žymą įvedus, per 10 dienų 
tuota 10,000 žmonių vien 

Ikutta mieste.

Var- 
areš- 
Kal-

AIRIJOS TAIKA DAR 
NEŽINOMA

Londonas. — Anglijos laikra
ščiai tikrina jog 90 nuošimtis 
Airijos žmonių pritaria priėmi
mui su Anglija pasirašytos su
tarties įsteigimui laisvos Airių 
valdžios po Anglijos globa.

Belfaste atsibuvo riaušių ir 
šaudymų. Vienas žmogus nu
šauta ir keletas sužeista.

Glasgowe, Škotijoj, padaryta 
krata Airių Sinn Feiniečių įs
taigoj ir atrasta arsenalas su 
tiek daug eksploduojančios me
degos kad užtektų išsprogdini
mui viso Glasgowo.

Šalip dinamito ir kt. mede
gos atrasta daug ginklų, šautu
vų, durtuvų ir bombų. Suimta 
13 žmonių.

Airijos seimo susirinkimas 
prasidės sausio 3 d. svarstymui 
Anglijos-Airijos taikos klausi
mo.

IŠ VILKAVIŠKIO PADANGĖS
Algos Mažos, Viskas Labai Pabranginta
(Specialiai “Dirvai”)

Lapkričio 21 d.
Rugpjūčio mėn., tarp kitko, 

“Dirvai” buvau rašęs apie šių 
metų gerą derlių, išskiriant bul
ves, kurios buvo dar neužaugę. 
Dabar noriu pridurti kad bulvės, 
vietomis, ypatingai minkštose 
žemėse, užderėjo menkiau, o kie
tose geriau negu pernai. Tat, 
bendrai imant, šįmet bulvių der
lius Vilkaviškio apskrityje yra 
gana geras ir nei kiek ne mėn- 
kesnis negu pereitais metais. 
Daržovių derlius šįmet, bendrai 
imant, delei sausos vasaros, ga
vosi menkas. Linai irgi neper
geriausia užderėjo.

Surinkus nuo laukų tokį der
lių, jautėsi yra jo ir eksportavi
mui, bet nedidžiausias pertek
lius, turint omenyj kad ir kraš
tui nemažai reikia, ypatingai už- 
I laikant diktoką skaičių kariu- 
menės.

Ruduo šįmet buvo ankstyvas, 
vėsokas, bet gana (sausas ir gra
žus. Iš tos priežasties daugely
je vietų prūdai ir šuliniai iš
džiuvo; todėl gyventojams van- . 

Pietinėse Amerikos valstijo- [denį prisiėjo'gabenti iš gana to- I 
.............................. iį; !

Esant gražiam rudens orui, 1 
žiemkenčiai javai, kaip rugiai ' 
ir kviečiai, įsėti pilnai ir gana 
gerai sužėlė.

Kaip pavasaris, vasara, ru
duo, taip ir žiema šįmet užėjo 
gana anksti.' Jau nuo lapkričio 
1 dienos pradėjo šalventi* ir pul-

ti sniegas, kurs nors už dienos- 
kitos nutirpo, tačiau vėl užšalo 
ir taip protarpiais snaigė iki 
šiai dienai.. Rogiakelis yra dar 
menkas ir dauguma važinėja ra
tais. šiandien Reumuro termo
metras rodo 6, laipsnius šalčio.

Gavus gerą šių metų derlių 
buvo manoma kad duonos ir ki
tų produktų kainos 'bus norma
lės, maisto visiems pilnai pa
kaks ir dar gausis perteklius. 
Bet dalykas virsta kitaip. .. . 
Jau rudenyje pati musų valdžia 
pradėjo supirkinėti javus ir da
vė leidimus šmugleriams, ir abe
ji pradėjo varyti prekybą ir ga
benti javus, bulves ir 'kitus ūkio 
produktus į užsienį. Ir tuo lai
ku mokant gerą kainą musų 
ūkininkai, tuoj ištuštino savo 
aruodus ir pasiliko tik savo 
ūkės reikalams. Tokiu buriu di
delė dalis šių metų derliaus iė- 
ėjo už sienos ir dabar turgavie
tėje javų menkai pasirodo.

Esant tokiam supirkimui ir 
| išvežimui, ir dalimai puolant 
Vokiečių markės kursui, kaip 
javų taip ir kitų produktų bei 
prekių kainos pasidarė du arba 
tris sykius augštesnės negu pir
miau. Kurą (malkas) ir pati 
valdžia du kart pabrangino. 
Taip kad visokį gyvenimo reik
menis dabar pasidarė neinper- 
kami.

Valdžios įstaigų tarnautojų 
algos vis tos pačios, kuriomis 
jau ir pirmiau galą su galu su
vesti nebuvo galima. Paprastų 
darbininkų uždarbis irgi nepaki- į 

lo, nes brangiau niekas nenori 
ipokėtu >—j.ii'miau. Užsto
jus žiemai, dauguma darbininr 
kų darbo visai neturi ir negau
na. Prisieina “ramiems” namie 
sėdėti....

Dauguma įstaigų tarnautojų 
gauna algos mėnesiui 500, 600, 
700 auksinų. Dauguma darbi
ninkų uždirba dar po mažiau 
negu tarnautojai. Prastas bu
tas, susidedąs iš virtuvės ir vie
no kambario, kainuoja mėnesiui 
mažiausia 100 auksinų. Malkos 
jo apšildymui mėnesiui mažiau
sia 300 auks. šviesa mažiausia 
50 auks. O kur maistas, jeigu 
duonos svaras 2 auks.; ir apsi- 
rėdymas, jeigu metras papras
tos vilnonės medegos 300 auks.,' 
arba jeigu su šeimyna, tai jos 
užlaikymas ?!

Augštesniajam luomui yra 
kiek geriau, o kai -kuriems ir vi
sai gerai. Visokį šmugleriai va
rydami, ar viešą ar -slaptą,’ pre
kybą labai gerai uždirba ir 
jiems yra “gut gešef-t”. Valdi
ninkai algos mėnesiui gauna nuo 
1200—2000 auks. ir kai kurie 
gerai pagirtuokliauja. Lygiuo
jant su dabartine brangenybe, 
tokios algos visai nėra perdide- 
lės; bet kaip gali gyventi tie 
kurie gauna mėnesiui Vos 500, 
600 auksinų?....

Esant tokiai padėčiai, mieste 
gyvenimas kaip darbininkams 
taip ir valdžios įstaigų tarnau
tojams pasidarė (nepakenčiamas. 
Ir jeigu tokia padėtis tvers ir 

I toliau, tai paisai gyvenimas, ne
tolimoj ateityj, iššauks tą ko 
šiandien viešai (nenoriu — 
yra nemalonu — minėti, 
tas dalimai jaučiasi.

Jus gyvendami Amerikoj 
čiai negalite įsivaizdinti 
dabar čia, pas mus Lietuvoje, 
biednesnysis luomas gyvena! 
Nors ir ikišiol nekaip, tačiau 
dar visgi šiaip taip gyveno, lau
kė ir dar viltį turėjo.... Bet 
dabar — tai jau negyvenimas. 
Bendrai, žmonės labai nerimau
ja ir vienas antro klausia: kas 
bus, -kas bus ?!....

Tokia tai atmosfera dabar y- 
ra susidariusi ne tik ant Vilka- 
viškio, bet ir ant visos Lietuvos 
padangės.

Debs jr Kiti (Socialistai 
Paliuosuota

Washington. — Gruodžio 23 
| d. Prezidentas* Harding dovano
jo bausmę garsiam Amerikos 
socialistų vadui, Eugene V. Deb- 

KARIUMENĖS SUSIORZANI- Sui, buvusiam 4 sykius socialis- 
ZAVIMO 3 METŲ SUKAK- Lų kandidatu ant prezidento. Su 

TUVfŲ ŠVENTĖ |juo Sykiu paleista ir 23.kiti so- 
Washington, gr. 12 d. (L. I. Lialistai politiški kaliniai kurie 

i Biuras). Eltos pralllėšlinu, hUvo nusmerkti kalėjiman per- 
gruodžfo 18 d. Lietuva iškil- žengus karės laiko įstatus, 
mingai šventė trijų metų kariu- Debgui taipgi atimta piliety_ 
menės suorganizavimo sukak- bgs tejs-s> to(Jel negalgs buJ 
tuves. Kaune įvyko paroda. L daugiau statomas kandidatu 
Metropolio viešbutyje įvyko is-' prezidento nei jokion ,kiton 

| kilminga vakarienė kurioje da-[vieton kaipo poliįiškas kandida.
i tas. Bet tą teisę jam gali 
grąžinti irgi prezidentas.

Pirmu sykiu Debs buvo 
KARĖS MOKYKLĄ IŠLEIDO [tejsta9 rugsėjo 14 d. 1918 

, 200 KARININKŲ paduota apeliacija, bet teismas 
. _ ^- pirmutinį nuosprendį patvirti-
Biuras). Eltos pranešimu, no> įajgj ps nUgabenta kalėji- 
Lietuvos Karės Mokykla išleido man kovo 19 d 1919 m 
du šimtu naujų leitenantų. | Balandžio mėn. tais pat me-’ 

/' tais iš Moundsville, W. Va., ka- 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ pėjimo jis buvo pergabentas į 

HOLANDIJOJE Atlanta, Ga., kalėjimą, kur iš-
Washington, gr. 20. d. (L. L (buvo iki paliuosavimo.

B.). — Naujai atidarytos Lie-) Laike teismo jis buvo pats 
tuvos Pasiuntinybės Holandijo- savo advokatas.
je antrašas yra šis: Lithuanian kalėjimo išėjus, Kalėdų die- 
Legation in Neitherland, Hotel |noje, Debsui reikėjo apsireikšti 
Bellevue, Hague.

Lloyd George, Anglijos prem
jeras, nors rengėsi ir buvo už
sisakęs vietą ant laivo, pribūti ^vavo Kauno diplomatų korpu- 
konferencijon negali. sas. at-

Sausio ?1 d. Paryžiuje atsi
bus viso pasaulio Airių kilmės 
žmonių suvažiavimas. Dalyvaus 
visose šalyse išsisklaidę paeiną 
iš Airių tėvų ar prabočių vai
kai.

se pereitą savaitę praėjus audra 
užmušė 81 ir daugybę žmonių 
sužeidė.

Rusijos bado ruožte kasdien 
palaidojama po 200 žmonių.

Amerikos pagalbos adminis
tracija ten maitina 800,000 vai
kų, ir vis jų daugiau randasi.

Du respublikonų partijos ir 
du demokratų partijos senato
riai 

Įtimui Prezidento Hardingo ke
turių valstybių santarvės pla
no ir jie įnori tą sąjungą numa
rinti tautų lygos mirtimi.

Senatoriai apsiginklavo žiau
riausiais žodžių ginklais ir ga
tavi suardyti Washington© kon
ferencijos darbą kaip suardė Pa
ryžiaus darbą. Vienas iš jų, res
publikonas, paties Hardingo par- 

Borah, narsiau- 
yra didelis ir 

____ ___________ Jis .visada 
kis kad rodėsi be kariumenės | pasjtenkina ko nors griovimu. Yinnila /vnlxwtrt wavmxvmz* iXlnilrwr *

Šalip to jis turi užtektinai pro
to ir tas padaro jį dusyk pavo
jingesnių. Jis visada gerai ži
no ką jis nori sunaikint ir kodėl. 
Borah niekados neįširsta. 
yra 
mų 
giai 
turi

dirbtuvės veda- 
Sheet and : Tin 
dabar veikia 19

nu- 
m.,

BUVO SOVIETŲ KONGRESAS MASKVOJE
Leninas Turi Daug Vilčių Geresnėms Dienoms

i pasiryžę išeiti kovon atme- Washington, gr. 21 d. (L. I

nebus galima ramumo išlaiky
ti, nors dar nieko perdaug di
delio neįvyko.

Netolimoj ateityj manoma iš
dirbti orinį kelią tarp Anglijos 
'ir Amerikos ir orlaiviai su pa- 
sažieriais perlėks Atlantiką j 36 
valandas.

Chičagoj sudegė penki pačti- 
niai orlaiviai.

Paint, O., miestelyj vienas 
protestonų kunigas įsitikinęs 
jog "žemė yra plokščia, nes ‘an
gelai sargai stovėjo ant keturių 
žemės kampų”, sulyg biblijos, 
atsisakė leisti savo vaikus mo
kyklon kur aiškinama geografi
ja ir žemės apvalumas. Kuni
gas tapo nubaustas už neleidi
mą vaikų, bet bausmę atsisa
kė mokėti, tada šerifas paėmė 
•iš jo porą arklių ir parduos at
lyginimui bausmės.

LENKŲ NAUJA PROVO
KACIJA

Tai 
kita jo praeities pasiseki- 
paslaptis. Jis dirba atsar- 
ir šaltai. Kožnas jo kirtis 
mirtiną efektą.

Washington, gr. 20 d. 
B.). — Varšavos radio 
džio 13 d. pranešė 1

Prezidentas Harding pasiry
žęs stoti už sutarties įkūnijimą 
kaipo pamatą taikai.

Chicago] kas savaitė teismai 
duoda po 100 perskyrimų nesu
tinkančioms .poroms.

Didžiosios valstybės ruošiasi 
laikyti ekonominį susirinkimą 
aptarimui Europos reikalų. At
sibus tuoj po Naujų Metų.

Ohio upė prieš Kalėdas paki
lo ir savo kelyje daugeliui sri
čių gręsė tvanu, žmonės iš- .že
mesnių vietų išsinešdino.

PINIGŲ KURSAS

Gruodžio J8 d.
100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

55c
4c

Washingtone, teisingumo minis- 
i terijoje. Pribuvęs į Washingto- 
ną, gruodžio 26 d., Debs išsita
rė: “Rengiausi į čia penkis sy-

(L. I. kius, bet tik pirmų kartu teat- 
•adio gruo- vykau”. Tai buvo jo kandida- 
buk Lietu- turos ant prezidento. Dabar 

vos orlaiviai Vilniaus teritori-1 jis matėsi su Prezidentu Hąr- 
joje mėtę proklamacijas kursty
dami gyventojus boikotuoti Vil
niaus seimo rinkimus.

Lietuvos Generalis Štabas, at
sakant į šitas melagingas žinias, 
pranešė kad Lietuvos orlaiviai 
vidurinės Lietuvos teritorijoj 
neskraidė. Tai yra gryna Len
kų provokacija.

Rusijos Rripažinimas
Judinajma

Londonas. —- Esant Anglijo
je Francuzijos premjerui, Lloyd 
George pasinaudojo proga pa
raginti vėl Francuziją pripažin
ti Rusijos^ valdžią de jure.

Briand nors- (galutino nieko 
nepasakė, bet buvo prieinamos 
nuomonės. Kas išeis dar 
nia, bet tas jau sujudino 
Rusiją ’kad pripažinimas 
bus suteiktas.

Pripažinimas gal ir bus 
ta kada Leninas atsimetė
teorijų ir išbudo iš komunizmo 
sapnų.

STEIG. SEIMO DELEGACIJA 
/ SUOMIJOJ

Washington; fcr. "2b d. (L. I. 
Biurais). — Eltos pranešimu, 
gruodžio 15 d. išvažiavo Suomi- 
jon Lietuvos Steigiamojo Sei
mo septynių
susipažinimui su tos šalies par- 
liamentarinėmis sferomis. De
legaciją vadovauja Steig. Sei
mo antrasis vice pirmininkas 
Kun. J. Staugaitis.

narių delegacija

neži- 
visą 
tuoj

duo-
nuo

Meksikoj banditai užklupę iš- 
1 a ūkė j kunigą su 20 parapijos 
vaikų ir mergaičių visus išžudė.

Planuojama didelė .pagalba 
Rusijai; didėsės valstybės pri
statys Vokietijai pinigus ir me- 
degą išdirbimui Rusijai reika
lingų dalykų, taipgi juos tenai 
nugabens. Tas planas pakilo 
po Vokietijos kapitalisto Stin- 
nes apsilankymo pas Anglijos 
premjerą.

dingu ir kitais.
Pranešus jam kad jis nusto

jo savo pilietybės, Debs pasa
kė: “Nustojau savo pilietybės 
Suv. Valstijose, vienok dabar aš 
esu piliečiu viso pasaulio.”

Jam įsakymas pribūti į Wa- 
shingtoną buvo toks griežtas 
kad išeinant iš kalėjimo jau už- 
veizda inteikė gelžkelio bilietą 
ir niekas su juo nekalbėjo kur 
jis nori važiuoti ar ne.

Debs yra senas žmogutis, ne
būtų išbuvęs savo 10 metų bau
smės. Jo namai yra Terre 
Haute, Ind., kur jo senelė žmo
na tikėjosi jo sugryžtančio 
Kalėdų.

Amerikos Legiono nariai 
užganėdinti kam Debs tapo 
leistas. Legiono konvencijoj
lėtas savaičių atgal buvo išneš
ta rezoliucija pasmerkianti 
manymą jį paliuosuoti.

Debs žada vykti kelionėn 
link visą pasaulį ir skelbti
kos žodį. Jo noru yra aplanky
ti ir Rusiją. Bet ir jam sovie
tų rojus gal tik taip patiks kaip 
kitiems garsiems Amerikos ko
votojams už darbininkų laisvę.

tarp save,

vėliau už- 
ekonominįsovietų 

kaip išdėstė jį Le-

išnešė padėkos re-

ant

ne- 
pa- 
ke-

ri.Washington, gruodžio 23
(L. I. B.). — Varšavos laikraš
čių paleista žinutė buk įvyks 
Danzige tiesioginės Lietuvių- 
Lenkų derybos del Vilniaus ir 
Klaipėdos, kaip praneša iš Kau
no Elta, yra visai be pamato.

sū

ap- 
tai-

tik Kalėdoms Paviešėt
Yorke imigracijos virši-
Kalėdoms paleido 1,000

Leido
New 

ninkai 
sulaikytų ateivių, kurie tenai
buvo del perpildymo nekuriu ša
lių kvotų, žmonėms leista at
vykti pas gimines 90 dienų lai
ko, po to vėl gryžti atgal.

užgrudę 1,952 delegatai ir 
kitų partijų vadovų ir vi- 
svečių, tarpe jų buvo ir 
Lonergan, atstovaujantis

taip daryti. Žalia medega turi 
būti surenkama ir perkama ne
žiūrint kiek tai kainuotų nuo 
prekiautojų ir reikalinga atgai
vinti biznis. Bet, pridėjo jis, 
tik per kovą kokius dešimts ar 
penkiolika metų su tokiais pre
kiautojais komunistas darbinin
kas išmoks verstis 
dalinantis daiktais.

Sovietų kongresas 
gyrė naują 
nusistatymą 
ninas.

Kongresas
zoliuciją Amerikos pagelbiniai 
komisijai už šelpimą badaujan
čių Rusų.

Delegatas Semaško perstatė 
pavojingą padėtį ir žinias apie 
tifo epidemiją iš tūlų šalies da
lių, ką jis apipiešė esant tokiu 
blogu kad pusė kareivių keliau
jančių gelžkeliais užsikrečia li
ga. Gelžkelių centruose, grūs
tai gyvenamose vietose, kasdien 
surenkama tuzinai lavonų vaikų 
ir suaugusių kurie miršta.

Didelė frakcija komunistų,

Romos ateina žinios apie 
grasinimą nužudyti tenai 
Valstijų ambasadorių už

Iš 
Kitą 
Suv. 
tai kad Suv. Valstijų valdžia
neleidžia pernaują teisti dviejų 
žmogžudžių Italų Sacco ir Van
zetti, kurie rado užtarimo pas 
visus bolševikus ir anarchistus.

Maskva, gruodžio 26 d. ;— Sar 
vo 'kalboj Leninas, Sovietų Ru
sijos premjeras, sovietų kongre
se pasakė jog nors .valstybės 
dar nepripažino sovietų valdžios 
bet svetimšaliai kapitalistai jau 
parodė savo norą .pradėti preky
bą su Rusija. Jis yra nusista
tęs geras pažiūras į prekybos 

|atgimimą ir sakė jog kaimiečių 
ir darbininkų vienijimas suma
nymu dykai viskuo mainytis 
pasirodė pasekmingas. Trumpą 
laiką toks mainikavimas buvęs 
veikmėje parodė jog valdžia sto
vi ant tikro kelio prie atstaty
mo ekonominio solidarumo.

Bolševikų kongreso sesijos at
sibuvo Maskvos operoje kurią 
buvo 
daug 
šokių 
Maj.
Amerikos pašalpos administra
ciją, bei kiti svetimų šalių žmo
nės. Teatro žemės grindįs bu
vo pilnai užkimštos delegatais, 
daugiausia darbininkais įsinėru- 
siais kailiuose ir su kepurėmis 
ant galvų visu laiku, kas suda-l kurie nepritarė valdžios persi- 
rė lyg girininkų susirinkimą, vertimui prie kapitalistinių me- 
nors tais atsibuvo skaisčiai nu
šviestoje ir auksu žibančioje au
ditorijoj.

Kalenin buvo išrinktas pirmi
ninku, prie 'to jo ekzekutivis ko
mitetas iš 32 narių, tarpe tų Le
ninas ir Trockis, karės ministe- 
ris, turėjo garbės suolus aplink 
raudoną stalą. Tarpe svetimų 
šalių atstovų buvo J. Carr, re
prezentuojąs Amerikos komuni
stus. Jis pasakė jog Amerikos 

i darbininkai esą slaptai susior
ganizavę ir gali greitai nuvers
ti kapitalizmą ir įsteigti darbi
ninkų valdžią.

Savo prakalboje, Leninas gy
nė naują sovietų valdžios ’eko
nominį nusistatymą ir žiauriai 
atakavo jo kritikuotojus, .ypa
tingai prekiautojų unijas kurios, 
sakė jis, 'nori ir toliau kontro
liuoti industrijas.

“Išmokti prekybos”, kalbėjo 
jis, “yra sunku. Tai nėra kaip 
oratorija, bet jos reikia išsimo
kinti.” Jis toliau sakė nenori 
prekiauti su tokiais žmonėmis 
kurie reikalauja 100 nuošimčių 
pelno, bet sako yra priverstas

todų, prisidėjo prie priėmimo 
Lenino naujo nustatymo. Jų 
sutikimo priežastis buvo ta kad 
jie neturėjo nieko ton vieton ki
to pasiūlyti. Nors jie smerkia 
žodžius “kapitalizmas”, “pini
gai” ir “trustai”, jie gavo savo 
vadų pasiaiškinimus jog'ta eko
nomine permaina esanti tiktai 
įžanga statymui tikros komunis
tinės valdžios.

Pranešdamas kongresui Rusi
jos sutikimą priimti Amerikos 
pagalbos administracijos pasiū
lymą Rusijai $20,000,000 ver
tės javų su išlyga kad Rusija 
pirktų už $10,000,000 daugiau 
Amerikoje, Leninas išskaitlia- 
vo kad ta abelna $30,000,000 su
ma nupirktų apie 30 milijonų 
pūdų javų. Jis sakė jog šitas 
pasiūlymas bus didele pagalba 
badu apimtam Volgos distrik- 
tui. Rusijai abelnai reikia 215 
milijonų pūdų javų iki kitos 
pjūties išgelbėjimui šalies nuo 
bado, taigi iš užrubežio dar rei
kės 18,000,000 pūdų prie tų ką 
'turi surinkti iš kitų Rusijos da
lių kur dar yra.

- ir 
nors

sta- 
kaip

Vilkaviškietis.



D I R V A

Iš Lietuvių Gyvenimo g
vo nuodėmes bijo susitikti 
pažįstamais.

Darbai guminėse pradėjo 
ti daug geriau. Sako buk
Naujų Metų dar geriau eisią.

Akronietis.

a7PASTABU K ĖS
(Rašo DARGVAINIS)ei-

PO

PROVIDENCE, R. L
Darbai dar čia vis silpnai ei

na ir nežinia kada pradės ge
riau eiti; bedarbių yra daugybė.

Šiaip naujienų mažai, ir dar 
mažiau Lietuvių veikiama del 
labo Tėvynės. Nežinia ar iš ne
rangumo naujo paskolos 'komi
teto ar iš kokios kitos priežas
ties.

Bet užtai prieš-Lietuviški gai
valai smarkiai veikia. Užperei- 
tą savaitę čia atsibastė dolar- 
gaudis Kun. Garmus (gaila tik 
to kunigiško vardo) ir laikė sa
vo prakalbas po bažnyčia skie
pe. Iš jo kalbos galėjo kožnas 
suprast kad jis yra Lietuvos 
priešas, nes nieko naujo nenu
kalbėjo tik apie bolševikus ir 
Bermontininkus, apie kuriuos 
mes jau senai žinome ir užmir
šom. Tai buvo jo pirma kalba. 
Pertraukoj rinko dolarius ant 
kokio ten universiteto. Antrą 
kalbos dalį pašventė šmeižimui 
Lietuvos žmonių 'kurie nėra jų 
partijos, kaip tai: gerb. Vileišį, 
Sleževičių ir kitus Lietuvos val
dininkus, ir vardindamas visus 
kuobjauriausiais žodžiais; kaip 
tai gyvatėmis ir tt., pasakė kad 
dar Lietuvos valdžioje yra vi
sokių partijų, ir kaip tik jie, 
klerikalai, paims valdžią į savo 
rankas, tai visus kitus žmones 
iškars jr išnaikins. Tai matot 
kokią tas kunigas meilę Dievo ir 
artimo skelbia, ir ar jam apei
na Lietuvos likimas ir žmonių 
gerovė? Tiesiog sakau kad ne.

■ Jam ir jo draugams apeina Lie
tuvos žmonių gerovė kaip apėjo 
.Rusų juodašimčiams Rusijos I 
žmonių gerovė. Prie to ir Lie-| 
tuvos juodašimčiai Lietuvą ve
da. Broliai Lietuviai, neįsilei- 
skit į savo svetaines tokių ko-Į 
rikli ir neduokit jiems savo sun- 1 
kiai uždirbtų dolarių, nes jis,1 
Lietuvai pragaištį rengia.

Kodėl Atstovybė iš to nieko 
nesidaro ir nesustabdo to do-1 
largaudžio Lietuvos priešo? Juk 
jis kenkia Palskolos Bonų par- 1 
davinėjime ir aukų rinkime; na - 
ir kas gali pirkt Jjoną .ar au-, Vasiliauskas, iš Baltimorės, tos 
kaut sau ant pakorimo ką ren-' bendrovės pirmininkas, su ko- 
gia tokie apakę kalbėtojai? At-[kiu savo šulu Statkum iš Bloom- 
stovybė, jeigu ji tikrai atsto- J f ield, N. J., padarė neteisotus 

‘ vauja Lietuvą, turi tokiems ko-1 popierius su kuriais išgavo nuo 
rikSms uždraust šitaip kalbėti Radavičiaus mortgečių ant sep- 
ir maištus kelti tarp Lietuvių.! tynių tūkstančių dolarių, tat ko- 
Juk Atstovybė gerai žino kad Jei Radavičius suras liudininkus 
jokia partija ar kokis pavienis 
dolargaudis*(kaip ir Kun. Gar- Huosa valia sutiko užleisti L. 
mus) neprivalo jokių aukų rink- p- Bendrovei pasilaikyt tą mort- 
ti savo naudai, bet visos renka-' "ečių. Prie

viisi apie jį tą patį rašo — ir 
visur jis taip 'korimams aukas 
renka. Juk laikas ateina ir 
prie Gynimo Paskolos ruoštis, ________  r______ ___
bet jeigu Lietuvos išgamos ne- džio 18 d. Lietuvių salėj kalbė- 
nustos savo juodašimtiškų agi
tacijų ir tokios propagandos 
Lietuvių Amerikiečių tarpe, tai 
kokios iš to buls*pasekmės?

Ten Bu.vęs.

WORCESTER, MASS.
Michelsono prakalba. Gruo-

Paaiškinimas Kun. ■ Garmui. 
Lai Kun. Garmus - įsidėmi tai 
kad geras ir doras “tautietis”, 
“laisvamanis” ar “liberalas” ne
gali priklausyti prie tokio tikė
jimo ar bažnyčios, ir nepriklau
sys kada jos mieriu yra skerst 
ir kart savo brolius Lietuvius 
ir plūst kaip daro Kun. Garmus. 
Tas tik didesnį priešginumą su
kelia ir žmones atšaldo.

Toliau, tas pats Garmus sako 
kad Lietuvos mokytojai neįlei
džia kunigų į mokyklas. Na ir 
kaip tokius kunigus kaip Gar
mų gali kas įsileisti į mokyklą 
kurie užmiršo Kristaus mokslą, 
vien tik kursto visus prieš tuos 
kurie neša šviesą ir gina Tėvy
nės laisvę nuo svetimų agentū
rų Varšavos ir kartuvių.

Aišku kad Kun. Garmus su 
savo visu intužimu neįstengs iš
naikint visos Lietuvių tautos, 
nes jeigu “Dievas leido” tuos 
tautininkus ir laisvės mylėtojus, 
tai jie ir gyvuos. Su klerikaliz- 

dedalsi kaip tik atbulai: jie 
pradėjo nykt kaip žydo bi- 
ir su jais turės atsitikt tas 
atsitiko su kryžiokais ir su

Lenkų Vyskupu Vaitiekum ku
ris skerdė ir korė Lietuvius, bet 
ir juos tas pats patiko. Tais pats 
bus ir iš Kun. Garmaus sėjamos 
neapikantos: juk Dievas yra 
teisingas ir nenori nei mažiau
sio vabalėlio bereikalo nuskriau
sti. Tas Pats.

mu 
jau 
tės, 
kas

jo “Keleivio” redaktorius St. 
Michelsonas, iš So. Bostono. 
Prakalbas parengė SLA. 57 kp. 
viešpjo knygyno komitetas, su 
tikslu paragintis vietos Lietu
vius šviestis, lankyti knygyną 
ir naudotis jo teikiamomis ma
lonėmis.

Pil. Michelsonas labai karš
tai ir vaizdingai kalbėjo apie 
apšvietą, mokslą ir abelną kul
tūrinį žmonių pakilimą. Jis sa
vo kalboj ragino kiekvieną nau
dotis knygyno turtais. Kalba 
labai vietos žmonėmis patiko ka
da kalbėjo apie kultūrą ir mok
slo naudingumą. Po pirmos 
kalbos buvo trumpa pertrauka. 
Vakaro vedėjas, V. M. Čeka
nauskas, paprašė žmonių aukų 
knygyno padidinimui ir vakaro 
rengimo lėšų padengimui. Ka
dangi žmonių mažai buvo tai ir 
aukų nedaug surinkta, $18.03.

Antroj kalbos dalyj Michel
sonas kalbėjo apie Lietuvos šių 
dienų padėtį ir apie Vilniaus 
kraštą. Pagal jo nuomonę, Vil
niaus kraštas Lietuvių praloš
tas, už tai jis kaltino klerikalų 
lyderius ii- jų politiką, 
soną’s pasakė: Jei ne 
politika butų varoma 
tai Vilnius butų buvęs 
— Publika pritarė

AKRON, OHIO
Gruodžio 12- d. turėjo būti 

teismas tarp S. RodavičiauS ir 
L. P. Bendrovės. Kadangi J.

Michel- 
kuniginė 
Lietuvoj, 
Lietuvos, 
kalbėtojo 

nuomonei delnų plojimu.
Iš bolševikų pusės buvo duo

dama klausimai: ar verta pirk
ti Lietuvos bonai? Michelso
nas atsakė: Norint remtį Lietu
vi) reikia pirkti, bet musų nu
pirkti bonai nieko negelbės Lie
tuvai, nes 'klerikalų politika vir
šų paims, suprask: Lietuvą su
jungs su Lietuvos priešais Len
kais.

Worcesterio Lietuviai kaip ži
nodami Mikelsono pranašystę, 
labai mažai perka Lietuvos ’bo
nus antroje paskoloje. Michel
sonas pastebėjo jog Lietuva ne
gavus Vilniaus su jo apielinke 
neįstengs ilgai gyvuoti. nepri
klausoma; turės jungtis su kita 
kokia valstybe.

Meškučių Vaikas.

prirodys jų neteisingumą,

to Rodavičia gavo 
mos aukois šiuom laiku turi bu-(pavelijimą skųsti bendrovę už 
ti dedamos Lietuvos valstybės [ skol?> nes bendrovė Radavičiui 
gynimui. Ką Lietuvos Atsto-’yra skolinga keletą tūkstančių 
vas sau mąsto apie tokį pilną j dolarių ir po šiai dienai nepa- 
neapi'kantos prieš Lietuvos vi- [ 
suomenę Garmų ? Lai pažiūri i' 
į visus laikraščius, pamatys jog

Įdarė atskaitos. Užtai Vasiliau
skas kuomet atlenda į Akroną 
slapstosi nuo žmonių, mat už s.a-

GRUODŽIO
yra paskutine diena kurioje išsiuntę prenu
meratas už “Dirvą” dar galės gauti dovanas

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais 
arba

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų

Dovanos duodama mokantiems prenumera
tą už visus metus, pasibaigusią, dar nepasi
baigusią arba naują, savo, savo draugų ar 

giminių į, Lietuvą jiems užrašant.

I

NESIVELUOK1T IR NEUŽTĘSK1TI! Iii

Pinigus už prenumeratą siuskit money 
orderiais 'arba registruotuose laiškuo
se, aiškiai paduodami savo adresą ar 
kito kam laikraštis prenumeruojama.

ę Dovanos duodama vi
siems kurie užširaąo 

sau arba užrašo gimi
nėms “Dirvą” j Lietuvą.

PRENUMERATA
Amerikoje .........  $2.50
Kanadoje ........... $3.00
Lietuvoje ...........  $3.50

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O,

Ar Sandara eis į tą darbią be 
jokių kondicijų? Mums rodos 
kad ne.

Anądien kalbėjau su vienu 
Sandaros Centro Valdybos na
riu apie tai, ir jis man šitaip pa
aiškino.

i “Am. Liet, Tautinė Sandara 
žino kaip dalykai stovi, delko 

j p. Čarneckis šaukė konferenci- 
I ją ir delko klerikalai sutiko eiti 
su Piliečių Sąjunga kurios ne
kentė. Jų kozyros ne kokios. 
Visi tūzai liko tautininkų ran
kose, o su septinkėmis netoli te- 
nuvažiuoti.

“Taigi Sandara, pirm eisiant 
Į darbą, pastatys porą išlygų. 
Tos išlygos bus šitokios: Pirma 
— Sandariečiai reikalauja kad 
[Lietuvos Paskolos darbą vestų 
ne p. Bielskis, bet Lietuvos Fi-

Dramos momentas. Veikian
tieji asmens-: Vyskupas Karevi
čius, Kun. įBučys, Kun. Petkus, 
J. O. Sirvydas, šimutis. Lai-< 
kas — Katalikų Universiteto! 
Steigimo Metai. Vieta — Kau-1 
nas ir Brooklynas.

Kun. Bučys “Laisvėje” (Kau-1 
ne) ir “Garse”, (Brooklyne) 
pliekia Kun. N. Petkų už šituos 
dalykus: Primo — kam jis ar
do katalikų vienybę, o ypatin
gai S. L. R.-K. A. Secundb — 
kam jis draugauja ir bičiuliuo- 
jasi su “Vienybės” Redaktorium 
J. O. Sirvydu, — ant Sirvydo 
nežymu Kun. Petkaus intekmės, 
bet ant Kun. Petkaus yra visiš
koj! Sirvydo intekmė. Tertio—finansinė Misija susidedanti iš 
Kam Kun. Petkus griauja Tau-[Įtrjjų narių: vienas iš krikščio- 
tos Fondą ir kam jis ėste ėda 
“Garso” 
Quarto

RED. ATSAKYMAI
Sandaros Sekr. K. J. Paulau

skui. — Seimo protokolo negali
me sunaudoti delei jo begalinio 
ilgumo, antra gi pervėlai prisių
stas. Protokolai tinka arba pa
silaikyti archive arba talpinti 
organe, gi a'belnai spaudai turė
tų būti priduota žinios tiesiog 
iš Seimo, suminint svarbiausius 
tarimus, įvykius ir kt. žinių pa
vidale.

Tas pritinka ir visoms orga
nizacijoms, ii- laikas jau butų 
įvesti Amerikiečiams tą madą 
kad iš savo seimų pagaminti ži- 
nias-pranešimus laikraščiams, 
nelaukiant ar jie prisius savo 
korespondentus. Seimams tin
kamiausia-' išrinkt spaudos ko
misiją Lietuviškiems laikraš
čiams seimo bėgį pranešti, o ne 
svetimiems (kurie niekad netal
pina). Musų skaityto jams irgi I 
nusibosta perspausdinimas tų 
pačių dalykų visuose laikraš
čiuose, ypač dar taip pasenusių. 
Protokolas atėjo lygiai už mė
nesio po seimo.

Korespondentams iš Lietuvos. I
— Delei popieros, lėšų ir pač- 
to brangumo galite rašyti ant kaipo Lietuvos Atstovas, krei- 
abiejų lakšto pusių. piasi Romoje į papą, prašyda-

— mas palaiminimo katalikų uni- 
versitetui

!
 universitetą 

steigia? Ne 
rikalai, per 
Fondą. Tat

+ biznį turi Narijauskas, kaipo 
J valstybės atstovas, rūpintis par- 
> tijoš darbu?
j Jei jis eitų pas Romos papą 
T su tuo reikalu kaipo partijos 
f | žmogus — tvarkoje butų. Bet 
j valstybės vardo jis neturi teisės 
_ partijai panaudoti.

LAIVAKORTĖS /
I Hamburgą ...........
J Liepojų ........ 
į Piliavą-Karaliaučiy

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

P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

ATPIGO
.. $103.50 
. . $110.00

I $106.50

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valzbazenklia užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE

Inių-demokratų, vienas iš Liau- 
reda’ktorių šimutį. Hdininkų .ir Valstiečių bloko, ir 

kam jis pažeminolvjenas bepartivis (arba žydas), 
svietiškus inteligentus, sakyda- Antra — Visas atstovybės per
inąs kad iš 12 svietiškių (ar fconalas turi būti pakeistas; po- 
esančių .prie Tautos Fondo?) tias Maistauskas turi pasišalin- 
bent vienuolika yra Judošių. Ir įh iš atsakomos vietos; ponas 
Quinto kam Kun. Petkūs pa- [Čarneckis, jei valdžia jį- skir- 
teisina tokius biusibankrutiju-1 įUj ga]j pereiti į Finansinę Mi- 
sius kunigėlius 'kurių kišeniuo- 
se gali paskęsti vienas-kitas 
šimtelis iš aukų renkamų kadir 
katalikų darbams.

Įsivaizdinkite, — Kun. Bučys 
taip rašo. Nėra abejonėj kad 
ir Vyskupąs Karevičius taip 
apie Kun. Petkų mano. Petkus- 
Širvydas yra, anot [Bučio, ge
riausi bičiuoliai. Tik Sirvydas 
yra gudresnis ir lengvai “apje- 
gorina” Kun. Petkų.

Ir dar vienas didis Kun. Pet
kaus griekas, — tai tas kam jis 
priklauso prie Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės kuri anais me
tais finansiniai parėmė “Lietu
vą” Chicagoje, o ta “Lietuva”, 
anot Bučio, tyčiojosi iš žmogaus 
dūšios. Ar ne baisus dalykas?

Bet koks dar butų ginklas 
Bučio rankose jei jis žinotų kad 
Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
1919 metais, kada Kum Petkus 
buvo Direktorium, finansais (pa
rėmė Lietuvoje Liaudininkus! 
O Jėzau! Turbut reiktų kreip
tis į Brooklyno Vyskupą kad 
Kun. Petkui mišias atimtų.

Ir man gaila Kun. Bučio tul
žies. Jis, kunigo akim į Kun. 
Petkų žiūrėdamas, nei (nemato 
kad Kun. Petkus L. A. Bendro
vėje nei nebūtų jei ten nebūtų 
mokama dešimtinė už kiekvie
ną susirinkimą. Jis butų di- 
džiausis rėmėjas ir gynėjas 
Tautos Fondo ir S. L. R.-K. A. 
jei tose organizaciijose nors po 
dešimtinę į mėnesį gautų. Jis 
nesibičiuliuotų ir su Sirvydu, jei 
negautų iš jo parapijiečio nari
nio mokesnio. Kun. Petkus ir 
Šliupą, ir Račkauską, ir Grigai
tį, ir Bagočių priimtų bile jie 
tik užsimokėtų parapijiečių mo
kesnį ....

Bet visvien — blogai. Ponas 
Šimutis sėdi “Garse” kaip ant 
žarijų. Ponas Sirvydas juokia
si, pypkę čiulpdamas. Bet Kun. 
Petkus — oh, jis nesijuokia: jis 
mokės apginti savo autoritetą 
katalikų susivienijime ir “iš- 
kikyti” Poną Simutį.

siją kaipo atstovais nuo krik.- 
raemokratų partijos.

“Toks yra nusistatymas San
daros Centro ir didumos San- 
dariečių, jų tarpe ir Chicagos 
Sandariečių....”

Tiek man pasakė Sandaros 
Centro Valdybos narys. Iš ki
tų gi šaltinių teko man girdėti 
kad Ohicagiečiai dar toliau ei- 
ina. Jie reikalauja kad 
nas Vinikais rezignuotų 
stovybės personalo.

K a ni_Naiulajama»ALsto v o 
AjjUįrjĮptiaa*"—

I Mes suprantame kad valsty
bės atstovas tiktai valstybės 
reikalais ir teprivalo rūpintis. 
Partijų reikalai turi būti jam 
svetimi, iki jis yra atstovu, ar 
bent ten kur jis veikia ir kalba 
kaipo valstybės atstovas. Tuo 
tarpu taip ne visados yra.

Anava, Kun. Narijauskas,

Lietuvoje. Ar tą 
Lietuvos valstybė 
—, jį steigia kle- 
Amerikos Tautos 
kokį gi “damned”

lend rasi Daphne j- c-»r.anra.
ĮBendras darbas tautininkų 

su klerikalais, tur būti, įvyks.
Statutd komisija, posėdyje 14 

d. gruodžio, 1921 m., pasiūlė 
naujai organizacijai vardą — 
Lietuvos Respublikos Rėmėjai.

Ale nereikia tikėt ką
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— Žinai, vaikeli, neiškeį- 
ti, imi ir nusiperki Įpažiu. 
rėt. 
rašo.

Aš kitą sykj atnešiu 
darbininkišką laikraš- 
čia tokius buržujiškus

LIESA

IR

jums 
tį, ką 
skaityt.

— Tik j’au nenešk, ba aš 
tave su šluota iš stubos iš- 
mušiu.

— Saugok kailį, Marty
nai, matai ką teta sako?

— jus visi fanatikai, už
tai nekenčiat darbininkiškų 
laikraščių.

— Palaukit, vaikeliai, 'ką 
aš j'udviem atnešiu, gal ap- 
rimsit 'kiek ir užmiršit sa
vo vargelius. Linksminki
tės, ba dabar Kalėdos. Ne- 
tankiai jų ateina. Nors ma
ne aną syki ,apvogė, ale aš 
ir vėl pasidariau, tik gal ne
bus tokia macni. Prabočy- 
sit man, ką jau darysi. Tik 
luktelkit trupučiuką.

— Matai, Martynai, ar aš 
neteisybę tau sakiau kad ta 
net iš Pilviškių atgabenta 
baltakė kurią tu aną sykį 
su savo draugais gėrei bu
vo net iš mano tetos skiepo?

— Drauge, aš apie tai no
rėjau pranešt kuopelės su
sirinkime ir apskųst tuos 

[draugus, ale kiti tuoj šoko 
prieš mane rėkdami: /Tylėk, 
drauge! tu provokacijas ant 
draugų darai! išmesim iš 
kuopelės už tai! Kibą ko
kis buožė tave čia atsiun
tė už provokatorių !’ Ir nu
tilau, ba aš nesu tokis smar
kus kai kiti.

— Matai, Martynai: tik 
tiek tu norėjai parodyt tie
sos savo draugams kovoto
jams už darbininkų gerovę, 
ir jie tave provokatorium 
apšaukė. Jeigu tau reiktų 
dalyvaut su didesniais neva 
darbininkų vadovais ir pa
sipriešint tokiuose atsitiki- 

i kuose kur jie neteisingai el- 
įgiasi jie tave apšauktų šni
pu ir- dar sušaudytų. Tai 

Į tavo pirma lekcija kad visi 
[tie kurie sakosi kovoja ne
va už darbininkų reikalus 

■ kovoja tik už savo vietas, o 
dauguma tokių kaip tu tu
ri jiems tik pritarti ir tylė
ti, kitaip palieka provokato
riais ir šnipais.

— Drauge, tu įžeidi dar
bininkus. Rusijoj darbinin
kai taip nedaro.

— Nei čia visi kiti darbi
ninkai kurie su tavim sėdė
jo taip nedarė ir norėjo iš
klausyt tavo skundo, bet 
itie kurie jaučiasi biskį vy
resni už jus tuoj pašokę ta
ve užrėkė ir prisakė tylėt.'

— Na, vaikeliai, ar aš jus 
neperilgai priverčiau lauk
ti? Tik pažiūrėkit kokios 
puikios aš turiu! Ale kaip 
gardžiai kvepi! Bus links
ma mums šiandien, tik ne
sibarkit. Aš tiek daug dar
bo padėjus ir netekus anos 
nenusiminiau, pasidariau 
daugiau, tai ko judviem ne
sutiki nors dabar kaip pas 
mane esat? Te, Martynuk, 
ir te tau, vaikeli!. Mes su 
diedu irgi prisipilsim.

— Ačiū, tetule, aš neuž
siimu tokiais dalykais.

— Kibą tu durnas, drau
ge. Kas butų do Kalėdos 

[.jei neišsigertum! Meri kris
mų! Kad tu nenori mes iš
gersim, bus mums daugiau. 

[Tuščia jo, drauge, tų ginčų, 
kitą sykį turėsim laiko. Da
bar gali žiūrėt kai mes niau
kiam.

GERB. SPRAGILAS 
MARTYNAS PAS TE
TĄ ANT KALĖDŲ

Meri krismų, drauge, me- 
i krismų!
— Sveikas gyvas, Marty

nai ! Iš kur tu toks Ameri
koniškas patriotas atsira
dai kad net Amerikoniškai 
mane pasveikini su Kalėdo
mis?

— Iš manęs, drauge, Ame
rikoniškas patriotas nebus, 
ba aš noriu kad visi patrio
tai butų iškarti, o viską už
imtų darbininkai.

— Na tiek to, tu ir tavo 
proto žmonės jau daug me
tų verkia prieš buržujus ir 
niekad jie neišnyksta^ Bet| 
kaip tu čia pas mano tetą 
atsiradai?

— Drauge, teta užkvietė 
mane ant Kalėdų, tai ir at
ėjau, nors aš į Kalėdas ir 
netikiu.

— Nesiginčykit, vaikeliai, 
šiandien reikia būti pabaž- 
nais, tai laimingai sulauk
sim ir kitų šventų Kalėdų.,

— Tai nieko, tetule, juk 
mudu sykiu augom ir kiau
les ganėm, tai ir dabar ba
ramės už politiką kaip vai
kais būdami už botagus.

— Ba tu, drauge, vis už 
buržujus užstoji, ir darbi
ninkus pasmerki, tai mano 
darbininkiškas kraujas ne
gali prieš tave nūtylėt.

— Neduok Die kas iš tų 
žmonių virto: vieni kitus 
išsmaugt nori, tik barasi, Į 
tik nesutinka, kibą jau sud- 
na diena ateina. Atsimenu 
kada judu Lietuvoj sykiu ir' 

[augot ir sutikot, o dabar 
i kai katinai viens į kitą žiu- 
į rit.
| — Ką darysi, tetule, kad 
[viskas persimaino: žmonės 
[visada vaikais 'būti negali,], 
negali vaiku protu protautai iei ii . y . . - 1 . , i .

Susi- ir *<a“a užauga, j kokias ap
linkybes papuola tokiu pa-| 
virsta.

— Taip, vaikeli, pavirstąjį 
ale užtai nereikia pasiduot 

Į blogai pagundai. ,
— Jus visus pagundos ap- | 

sėdę ir negalit atsikratyt . 
nuo visokių prietarų ir pat- . 
riotizmų, užtai darbininkai H 
niekad negali iškovot sau < 
laisvės. j

— Palauk, Martynai, ne- j 
sibark taip garsiai. Turbut (

ir
iš

po-
At-

Sandara Auga!
Reikia pasidžiaugti iš 

svarbaus fakto: Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandara auga. Ji 
auga gal ne tiek narių skaičiu
mi kiek savo intekme. Tai liu
dija kadir šie įvykiai. Prieš 
Konferenciją 30 d. lapkričio, iš 
vakaro, buvo New Yorke dele
gatų ir šiaip veikėjų pasitari
mas. Buvo jų iš New Yorko, 
Brooklyno, iNewarko, Connecti
cut valstijos ir net iš Baltimo
re, Md. Nežiūrint to kad tarp 
jų buvo ir nepriklausančių par
tijai, tačiau viisi vienbalsiai su
tarė dalyvauti Konferencijoje 
Sandaros, kaipo partijos, vardu.

Antras įvykis — “Vienybės” 
Redaktorius p. J. O. Sirvydas 
prisirašė prie A. L. T. Sandaros, I 
iš kurios buvo del kaikurių prie- j 
žasčių pasitraukęs. Laikrašti-j 
nin'kas ir publicistas, kokiu yra j 
p. Sirvydas, be abejo 
daryti Sandarai daug 
tik panorės intikinti 
džiusius bepartivius 
kus kad be partijos ir ibe cen
tro jie yra žuvę visuomenei ir 
jų darbas neturi naudos. L..... 
spietę partijose jie [sudarys to
kią jiegą kad galės nustatyti j 
Amerikos Lietuvių politiką. Da
bar reikia žiūrėti kad neliktų 
Amerikoje nei vieno inteligen
to kuremebutų Sandaros' narys!

vieno

galės pa-j f 
gero, jei i 
išsisklai-1 
tautiniu-

z Už Hymanso Projektą!
Dr; T. šliūpaš ' Katino “Lietu

voje” prašo Lietuvos valdžios, 
Seimo ir žmonių priimti Hy
manso projektą!

O mes, Amerikos Lietuviai, tu dar nežinai kas yra ver- 
taip remdavom Dr. šliupą, ma- gija kad apie laisvę šneki, 
nydami kad jis yra tos rūšies —'Drauge, gana jau mus 
kovotojas kurs sutiktų garbin- buržujai ir kapitalistai iš- 
gai žūti, ne kaip vergijoje būti, naudoja, ir tu mislini kad 

Bet apsivylėme. Senas šliu- aš toks mulkis ir nieko ne- 
pas užvylė jaunąją Lietuvo's lai- žinau.
svės kovotojų kartą, sekusią jį. I — Tuščia jo tų barnių, ba 

vistiek čia, vaikeliai, nenu- 
Įversit nei tų buržujų, nei 

’ ’ " MM____K šian
dien šventos Kalėdos, tai aš 
judu užsikviečiau pas save, 
ba esat tik vieni du mano 
pažystami iš Lietuvos, čia 
kitų nieko neturiu ir nelin
ksma vienai su diedu. Aš 
iškepiau jums žąsį ir turiu 
dar ko daugiau. Tik noriu 
kad judu nors per tokias 
vožnas šventes nesiergeliuo- 
tumėt.

— Kas čia do1 vožnumas 
kad va “Dirvoj” buvo para
šyta jog Kalėdos buvo pa
goniška šventė. Kad tamis- 
ta tokia šventablyva, tai ne
turi pagoniškų švenčių švęst 
ir kitiems liept jas vožot.

— Aš netikiu, Martynuk, i._ ..„x_ man jQS

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: ko jkjįo meiškovosit.
Uzrasykit jiems Dirvą 1

ką “Dirva” rašo, ir 
nevalia skaityt.

— O kam tetulė 
namuose turi?

ją savo

Užsisakykit Kalėdoms 
“VANAGĄ”

12 knygučių vienoj knygoj, t. y. 
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 

I bloga, o, išaukština kas gera.
“Vanagas” sako teisybę nežiūrėda

mas ar kam tinka ar ne, užtai jis 
visų mylimas. Tat ir jus užsisaky
kit sau arba kam nors padovanokit 
kaipo Kalėdų dovaną.

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

S. RODAVIČIA
130 Wooster Ave. Akron, Ohio.
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> — Žinai, vaikeli, neišken t 
• ti, imi ir nusiperki įiažiiiif 

/ret. Ale nereikia tikėt kd 
F rašo.
L — Aš kitą sykį atnešiu i 
I jums darbininkišką laikras- I 
r tį, ką čia tokius buržujiškus Į 

skaityt.,
— Tik jau nenešk, ba aš 

i tave su šluota iš stubos iš- I 
mušiu.

— Saugok kailį, Marty- 
įai, matai ką teta sako?

— Jus visi fanatikai, ,nž- 
ai nekenčiat darbininkišku į

likrąšeiu. į

— Palaukit, vaikeliai, ką | 
; judviem atnešiu, gal ap- j 
rasit kiek ir užmiršit sa- I

vargelius. Linksminki- j 
i, ba dabar Kalėdos. Ne- į 
ikiai jų ateina. Nors ma- 
ąną sykį <apvoge, ale aš 
'ėl pasidariau, tik gal ne- t 
tokia macni. Prabočy- 

sit man, ką jau darysi. Tik 
luktelkit trupučiuką.

— Matai, Martynai, ar aš 
neteisybę tau sakiau kad ta 
net iš Pilviškių atgabenta 
baltakė kurią tu aną sykį 
;u savo draugais gėrei bu
rn net iš mano tetos skiepo?

— Drauge, aš apie tai no- 
ėjau pranešt kuopelės su- 
irinkime ir apskųst tuos 
raugus, ale kiti tuoj šoko 
ries mane rėkdami.-.Tylėk, 
rauge! tu provokacijas ant 
raugų darai/ išmesim iš 
uopelės už tai! ‘ Kibą ko- 
is buožė tave čia atsiun- 
i už provokatorių !’ Ir nu- 
lau, ba aš nesu tokis smar- 
is kai kiti.
— Matai, Martynai: tik 
ek tu norėjai parodyt tie- 
is savo draugams kovoto
mis už darbininkų gerovę, 
• Jie tave provokatorium 
įšaukė. Jeigu tau reiktų 
lyvaut su didesniais neva 
irbininkų vadovais ir pa- 
.priešint tokiuose atsitiki- 
uose kur jie neteisingai el- 
iasi jie tave apšauktų šni- 
i ir dar, sušaudytų. Tai 
ivo pirma lekcija kad visi 
j kurie sakosi kovoja ne- 
i už darbininkų reikalus 
ivoja tik už savo vietas, o 
uguma tokių kaip tu tu- 
jiems tik pritarti ir tylė- 
kitaip palieka provokato- 
is ir šnipais.
- Drauge, tu įžeidi dar
iniais. Rusijoj darbinin- 
taip nedaro.
- Nei čia visi kiti darbi- 
kai kurie su tavim sėdė- 
taip nedarė ir norėjo iš- 
usyt tavo skundo; bet 
kurie jaučiasi biski vy- 

mi už jus tuoj pašokę ta- 
užrėkė ir prisakė tylėt?
- Na, vaikeliai, ar aš jus 
perilgai priverčiau Iaiįk=

Tik pažiūrėkit kokios, 
įkios aš turiu! Ale kaip 
•džiai kvepi! Bus links- 
miuns šiandien, tik ne-, 

irkft. Aš tiek daug dar- V 
padėjus ir netekus anos j j 
įsiminiau, pasidariau ?' 
pau, tai ko judviem ne
it nors dabar kaip pas 
ė esat? Te, Martynuk, 
l tau, vaikeli!. Mes su 
i irgi prisipilsim.
Ačiū, tetulę, aš iieūž- 

i tokiais dalykais.
Kibą tu durnas, drau- 
Kas butų-do Kalėdos 
lišsigertum! Meri kris- 
Kad tu nenori mes iš- 
n, bus mums daugiau, 
i jo, draugė, tų ginčų, 
ykį turėsim laiko. Da
ili žiūrėt kai mes mau-

Nuo Redakcijos
LIETUVOS KR.-DEMOKRATU ‘DEKRETAS’

IZUN. Garmus, paskiausias 
■ svečias iš Lietuvos, uo
lus Lietuvos krikščionių-de
mokratų partijos darbuoto
jas, atvežė Amerikos Lietu
viams šitokį dekretą — ir jį 
skersai ir išilgai Amerikos 
savo prakalbose skelbia:

“Kaip tik mes paimsime 
Lietuvos valdžią į savo ran
kas visus kitus gaivalus iš
karsime ir išnaikinsime”.

Tai žodžiai ne šiaip žmo
gelio ir ne šiaip kokio užsi- 
degėlio bet kunigo, stovinčio 
skelbti meilę artimo ir Die-j 
vo.

Kodėl Kun. Garmus — ir j 
kiti jo partijos žmonės — 
nesupranta kad jau praėjo 
ugnies ir kardo gadynė, kad 
jau pasibaigė korimų laikas 
ir kad žmonės niekados ant 
to nesutikę. Pakart vieną-j 
kitą slapta pasigavus gali-Į 
ma, bet tas nebus kova už| 
panaikinimą sau priešingų I 
partijų žmonių, sau priešin-| 
gų idėjų. Prie to, korimas 
iššauks kerštą plačiose mi
niose. Kodėl caras neišgy
vavo su savo korimo ir nai
kinimo praktika? Kodėl net 
inkvizicija nesulaikė įsivei- 
simo''“bedievių” ir neužkir- 
to kelio (kitiems tikėjimams 
— tos pačios krikščionybės 
atskaloms ?

Kodėl dar nei vienas Lie
tuvos kunigas neatvažiavo 
čia su žodžiu meilės, su pa
kantos jausmu prieš tuos 
visus kuriuos nuo savęs rie-|“CUMANYMAS Prancūzų Dr- 
apikanta atstume, kuriuos l jos Naujųjų Hebridų salo- 
korimų grasinimais nuo sa- se parduoti savo turimas konce- 

. vęs atbaidė? Isijas ant tu salų 'kurios sudaro
X Kodėl nei vienas nepasiro-, didelę Y raidę Pietiniame Paci- 

dė SU i*UUS žodžio pra- fike, i šiaurę nuo Naujosios Ze-
kalba ii nekviete prie ®fivęBl|andTjoš' ir j- vakarua nuo Fiji, 
paklydėlių ■ 'bet jiems kar- primena keistas apeigas apie žu- 

tuves žada ir smerkia viso- a-i— —
kiais prakeiksmais? |___ _ _______ ____
__ Kodėl, pagaĮiąųs,_net~sa-.ja savo ‘Sing-Sing’ arbaceremo- 
v.U.įU tarpe tokie atvažiavę- |nijų lauke”, sako mums prisiųs- 
liai negali gražiai pakalbėti I tas buletinas iš National Geo- 
apie savo nusistatymus Lie-1 graphic Society iš Washington,

J., raštinės.
“Gyventojai šito ypatingo sa

lyno, (susidedančio iš 12 didelių 
ir 100 mažesnių salų, tiki į ra- 

|ganystes ir visokių rūšių ženk
lius ir reiškinius, ypatingai į 
dvasias savo mirusių pirmtaku- 
nų bei Į dievus kurie jų nuomo
ne yra apsigyvenę (tam tikruo
se akmenuosc arba gyvuliuose. 
Kiekvienas kąimas turi savo šo- 

ikių plečiu. Jame žmonės susi-, 
,.^...ca mėnesiena nušviestomis 

71 naktimis ir vaizdiną laukinius 
| ir fantastiškus šokius bei apei- tik •gas prie garsų ilgų bubnų, ku- 

~ rie jų, po šešias ar daugiau pė
das augščio turėdami ir išdroš- 

Iti iš medžio rasto, gali padary- 
x v- iv RA-T- ti 'baisu užmą..Sesiasdesimts Milijonų ‘ ....J . _ J . i Viena fantastiška apeiga jų

į- Amerikos žmonės kas metai , vartojama yra tai paminėjimas 
ant Kalėdinių atviručių ii šiaip savu vadu paveiksluose. Pabu- 
pasveikinimo kortelių išleidžia davojama'iš molio ir kokiu nors 
$60,000,000. Tas reiškia nema
žai ir korteliu. Neaikvokit lai-. ‘ . statako išskaitliavimui kas daugiau Lajp 
geresnio butų galima už tuos |__
pinigus atlikti. Nieko naudin
gesnio, nieko tikrai vertingo nė
ra dolariuose ir centuose kaip į 
tas kad su jais atgaivinama 
malonios mintis ir atsiminimai 
milijonuose žmonių. Ką saulės 
šviesa priduoda gėlėms ir dar
žovėms, . draugingi laiškučiai, 
nors ir -paprasčiausi, tą priduo
da žmonių širdims ir mintims.

jos imperija, didžiosios pačios 
Japonų šalies salos. Tokiu budu 
iš to išeina jog ši šalis sutinka 
pagal sutarties, jei kas pultų 
Japoniją kokiu nors budu, jai 
eiti pagalbon apginti. Kitais 
žodžiais, jei Didėji Chinija at
gytų su savo 400,000,000 žmo
nių, -paremiama, sakysime, Ru- 

1 sijos ir Vokietijos, ir jeigu Ja
ponija turėtų kariauti su Chi
nija, Rusija ir Vokietija, mes, 
kaipo viena iš keturių pasira
šiusių valstybių, turėtų kovoti 

(Japonijos pusėje. Kaip, jums 
(tas patinka?

Prezidentas Harding nusiste
bėjo kuomet išgirdo jog musų 
protektivė sutartis Pacifike ap
ima ir visą Japoniją. Nedyvai 
kad jis nusistebėjo. Jį išrinko 

I nesenai dar diduma 7,000,000 
balsų, kaipo protestan prieš de- 

jmokratų partijos užsimanymus 
I pririšti mus prie kitos tokios 
sutarties, — rašo Arthur Bris- 

įbane, garsus Amerikos kritikas 
ir redaktorius.

Harding per rinkinius tikrino 
jog Tautų Sąjunga “mirus”, už 
tai gi jis pagimdė naują, mažu
tę, sąjungą,

Senatoriai 
rengę kovon 
tarties, kaip 
Wilsono (sutartį.

bet reikšmingesnę. 
Washingtone pasi- 
atmetimui tos su- 
padarė atmesdami

NAUJ. HEBRIDŲ
SALOS

Visiejns “Dirvos” sjsaity- 
tojapis, rėmėjams, bendra
darbiams ir draugams lin
kime laimingų Naujų Metų 
ir geros laimės jų bėgiu.

“Dirvos” Redakcija 
ir Administracija.

KANDIDAS
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairai

sakykit Kalėdoms 
“VANAGĄ”

lygučių vienoj knygoj, t y. 
numerių sudėtas j daiktų 

as. Kadangi “Vanage" tai- 
i žinios niekados nepasensta 
s visada bus geras.
|s laike nusipirkę knygą “Va- 
turėsit smagių pasiskaitymų- 
s” rasit kaip jisai kapoja kas 
1 išaukština kas gera.
Fgas“ sako teisybę netrarėda- 

kam tinka ar ne, užtai jis 
flimas. Tat ir jus užsisaky- 

arba kam nors padovanok it
Kalėdų dovaną,
įkykit tuoj, nes nedaug jų tu
kina popietes viršeliais $2. 
i viršeliais $2.50. Agentams 
> gerą nuošimtį. Pinigus ar 
orderius siųskit (5?)

S. RODAVIČIA -
ostėr Ave. Akron, Ohio.

SAUSIO MĖNESIOnaktų dangus
SAUSIO mėnuo atskumba su 

savo ypatinga vidurio žie
mos erdvių grože ir dabar mes 
galime prisižiūrėti visiems tiems 
vaizdams kurie už šešių mėne
sių laiko, vidurvasaryje, bus ki
toje saulės pufeėje, dienos pusė
je, ir negalėsim del saulės švie
sos jų matyti. Vasarą visi ši
tie vaizdai-žvaigždymai spingsė
jo tuo pačiu savo gražumu, bet 
saulės šviesa juos mums nuo 
akių uždengė. Nakties vaizdai 
buvo kitokie kurie dabar dienos 
pusėje randasi, ir jei saulė už
gestų ar užtemtų mes juos galė
tume dalimai matyti toli už 
saulės.

Jau dabar aiškiai matome vi
sas konsteliacijas kurios perei
tame mėnesyje čia buvo apkal
bėtos kaipo naujos, štai sute
mus giedriame ore prieš mus 
jau spingsi Plejados, septynios 
seselės, kurių viena iš nusimi
nimo uždengus sau veidą ir tik 
šešios tėra matyti; tuoj prie 
jų, paskui, seka Taurus arba 
Dangiškasis Bulius, kurin pa
sivertęs dievas Zeus plaukė per 
Viduržeminę jurę su savo mylė
tino Europa, nuo kurios ir mu
sų senojo pasaulio kontinentas I 
sau vardą gavo. Po to plačiai 
tamsioje mėlynėje išsitiesęs sto- 

|vi Orionas, didis medžiotojas, ‘

kų skaičių ir juos nešioja visus 
sykiu kaipo reikšmę jų augštes- 
nės kilmės, taip ‘pooh-bah’o’ pa
ti nešioja jau net 40 andarokų. 
‘Geresnėji pusė’ vyro kartais 
būna palaidojama gyva su savo 
vyru jam numirus.

“Quiros, Portugalas navigato
rius, 1606 metais, buvo pirmas 
baltas žmogus pamatęs išplaišy- 
tą pakraštį tų salų, kurios sta
čiai iškįla iš gilių jūrių audrin
game tropikų ruožte. Tikėda-• i • i • n oi Kaine trupinu IUU^Lc. llAtUd-

vį rekmą, kurj Ranno Salos gy- . ! ‘ ,... -n . . , .° mas atradęs didįjį pietini -kon-ventojai vyrai kas metai laido- .. . . , / , ‘ .rinnnrn nvMrt Irn 4-1-1 Imlrn uniiirvn

tuvoje tvarką turėti ir ne-j n. c. 
gali paaiškinti saviems ką j 
gero jie duos jiems, bet tikį 
skelbia ką blogo padarys ki
tiems. Ar tik tame užšive- 

' ria visa krikščionių-demo
kratų platformė Lietuvos 
krašto administravimui?

Nei vienos kitos partijos I ‘ 
svetis Amerikoje nepareiš
kė savo vienminčių nusista- ->• • 
tymo karti visus savo parti- k; 
jai priešingus Lietuvos gy- UJįJ 
ventojus kaip tik krikščio-j - 
nis-demokratai. To laikosi 
ir musų bolševikai: jie 
vartoja kruvinesnį būdą 
jie žada visus išgaudyti.

tinentą apie ką tų laikų naviga- 
toriai svajojo, Quiros galima 
prilyginti prie Kolumbo kuris 
manė atradęs kelią į Indiją ka
da paregėjo painiomis nukaišy
tus pakraščius Vakarinių Indi-

Spiritu Santo, ką 
aptrumpino ant 
vardas priduota 
tos grupės salų.

“Jis savo atradimą pavadino 
Australia del 
prekiautojai 
Santo ir tas 
didžiausiai iš
Nekurios kitos didesnėsės ir kal
nuotos ir dalimai vulkanuotos 
salos yra Ambrym, Annatam, 
Aurora, Api, Pentecost, Ero- 
manga, Mallicollo ir Tanna, ant 
kurios randasi ‘didis Pietinių 
Salų žibintuvas’, Tanna vulka
nas, kuris kas trįs ar keturios 
minutos išsiverždinėja skaisčia 
liepsna.

“Nesuskaitomi upeliai plaukia 
per Santo, kuri yra 64 mylių il
gio ir 32 mylių pločio, ir suda
ro plačius, derlingus klonius. 
Nuo jos pakraščių ir nuo kai
myniškų salų tonais kopra siun
čiama į Sydney, Australijon, ir

žolinių nepintų linų stovyla per- tenai siunčiama viso pasaulio 
statanti kūną ir plaukus vado muilo išdirbėjams. Kava, ko- 

jr vanj]aj ]ęaip ir tropiški 
vaisiai, tenai auga apsčiai. Sa
koma jog orančiai tenai įauga 
tokie dideli kad vargiai abiem 
rankom galima apimti, ir tų sa
lų ananasai sveria kartais 20 
svarų. Taip derlinga yra‘žemė 
ir augalai taip gausus kad dau- 

I gelyje vietų 5,000 avių galima 
laikyti ant dviejų tūkstančių ak
rų žemės.

“Vila Uostas, kuris guli tarp 
kalnų šiukurų ir iškaišytas Ba
lukėmis, yra svarbiausias ko- 
mercialiai iš daugelio plačių ir 

I strategiškų uostų kokius tos sa
los turi.- Išsiblaškęs mažas kai
melis stogsąs pavėsyje paimu 
šakų, neturi nei jokios priesto- 
ties pagerinimui savo produk
tų išgabenimui. Prekės reikia 
tenaitiniams žmonėms sukrauti 
į valteles ir gabenti iki laivų. 
Nors salas užkariavusių tautų 
progresas paliko savo žymes 
Katalikų ir Presbyterionų baž
nyčiomis ir didele bevielio sto
timi, visas miestelis yra grynai 
pagal tenaitinės mados ir jų la
pais padengti nameliai stogso 
tarp spalvingų hibisko žiedų, ne- 
kurie jų dar apstatyti akmeni-

> jis išrodė tikrame gyvenk
ime, jo tikras galvos kiaušas pa- 
| vartojama jo galvos apdarymui, 
ir apie tą stovylą atsibuna apei
gos.

“Per daug metų salų gyven
tojai buvo varginami ‘Juodpauk- 
šzių,’ arba darbo piratų-plėši-kų, 
kadangi jie paprastai laikoma I gelyji 
darbštesniais ir tvirtesnio įsudą- 
jimo negu paprasti kanakai. Jie 
pagarsėję kaipo turį kanibališ- 

Ikus palinkimus, viliugingi, ker- 
T .. . pr • \z i štingi ir neužtikrinančio ūpo,
Japonija ir Keturių ■ a*" gal jjjumoje nuo to kad 

stybių Sąjunga juos iš seniau labai baltieji pre-1 
Kaip rodos, nors Prezidentas kiautojai skriaudė. Jie yra iš 

Harding to nežinojo, Japonai I Melanesiškos veislės, žemiau 
atvyko čionai pasivesti save Dė-1 vidutiniškų sudėjimo laipsnio, 
dės Šamo /užtarimui, ir tas pa- ir savo žiaurumą išreiškia savo 
sisekė. Pirmiausia, tapo per-1 plačiais, juodais veidais ir su
varyta mažiukė keturių valsty-1 plotomis kaktomis įsikišdami į 
bių sutartis. Anglija, Japonija, plaukus kokonuto šniūrą ir sa- 
Francuzija ir Suv. Valstijos su- vo ausis ir plokščias nosis iš
tiko jog visos Pacifike salos,! dabindami rinkėmis. Jie di- 
nozioii"*.^. iraicHrhiu džiuojasi savo ginklais — dur

klais, buožėmis, lankais, ir nuo
dingomis vilyčiomfe — kurių 
tūli yra gražiai išmarginti ir 
ypatingai išdirbti.

“Moterįs turi pažemintą vietą 
tarpe jų, žmonos žymesnių jų

padalintos tarp tų valstybių, 
turi pasilikti kaip jos yra. Jei 
kuri valstybė bandytų kištis 
ir kenkti kuriai nors tų salų sa
vininkei, kitos trįs turi žiūrė
ti kas čia darius.

Dabar pasirodo jog “Pacifi-■__ ... . ___ ....
ko salose” įkergta ir Japoni-j rasės narių didina savo andaro-j nėmis sienomis.”

kurio pereitame1 numeryje turė
jome indėję braižinėlį. O į piet
ryčius nuo šių visų spingsi skai
sčiausia žvaigždė Sirius, vieno 
iš Oriono šunies konsteliacijoje. 
Taurus-Bulius galima pažinti V 
raidės pavidalo 'grupele, kurios 
viename gale randasi rusva-gel- 
sva žvaigždė Aldebaran. Nuo 
jo į rytus matosi Mažojo Šunies 
konsteliacijos pirmo didumo bal
ta žvaigždė Procyon, nuo 'kurios 
į šiaurę einant užtinkama dvi 
toliau viena nuo kitos spingsin
čios žvaigždės Dangiškųjų Dvy
nų konsteliacijos. Kapella vis 
dar matoma viršuje galvos 'ka
da sutemsta.

Nuo šiaurvakarių į pietryčius, 
vėliau vakare, matoma nusitie
sęs platus žvaigždžių kelias lyg 
kokia migla. Jį įžiūrėti galima 
tik geromis akimis ir labai ty
rame tamsume. Išsyk išrodo 
lyg debesėlis, paskui paaiški di
delė. erdvių paslaptis. Lietuvių 
kalboje tas vaizdas vadinama 
‘■Paukščių Kelias’, Amerikos In- I 
dijonai Itą šviesas kelią vadino : 
“Takų dvasių ir šešėlių į pomir- ’ 
tinąją žemę”.

Sausio 3 d. žemė pereis per 
tą savo kelio punktą kur ji bus 
arčiausia prie saulės. Tas pun- į 
ktas vadinama 'iš Grekiško pe
rihelion. šiose dienose abelnai 
žemė randasi arčiau saulės ne
gu vasarą buna, ir taigi gauna 
daugiau saulės šilumos negu 
birželio mėnesyje kuomet saulė 
buna augščiausia ir pasiekia ar- 
timiausį punktą prie šiaurės. 
Tik delei žemės orbito beveik 
visiško apvalumo tas prisiarti
nimas prie saulės yra mažas. 
Skirtumas tarp artimumo ir to- 
limumo (šis atsibuna birželio 
mėn.) yra apie 3,000,000 mylių.

Pietinis žemės galas turi va
sarą dabar kada saulė randasi 
arčiausia prie žemės ir kada ji 
šviečia ir šildo jiems tiek kaip 
mums vasarą. Jie per savo va
sarą, dienomis imant, gauna dau
giau šilumos negu mes kada čia 
saulė kaitina. Vienok jų vasa
ros buna keletu dienų trumpes
nės, kalendoriniu išskaitliavi- 
mu, nuo saulės perėjimo ekva
toriaus pietinėn pusėn ir sugry- 
žimo šiaurinėn. Pietinėn pusėn 
saulė pereina rugsėjo 21 d. ir 
sugryžta kovo 21, ir tose abie
jose dienose būna dienos ir nak
ties ilgumų susilyginimai.

Galime mes pasidžiaugti, nes 
musų žiema taipgi yra trum
pesnė, kada vasara čia buna il
gesnė. Ir nedykai, kadangi be
veik visa civilizacija, visa žmo
nija gyvena šiaurinėje ekvato
riaus pusėje, su mažai kuo liku
siu pietiniame kur galėtų kenk
ti žiemos šaltumai. Gi kurie ir 
gyvena pietinėj ekvatoriaus pu
sėj, tai visgi randasi taip arti 
ekvatoriaus kad jiems niekados 
vasaros nepristigsta.

žemės kelias aplink saulę yra 
pailgas, kaip viršuj minėta, bet 
guli labai vienodai; žemė visa- ' 
fįos tuo keliu eina vienodai ir 
yisai nepasileidžia ar žemyn ar 
augštyn. Šitokiam atsitikimui 
įvykus tuoj nutirptų kurio nors 
žemės poliaus ledynai ir ten už
eitų vasara. Saulė taip pat ta
me lygiame plote 
vietą ir niekad iš 
ir 'todėl vadinamas 
per žvaigždes yra 
nusitęsia Į neapribotas tolybes.

Tiesiai rytuose, apie 9 vai. 
vakaro, pradeda tekėti nauja 
konsteliacija — Levo kuri turi 
rusvą pirmo didumo žvaigždę 
Regulus. Regulus yra viena ir 
paskira nuo kitų, aiškiai jau ma
toma apie 10 vai. nakties. Per
eitą žiemą su Regulu vienoje ei
lėje į rytus nusitiesė dvi plane
tos: Jupiteris ir Saturnas. Da
bar tos planetos bus toliau nuo 
Regulo nuėjusios; kas gerai jas 
tėmijo pereitą žiemą tą skirtu
mą pamatys. Ir dabar vėlai gu
lantiems, jei tenka pažiūrėti į 
rytinį kraštą kokiu laiku po 12 
vai. nakties jau mato Jupiterį 
ir Saturną tolyn nukeliavusius, 
o iš pereitų keleto mėnesių ar
ti jų matėsi ir Venus, užimanti 
rytinės žvaigždės vietą, bet gry- 
žta jau į vakarinės.

Apie tai rasime progos pakal
bėti kitu sykiu.

užima savo 
jo neišeina, 
Paulės takas 
reguliaris ir

E> B

nedrysta isigyti kadir mažiausios 
idėjos be Dominikono vienuolio lei- 
Man patiktu ta liuosybe, kuri in- 
Anglijos genialius žmones, jei gei-

(Tąsa iš pereito num.)
“Taip”, atsake Pokokurantas, “prakil

nu yra rašyti taip, kaip mastai; tai yra 
žmonijos teikiamoji privilegija. Visoje 
Italijoje mes rašome tiktai ta, ko nemąsto
me; tie, kas gyvena Cezaru' ir Antonijų 
krašte, 
kokios 
dimo.
kvepia
dūliai ir partijų dvasia negadintu viso to, 
kas yra brangintina liuosybeje.”

Kandidas, žiūrėdamas i Miltono kny
ga, paklausė, ar jis nežiūri i ši rašytoja, 
kaipo i dideli žmogų.

“Kas?” nusistebėjo Pokokurantas, “tas 
barbaras, kurs rašo ilgus dešimty tomu 
komentaru apie viena pirmųjų Genezio 
knygų eilute; tas šiurkštus Graiku pamėg
džiotojas, kurs priverčia Mesiją paimti iš 
dangaus ginkluves pora kompasu, kad ap- 
režus Savo darba, tuo tarpu kaip Mozės 
parodo Amžinybe sutverus pasauli vienu 
žodžiu? Gaip gi aš įgaliu gerbti rašytoja, 
kurs sugadino Tasso velnią ir pragara, 
kurs padaro iš Liuciperio kartais didvyri, 
kita karta — nykštuką; kurs verčia ji kar
toti ta pati dalyka po šipita kartu, kurs 
liepia jam disputuoti apie teologija; kurs, 
pagaliaus, rimtai pamėgdžiodamas komiko 
Ariosto išrastus ginklus, parodo velnius 
šaudant iš kanuoliu danguje? Nei aš, nei 
kitas žmogus Italijoje negalime gėrėtis.to
kia melankoline ekstravaganza; arba jun
gtuves Nusikaltimo ir Mirties; arba Žal
tys atnešas Nusikaltimą, — juk tai vien 
del tu nesąmonių pilve gali sukelti army- 
deri (arba jo ilgas aprašinėjimas utelyno 
gali tikti tiktai duobkasiui, ne kam kitam). 
Ši tamsi, nemaloni ir nedaili poema buvo 
nekenčiama nuo pat pirmo pasirodymo, ir 
aš žiuriu i ja taip pat, kaip žiurėjo patys 
Anglai, kuomet ta poema buvo pirmu kar
tu išspausdinta.
kalbu, 
masto

Taigi, kaip matote, aš 
taip kaip mastau, ir nepaisau ar kas 
kaip aš, ar ne.”

XXVI
Vakariene, kur be Kandido suApie 

Martynu Buvo dar Šeši Nepažystami 
Vyrai ir Kas Jie Buvo/

VTENA vakara Kandidas ir Martynas 
buvo pasirengusiu vakarieniauti su tū

lais svetimtaučiais, sustojusiais toje pat už
eigoje; susėdus ažustaleje, prie Kandido 
priėjo juodas, kaip suodžiai, vyras, paėmė 
už alkūnes ir pratarė:

“Pasiskubink ir eikš drauge su mu
mis; nesuveluok!”

Atsigryžes, jis pamate — Kakamba! 
Niekas kitas, kaip tik pati Kunegunda, bu
tu labiau ji nudžiuginusi. Jis tik neišsi
kraustė iš proto iš didelio džiaugsmo. Pa
šoko nuo suolo ir eme bučiuoti savo drau
gą-

“Be abejones ir Kunegunda čia yra. 
Kur ji yra? Vesk mane pas ja, aš mirsiu, 
paregejes ja, iš džiaugsmo!”

“Kunegundos čia nėra”, atsake 
kambas, “jinai yra Konstantinopoly.”

“Ak, dievuliai, Konstantinopoly! 
aš ir i Kinu žeme keliaučiau pas ją. 
kime, rengkimes kelionėn!”

“Keliausime po vakarienes”, atsake 
Kakambas. “Daugiau nieko negaliu pasa
kyti tuo tarpu; aš esu vergas, mano ponas 
laukia manes, turiu patarnauti jam prie 
stalo. Nieko nesakyk, valgyk ir — keliau
sime.”

Kandidas, džiaugsmo ir susirūpinimo 
pagautas, nudžiugęs vėl matydamas savo 
ištikima pasiuntini, nustebės ji .vergu li
kus, vėl igijes vilties paregėti savo myli
mąją, plakančia širdžia, nieko nesuprasda
mas, atsisėdo ažustaleje su Martynu, kurs 
i visa tai žiurėjo nei kiek nesujudes. Su 
jiedviem sėdėjo prie stalo šeši svetimtau
čiai, atvykę Venecijon Karnavalo šventes 
praleisti.

Kakambas tarnavo prie stalo vienam

Ka-

Bet
Ei-

* Sekantie detaliai apie šešis valdonus yra 
įdomus. Achmetas III (gimė. 1673, mirėgan

1739 m.) buvo numestas nuo sosto 1730 m. Iva
nas VI (1740—1762 m.), numestas nuo sosto 
1741 m. Charles Edward Stewart, Pretendentas 
(1720—178S m.). Augustas III (1696—1763 m.). 
Stanislovas (1682—1766 m.). Teodoras (1690— 
1755 m.). Nors beveik ir negalimas dalykas, kad 
visi šeši karaliai butu sueje krūvon, bet penki 
gal ir butu susirinkę kur, bė jokio anakronizmo.

tu svetimtaučiu- Baigianties vakarienei, 
jis prisiartino prie savo pono ir šnabždėjo:

“Jusu Didenybe gali keliauti kada tik 
nori, laivas jau laukia.”

Tares tai, išėjo iš kambario. Visi, la
bai nusistebeje, žiūrėdami viens i kita, nie
ko nesuprasdami. Tuo tarpu kitas tarnas, 
priėjės prie savo pono, šnabždėjo:

“Jusu Didenybe, priešai pasivijo iki 
Paduai, ir laivas mus laukia.”

Ponas linkterėjo galva, ir tanias išėjo 
lauk. Visi vėl viens i kita pažiurėjo; visu 
nusistebėjimas dar labiau padidėjo. Tre
čias tarnas priėjo prie trečio pono, sakyda
mas:

“Jusu Didenybe, nebetrukite čia ilgiau. 
Aš einu viską kelionei paruošti.”

Ir bematant prasišalino. Kandidas su 
Martynu mane tai esant Karnavalo mas- 
karada. Po to ketvirtas tarnas, priėjės prie 
ketvirto pono, sušnabždėjo:

“Jusu 
patinka.”

Tares 
sis tarnas
nui. Bet šeštasis tarnas kitaip pratarė i 
šeštąjį svetimtauti, kurs sėdėjo arti Kan
dido. Jis tarė:

“Tikėkit man, Jusu Didenybe, jie il
giau nebelauks, ir mudu galiva šia pat nak
tį atsidurti kalėjime. Taigi aš jau dabo
siu savaji kaili. Adieu!”

Visiems tarnams išėjus, visi šeši sve
timtaučiai, Kandidas ir Martynas tylėjo. 
Pagaliaus Kandidas pirmas atsiliepe:

“Ponai”, tarė jis, “tikrai, tai gražus 
juokas, bet delko jus visi turite būti kara
liai? Aš užtikrinu jus, kad nei aš, nei 
Martynas nesava karaliai.”

Kakambo ponas liūdnai atsake:
“Aš visai nejuokauju. Mano vardas 

yra Akmetas III. Per daugeli metu aš bu-
Didysis Sultanas. Numečiau nuo sos-

Didenybe gali keliauti kaip tik

tai, išėjo, kaip ir kiti. Penkta- 
ta pati pasakė penktajam po-

vau
to savo broli; mano pusbrolis numėtė ma
ne nuo sosto, mano vizyriams nukapojo 
galvas ir mane pati pasmerkė kalėti Sera- 
gly iki gyvai galvai. Mano pusbrolis, Di- . 
dysis Sultanas Makmudas, leidžia man, del 
sveikatos, kartais iškeliauti svetur, tad ir 
atvykau praleisti Karnavala Venecijoje.”

Jaunas vyras, sedejes šalę Akmeto, ši
taip atsiliepe:

“Mano vardas yra Ivanas. Aš kadai
se buvau visos Rusijos caras, bet dar lop
šyje būdamas netekau caro vainiko. Ma
no tėvai buvo uždaryti kalejiman, ir aš 
ten prie ju užaugau. Dabar man kartais 
leidžia iškeliauti i užsienius su sargyba; ir 
aš atvykau Venecijon praleisti Karnavala.”

Trečias vyras ir atsiliepe:
“O aš esu Anglijos Karalius Karolis 

Edvardas; mano tėvas pervede man visas 
savo teises. Aš kovojau, gindamas jas; ir 
suvirš astuoni šimtai mano šalininku buvo i 
pakarta, prigirdyta, sudraskyta. Mane pa
smerkė kalejiman. Dabar keliauju i Ro
ma aplankytu Karaliaus, savo tėvo, kurs 
buvo numestas nuo sosto taip pat, kaip aš 
ir mano tėvukas, — taigi ir aš užsukau Ve
necijon praleisti Karnavala.”

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviakaa

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

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

$10.00
$11.00

1269
14

1145
1146

1147

3002
3201
3335
5126 
..24

35
1444
1155

pusl. 288 
.... p.84 
... p. 79 
. p. 238

p. 255

Amerika, Rinkinis Įvairių faktų 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) 
Akyvi Apsiriškimai Sviete .. .. 
Apsireiškimai Atmosferoje .........

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

Ta pati drūtais apdarais ....
Aritmetika ......................................... p. 104
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Badas — Dailus vaizdelis .................. p. 260
Baltoji Vergija ................................. p. 118
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 

ret H. Sanger, vertė J. Stropus.......

75
50
35 

1.00 
1.75 
1.25 
2.00

40
25
25
60 

1.25 
1.00

50
60 

1.00



SVEIKATOS SKYRIUSKad šaltis gali būti priežastimi tų visų 
ligų tai jau yra tikra teisybė. Peršaltas 
oras silpnina visą kūną ar jo dalis ir su
teikia progą visokioms bakterijoms — li
gos perams, kurie niekuomet nesnaudžia ir 
tuojau pradeda naikinti nusilpnėjusį kūną.

“ŠALTIS”
C ALTIS nėra liga. Tokios ligos kaip 

tis visai nėra ir negali būti. Šaltis 
tam tikras oro stovis — atvėsimas ar 
puolimas temperatūros. Tečiau kas nėra I eina nuolatinė kova už būvį. Gi kuomet 
girdėję kaip žmonės dejuoja: “Turiu šaltį, šaltis nusilpnina žmogų, bakterijos reiškia 
pagavau šaltį”, ir tt. ir tt. Panašus skun- paima viršų ir tuojau pagimdo įvairias li- 
dai ir kalbos yra visai paprastas dalykas gas.
rudens ir žiemos laike. Retkarčiais pasi- Šaltis tankiausia kankina ir kenkia 
šaukiama ar 'kreipiamasi į gydytoją, ku- kvėpavimo organams. Kadangi kvėpuoda- 
ris irgi ramina ligonį: “Tai menkniekis, mi apie 18 sykių į minutę, nuolatos esame 
Tamista turi. TIK šaltį ir už poros dienų, -priversti traukti Į save, į savo plaučius, šal- 
manau (būtinai prideda manau), pasveik- tą orą. Jautrios gleivėtosios plėvės musų 
ši.” Bet tikrenybėje tai yra vartojimas vi- kvėpavimo organų tampa žymiai užgautos 

ir prasideda liga.
Baigdami, dar sykį pakartojame jog 

šaltis nėra liga, bet gali būti priežastis 
įvairių ligų. Nuo peršalimo 'galime gauti 
paprastas nesines slogas-uždegimą, farin- 
gitą, priekoserės uždegimą, bronchitą, įvai
rius plaučių uždegimus ir net džiovą. Įvar
dinti visas šias ligas vienu žodžiu “šaltis” 
yra klaidinga ir net labai pavojinga. Po 
žodžio “šaltis” gali slėptis sunki liga.

Daugumoje atvejų nuo peršalimo gau
name tik paprastas slogas, kurios į tam tik
rą laiką ir be didelio gydymo pereina. Vie
nok visuomet yra geriau ir saugiau pasi
tarti su savo šeimynos gydytoju, ir būti 
tikru kad nebūtų pradžia kokios nors sun
kios ligos. Nieko nėra- pavojingešnio kaip 
užsendinimas aštrios ligos. Ugnelę reikia 
gesinti kuomet jinai yra maža. Reikia 
saugotis kad persišaldymas neprivestų be 
laiko prie amžinųjų — belangių namų.

Bile persišaldymas yra kenksmingas ir 
reikia jo vengti. Be to, žiemos laike, rei
kia. kuoilgiausia stengtis būti lauke ant ty
ro oro. Sėdėjimas šiltame kambaryje, ypa
tingai prie šilto kakalio (pečiaus) yra be
veik tikra žymė jog anksčiau ar vėliau 
peršalsime. Niekados nereikia persivalgy
ti, ir stengtis užlaikyti vidurius lengvame 
stovyje. Rūkymas ir vartojimas svaigalų 
silpnina visą žmogaus sistemą. Rubai pri
valo būti lengvi bet šilti, vilnoniai. Sau
gotis rankų ir kojų nušalimo. Gerai išsi- 
mankštyti ir švariai užsilaikyti. Šilta va- 
na vakarais ir šalta rytais labai veikia į 
abelną . metabolizmą ir stiprina žmogaus 

.Gi visųsvarbiausia reikia giliai ir

SLA. REIKALE
Pastaruoju laiku tenka patė- 

myti varomą agitaciją del atei
nančių SLA. rinkimų valdybos. 
Agitacijos eina tarp narių ir net 
jau per laikraščius yra gana pla-

teisingus, prityrusius, kurie ne- kuoveikiausia pranešti Misijai 
štų naudą garbingam musų Su- kaip .tik kokia draugija boną 
sivienijimui, o nenaudėliai lai nuperka, 
sau jieško kur kitur dėtis, o'ne 
Susivienijime.
tarpo bolševikai 1
politinė’ Lietuvių 
tat komunistams 
sai neturi būti.

Meškučių Vaikas.

eilėn? Kuri sekanti kolmija 
savo kvotą, užbaigs?
LIETUVOS FINANSŲ MI9JA
370 Seventh Ave., New Y<rk.

Kur bus Sekanti iš 
draugijų atsistoti 'garbės vertų

šalin iš Lietuvių 
SLA. yra ne- 
organizacija, 

ten vietos vi-

šal- 
yra 
nu-Į Tarp sveiko, tvirto žmogaus ir ligos perųlčiai kalbama apie SLA. valdy- 

___>_T_r-_= i------------ i---- • /-,• i . bos rinkimus, žinoma, agitaci
ja -gali būti sveika del S. L. A., 
bet gali būti ir labai kenksmin
ga. Todelei tas agitavimas bu
tu visai bereikalingas. BetJfr 
gi žmogui užčiapsi burną 1st 

Paprastai musų SLA. nariai 
žino kas yra kompetentiškais, be 
abejonės tokius žmones ir dabar 
išrinks, jeigu tik nariai nebus 
prigautais neteisingų agitato
rių.

Susivienijimo nariai per ke
letą pastarų metų pataikė įsta
tyti į savo organizacijos centrą 
žmones kurie buvo pilnai atatin
kami tam darbui, šiandien S. 
L. A. organizacija yra plačiai 
išaugusi ii* stovi kaip nepajudi
nama uola, ir dar vis laipsniškai 
auga, tvirtėja, ir tai tik pasidė- 
kavojant darbštumui gerų musų 
organizacijos urėdų kurie (stovi 
priešakyje SLA. kaipo pilnai 
SLA. priešakyje.

Bet pažvelgus į musų organi
zacijos narius, štai matome juo
se keletą tokių kurie kaipo “po
litikieriai” randa neužsitikėjimo 
ant tų 'garbingų SLA. žmonių 
buvusiu ir dabar esančių SLA. 
vedėjais. Štai ta saujelė vadi
namų “politikierių”, susispietu
sių prie “Laisvės” III interna
cionalo, sako kad SLA. nariai 
šiais rinkimais privalo išsirink
ti atatinkamus urėdus vedimui 
SLA. reikalų, ypatingai organui 
“Tėvynei”. Visi SLA. nariai, 
kurie indomauja savo organiza
cijos reikalais ir tėmija dabar
tinių centro viršininkų veikimą, 
pilnai žino kad i'ki šiol SLA. 
reikalai yra pilnoj tvarkoj, ir 
kad organas “Tėvynė” yra pil
nai atatinkamai vedama.

Bet čia ne tame dalykas. Čia 
yra kas kita. SLA. neturėjo 
sau ant kelio jokių painumų ar 
nepasisekimų augti ir plėtotis 
kolei musų organizacijoj nebu
vo privisusių trečiojo interna
cionalo apaštalų (komunistėlių). 
Bet kadangi dabar jų jau ran
dasi keliolika, ir jau jie ne vie
noj kuopoj yra lermo pridarę, 
jų tikslas yra tempti ant savo 
intemacionališko kurpalio ir vi
są organizaciją, padaryti SLA. 
jų politiškų įrankiu, o organą 
“Tėvynė” (jos ir vardą nutartų 
perkeisti) savai idėjai skleis
ti, tai yra Maskvos ukazus per
duoti SLA. nariams ir plačiai 
Lietuvių visuomenei kuri 
griežtai prieš tuos ukazus 
sistačiusi. šis planas yra 
romą mažos saujelės musų 
munistėlių; jie tą mano išban
dyti ir varu įsiveršti į SLA. cen
trą, kurį jie paskui pasuktų lin
kui Trookįo sostinės.

SLA. neprivalo būti politinė 
organizacija, nes jinai yra pa- 
šalpos-apdraudos organizacija. 
SLA. privalo būti toj pačioj po
zicijoj 'kaip iki šiol buvo.

SLA. turėjo ilgus metus ko
voti kol buvo priimta kaipo le
gate organizacija visose valsti
jose; tą kovą laimėjo darbštus 
SLA. viršininkai, bet jeigu S. 
L. A. nariai nepermatys dabar
tinės į centrą varymosi komu
nistėlių politikos, tai pasijusi- 
me kad centro valdyboj užims 
vietą Trockio agentai, o kada 
paleis savo diktatūros įsakymus 
jie pasieks ne vien narius bet 
ir Amerikos valdžią; o tada 
kokioj pozicijoj SLA. atsistos? 
Negali būti mažiausios abejo
nės kad SLA. nustotu savo gy
vybės. SLA. jau turėjo pana
šių atsitikimų kuomet tik kuo
pos viršininkus valdžia nužiūrė
jo bolševikais, kiek buvo bėdos 
iki dalyką ištaisė; o kas butų 
jeigu SLA. centre tas įvyktų? 
Gali įsivaizdint tą kiekvienas 
sveikai mąstantis SLA. narys. 
Todėl SLA. nariai privalo į tai 
kreipti daugiau domės ir neuž
sileisti bolšųjų politikai.

Man apsilankiu's vienoj-kitoj 
Lietuvių kolonijoj kur randasi 
SLA. kuopos, Jr išsišnekus su 
nariais, visur buvo pastebėta 
kad SLA. nariai piktinasi tuo- 
mi komunistėlių keliaujančiu 
agitavimu už rinkimus į SLA. 
centrą komunistų. Matomai ne 
juokais ir ne be reikalo tie iš
gamos veržiasi prie SLA. urė
dų vietų.

I SLA. nariai, saugokitės Troc
kio agentų! Išrinkit žmones

Bet tikrenybėje tai yra vartojimas vi
sai bereikšmių žodžių. Panaši daktaro 
kalba yra viliuginga ir neteisinga, nes kiek
vienas daktaras labai gerai žino jog žmo
gus neturi ir negali pagauti šalčio, bet šal
tis pagauną žmogų.

Tikrenybėje yra maž-daug panašiai. 
Normalis žmogaus kūnas visuomet turi vie
nokią šilumą-karštį. ’ Būtent, 98.6 laipsnius 
pagal Fahrenheit ir 37 laipsnius pagal Cel- 
sio. Ta kūno šiluma yra visuomet pastovi. 
Padidėjimas ar nupuolimas karščio visuo
met reiškia ligą-nukrypimą nuo normalio 
kūno stovio.. Tačiau žmogui yra nesmagu 
ir peršilta kuomet išlaukinė temperatūra 
pasiekia tą patį laipsnį kaip ir kūno tem
peratūra. Mes geriausia jaučiamės kuo
met oro temperatūra randasi tarpe 60- ir 
70 laipsnių Fahrenheit. Čia turime pada
ryti mažą išimtį. Žmonės kurie gyvena 
šiltuose kraštuose mėgsta truputį šiltesnį 
orą, 0 tie kurie gyvena šaltuose kraštuose 
— šaltesni. Tas priklauso dalimai nuo 
pripratimo, nuo maisto, sveikatos, vandens 
garų ore, rūbų ir daug kitokių dalykų.

Musų gi kūnas yra taip sutaisytas kad 
negali pakęsti nei peršilto, nei peršalto oro. 
Panaši ypatybė yra visos gyvosios mede- 
gos. Kaip šiluma taip ir šaltis užmuša gy
vybę. Tečiau, jeigu šaltis nėra perdidelis, 
■tuomet gyvybė išsilaiko, vienok palieka žy
miai susilpnintas visas organizmas. Gi 
prie nusilpusio ir visokios ligos pristoja.

Tą labai aiškiai matome kas žiema. 
Vieni nušąlą kojas, antri — rankas, treti 
—- nosis ir ausis ir t. p. Tas pats gali atsi
tikti ir su kvėpavimo organais. . Galime 
nušalti gerklę, koserę, plaučius ir kitas ku- kūną, 
no dalis. Tačiau kuomet nušąlame rankas, visuomet per nosį kvėpuoti, 
kojas, nosis ar ausis, niekuomet nesakome Peršalus, kuogreičiausia prigęrk kar- 
jog “pagavome šaltį”. Paprastai sakome: što lemonade, išsišutiųk kojas karštame 
“Nušalome tą ir tą kūno dalį’. Vienok vos vandenyje, paliuosuok vidurius ir nors po- 
tik spėjame nušalti gerklę ar plaučius, tuo- r? dieną atgulk j lovą. Mažas apsisaugo- 

jimas yra vertesnis negu boųkos vaistų. 
Tečiau, jeigu ligos žymės pasilieka per die- 
ną-kitą, visuomet pasitarkite su savo šei
mynos gydytoju.

jau skundžiamės kad “turime šalti”. Čia 
jau matome kad šaltis nėra liga, 'bet gali 
būti priežastis įvairių ligų. Ką mes pa
prastai vadiname “šaltis” yra visai ne šal
tis, o tik uždegimas kokio nors kvėpavimo 
organo — nosies, gerklės, koserės ar net 
plaučių. Be to, retkarčiais net džiova ban
doma priskaityti prie “šalčio”. O ką jau 
kalbėti apie įvairias slogas?

Abelnas paveikslas yra maž-daug pa
našus. Oras atšala. Žmogus nepasisaugo 
ar nepaiso oro permainos, ir pradeda sirg
ti. Nosis užsikemša ir pradeda varvėti. 
Skauda galva. Šaltis krečia ii’ pasikelia 
karštis. Pradedama kosyti. Atsiranda 
skausmai pažandėse, pečiuose, o kartais net 
krūtinėj. Nesinori valgyti, o kartais net 
verčia vemti. Liga sparčiai plėtojasi. Na, 
mano sau žmogelis, “pagavau šaltį”.... Ir 
taip save vilioja.

Šitie visi ligos ženklai ar simptomai 
paeina nuo kokio ten išsvajoto “šalčio”. 
Gali būti paprastos nosinės slogos, bet ga
li būti ir pradžia aštriojo plaučių uždegi
mo ir net sunkiausios džiovos.

DR, J. T. VITKUS.
Cleveland, O.

1.00 
$1.50

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ...................... ....

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu
vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai
rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausių progą 
Su audimo apdarais .

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi...............................

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų Šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ......................

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

DABAR LAIKAS
PRADĖTI Naujus Metus su “ARTOJU” kuris išeis Sau
sio pirmose dienose ir bus išsiuntinėtas visiems užsirašan
tiems; taipgi neužmirškit saviškių Lietuvoje. Už $1.25 
suteiksi! Lietuvoje esantiems giminėms džiaugsmo vi
siems metams. Amerikoje kainuoja tik $1.00 metams. 
“ARTOJAS” yra 28 puslapių, didelio formato, aiškios 
spaudos, talpina gražias eiles, popūliariškus moksliškus 
straipsnius ir šiaip raštus, neužsiima jokiom polemikom.

Norėdami numerio pažiūrėjimui prisiųskit 10 centų.

Pradekit Naujus Metus savo ir savų giminių su “Artoju”.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

.10

.50

'Nekurios^Paskolos Stotįs | 
Dirba Gerai

PonV-ntini'-ac dvfryjnrwe prane
šimuose buvo pažymėta vienuo
lika kolonijų kurios savo kvotas 
užbaigė, štai išuomi tasai gar
bės sąrašas yra padidinamas, 
šiuo kartu pagarbos užsitarna
vo sekančios kolonijos:

New York, N. Y.
Cicero, III.
Spring Valley, Ill.
Sulyg gautų pranešimų, dau

geliui kolonijų vos tik vienas- 
kitos šimtinės dar trūksta, ku
rią ir kelias dienas tikimasi pa
daryti. Westville, Ill., trūksta] 
■dar tik $250, Mt. Carmel, Pa., I 
trūksta tik $900, Hartford, Ct., 
dar reikia vos tik $1,150. šios 
kolonijos dirba prakaituodamos 
ir spėjama kad pirm negu šis 
pranešimas ipasiekls spaudą jos 
jau bus savo kvotą užbaigu
sios. Worcester, Mass., . nors 
pirmojo vajaus kvotą padarė su 
kaupu, vienok dabar laike an
trojo vajaus (smarkiai darbuoja
si, ir jau pradžiai suviršum pen
kis tukstančiuls dolarių prisiun
tė. Waterbury, Conn., darbuo
tojai praneša jog jie (nuspren
dę kiekvieno Lietuvio stubą dar 
■prieš Naujus Metus atlankyti ir 
pasistengti kad kiekvienas bent 
po vieną Lietuvos Boną įsigytų. 
Taipgi pranešama jog daugelis 
draugijų jau nusprendė Stam
besnių bonų nusipirkti ir jau iž
dininkams esą įsakyta pinigus 
Misijon pasiųsti. Kitos draugi
jos tą klausimą pakels savo me
tiniuose susirinkimuose, sausio 
pradžioj, ir neabejojama jog ir 
jos stos eilėn pažangiųjų drau-- 
gijų įsigijusių Laisvės Paskolos 
bonus.

Yra rengiama tam tikras są
rašas visų draugijų pirkusių 
Laisvės Paskolos bonub, .todėl 
labai svarbu kad visos draugi
jos prideramai pasirodytų. Pa
skolos stočių arba pačių drau
gijų sekretoriai yra prašomi

$1,030 
5,000 
1,000

nu- 
da- 
k,o-

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

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

“DIRVA”

Naujų Metų Linkėjimas 
Nuo Boosterių

'T'H.E Cleveland Trust Company tu- 
1 ri 900 darbininkų kurie visi linki

jums pasekmingų Naujų Metų.

Jie nori pagelbėti jums visokiais gali
mais budais. Jie pagelbės jums tau
pyti jūsų pinigus ant 4% uždarbio ar
ba pasiųsti jūsų pinigus j užrubežius 
draugams Europoje ir suteiks visokią 
kitokią pagalbą kokią tik didelis ban
kas savo žmonėms gali padaryti, šie 
900 darbininkų yra Cleveland Trust 
Boosteriai.

®ije
ClebelaniJ ®rust

Sudarytas iš 900 darbininkų dirbančių 
The Cleveland Trust Company

rnįįįįiura

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

D1KVA >
7907 Superior Avenue J

Cleveland, O.

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 iškolektuosime ir savo knygutę prisiusi
me.

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

Parduodame laivakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos.

Visi yra užganėdinti kas su savo reikalais 
kreipiasi į

BALTIC STATĖS (BANK 
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

(Kampas 25-tos Gatvės)

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: 
Klesa 1— 25c savaitėje — atneš jums $ 12.80 
Klesa 
Klesa 
Klesa 
Klesa

$ 12.80
$ 25.62
$ 51.24
$102.48
$256.20

Prie tų skaitlinių yra pridėta 5% uždarbio (kuris yra 25% di
desnis negu kur mokama po 4%)

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

■ (Įsteigta 1913 m.)
MAIN OFFICE - 2ros Grindis - HANNA BLDG.

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

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

2— 50c savaitėje — atneš jums
3— $1.00 savaitėje — atneš jums
4— $2.00 savaitėje — atneš jums
5— $5.00 savaitėje — atneš jums
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MAUJI ATRADIMAI IR MUSŲ 
ATSINEŠIMAS Į JUOS

(Arthur Brisbane — Vertė K.)
TNABAR yra 'kalbų gadynė ir, kaip ir vi- 

sos gadynės, negreita priėmimui nau-
• jų teisybių. Didžiosios karės paliaubų at

sitikimas nuslin'ko į praeities istoriją, ir 
Europa kalba apie taiką. Kovos eina pen
kiasdešimtyje vietų.

Washingtone jie kalba apie sumažini
mą ginklavimosi, o pasaulis pila tūkstan
tius milijonų ant ginklų naujoms karėms.

Komitetas Washingtone kalbėjo apie 
‘suradimą darbų bedarbiams.,

Anglija ir Airija kalba apie taiką, ant
• teisingumo pamatų, gi šiaurinėje Airijoje 
‘atsibuna šaudymai ir žudymai.

Butų galima sulaikyti kares jeigu di- 
dėsės šalįs tikrai taikos norėtų. Jos leng
vai užslopintų bile mažesnę valstybę ardan-1 
čią taiką.

Butų galima duoti žmonėms darbų.
Yra daugybė dalykų laukiančių apdirbi
mo; tik reik prileist žmones prie to.

Butų galima užbaigti milžinišką aik-l 
vonę ant laivynų ir armijų jeigu tautos 
nuspręstų sutaikyti klausimus teisingumu, 
ne kariavimu.

Butų galima įvesti teisingumą Airijo
je suteikiant Airijai tą kas jai priklauso, 
tokias pačias teises Airiams 'kokias Ang
lai turi Anglijoje;

Ignoruoti naujas teisybes ir naujas ap- 
. Jinkybes yra tai žmonijos paprotis siekian
tį tis šimtus tūkstančių metų atgal. Pasvar- 

■ stykit nekuriuos atsitikimus dabartinius iri 
spnnvining^ ..

Per dvidešimts tris metus-Kopernikas 
dirbo ant savo išvadų apie planetų keliavi- 

| mą aplink saulę. Pirmu kartu žmonės nu-

pradėjo plaukti Hudson upe, iš jo visi juo
kėsi kaip iš kvailo. Būriai suėjo pažiūrėti 
kaip jo laivas sprogs. j

Bessemer, plieno darytojų suvažiavime 
Anglijoje, apipiešė savo procesą plieno da
rymui, kurį dabar visur vartojama. Su
važiavime buvę žmonės nusprendė išbrauk- BIRUTAI
ti viską (kas apie Bessemerį buvo užrašy- Baltoji žydėk( 
ta protokoluose kad iš jų suvažiavimo ne- jr ruįu darželį dabink; 
pradėtų žmonės juoktis. Rasos perlus žiedan inpink!

Tik vienas žmogus klausė Bessemerio j Užtekant saulutei žibėk! 
ir atkreipė jin domą.
kus turtus paimdamas nedidelę dalį užve-Į 
dime naujo plieno darymo proceso.

Panašiai Galileo pasakoja jog tik vie
nas žmogus iš minios, kuris jo dienose klau-1 
sėsi apie Koperniko sistemą, priėmė tą tei-1 
sybę.

Jis padarė milžiniš- i Tarp rūtų 'baltoji lelija 
Augščiausią sau vietą įgijo.

Labai esu dėkinga gerb. Bi- 
[ rūtai už atspėjimą piano galvo
sūkio ir dar taip dailioj eiliuo- 
toj formoj. Nepamenu kada 
■turėjau panašų smagumą 'kaip 

J kad tuo sykiu perskaičiusi gerb.' 
Kuomet Harvey paskelbė savb atradi- Birutes atspėjimo eilutes. Jau- 

jmą apie kraujo tekėjimą po kūną dakta- Į čiausi tikrai užganėdinta ir lin- 
rai juokėsi iš jo, ir po senovei tęsė savo 
kraujo nuleidinėjimą kaip pirmiau, vieną 
dieną iš dešinės kūno pusės, kitą dieną iš 
kairės, kad kraujo -butų lygiai abiejose pu- j senas priežodis sako 
sese, kaip kokiame vaisiuje skystimo.

Jokis daktaras turintis virš keturias- 
dešimts metų amžiaus nedaleido Harvey’s 
atradimo teisybės.

Todėl tai mirtis yra labai naudinga; ji 
nuolat prašalina tokius kurie daugiau 
nori mokintis.

rukus nakties. 
Lietuvos šalį 
ir šiltais spinduliais, 
kelia miegalį,

ne-
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perkelti juos iš 
ipozito knygutę, 
nygutę prisiųsi-

ir kablegramais 
rantija.
tavą ir iš Lie-

savo reikalais

£ANK
v York, N. Y.
»)
VAWWAWAW. 1

'f
užtekti- 

ėjus prie

0'
u klesų: 1

25'< di- J

ausio 15 
dėti prie y

<GS
i

BG.
Skyrius
\venue
, Vedėjas 1

Avenue

ksma lyg maža mergaitė Kalė
doms gavusi brangią dovaną. , 

| Atleiskite kad pavėlavau iš
reikšti savo dėkingumą. Bet 

1------ —i,o: “Geriau
negu niekad”. Audra. 
Juokų Red.; Ir mums

Gerb. -S. Varašius prisiuntė 
šitokias eilutes:

Kalėdos tik sykį ant metų 
išpuola,

Ir kokią linksmybę ta mintis 
mums duoda!

Ištikro, eilutės prastos, bet 
mintis gera. Kaip smagu yra: 
žinai, žmogus, ateis 'Kalėdos; jų 
lauki su kokia tai senai inaugu- 
sia tavyje vilčia, ir manai kaip 
smagu bus, 'kaip linksma.

Bet ne tą gerb. Varašius no
ri pasakyti. Jis, kaip ir dauge
lis kitų, pamislinę nudžiunga 
kad Kalėdos tik sykį ant metų 
tebūna. Neduok die jų butų 
dvi ar keturios, žmogus turė
tum {nuplikti iš rūpesčio kokias 
dovanas pirkti, kaip tas atsiti
ko ir gerb. Spragilui. O svar
biausia tas atsilieptų ant kiše- 
niaus.

Korespondencija (pagal vyčių 
kurpalio): Aną s ubą tą "libera
lų” TMD. kuopos turėjo apvai- 
kščiojimą neva paminėjimo tos 
draugijos 25 metų gyvavimo. 
Lietuviškoj salėj ant scenos pa
sirodė pirmiausia vienas vyras,

Gerb. Vaidyla klausia: Ar 
jus tikit kad Nojus laikė uodus 
savo arkoje? Ar jus irgi taip 
būtumėt darę būdami jo vietoj ? 
Ar galit persistatyt jį vedant 
rupūžes, muses, arkes, vabalus, 
blusas, poromis į savo garsingą 
laivą, kad kandžiotų sprandą? i kuris sakė neva monologą; vi- 
Tarakonus ir širšes ir utėles ? ' sai nemokėjo ant scenos užsilai- 

kyt, 'kada kalbėjo lupos krutė
jo, matėsi dantįs, ir a'kįs mirk- 

|sėjo; buvo pasirėmęs ant laz- 
. I dos, nors lošė seno rolę; buvo 

įsu barzda ir plaukais, nors ture-, 
jo būti plikas; kaip šnekėjo bu
vo visoj salėj girdėt jo balsas, 
o kaip ant pabaigos reikėjo nu
griūt apalpus, tai jis parpuolė 
ant grindų. Laike jo lošimo 
turėjo būti perkūnija ir žaibai, 
o žaibai matėsi pirmiau, paskui 
griausmas.

Paskui buvo TMD. neva sap
nas. Pasirodė mergina, ale ji .

Vieni duoda Kalėdose dovanas 
kad duoti, kiti — kad suotų, — 
rašo M. Viltrakienė (iš Detroi-| 
to);

Metu pirmam nume
tame visą pluoštą.

vėliau
Nuo 

labai linksma kad senus metus 
galime užbaigti pirmiausia šia
me skyriuje patalpindami dė
kingumo žodžius. Tas dėkingu
mas turi pradžią jau rugpjūčio 
mėn., kuomet gerb. Audra tei
kėsi prisiųsti čia šitokias eilu
tes : ,
Tegul man duoda liuosai 

pasiskirti,
Ar dangaus grožę, linksmybes 

.patirti;
Viską ką gali širdis
Esančio sviete. Ką 

meldžiu spėti?

panorėti 
imč’

paskyrėme

dpiirin. bctuię. Jr ii mu KdiLU žmones nu- “'Pgyyngg Gynej‘isn 
sistatė teisybę apie dangišką mechaniką, 
nors Pythagoras ir senovės Egiptėnai gi
mę daug pirmiau Kristaus atėjimo tą tei
sybę buvo nūspėję.

Kopernikas paskyrė savo knygą Po
piežiui Povilui III, ir mirė kuomet pirma 
knygos kopija buvo paduoda į jo rankas; 
Laimingas jis kad mirė, gal but, kadangi 
tose dienose, kaip 
neturėjo 'kantrybės 
naujas teisybes.

Galileo, gimęs

JAU AUŠTA RYTAI
Jau aušta štai rytai aptemę;
Tuojah ir saulutė tekės.
Apšvies, atgaivins ji mus žemę, 
Išsklaidžiusi

Nušvietusi
Skaidriais
Į darbą ji
Į darbą laisvais jau keliais;

Sužadinti laisvės-saulutės
Iš miego-letargo gilaus,
Kaip viens del Tėvynės sukrutę, 
Sustokim prie darbo kilnaus.

Tvirtai tik eiles surakinę
Vis siekim idealų augštų, 
Ir ginkim atstatę krutinę, 
Kaip didvyriai senovės laikų.

A. Malčius.

Atspėjimui mes 
net tris mėnesius laiko, t. y. 
kuris bus paskutinis (atspėti.

Gerb. Biruta atspėjo ir pri
siuntė sekantį išaiškinimą:
Iš visų sviete tave pasiskirtų, 
Su tavim dangaus linksmybes 

patirtų.
Skaityk didžias raides žemyn, 

tai suprasi
Meilės išreiškimą maloną, 

nedrąsų.

Nauju 
riui eilių 
Ir jos, kaip ir visais kitais sy
kiais, liudylte liudija jog: daug 
įyra .pašauktų, bet mažai išrink
tų. Jos parodo kaip žmogui 
siela nerimsta, kas tai verčia iš 
gilumų žodžius, juos rašai, su
tvarkai, rodos gražiausia — ir 
puikiausia už kitų’— su vilčia 
kad tavo ims ir išrinks, kitų vi
sų atmesdami. Bet va: davė 
kas atsirasti tiems redaktoriams 
ir jie visai kitas paskiria ir ga
na.

Viena kas mums nepatinka iš 
lenktyniuotoj ų-poetų: vienas at
rašo: Siunčiu su vilčia nelaimė
ti. Kitas:'Siunčiu, bet negaliu 
tikėtis už tokias eiles laimėti.

Jei su tokiomis viltimis pra
dėsime naujus metus, tai blogai, 
jei bent širdyje ką kitą manot.

Kaip ir kitais sykiais, laimė
toją spręsime mes patįs.

Juokų Red.

Mes ėjome gatve ir matėme 
darbininkus nurenkančius nuo 
namų pelenus ir sąšlavas. Vie
nas sėdėjo vežime ir pavėžinėjo 
jį prie kožnų durų. Keturi kėlė 
bačkas į vežimą ir vertė jin nu- 
rankas. Prie tų ėjo dar šeš
tas, kuris stovėdamas žiurėjo 
į juos kad viskas butų tinkamai | vaikščiojo ir buvo apsirengus, 
atlikta. Mes manėme: kodėl tie 
keturi negali atlikti darbo be 
užžiurėtojo, ir kodėl tik vienas 
užžiurėtojas gali žinot kad rei
kia viską tinkamai padaryt: iš
krėsi gerai bačkas, neapibars- 
tyt gatvių ir paimt nuo visų 
namų pelenus ir sąšlavas ?

Paskui užėjo šitokia mintis: 
Sunkiausia žmogui yra daryti 
tai kas yra gera,- ir tik privers
tas jisai tą tedirba.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

o ne gulėjo lovoj. Ant scenos 
taip kalbėjo kad visi net girdė
jo. Paskui atėjo Lietuva ją pa- 
sveikint, ale sveikino ne ran
ka, ale žodžiais, ir jai kalbant 
taipgi girdėjosi balsas ir žodžiai, 
kas darę ant klausytojų negerą 
įspūdį. Kada ji atėjo ant sce
nos, tai jos kojos žengė, ir už
dėjo vainiką ant TMD. galvos 
vietoj ant peties.

Vienu žodžiu, viskas išėjo la
bai prastai, ba ne mes tą ren
gėm.

Galileo ištyrė, žmonės 
žiūrėti i išradimus ir

šimtu metų vėliau po 
Koperniko, atrado jog pasaulis labai atkak
lus prie naujos teisybės. Galileo, savo dia
loguose apie Koperniko teoriją, kalba kaip 
Wurteisen, pasekėjas Koperniko, skelbė po 
Italiją apie naujus atradimus suvirš šim
tas metų po Koperniko mirties.

Iš didžios minios kuri girdėjo visai ai
škius išvedžiojimus apie planetų kelionę 
aplink saulę, tik vienas tą teisybę pripaži
no. Visi kiti širdingai juokėsi ir pašiepė 
tą keistą Koperniko teoriją.

Galileo dienose bailumas dalimai ne- 
daleido priimti naujas teisybes. Neit didis 
Tycho Brahė, kurio išjtyįrjįp.&jimai erdvių 
leido Kepleriui suformuoti jo teises, bijojo 
priimti visą teisybę.

Jisai nusileido iki to 'kad sutiko jog 
visos planetos išskyrus žemę keliavo ap
link saulę, bet saulė ir kitos planetos suko
si aplink žemę.

Atsispyrinėjimas 'priimti naują teisy
bę ir dabai’ egzistuoja, paremtas 
taus nemėgimo kas yra nauja, 
vargina atbukusius protus.

Kuomet gariniai lokomotivai

Taigi šitas nuotikis yra il- 
t-giemais iš visų kokį tik šiame 
skyriuje turime, užsitęsęs net

SENI PAPROČIAI penkis mėnesius, jei neskaitysi-
1 .... Ime Sel'b. Cirineušo raudų, ku-

DAPROTIS sumušti” stiklais, arba su-irios kartojasi jau kelintas me-
siliesti gėrimo stiklus žmonėms pirm! tas ir prie 'kurių butų galima 

gersiant, turėjo savo pradžią tokioj pat dėti “tąsa” kada tik jos čia pa- 
reikšmėj apsaugos kaip !ir paprotis sveikin
tis rankomis — užtikrinimui jog dešinėje 
rankoje du susiėję neturi ginklų — bei pa
kelti geležinę kepurę grieš moteris ar ki
tus kuriuos jie pagerbė ir negrąsino.

Dienose kuomet dueliai buvo labai ma
doje, buvo .paprasta kovojantiem laikinai 
susieiti pirm užėmimo savo vietų ir išger
ti po stiklelį vyno priduoto antrininkų, ku
rie duelį užžiuri. Užtikrinimui jog vynas 
nebuvo užnuodintas, vienas stiklas būdavo 
pripilama pilnas ir paskui pusė jo išpila
ma į antrininkų stiklus, taigi jeigu butų 
iš kurios nors pusės kėsinamasi nunuodin- 
ti ar apsarginti duelistą, ir kiekvienas iš 
antrininkų butų lygiai apsargintas.

Tokis paprotis, buvęs madoj Borgijų 
viešpatavimu, pranyko sykiu su dueliais, 
vienok paprotis suliesti stiklais arba laiky
ti juos iškėlus lyg sulietimui pirm gersiant,[ 
pasiliko tyli atmintis nuo tų laikų kuomet 
žmogus negalėjo pasitikėti niekam ii’ visa-l 
da ėjo apsiginklavęs ir prisirengęs nege-i 
rovėms sutikti.

1 sitaiko.
Vieną dar džiaugsmą iš savo 

pusės mes čia norime išreikšti. 
Šis “incidentas” parodo mums 
kad tarp 'kitos musų pusės, t. 
y. moterų, šiame skyriuje nėra 
nei pavydo, nei piktumų, nei ap
šneku viena ant kitos, o tik di
džiausia santaika, 'kokios nuo 
svieto pradžios niekur kitur ne
teko patėmyti. Daugiausia mo
teris nors akyse viena kitą ger
bia, už akių apšneka, širdyje 
užvydi, mintyse neapkenčia.

Gal kada nors mes ir įvesime 
žmonijoje tą ką jau senai čia 
norėjome: kalbėt apie kitus gra
žiai, mislyt gerai, linkėt visko 
kuodaugiausia. Tada žmonija 
bus linksma ir laiminga.

Atsakymas ant pereito num.: 
Kaip geriausia surast pamestą 
daiktą ?

žiūrėt ten kur jis guli.

Gerb, Vyčių šulas (vietinis) 
prisiuntė šitokią istoriją:

"Patarimas Cleveland© vyčių 
karininku činauninkams. Skai-

ant kok- 
Naujybė

buvo iš
rasti net gudriausi žmonės, sykiu ir “gar
sus inžinieriai”, sakė jog tokis dalykas nie
kados Čųebus naudingas.

Pr^dto dar, jeigu žmonės nuolatai va
žiuos “tokiu baisiu greitumu, po dvidešimts 
mylių į valandą”, jie turės mirti.

Dar toliau, jeigu žmonės stovės arti 
gelžkelio relių jie .'bus .užmušti. Augšta 
siena reikia išbudavoti apgaubimui relių, 
ir taip toliaus.

Kuomet Fulton pirmu gariniu laivu

“Ką reiškia vardas?” klausė Shakės- 
peare. “Rožė ir kitu vardu vadinama iš-1 tydamas”‘Dm^ką’’ patėmijau ju- 
duotų tokį pat malonų kvapsnį”. su baisų užsipuldinėjimą ant

|‘Dirvos’; ypatingai ‘Dar-ko’ N.
140 straipsnelis parašyta net 

[perspėjimas, kaipo lėmimas blo
go, ‘Dirvai’ jei ji nesiduos jums 
temp'tis ant jūsų kurpalio. Aš 

| čia duosiu savo širdingą patari
mą, kad toks jūsų mieris neišei
tų ant blogo, žemiaus privedu 
jums tinkamą pasakėlę. Kartą 
riebus veršis ganėsi po mišką. 

' Laputė bėgdama pro šalį pama- 
[ tė veršio tarpkojyj -siūbuojantį 
atskirą gabalą mėsos. Sustojo 

Į ir laižosi, manydama: na nors 
kartą ir mane laimė patiko; tu- 

i rėšiu gardžius pietus; ttfks di
delis gabalas, ir kaip matosi vi- 

[ sai mažai ką laikosi, gal jau 
tuoj nupuls. Taip vargšė lapė 
belaukdama per dienų dienas 
to gabalo nupuolant pati pasti
po. — Taip ir jus, vyčiai činau- 
ninkai, galit panašiai apsigauti 
su ‘Dirva’, kaip toji lapė.”

Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga-

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais __....___________ 1.50

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

507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226...................

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENE
Puikiausias iš dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENE” tai knyga iš 176 puslapiui 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.

10c
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Žmogus yra auka aplinkybių, 
— .rašo T. Bakunas (iš Pitts- 
burgo): — Mes negalime kitaip 
išsireikšti kalbėdami apie kitas 
saules kaip irgi kad jos turi sa
vo planetų šeimynas, planetos 
savo gyventojus, apie jas ke
liauja mėnuliai, ir tt. ir tt.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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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 Laisvės 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 auka.; 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 mėnesį — ke
turis numerius — ■ siuntinėsime “Trimitą” dovanai kad galėtumėt 
su juo susipapinti. O turime vilties jog susipažinę paronėsit kad 
nuolat Jusu namų lankytų “Trimitas”. Adresuokit:

“Trimito” Administracijai,
Lithuania, Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 26.

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.
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Septyni

Pasaulio
Stebuklai

NAUJAUSIA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSŲ KALBOJE! .

Kiekvienas Ją Turėtų Nusipirkti!
Angliškai parašė Prof. Edgar J. Banks 

Vertė K. S. Karpavičius.
200 Puslapių :: Kaina $1.00

Drūtuose audimo apdaruose $1.75.
Telpa sekantieji keturi paveikslai: 

Didėji Egipto Piramida ir Sfinksas kaip 
jie išrodo 1921 metais.. 

Flat Iron Budingas New Yorke. 
Zėuso pavidalas Dianos pavidalas.

Šioje didelėje ir populiariškai parašytoje (taipgi aiškiai lengvai išverstoje) 
knygoje aprašoma sekantieji septyni senojo, mums mirusio, pasaulio stebė
tini dalykai kurie nerado nieko sau lygaus nei ilguose amžiuose senovėje, nei 
niekas šių gadynių kultūros ir civilizacijos budais neįstengė padaryti:
1— EGIPTO KARALIAUS KHUFO KAPAS, kaip, iš ko jis padarytas, jo 

augštis, didumas ir visa 'tų laikų istorija iš 3,000 metų prieš.Kristų.
2— BABILONO MIESTO MURAI— apie Babiloną visi žinot iš šventraščio, 

susipažinti su juo šitų mūrų gadynės tarpu bus labai svarbu.
3— OLYMPIŠKO ZEUSO STABAS, neapsakomo didumo ir puikumo stovyla.
4— DIE VĖS DIANOS MALDNAMIS—ir jos ant žemės atsiradimo istorija.
5— KARALIAUS MAUSALIO KAPAS: istorija brolio su sesere meilės ir 

jų šeimyninio gyvenimo, karionių, laimėjimų ir pagerbimų.
6— RHODES SALOS STOVYLA—Saulės dievo Apollo stovyla pajūryje.
7— ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS, jo stebėtinas įrengimas, augštis, tik

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.

Reikalaudami knygos, užsakymus ir pinigus siųskit šiuo adresu:

"DIRVOS" KNYGYNAS
7907 Superior Ave. : : : Cleveland, O.



DIRVA

BIZNIŲ SRITYJE
(šį Skyrių veda V. K. Račkauskas. Į visus paklausimus 
duodama teisingi ir nuoseklus atsakymai spaudoje. Laiš
kus su paklausimais adresuokite šitaip: “DIRVA”, Biznio 

Skyrius, 7907 Superior Ave., Cleveland, O.)

Kaip Amerikos Lietuviai laikomos šiek-tiek dolario kur-

fes. I 

snrta ka 
m įnešusi

Teatrališki Vakalai
Balon Kritęs Sausas Ksikelsi—■ 

trijų atidengimų comedija^ 
visti scena ta pati. Lošia 8 
moterįs ir 4 vyraL 54 pusi. 
Kaina 35c.

organizuotas bendroves: “Ne
muną”, “Ringuvą”, “Dubysą”, 
Kredito Banką. “Nemunas” su 
“Ringuva” turi .nejudomojo tur
to — žemės, trobesių, mašinų; 
turi ir prekių, kurių vertė, ypač 
žemės ir trobesių, žymiai pakilo 
kaip tik markė nupuolė. Ap- 
skaitliuojama kad nejudomosios 
nuosavybės vertė pakilo bent 5 
kartus. Taip kad L. A. Ben
drovės 4 milijonai auksinų Lie
tuvoje šiandien gal 'būti turi 
vertės penkiolika milijonų.

Antras pavyzdis kaip markės 
puolimas palietė prekybą, ypa
tingai prekes įgabenamas iš ša
lių kur valiuta yra augšta, k. t. 
iš Amerikos, Šveicarijos, Holan- 
dijos ir tt. čia irgi naudosimės 
viena Amerikiečių bendrovių 
(Sales Corporation). Ji 1920 
m. įgabeno Lietuvon “Fordson” 
traktorių ir pardavinėjo juos po 
70,000 auksinų. Tokio trakto
riaus kaina Amerikoje paprastai 
yra $625. Kad pasekmingai ver
stis prekyboje reikia laikytis, 
maždaug, tokio principo: pelnui 
— tam tikrais nuošimtis, pav. 
lO'H; iš prekybos (gautais pini
gais, atskaičius sau pelną, du- 
plikuoti išparduotąsias prekes. 
Traktorių klausime, pardavėjas 
turi gauti. ’ už jį Lietuvoje ši
tiek: a) jo mokėtą kainą; b) 
pervežimas; c) muitas; d) nuo
šimtis už indėtąjį kapitalą; e) 
laikymo, skelbimo ir pardavimo 
ekspensai; f) pelnas. Prie aug- 
što’ kurso markes, koks buvo 
1920 metuose, 70,000 auksinų 
turėjo nešti peln'o. Jei skaity
sime kad pelnui ir kitiems rei
kalams pardavėjas atskaito 30 
nuošimčių /nuo parduodamosios 
kainos (21,000 auks.), tai Sa
les Corporation už likusius 49,- 
900 auksinų būtinai turi gauti 
kitą traktorių parduotojo vie
ton. (Skaitmenjs čia paduoda
ma provizoriai, imami paviršu
tiniai. Tikrybėje jie gal visai 
kitokie yra.) Taip butų jei an
trą traktorių perkant -markės 
kursas butų toks pat kaip jis 
buvo perkant pirmąjį traktorių, 
tai yra, kad už 49,000 auksinų 
gautum $625. Bet markei nu
puolus, už 49,000 auksinų mo
kama apie $220. Kitaip sakant, 
jei pardavinės: traktorius ta pa-1 
čia kaina (po 7.6,000 auka.), tail- 

i.....' ______ 1----

pat smaugs Vokietiją kaip Iki- 
šiol smaugė. Jei taip bus, tai 
Vokiečių markė gali pulti že- 
myn-žemyn, iki bus verta tiek 
kiek Lenkų markė.

Bet iš kitos pusės — toks Vo
kietijos .nubankrutijimas nega
lėtų išeiti ant gero Franeuzijai, 
Anglijai, Italijai ir Amerikai. 
Vokietija tuokart, be abejonės, 
jungtųsi su Rusija, subolševrkė- 
tų, ir, pačių sąlygų verčiama, 
neštų bolševizmą į Vakarų Eu
ropą. ' Anglijos finansininkai 
permato tą galimybę. Todėl jie 
ir yra kiek prieinamesnį Vokie
tijai ir jieško budo jai pagelbė
ti. Vyriausiai del Vokietijos 
Anglijos su Francuzija senti
kiai yra intempti.

Kaip įvyks, kas bus, kur nu
eis Europa — niekas negalėtų 
dabar tikrai pasakyti. Tik at
eitis gali parodyti.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

tauplnimul

so. Kad dolario vertė yra su
prantama Lietuvoje parodo kad 
ir tas faktas jog Kaune, pavyz-

Vokiečių markės puolimas be- Įdžiui, vežėjas (“izvoščikas”) 
ne skaudžiausia užgavo Ameri- veždamas Amerikietį iš gelžke- 
kos Lietuvius, j’ . ‘ - *• —-

Lietuvos laikraščiai pradėjo ra
šyti.

Amerikiečių nuostoliui supra-1 
sti užtenka kadir nedidelio pa
vyzdžio. Duokime kad sausio 
mėnesyj iškeliavo Amerikietis 
Lietuvon ir parsivežė 3,000 do-(^®J“ 
larių. Tuokart -kursas buvo 
$18.50 už 1,000 auksinų. Taigi 
už $1000 Amerikiėtis tuokart 
gavo apie 160,000 auksinų. Par
važiavęs Lietuvon, jis už 160,- 
000 auksinų vakario ar 
mėnesyj, 1921 m., galėjo 
neblogą ūkį ar namą miestelyj. 
Bet jis dar nepirko, nes norėjo 
gerai apsisvarstyti ar galės, be 
skriaudos sau, Lietuvoje apsi
gyventi. Gyveno pas saviškius, 
nieko neišleisdamas pragyveni
mui, ir sulaukė rudenis. Tik au
ksinas smarkiai pradėjo pulti, 
iki priėjo prie to kad už 1,000I pa&tebėti šitokį faktą Lietuvo- 
auksinų bemokėjo $4 ar $5. Tuoije, 1920 metų pavasarį. Ame- 
pat laiku ir Amerikietis ėmė | rj^jįįjs> -gryžęs Lietuvon vasa

rio m., 1920 m., išsimainė $3000 
žemu kursu ir gavo už juos 
(apie) 250,000 auksinų. Už ke
lių mėnesių kurfeas ėmė kilti. 
Tas pats Amerikietis už tuos j 

[250,000 auksinų gavo apie še- (uvos 'Atstatymo Bendrovė yra 
išis tūkstančius dolarių. Jei jis įvesdinusi Lietuvoje apie $175,- 
1 su tais 6,000 dol. sulaukė dabar- 1000. Tie pinigai buvo pervesti 
Į tinio didžiausio markės kurso Lietuvon augštu kursu, 1919 m., 
j nupuolimo, tai galėjo gauti už kuomet už 1,000 auksinu buvo 
|juos arti pusantro milijono auk-|mokama apie ?4(j Viso*Lietu- 
slnll- j voje tos Bendrovės turto, skai-

Bet taip galėtų būti ne del ži-ętant auksinais, buvo suvirš ke- 
inojimo finan'sų, ne del kokio turi milijonai auksinų, šios die- 
gudrumo, Tiesiog tai galėtum nos kursu, jei reiktų tuos pini- 
pa vadinti laime, — kaip aklai gus perkelti atgal Amerikon, už 
vištai grūdas. įjuos butų galima gauti, apie

Prie dabartinės ekonominės Į $20,000, ar kiek daugiau. Geras 
i konjunkcijos Europoje 1 
yra šansai už markės kilimą j Bendrovės turtą 
kaip ir už puolimą. Jį gali dar]jau, 1920 metė 

I žemiau pulti jei Francuzija taip indėti į įvairią

Nukentė del Markės 
Kurso Puolimo

LAKE
SHORE

Apie tai jau ir lio stoties į hdtelį, ne kartą už- 
prašo 300 auksinų. Amerikie
čiui tie “300” pasirodo baisi 

-- - I skaitlinė. Jis žino jog 300 auk
sinų tai savaitinė alga mokama 
daugeliui net augštųjų valdinin
kų Lietuvoje. Pasiderėjus, ve- 

s paprašo 1 dolario....
Well, Amerikiečiui, kurs 'kurso 
neseka, 1 dolaris nedidelis pini- 

imant 
Lietu-|

gas. Bet, kurso žemumą 
domėn, dolaris irgi daug 
voje reiškia.

kovo 
gauti Ame-Tokin vargan inpuola 

rikietis išsimainęs dolarius aug- 
štu kursu. O kaip yra su mai
nančiais dolarius nupuolusiu 
kursu ? Sunku pasakyti ar kur
sas kils. Jei kursas pakils — 
tuokart Amerikietis dikčiai už
dirbs. Jau taip buvo vienu tar- 

• pu. šių žodžių rašytojui teko

Pirmiausia

pavyzdis. šių žodžių 
ir pačiam teko turėti 
šitoje linkmėje. Ge-

dairytis įgyti sau kąsnelį že
mės ir apsigyventi Lietuvoje.' 

< Bet pasirodo kad žemė 'keliario-| 
pai pabrango: ką galėjo gauti 
pavasarį už 150,000 auksinų, už 
tą dabar, rudenį, reikia mokėti 
nemažiau 500,000 auksinų. Tai
gi ir Amerikietis su savo pini
gais nebegali nieko pradėti. 
Mat, jo 160,000 aukbinų, buvę 
verti $3,000 pavasarį, dabar 
beliko verti apie $800....

Tokioj baisioj padėtyj atsidū
ręs, Amerikietis tiesiog despe- 
racijon inpuola. Jo sunkiai su
taupyti pinigai sutirpo kai cuk
rus: ■'

Geriausia, žinoma, išlošė tie 
Amerikiečiai kurie parsivežė 
Lietuvon dolarius. Akivaizdoje 
kurso šokinėjimo, visgi klausi
me nejudomosios nuosavybės

Auksino kurso puolimas skau
džiai palietė ir įvairius biznius 
suorganizuotus Lietuvoje Ame
rikos Lietuvių pinigais, įvairių 
jų bendrovių.
puolimas palietė pinigų vertę,— 
jei tie pinigai nebuvo įvesdinti 
į kokią nors nejudinamą nuosa
vybę.

Del aiškesnio pavyzdžio pa
kalbėsime apie vieną-kitą įstai
gą kurios, kaip žinome, pradėjo 
veikti Liętuvoje. Po ranka ne
turime (ir negalime turėti) 
smulkių atskaitų, tačiau prity
rimas ir žinojimas sąlygų Euro
poje duoda galimybės ir teisės 
daryti nenutolstančias nuo tei
singos padėties išvadas.

Pavyzdžiui, žinome kad Lie-

dviem trečdaliais.
Kas pardavėjui daryti kad 

tokio baisaus nuostolio išven
gus? Atsakymas tėra vienas: 
sekti kursą ir kelti kaįną, pro
porcingai kurso puolimui. Jei 
taip darytų traktorio pardavė
jais -tai jis turėtų pakelti kainą 
bent iki 230,000 auksinų už 
traktorių, — o tokios kainos 
Lietuvoje niekas nemokės. Ki
taip sakant, mankei nupuolus 
nebeliko galimybės verstis įga
benamomis iš Amerikos prekė
mis?

Antras 
rašytojui 
patyrimo
gūžio mėn., 1920 m., gauta (per 
Lietuvos Atstovybę Berline) 
Lietuvos valdžios užsakymas 
ant 86,000 tonų anglių, apie 20,- 
000 tonų tepalų, ant gazolino ir 
Itt. Užsakymo inteikimo dieno
je už 1 toną anglių, įgabentų 
iš Amerikos į Lietuvą Lietuvos 
valdžia butų turėjusi mokėti a- 
pie $31, arba apie-1,200 auksi
nų. Iki susitarta su kompani
jomis, iki susižinota su Lietuva, 
markė ėmė pulti (dolaris — kil
ti) ir už 1 toną jau butų reikė
ję mokėti apie 2,600 .auksinų, 
žinoma, užsakymas liko kance- 
liuotas.

Keletas tų' pavyzdžių parodo 
kaip sunkiai paliečia pinigų kur
so puolimas ne tik paskirus as
menis, bet ir organizacijas bei 
valstybes. Juk ir visa Ameri
ka, del labai nupuolusio Europos 

I pinigų kurso, negali savo pre
kių Europoje parduoti, nes Eu
ropos žmonės neinperka jų ir 
yra priverkti apsieiti be įveža
mųjų prekių.

Dabar Lietuvos valstybė sku
binasi sudaryti planus savo pi
nigams. Manoma leisti 
jau šią žiemą, 
lygus vienam 
100 auksinų 
muštinį, arba

J.UOS
Auksinas busiąs

Amerikos centui;
sudarysią vieną

dolarį.
K. Račkauskas.

lygus tik dalykas yra tame kad L. A.
LOUIS EISENBERG

Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalu 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1337-KCHORAMS DAINOS MUZIKA I Oi,' Greičiau, Greičiau' (solo) ................ 
O« Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 
Paukštužėlį Skrajūnėli (mišr. chorui) ...... 
Plaukia sau Laivelis (duetas) . ..........' 
Pamylėjau Vakar; Vai Varge; Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) ........;.................
Saulutė Tekėjo (duetas) ................... 
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 

| Šią Nedelėlę (mišr. chorui) ...............
Scherzo (tik pianui) .................... 
•Sunku Man Gyventi (solo) ............... 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) .................
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.)’ 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKIT JŲ AUTORIŲ
J. T. KELPŠOS VEIKALAI

Ne Margi<Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 
30c j solo) ........... .................................|............

60c! Lietuvos Himnas (solo) .................. 
20c Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 
20c Aš Pas Tėveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
30c Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) ... .

Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai . . 
j Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.)
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ............... 
Gailesčio Giesmė (trio) .............■....... 
Asperges Me (trio) ........................ 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ............ 
Pasaka (pianui) ...................z . ... 
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pią.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trjs Liaudies Dainos (pianui) ............

Žiema, Draugijų Veikimas — Chorai Į C 
ir Solistai Jieško Naujų Dainų 

Štai Jos!

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Siu nakcialy (dzūkiška) .................. 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui)' 
Ko Liūdit, Sveteliai 2 ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau ..................................... ..
Už Šilingėlį ...................................................... .'.
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis 
Saulutė Raudona 
Lihgo (Latviška)
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ............. .

žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ....................................................

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuves”. Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ....... 

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna I atkus. Solo ir pianui)

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) .. . 
Aras (kvartetas) ....................................... ..
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ......... ....
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. ........,... 
Pasaka (solo) .............................. 
Nokturnas- — Ačiū (solo) ................................ i
Kur tas šaltinėlis (solo) .................. 
Vai, Verčia, Laužo (solo) ...............................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs.........
Gamta Graži 
Skambančius

Teka

3UC 
15c | 
15c 
15c 
25c 
15c

30e

75c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c

• A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ...............
Graži čia Giružė (solo) .................................
Ginkim šąli Lietuvos (mišriam chorui) ... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ....... ,............
Meilė (solol ......................;......  
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ...............
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ......................
Visuomet širdis Surakinta .............................

(4 lygiems balsams) 
Stygos (duetas) ...

75c 
50c 
25c 
50c 
50c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI 
Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) .......... . .......................

Ant Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .........
Aš Isivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ...........
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ........... 
Era Mano Brangi (baso solo) ........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) .... ....... 
Motule Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Nesigraudink,

(mišram
Ne dėl Tavęs 
Oželis (mišr.

lygiams balsams) ...

(solo) ...........
Gimę (chorui)

Mergužėle ir Einu per Dvareli 
chorui) .•................ ......................
aš, Mergele (solo) ....................
chorui) ......................................

—JO
1.00
30c
75c

75c
25c
30c
25c
60c
60c

30c
45c

7 be 
60c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60c 
50c 
50c 
50.

75c 
50c 
50c 
65c 
40c 
75c 
25<
60c

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatrK

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

12000 Superior Ave.

Meilė—Visų Ligų Gydjtoja — 
komedija trijuose aktiose, I 
ir II akto scena ta piti, III 
pasimaino. Reikia 3 noterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva iš 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25c.

-Klebonas Kaltas — 4 veikimų 
komedija iš gyvenimo, rė,kia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

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

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimais 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

fftias.i 
irs 

toevu į 
Gilnnu 
būdytai 
tmtyao 1 
hpatsti 
fi'Ms, 
Įimti kai

Pamėginkite naujo.

Su užregistruotu vaisbnženkliuSuv. Valst. 
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

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

Ruffles yra tanai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

- ---------—patiks kad

eiaiypatai.

Aptiekei 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite; 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

nupirkimui naujo turi parduo-1 
ti bent tris traktorius. Kitais I 
žodžiais, jei pardavėjas išpar-l 
davė 100 traktorių po 70,000 
auksinų, tai už tuos pinigus jis! 
tegali gauti tik 30 traktorių: jo 
biznis, kitaip tarus, nupuolė'

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

CLEVELAND© LIETUVIŲ 
NAMŲ IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimti) už pa

dėtus taupymui pinigus.

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po §100.00 (šimtą dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).

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

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

Darbą gva ran tuoju dešimčiai metų.
Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be- 

skausmio Dantų Traukimo.

I no > 
PAINI

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c
60c 
30c 
30c

Č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ..........
Karvelėli (mišr. chorui) ...............................
Lėk, Šakalėli (mišr. Chorui) ............................
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ...........................
Kankles. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .. c...

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . ................................. 1.50

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. -Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16..................................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ”
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ...
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas. ....
“Pumpurėlis” — Operete — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill.......................... ....
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

30c
40c

85c
60c
50c

1.00"DIRVA"
60c Į 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. ’ 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

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

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

Reikalaukit “Dirvoj”

PARDAVIMAI
BUčERNe IR GROSERNĖ — Lie- 1 

tuvių apgyvento j kolonijoj, netoli 
naujos Lietuviškos bažnyčios. Kai-/ 
na prieinama. Taipgi turime pui-* . 
kiaušį namą ant E. 74 gat., netoli' | 
Superior, 2 šeimynų, 12 kambarių, safe 
visais intaisymais. Kaina $8,550. Tu-,/ 
rime daugybę kitų namų už mažiau4»*> 
sias kainas, kurie čia nėra pažymė- | 
ta. Norėdami dasižinoti kreipkitės 
pas mus, suteiksime teisingą patai*- | 
navimą.

POy. SĘLICKAS & CO. 
Real ‘i^tąte 

lŠi/2 E. 47 St. Cleveinna,

DR. BAILEY “Specialistas”
Per 21 metus gydė keblias ir chroniškas vyru ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Sxauduliu ant Odos, Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
jį 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 A vėl Netoli E. 55th Street
Antros grindis, Room 222. 

CLEVELAND, OHIO

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00-h-^

“Vaikai nustokite 
bereikajingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!
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Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiso

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

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

nišiaiu
ną fe

Llffi? 
lirfz

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

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO. 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

Vietose:
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue:

Central 6488
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DIRVA 7-'

ii iširi Veikalai
ęs Sausas Ksikelsi— 
idengimų komedija, 
la ta pati./Lošia 5 
r 4 vyrai. 54 pusi, 
c.

ŽINIOS IS LIETUVOS

I Ligų Gydytoja — 
trijuose aktuose, I 

o scena ta pili, III 
i. Reikia 3 notėtų 
O vyrų. Lengva ir 
nui. Pusi. 40. 25c.

Patamsių Riteriai i Žmogų tik kaipo žmogų, grę- 
šiomis dienomis Įvyko pasikė- s^'n^ ^uo pačiu mirtim visai ei- 

11/ sinimas nužuryt Finansų, Pre- tuose namuose gyvenančių 
I kybos ir Pramonės M-inisterį ir kitt? niekuo nekaltų žmonių ir 
J Gehevos delegacijos pirmininką I aavo Paajsle-
Fį. Galvanauską. Keno rankomis 
7 bandyta šis kruvinas darbas čia 
į tardymo dalykas. Mums svar-

»
virtą dieną tfjąjri.laivas tapo at
vilktas į Dsticigo uostą.

(Nuo “Diiyos" redakcijos: Iš
tyrimai roįfl jog Baltijos jurėj 

I atsibuna kas.-metai daugiau pe- 
I laimių su ląirais negu bent^cę- 
kioje kitoje" jirėje ar okeane.)

gtas — 4 veikimų 
iš gyvenimo, reikia 7 
ratų. Kaina 45c.

idikis — trijų aktų 
48 push knygelė;;

jrginos ir 10 vyrų. 
dėtas pašaliniu. —

— 4-rių ak- 
atidengimai.

:ochas 
i ja 6 
vyrų ir 4 moterįs. 
Kaina ...... 30c.
— drama iš krik- 
tinimosi. Vieno ak- 
noteri ir 4 vyrai. ' 

gali gauti pirkti 
ygyne. Reikalaukt-

— penkių veiksmų 
tikro atsitikimo 

eikia 19 ypatų, jų 
moteriškų. Leng- 
kaina ...... 75c.

škotojai — ketu- 
drama iš Lietuvių 
ošia 15 ypatų, jų 
iškos. Kaina 40c.

pus kad intarima-s gali kristi vi
sai nekaltiems, — tokiems vy
rams lieka tik bailių šeškų var- 

bu plts’tas”dartos kuriojįžiūrint Idas- kurs darS* šiek-tiek sąži- 
\ Iš šalies, -kitaip negalima pava-.1 ningesniam žmogžudžiui yra 
? dinti kaip tik šlykščiai žemu, 

f" Nekalbant apie Galvanausko as- 
L inenį, pabandykim rasti šio žy- 
r gio priežasčių ir įvertinti jo at- 

atlikimo būdą. 1 .
Į ’šis darbas yra vaisius šių die- 
I uų intemptos musų politinės pa

dėties. Daug kam gali būti 
L svarbu 'kad šiuo sunkiu momen- 
į* tų įnešus į mUsų visuomenę ne- 

'iv—sujudimo. Nepa-
sląptis kad musų didiesiems kai
mynams vis tik labai rupi kad 

| naujosios Pabaltjurio valstybės 
’ šiokiu ar takiu budu, laisva va

lia ar per prievartą nesusijung- 
tų į 'bent kokį bloką, nes ateityj 

. apsidirbti su kiekviena atskirai 
butų daug leągvesnis reikalas 

| negu su šiokiu' ar tokiu kole'kti- 
■ vu. O į Lietuvą, kaipo viduri-

I nę tokio retežio grandį, dauge-
II lis akių žiuri... . Galimas dai

ktas kad ir Lenkams labai svar- L__ _______
bu dar nutęsti šioks ar toks šio pirmąjį Lietuv 
klausimo išsprendimas kad tuo | šra”. Dr. Ba

ningesniam 
I peržemas.

Griežtai pasmerkdami tokius 
I žygius, turime pasakyti jei ta- 
i tai daryta iš politinio įsitikini- 

Šiaip ar* taip'mo J0g ne tuo ke'iu einama i 
siekį. Teroras ne logika ir jis 
sveiko protavimo niekuomet ne
pakeičia. Svarbiausiais momen
tais, kada pavojus visiems ben
dras, ir įsitikinimų bei nusista
tymų kovoj turi būti tam tikra 
harmonija, o ne kruvinas peilis, 
kur siauras protas nebeišneša.

LIETUVA PAMINĖJO 
DR. BASANAVIČIŲ

Lapkričio 23 d. suėjo 70

cit “Dirvoj”

AVIMAI
SROSERNĖ — Ke
ltoj kolonijoj, netoli 
:os bažnyčios. Kai-.
Taipgi turime pui-7 ' 

t E. 174 gat., netoli' . 
mv, 12 kambarių, šu.ft j 
s. Kaina $8,550. Tu-J ' 
tų namų už mažiau-**^ 
e čia nėra pažymė- 
lasižinoti kreipkitės £ 
ime teisinga patar- B

(1) J 
CKAS & CO.
•^Estate

CieVsnnnę-or

iterų ligas. Vė-
Kraujo Užnuo- 

'laučią, Skilvio, 
io — Eikit pas

DUS.
skai ir slaptai, 
ausios.

10 iki 1 dieną.

i Street

galimybes būti 
r vieną naktį; 
5c. arba už 40c. 
baratorijos.

| , tai'P.u^'netrukdomai paruošus 
B ViffliSus Seimo komediją. Ga- 
™Eybuti ir musų pačių visuome- 
S “ "nės ypatinga cholerikų urapa- 
į I triotų rūšis kuri vietoj šalto 
1 (Į protavimo mėgsta triukšmingus 

' efektus, šiaip ar taip, tų visų 
tol, spėjamų galimybių auka tapo 
JI' fą^lvąnauskas, kurs nors yra 
!#• (delegacijos pirmininku bet po- 

lUtikos rolėj nedaugiau kai tik 
“••ifjavienis asmuo turįs iš patirties 
^?*a'ktikos savo nusistatymą) Ar I iocko j 
į J:mogihi3 I
,®inimas
Kreiktų nužudyti, rocn^Jdekvie- 
(I įas sveiko proto demokratas-pa-

l.l įbęjoš. Kaip atlikta šis įkai-[ 
wi usiu dirksnių patenkinimo "k-1 

as? Užpulta iš pasalų n; 
ridžiu su pragaro mašinomi

mH ijuklix,miegantis žmogus;
Ivįroks kurs lengviausia buvo pm- 
I i ti, nes gyveno aptiniame augšte, 
fcf nuošaliai centro ir sargybos. 
■J; Prie panašių apistovų atentatas 
Į metu r i kito vardo kai tik šlykš- 
Į'žmogžudybė, taktika taip iš- 
It-’u^Viojiisi Rusų kraujingos Če-
■ Į^oš praktikoj.
B , Jei mes norime eiti kulturin- 
B^es politinės- kovos keliu tai kru- 
E viniems Rusų pavyzdžiams. Lie- 
Mtuvoj nevieta, lygiai kaip nega- 
K; įima pavadinti subrendusių gal- 
BJvų darbų ir įvairių-“gelbėjimo 
6? komitetų” papamatinius anoni- 
L mus. Esti valandų kada kovo- 
| ja įsitikinimai prieš įsitikini-; 
f mus, ir jei Stolypino, Mirbacho

■ ir kt. užmušėjus, viešai kėlu-|
B fiius ginklą prieš jų asmenį ir

■ . pačius del savo įsitikinimo rizi- 
I pikavusius savo gyvybę, galima 
I, Ipavadint drąsuoliais ir tam tik- 
li jLfes rūšies karžygiais, tai pana- 
h^-šaus šių dienų fakto “karžy- 
psšį&iams”, puolusiems iš pasalų
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PARVYKO IšRfeĮRO .'
IŠ Vladivostok? paivyko. Kau

nan Lietuvos Rėspuūlikos įga
liotinis Vladivostok** Vaitu
kaitis, ir įgaiiotantf sekretorius, 
Jocys. -U .

ATSTOVAS ŠVEICARIJAI' '
Šveicarijos vyriausybė pripa

žino Sidzikauską oficto.iniu Lie
tuvos Respublikos a^ozy Švei
carijai. L ...

TELEGRAFAS KAUNAS- 
MASKVA

Nuo lapkričio 16 dieno? ėmė 
veikti intaisytoji tiesioginė tele
grafo viela, tarp Kauno ir'Mas
kvos ; tuo budu nustatyta \tie- 

. sioginis telegrafo susisiekimas 
tarp Lietuvos ir Rusijos. -Aj

Lapkričio 23 d. suėjo 70 me-i 
tų nuo gimimo visai Lietuvai | 
žinomojo musų tautos pirmojo j 
patriarcho Jono Basanavičiaus. I 
Jis pirmas sunkiuose caro prie
spaudos laikuose pradėjo kelt 
Lietuvą iš miego skelbdamas 
jos laisvės aušrą, ir išleisdamas 

vių laikraštį “Au- 
Basanavičiaus jubi- 

lejui pagerbti visi laikraščiai 
buvo pilni karštų sveikinimų 
jo gyvenimo aprašymų.

I UNIVERSITETO RŪMAI
Lietuvos augštajai mokyklai 

sfkir.ti namai Kaune jau baigia- 
I ma remontuoti. Kelios audito
rijos jau visai paruošta. Gam
tos tyrinėjimo kabinetas aprū
pinta apsčiai naujais prietaisais. 
Nuo lapkričio 14 d. atidaryta 
universiteto raštinė.

ir
TREMTINIŲ PLŪDIMAS 
IŠ RUSIJOS

Anot nustatyto tremtinių grą
žinome plano, lapkričio mėn. ir 
iki gruodžio 19 dienos, gryžta 
tremtinių: iš Sibiro trįs ešelo
nai po 120 vagonų, Ukrainos 5 
ešelonai po 200 vagonų; Kauka
zo 2 ešelonai po 80 vagonų; 
Krimo lJ/> ešelono po 60 vago
nų ir ,po pusę ešelono iš Oren- 
burgo, Ufos, Simbirsko, Tiume- 
no, čeliabinsko, ■ Turkestano, 
Tambovo, Tūlos ir Ivanovo-Voz- 
riesensko. Išviso atvyksta 20 
ešelonų arba 800 vagonų — apie 
15,000 žmonių.

NAUJAS TEATRAS 
BIRŽUOSE

Piliečiai Valsiliauskai, gryžu- 
sieji iš Amerikos, pastatė Bir
žuose teatrui naują namą. Bir
žiečių Dailės Draugija “Mūza” 
tą .naują teatrą atidarė staty
dama vakarą-spdktaklį.

Biržiečiai jau senai svajojo ir 
rengėsi teatrą statyti, bet pas
kutinių metų karės ir Nepri
klausomos Lietuvos kūrimas be
veik visus <Biržiečiuls išblaškė, 

(išskirstė. Todėl mintis apie sa
vo teatro Įkūrimą buvo užmes
ta, Vakarai buvo daroma Lie
tusių labdarių draugijos namuo
se (elgetyne) ir Biržų ar As
travo dvarų namuose. Dabar 
pil. Vasiliauskai suprato teatro 
Biržuose reikalingumą ir ėmėsi 
statyti/ tam tikrus teatrui ru- 
rnifs, ką ir atliko sėkmingai.

Biržų Dailės Draugija “Mūza” 
genasi pažįstama ne tik Biržie- 
čiams bet ir platesnei apielin- 
kei, Vasiliauskų namuose įren
gė savo nuolatinį 'teatrą. Ati
darymo dieną vaidino Čiurlionie
nės “Gegužis” ir komediją "Gy
dytojas iš Prievartos”. Prieš 
vaidinimą Dr. J. Mikelėnas per
skaitė referatą (pranešimą) 
a?ie teatrą kur aiškiai pabriežė 
“Elizos” uždavinius teatro sri
tyje. priminė apie garbingą 
tos Įraugijos praeitį. Pil. Lu- 
koševčiaus vedamas choras pa
giedojo Lietuvos himną ir kele
tą dainių.

Biržų “Muzininkams” į pa
galbą atep artistas-dailininkas

|B. Dauguvietis, kuris surengė 
I dramos kursus. “Mūzos” artis- 
tai-mėgėjai lankydami tuos kur
sus apie pusmetį ne tik patobu
lino savo gabumus vaidinti, bet 
dalis jų liko visai gerais artis
tais, ir už tai reiškia padėkos ir 
gilios pagarbos savo mokytojui 
Dauguviečiui. Biržiečiai pasi
tenkinę ir džiaugiasi susilaukę | 
savo teatro.

(“Liet. Ūkininkais”)
Nuo “Dirvos” Redakcijos: Čia- 

paduota žinutė yra klaidinga: 
teatrą steigę Vasiliauskai dar 
nesugryžo iš Amerikos, tik su 
savo brolių tenai gyvenančių I 
pagalbą, prisiuntę jiems pini
gus, teatrą pabudavojo. Vienas 
tų brolių, Povilas Vasiliauskas, 
ir dabar dar dirba “Dirvoje”, 
kitas, 'Romualdais, gyvena So. 
Bostone, Mass.)

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

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

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Reikalaukit
Naujausios Puikios Knygos 

EMOCIJOS IR JŲ 
KULTŪRA 

26 pusi. Kaina 15c.
Šią (naudingą aiškią filoso
fišką knygelę išleido TMD. 
Ohio ir Michigan valstijų 
Apskritis. Knygutė kalba 
apie įvairius žmonių jaus
mus, jų nusistatymą ir vei
kimą. Reikalaudami siųs
kit ir pinigus. Agentams 
nuleidžiama 50 nuoš.

VL. MALINAUSKAS 
2221 Hamilton Ave. 

Cleveland, O.

ą UZSISTELIUOK SENDIE;
Lengvas. Būdas

RUSŲ MIŠKAS LIETUVAI
Taikos sutarties XII straips

niu, Rusijos Sovietų Vyriausy
bė skiria Lietuvai per 20 metų 
kas met po 1,000 dešimtinių 
miško arčiau Lietuvos sienų, 
būtent: 

Vakarų Dauguvos srityj: Po- 
, . ; _____  ir Veližsko apskrityse;

is n.įsistatymas ir įsiui- Augštosios Vilijos, Nemuno ir 
į yra priežastis kad jį jt, inWkŲ Vileikos, Bo

risovo, Minsko, Slucko ir Igu- 
m'ęno apsk. Kadangi sulyg su
tarties Rusija' "turi duoti“ Lie- 

'♦.kiiĮLi kasmet po 5,000 dešimti- 
jniško, o Lietuvos pasie- 

gali duoti tik po -1,000. markacijos linijos ir visuomet 
■tai per tuos pačius~20 me- priklausė"

Ttų—cluos kasmet šiaurės Rusi- dabar deda visas pastangas pri- 
joj tokį miško plotą kuris tu
rėtų takią pat vertybę kai-pĮslui griebiasi įvairių priemonių,
4,000 deš. girios arčiau Lietu- manydami tuo paveikti į gyven-
vos sienų. ' tojus ir suvaryti juos savo “bų-

▼ v ■» čiin”. Bet žmonės čionai yra iš-
LIETUVIŲ LAIVŲ NELAIMĖ tikimi Lietuvos sūnus ir griež- 

Lietuvos žėglinis motorinis tai atsisako nuo peršamosios 
laivas “Jūratė” jūrės audros jiems “brolių” bičiulystės. Be
metu ties Elsinkais tapo išmes- veik kiekvieną dieną atsilanko 
tas į krantą, ir dabar guli 4lį Rakelijos kaimą Lenkų legio- 
pėdų seklume. žinovai tikrina I ninkai su žandarais ir visur ro- 
kad pavasarį galima busią “Ju- do savo 'Lenkišką “'kultūrą”’: 
ratę” vėl į gilumą nuvilkt. i muša žmones, plėšia turtą, vari- 

Kitą laivą “Kastytį” lapkri- nėja važiuotės į Seinus ir Šil
čio 1 d., plaukiant jam su *pre- valkus. Daug žmonės kenčia 
kėmis į Daniją, apniko ta pati . nuo barbarų-Lenkų, vienai mer- 
audra. Burės suplyšo ir stie- 

| bai- įsulužo. Audra mėtė laivą sas mėnuo kaip serga.
apie tris dienas. Pagaliau ju
rininkai pamatė krantą ir uos- go, susirinkę lapkričio mėn. pa
tą, bet labai apsivylė, nes tai sirašė prieš Lenkų veržimąsi į 
buvo Lenkų uostas. (Pasiryžę ĮRakelijos kaimą pratęstą, kurį 
geriau žūti bet ne pasiduoti į Į pasiuntė Užsienio Reikalų Mi- 
Leh'kų nelaisvę, jurininkai vėl j n isterijai.
pasuko laivą į atvirą jurę. Ket-j (“Trimitas”)

RAKELIJA, Seinų apsk.
Rakei i jos kaimąs yra prie do

Eietuvai; bet Lenkai

jungti ji savo pusėn. Tam tik-

ginai išsuko koją ir ji jau vi- 
Žmonės 

negalėdami pakęsti Lenkų jun

Lietuvos Albumas
LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 
Liudas Gira. Išleido Knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ellsner Berline. 
435 puslapiai. Didelis formatas. Dai
liais viršeliais. 285 paveikslai. 
Biografijos^ Kaina . .. 55.00

Index, by 
Professor 
in Prince-

A Lithuanian Etymological 
Harold H. Bender, Ph. D., 
of Indo-Germanic Philology 
ton University. Princeton, N. J. 1921. 
397 pusi. Kaina ..............$5.00 

veikalas yra parašytas, remiantis šiais žody- 
Sanskrito — Uhlenbeck, Vokiečių — Kluge,

4. žmopiti Ligos ir Apie žmogaus Dailu
mą. Parašė Dr. K. Grinius. Kaunas. 
“Varpo” Bendrovės Spaustuvė. 1921. 
Pusi. 48. .........y..........10c

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

apsisau-
gyventi,

Sokra-

Šis 
nais: 
Gotu — Feist, Slavų — Bemeker, Latinų — Wal- 
de, Graikų — Boisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžių, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno 
būti.

5. Didis Graikų Išminties Vyras 
tas. “Varpo” B-vės Leidinys

Pusi. 20. ‘................10c 
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 
patys išmintingesni butume.
Kursai. Veršiukų Auginimas.

1921.
Svarbu yra 

kad tuo budu

G. Ųkjo
Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo” 
B-vės Leidinis N4. Kaunas. 1921. 
Pusi. 36.......................10c 

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

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

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

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

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti “Dirvos” Knygyne)

apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtą

žaibas ir Griaustinis ir Kaip Įtaisyti 
Perkūnsargį. x 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.

VYDUNC
VEIKALAI
Atėjo mums b Tilžės vei
kalų garsaus misų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Ameiikoj sto
ka vo. Reikalauki; dabar: 
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruoinuva; 
Vaidilutė; Liepsnų 
Vakaro Giesmė) \

PRABOČIŲ ŠEŠĖ\
LIAI \ 1.65

VISATOS SAPvANGl .30 
VERGAI IR DYKAU1.40 
MIRTIS ir kas toliau \35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS)

DIDYBE fe
ŽMONIJOS KELIAS fe 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

Reikalaukit
Dirvos” Administracijoj ĮI

$2 DOVANŲ $:
DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak- 
tariSkds kny
gas parduodam 
už $7.09. 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

lyties organu 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
kata ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą. jų ligas; 
meilės 7 ir šei
ni o s visokius

šiai apdalyta; 
veikslu, kaina

SVEIKATA, ;1. _ . _____
viską pasako apie žmogaus ku
lia. Jei norite savo organizmą 

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

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

O jei norite 
dovanoms, tai pasirinkit 
viena iš šitų-- KAIP ” 
LAIŠKUS LIETUVIŲ 
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS; apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; aFd., $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; apd., ?2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
i 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 
musu MOKYKLOS KATALO
GO.

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

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Avė. 

CHICAGO, ILL.

; labai daug pa- 
$7.0 0. (2)

tai knyga, kuri

kitokios knygos 
bile 

RAŠYT 
ir AN-

$2 DOVANŲ $2

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI 
PADUODA TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

APIE LIETUVĄ

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

“LIETUVOS ŪKININKĄ”
kurs eina Kaune, su priedais: “Sveikata”, 
“Žemė”, “Jaunimas” ir “Lietuvos Ūkinin
ko Kalendorius”. Prenumerata metams 
$2.00 (reikia pridėti 25c., persiuntimui pi
nigų).
Amerikos Liet. Spaudos Draugija užrašo 
ir visus kitus Lietuvos ir Amerikos laikra
ščius.

Adresuokite:
Lithuanian Press Association

370 West 30th Street New York, N. Y.

Nauja didelė daktariška knyga, pirmuti
nė šios rūšies lietuvių kalboje: LYTIES 
MOKSLAS arba visokias slaptaisias ligas 
ir lyties klausimą. Labai žingeidi ir pa
mokinanti kny£a, kuri privalo rastis ko- 
žno lietuvio namuose, Parašė Dr. A. J. 
Karalius, šita knyga yra išleista del vy
rų, moterų ir merginų, bet uždrausta par
duoti vaikams. Nurodimai ir paveikslais 
patikrinta, kaip daugelis žmonių kenčia 
sopulius (slaptųjų ligų pasekmes) per ne
žinojimą lyties klausymo. Nusipirk šia 
knyga ir žinosi kaip apsisaugoti nuo šim
tų ligų. Kaina su prisiuntimu...........$8.25
GAMINIMAS VALGIU ir namų prižiū
rėjimas. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. 
Labai naudinga ir reikalinga knyga del 
namų šeimininkių kurios nori gaminti 
skanius valgius. Šimtai receptų kaip 
kepti, virti iv.iires mėsas ir 1.1, ir 1.1.

Kaina.................................$1,50
DAKTARAS NAMUOSE. Naudinga 

knygelė kožnam. kuris nori būti sveikas. 
Telpa šimtai receptų, kaip susirgus gali 
namie pasigydinti. Paranki kišeniuje ne
šiotis, tvirtai apdaryta. Kaina......... $1.00
LIETUVOS VYTIS, labai puikus paveik
slas papuošimui kambario kaipo lietuviui 
savo tėvynės herbu. Kaina...............$1 00
Popiera laiškams su apskaitymais—pa- 
vinčevonemsį Lietuvą rašyti, tuzinas.50c 
Kam reikalingi vaistai, o negaunate arti, 
rašykite man, nes mano ofisas yra prie 
lietuviškos aptiekos.

Užsisakant knygas, kartu reike prisiųs
ti ir pinigus adresu:

M. J. DAMIJONAITIS
4559 S. Hermitage Ave., Chicago, III.

• H Įg R n B n B
Kur seniausia,
Ton geriausia.

B

graži puikių eilių ir dainų knygel 
turi 144 puslapius. Kaina 50c.
Reikalaukit “Dirvoje" tuojau.

Į TRIMITAS
1

SENIAUSIA

fto®urfl
VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų j Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpa. 
Rottei'damą, Breme
ną, Hamburgo, T.iepo- 
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

sm S
Pinigus .siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus j Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBES1

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popioras, 
plakatus, vizitines kerteles, 
baliams tikietus ir tt.

E

Musų duktė Helen kentėjo nuo St. Vito 
Šokio ligos su kitomis kūno netvarkomis 
per daug mėnesių. Mes jieškojom gabiau
sių gydytojų, bet be pasekmių. Kadangi 
jos padėtis ėjo blogyn, leidom bandyt nau
ją sveikatos motorą vadinamą Chiroprak- 
tika, pas
Dr. ALBERT IVNIK, D.C.

6408 ST. CLAIR AVE.
ir i šešias savaites laiko neliko nei žymės 
jos ligos. Mergaitė pilna linksmumo ir mes 
čia pasirašantieji norime išreikšt musų pa
dėką tam daktarui, patardami * jį sergan
tiems žmonoms.

Mr. ir Mrs. Tillertson, 869 E. 72 St.
Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 8 vak. 

Kalbama Slaviškai.

’’VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdiną gcr.ausiiu 
tus, vė-intuss žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių
’’TARKA”

AMERIKOJE C3.50 
LIETUVOJE ......

EI
Pirkite f ’Vienybės}

ras
is 

turi

MET.
. 4.50

mokami.

Vienas Šeras $10. 
n a

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti vi 

šokių knygų.

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIS*. 
KĄ agentą — G KUN ASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 ni.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

formacijų apie viską 
šykite mums laiškus,

musų piniginio I 
itnygii katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL 60.
193 Grand St.

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

IQ
oa



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Randolph 1157Princeton 2727Telefonai

kai-

MERGAIČIŲ $5.95 iki $6.95

$4
ir

1
20c.nuo

GRAŽL
Solo.

Mieros nū

Bailey’s—Skiepe

ft
J

Naudojamo Natūraliu Gaza
.'DOVANAI!

The East Ohio Gas Cono-

1305 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

rodyti nei vieno laikraščio ku-. 
riame bent vienas bsteopataš 
garsintųsi kaipo “visų ligų spe
cialistas” ar tam panašiai. Bet 
gi osteopatijos gydytojų yra vi-

tiesomis, eina pas os- 
su įvairiais sveikatos 
ypatingai kulturiskes- 
labiau pasiturintieji 

Ir ką medicinos dak-

6 ir 7...iki 14.

klepe>

■W

13c.
kai-

Bus iš
rasto.

d., 7:30 
rodoma

'UTĖS

bu- 
pa-

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
*ki 7 valandai vakaro

Ištik-
Asilas nei vardo draugi-

kuopos valdyba užims 
Kiekvieno šios kuopos 

užduotis yra dalyvauti

ANT RENDOS .1 arba 2 kambariai, 
del dviejų ypatų; su elektros švie

sa, maudyne, vieta rami, tik dvieje 
gyvenam. Klausk 1530 E. 36 St.

Toliaus jūsų gaujos narys ra
šo kad reikią išmušti blusas ir 
nuvalyti- purviną “Dirvos” už
sipuolimą. Čia patarčiau jums 
stengtis apsivalyti savo purvi-

medicinoj gydymo budai, 
ar Pr. -Vitkus nežino jog

Numažino Pieno Kainą.
Utarninke, gruodžio 20 d., Belle 

Vernon -pieno kaina nuo kvortos nu
mažinta vienu centu. Nuo birželio 
1 d. pieno kaina už kvortų buvo 
Prasidedant užperėtu utarnnku 
na liko 12 centų už kvortą.

Šis yra septintas numažinimas
nu ką padarė Telling Belle Vernon 
Company nuo lapkričio 1 d. 1920 m. 
Karės laiko kaina 16 centų kvortai 
numažinta ant 15 centų; sausio 1 d. 
1921 m. karės kaina nuo puskvortės 
10 centų numažinta ant 9c. Tankiai 
kaina nuo kvortų tai nuo puskvorčių 
buvo numušinėjama iki daėjo ant 12 
centų už kvortą.

J. H.. Coolidge, Jr., Vice Preziden
tas Telling Belle Vernon Jfompani- ofisus? 
jos, sako jog kiekvienas tokis nu- žmonija 
mažinimas kainos buvo pasekamas 
nupigimą ir abelną puolimą kainų 
visų reikmenų.

Daugiu perkant, grietinės 
taipgi tapo nupiginta nuo 
20 d. sekančiai:

Kvortos—
Puskv.
I/« kv.

P.T.ejftdąn kaip ostebpati-
Th'/Jr. Vitkus sakys kad sur pusėtinai daug. Duokim sau

PAJIEŠKOJIMAI
PAJ1EŠKAU Antano Valentinavi

čiaus, jis 1915 m. išvažiavo j Cle- 
velandą, nuo to sykio nesižinom. Mel
džiu paties atsišaukti arba žinančių 
pranešti. (52)

L. KARPAVIČIUS
720 Theodore St. Scranton, Pa

APSIVELKAMOS PRIJUOSTĖS — Iš 
chambrai vienodose spalvose su mė
lynais arba baltais apsiulėjimais. Ge
riausi vilkėti prie namų. Mieros nuo 38 
iki 44. ................................ . . 98c

nuo 75c. ant 68 centų
nuo 38c. ant 34 centų D yfokus pataria visiehjs 

ant 18 centų . [ i . • t> •-

MERGAIČIŲ $3 ČEVERYKAI

----------- $2748-------
Visi geros rūšies, geležies spalvos, su 
šniūreliais, 8 colių augščio. Naujausių 
madų galais ; storos odos padais.

*4

d

’'Ji#

bet juokus krėsti, sutikti savo 
vienminčius” ir tt.

Nedyvai kad uždyką leidžia 
ant tokio cirko, o ateityje tu
rės dar ir primokėti, nes publi
kai įsipyks dovanai sėdėti.

Dovydas.

‘Kaminakrėtis. ir Maluninkas’, 
komiška M. Petrausko operetė, 
statyta pereitą nedėldienį, per 
Kalėdas, Lietuvių salėje, “Liuo- 
sybės” Choro spėkomis, po va
dovystė Jono -Butėno, pasisekė 
gana gražiai. Lošime dalyvavo 

, sekančios ypatos:
Kaminakrėčio rolėj — pats 

Jį Butęną's; jo sunaus rolę lošė 
K. J. Kriaučiūnas; {jo tarno — 
A. Zdanis; Maluninko — A. Gai- 
liunas; jo duktės — M. Kriau
čiūnienė; jų tarnaitės — M. Ka- 
ružiutė; jų darbininkės — B. 
Rasienė. Reikia pastebėti, sa
vo roles atliko visi labai gražiai; 
dainavimas pasisekė puikiai. J. 
Butėnas dailiai atliko girto ka
minakrėčio rolę, kiti taipgi ge
rai lošė ir buvo savo vietose. 
Tik Kriaučiūnas kalbos dalis i 
nevisai garsiai atliko.

‘Kaminakrėtis ir Maluninkas’ go kad Senas Clevelandietis iš- 
operetė perštato sekantį dalyką: vaikė iš vienos didelės katali- 
Kaminakrėčio šunus, mokytas kiškos draugijos narius.
ir rimtas vaikinas; myli malu- rujų, Ąii-Ą .^1 
ninko dukterį; irgi mokinamą ir jos nežino, o žino kad nariai iš 
/lavinamą. Bet maluninkas ant jos tapo išvaikyti (ir kaip ji ga-

Prie vyčių užmetimų. Tan
kiai “Dar-ke” ir "G-se” barška
ma apie šio miesto Seną Cleve- 
landietį buk jis užpuldinėja ant 
vyčių 25. rotos per “Dirvą” ir 
peikia vyčių negerus darbus. 
Vieną tokią korespondenciją ra
šė Asilas. Jis sako jog Senas 
Clevelandietis auklėja savo vai
kus Lenkiškoj dvasioj. Tas yra 
tikras melas, kadangi viena jis 
vaikų visai neturi, o mergaitės. 
Tas parodo jog Asilas yra me- 

jįagis ir nežino tos ypatos apie 
kurią kalba. Toliau A—as ra
šo kad Senas Clevelandietis iš-

nus darbus kurių šiuo tarpu 
nenoriu užsiminti, vietoj kad 
ardot kitų gerus darbus ir va
dinatės vyčių vadovais, bijoda
mi ir tikras savo pavardes pa
sirašyti. Advokatas.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 1 
d. sausio, nuo 2 vai. po pietų, 
Flynn salėje, 5309-11 Superior 
avė. 
sus 
nes 
bus

Meldžiame atsilankyt vi- 
narius kuoskaitlingiausia, 
yra metinis susirinkimas, 
daug svarbių reikalų. 
J. Ruškis, Užrašų sekr.

3101 Church Ave. N.W.

kaminakrėčio jau senai pyksta 
ir užtai neleidžia savo dukterei 
su kaminakrėčio sunum meilin
tis, pareikšdamas jog tik tada 
jie susižiedus kada bokštas su
grius. O kas gali tikėtis bokšto 
sugriūvant,’ kada jis tvirtai pa- 
budavotas! Kaminakrėčio ber
nas pagelbsti jaunam vaikinui 
pas maluninko dukterį nueiti ir

lėtų būti didelė?....).
Jeigu nori žinoti apie didelę 

draugiją ir jos narių sumažėji
mą, tai aš nors paviršutinai nu
rodysiu tos draugijos giltines. 
Pirmas iš jų buvo tai vyčių 25 
rotos pirmininkas Matas Šimo
nis. Kada jis priklausė prie di
delės draugijos ir kartu buvo 

--- ---------------- ------- . ------- — T. Fondo 22 skyriaus iždininku, 
jiems pasitarnauja, bet pats pa- pasiėmęs iš T. F. skyriaus apie 
myli maluninko tarnaitę, tada $60 iškeliavo į Washingtona su 

— -----— —1-------  —Pram, ii' Prek. B-vės reikalais.abu vienuose namuose savo1 sū- __ __ _____ _ __ ..._____ ,
žieduotinių tikisi, bet malunin- žmonių sudėtus pinigus į Tan
kas pasako kad tik tada jie jas tos Fondą panaudodamas kitam 
gaus kada bokštas sugrius.... reikalui. Ta didelė draugija da-

Pasitaiko ir kaminakrėčiui su vė Šimoniui papeikimą ir uždė- 
maluninku susieiti, ir jie vėl už jo bausmes jam ir jo draugui 
sevo senas nuodėmes 'barasi. Po]A. Kulbickui. 
to apdainuoja koks prakeiktas 
yra apšvietimas kad del jo svie
tas ištvirko.

^Bet ištinka taip kad senas 
bokštas sugriuva — tada malu- 
ninkui lieka prižadas pildyti — 
ir ąntgalo įvyksta sužieduotuvės 
ir jaunimo žaislai. maluninko 
kieme, o abu tėvai paskui pasi
bučiuoja.

Ant scenos atsibuvo dainos, 
dainavo visas choras, prie to 
buvo jaunimo šokiai.

Tas atsitiko lie- 
jpos mėn. 1919 m. Tokis drau
gijos pasielgimas prieš tokią 
“augštą ypatą” jį užgavo ir M. 
Šimonis apleido draugiją, po to 
gi “Dar-ke” ir kt. išvadino tos 
draugijos pirmininką ir visą 
valdybą šiaudiniais katalikais, 
ir paliejo visą savo vytinę tulžį 
prieš draugiją, ir net ir šian- 

Idieii varo prieš ją agitaciją. Tai 
faktas, p. Asile, ir tai priežas
tis kas “išsklaidė” didelę draū- 

----- , ___. 'giją.
Po programo atsibuvo balius. Toliaus p. 'A—as rašo jog Se- 

Viskas gražiai pavyko, nors ne- nas Clevelandietis yra nekata- 
•buvo taip daug žmonių kaip ti- pikas. Teisybė kad ne, nes už 

kėtasi. ” ‘ 
žąį

Bet pelno liko nema- tai jam nei Dievas neatsiuntė 
tokios dovanos kaip vyčių orga
nizatoriui Į šešias savaites po 
vestuvių.

Aš esu—tikras jog Senas Cle
velandietis ir yra blogesnis ka
talikas, nes kas nedėldiehis ei
na į bažnyčią, kuomet jus nė- 
dėldieniais važiuojat (vasarą) 
iš pat ryto Į laukus ant pikni-

-‘‘Mirtos” vakaras. Negalių 
iškęsti nepranešęs Idailą mylin
tiems apie taip dideliai raudoną 
“Mirtos” Chorą.

J. Butėnui pasitraukus nuo to 
i choro, jis visai susmuko ir pa
sidarė tik gauja politiškų žuli- 1 
kų, intrigentų ir aklų fanatikų. -
Sužinoję kad “Liuosybės” Cho
ras rengia Kalėdų dienoj opere
tę, minėti iritrigentai irgi su
rengė “koncertą”, šokį ir deš
rų pardavimą (sakė viskas bus 
dykai).

Jų programan žiūrint gaila ir 
pikta darėsi: Baukiutė tik tas 
pačias senas dainas gali silp
nai sudainuoti kurias Butėnas 
metai daugiau atgal ją išmoki
no, su tųom vargšė ir rodosi, o 
ką pas dabartinį choro vedėją 
išmoko nepasirodo.

Žiūrono išlavintas Čypas, sa
ko tenoras (iš jo dainavimo ne-1 
gali sužinoti kokiu balsu), kadai 
dainavo tai iš gėdos ir sienos ' r 
'turi parausti; bet tą žmogeli Į įį 
kaltint negalima; jis nežino, ne- 0 
supranta, nejaučia savęs kaip Q 
dainuoja, bet jeigu chorvedis g 
neturi gėdos leisti tokį savo mo- R 
kinį ant scenos, tai viena iš ■ 
dviejų: ar jis publiką laiko ant H 
pajuokos ar tą žmogų; juk sa- gį 
kyti kad toks raudonas choro R 
vedėjas nesuprastų — negali- ^sn 
ma....

Krasnickas, kaipo senas daini
ninkas ir lekcijas imąs ne pas 
žiūroną, dainavo gerai.

Paskui išeina neva “komikas” 
— S. Žilinskas; dainuoja,' išjuo
kia dainas, dailą; publika plo
ja, iššaukia po kelis kartus, o 
“komikas” netenka dainų, juo
kų, tai išėjęs surinka: “rupū
žės” — ir eina apsisukęs, ži- I 
noma, žmoneliai dar labiau plo
ja. ;. .

Choras pradeda dainuoti, su
simaišo ,sustoja, vėl pradeda, ir 
vėl tas pats, ir tik iš kelinto 
karto vargais-negalais tesurė- 
kia dainelę. Iš šalies žiūrint I 
nežinia kas darosi, ar visi girti, | 
ar šiaip idiotiški dailės kryžia- I 
votojai. Tiesa, nekurie iš jų Į 
patįs pasako: “čia dailos nėra, Į 
mes ne dailos sueiname žiūrėti, j

. Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen

Musų yra didžiausia Lie
tuviška įstaiga.

LAIVAKORTES parduo
dam dar pigiau, nes vėl at
pigo!

PINIGUS siunčiame daug 
pigiau ir greičiau. Partrau
kiame gimines iš Lietuvos 
kuotrumpiausiame laike. Vi
si musų kostumeriai sučėdo 
daug pinigų. Kas prie mu
sų kreipsis su kokiu nebūt 
reikalu ir prisius penkis ge
rus antrašus savo pažįsta
mų tas apturės puikių dova
nų. Rašykite pas mus arba 
užeikite, *> to' nesigailėsite. 
Atminkit musų adresų:

International
Travel Bureau

Dept. D
136, East 42nd Street 

New York, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

ŠLA. 136 kuopa laikys susi
rinkimą seredoj, sausio 4 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje. Visi kuopos nariai ma
lonės būtinai atsilankyti šin su- 
sirinkiman, nes bus nominaci
jos SLA. Centro Valdybos, ir 
nauja 
vietas, 
nario 
šiame- susirinkime.

Turto rast, J. J. Žilis.

PR1ET)R. VITKAUS (šeimynas gC
■‘PERSERGĖJIMO’
Dr. J. T. Vitkus, “Dirvos” N. 

50-me, duoda patarimą kaip Ap
sisaugoti nuo “gydytojų”, 
latanų ir įvairių feikerių. 
abejo tokie arba panašus pata
rimai yra geri, su tam tikrais 
išėmimais.

Dr. Vitkus sako: “šiandien 
medicinos mokslais yra taip pla- 

jtus jog reikia be perstojo stu- 
Idijuoti-tyrinėti kad būtį specia
listu tik vienoje to mokslo ša
koje: kaip akies, ausies, galvos, 
krutinės, odos, chirurgijos1 ir t. 
p. ‘Specialistų visų ligų’ nėra. 
Tai jau ne speciališkumas, bet 
abelnas medicinos praktikavi
mas.”

Dr. Vitkaus tvirtinimų, “spe
cialistų visų ligų” nėra, o abel
nos medicinos! praktikuotoju 
yra. Weil, duokim sau, je: 
ateina ligonis su akies lig' 
abelnos medicinos prakt> 
tį gydytoją. Ką gi tas aiK ,os 
medicinos gydytojas turi dary

ki? Jisai nėra akių specialistas, 
todėl menkai1 nusimano apie- 
akių ligas.- Ir jeigu bandytų 
gydyti neturėdamas tam tikro 
speciališkumo, pasekmės gali; 

i būti blogos, gali užilginti ligą 
arba ir visai neišgydyti. Tad* 
nuskriaustų ligonį pinigiškai ir 
dar daugiau, žinoma, jeigu Uk
sai gydytojais pasitaikytų sąži
ningas, jisai nurodytų ligoniui 
akių specialistą.

Ateina ligoniai su galios, au
sų, krutinės, odos ligoms ir tt. 
Ir vis tasai abelninis, gydytoj as 
siunčia pas speciali/tus. Tai 
kas’ ištikrųjų jam lelieka? Ar 
abelnas medicinoj praktikuoto- 
jas yra tiktai “ijtormacijų biu
ras” nui'odinėjjntis specialistų - 

Jėig/ taip, tai butų j 
svękesnė kada visi • 

abelnos medinos daktarai, su • 
Įvairiais kkais šarlatanais, fei- ■ 

kaina | keriais ir''"visų ligų specialis- ’ 
gruodžio tais” išnyktų, o pasiliktų vien 'i 

tiktai speciilistai.
I Kad surtdus gerus specialis- i

me
dicinos ’ praktikECtdĮą;. «eigu 
tau skauda nosį tai freitai bėgk 

J medicinos cĮaOctar/' “informa
cijų biurą”, a/leiskiė, pas šei- 
mynds gydytoją, o įas daktaras Įkuoti. 

| (infortnacijų/iiiuro/vedėjas) pa
žiūrės į knygutę,/suras nosies 

] specialistą, parašys jo vardą ir 
antrašą, paduos korčiukę ligo- 

|niui, ijr ni*4es ligonis galės sau

jos tarybą (Osteopathic Statė 
Board), tada prisius paaiškini
mą kokių mokslo kvalifikacijų 
reikalaujama turėti iki gauna
ma leidimas osteopatiją prakti-

Apie osteopatiją pakal-
bėgiu plačiau “Dirvoje” kitą sy- 
kU

Prie to dar galima pridurti 
tą jog osteopatijos gydytojų eti- 
ką yra augštesnė už medicinos: 

(sveikas keliauti pas (specialistą! gydytojų. Osteopatiškieji dak- 
I Toj knygutėj, kurią'^Dr. Vit-itarai ne tik kad negali laikraš- 
];us rekomeryųoja kaipo medi- čiuose garsintis kaipo “visų li- 
einos daktarų sąrašą, be abejo gų specialistai”, bet ir savo var- 
nėra tų gydytojų kurie varto- do, antrašo ir ofiso valandų ne- 
ja kitoniškus gydymo budus, j garsina. Dr. Vitkus' negalės pa-' 
Alopatija ir homeopatija yra 
tai

yra dar ^’ tpriiškų gydymo bū
dų)?

ia- ! HB®'’t'jQbafeya yra tai feikerių mo- kad ir Clevelande, tokiame bu- 
s!z ’. 7,žinoma, 'jam negailima dinke kaip Rose Bldg, yra vien 

ij^rausti taip Sakyti, kaip ir tik daktarų ofisaį, osteopatų ja- 
visięiįs vienpusiškiems žmo- nie butų įgalima surasti kiekvie- 
nėms. .Todėl pažiūrėkim į tai -L --
plačiau.

Kiekvienas žmogus gali suži
noti apie osteopatijos mokslą jei 
pk to norį. Užtenka parašyti 
laišką į bile valstijos osteopati-

name augšte po kelis, ir ant jų 
'durų parašyta 'tik Osteopathic 
Physician. Todėl čia aiškiai pa
sirodo kad didžiausi feikeriai ir 
šarlatanai pasaulyje yra medi
cinos daktarai. Ir Dr. Vitkus,

kaipo sąžiningas žmogus; tūlo
jo tą aiškiai savo persergėjime 
pažymėti. /

Diduma įvairių feikerių yra. 
baigę medicinos kolegijas ir tū
ri leidimus mediciną praktikuos 
ti, todėl jie visi yra legališki 
feikeriai ir šarlatanai. Bet vis
gi juos kaipo individualus nega
lima kaltinti, čia jau reikią pa
žvelgti į jų aplinkybes, Ameri
koje yra labai daug medicinos 
kolegijų, tos mokslainęs išleis 
džia daug medięihos daktarų. 
Amerikos liaudis kiekvieną die
ną kįla kultūroje, susipažįsta su 
sveikatos 
teopatus 
reikalais, 
inįeji ir 
žmonės.
tarai turi daryti? Ekonomiškos 
'aplinkybės juos (medicinos dak
tarus) verčia imtis kadir blo
giausių priemonių, nors ant 
duonos ir sviesto užsidirbti. Tą 
Dr. Vitkus irgi gurėti! žinoti 
'kaipo socialistaš.

Teisybę pasakius, niekados 
nesitikėjau kad Dr. Vitkūs, kai
po- Eurdpiškas inteligentas ir 
literatas, parašys tokį silpną 
persergėjimą. J. J. S.
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Tai yra 
Krautuvė

Del Žmonių
M

su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

Reguliariai $12 iki $25 
MOTERIŠKI

— eiti pas gh’us gydytojus. Reiš- 
PAJlEšKAU Povilą Kvietkauską, tu- kia, abejos medicinos prakti- 

riu svarbą reikalą. 1917 m. gy- kuotoju/. Jisai daro sekančia 
veno Philadelphijoj. Jis pats arba | J * 
kas apie jį žino meldžiu atsišaukti, pastabą
uz ką busiu dėkingas. (52) “Kiekvienas daktaras turi

F. AIBUKAS i x i_________________________-Jtam tikrą knygutę kur yra su- 
DR. J. šEMOLIUNAS ‘rašy’ft

Aldų Gydytojas
Ofiso valandos 
į'O ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.
Yav.vawawaw.w.W/’ 

S Dr. J. J. Silverberg į 
5 Dentistas S
S 5388 ST. CLAIR AVJĘNUE 5 
į Iš priežasties, sunkių laikų nu- į 
į mažino kainas ant visokių dan- į 
į tų darbo. Visiškas užganėdini- į 
5 mas garantuojama. Traukimas 5 
į be skausmo. Išlygos lengvos. į 
■C Valandos nuo 10 ryte iki 8 vak. į 
_■ Geri dantįs yra gera sveikata. į

$7 IE $14
Visokių mierų merginoms, moterims 
ekstra didelių mierų. Yra silvertone, 
šilko plušio, Peco plušio, Rivolai, Boli
via, cheviot ir kitokių audimų. Nau
jausiuose modeliuose ir spalvose, šios 
yra geriausios rušįs ką kada tokiomis 
kainomis buvome pasiūlę.

Bailey’s—-Skiepe

Vilnonio velour, silvęrtone, polo mišinio 
ir kitokių audimų. Sportiški ii- gražus 
pasirėdymui. Nekurie turi kailio kal- 
nierius. Drūtais pamušalais ir šiltai iš
mušti. Mieros 2

S
M

u—var- 
Idai./Tečiau tose knygutėse nė
ra Ui apgavikų vardų. Tą kož- 
nas žmogus gali persitikrinti 
pas savo šeimynos gydytoją”.

//Taigi iš 'Dr. Vitkaus žodžių 
galima padaryti tokį išvedimą: 

■ Jeigu nori surasti tikrus dakta
rus ir specialistus eik pas savo

SVARBIOS PRAKALBOS!!!
Atsibus nedėlioj, Sausio 1 
d., nuo 3 vai. po pietų. Bus 
rodoma paveikslai prie ku
rių eis aiškinimai, 
guldymas švento

Panedėlyj sausio 2 
v. vakare, bus irgi 
paveikslai ir prakalbos.

Inžanga dykai — kolektų 
nebus.
WM. ABEL & SON SALĖJ 

7017 Superior Avenue
Tarpe E. 70 ir E. 71 St.

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo; pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit "DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.50. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui .prietaisų. Sykį pa- 
bandš 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 STORIS
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

(
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

šiais metais žmonės daugiau negu kitados spręs jog Paveikslas 
yra linksma dovanėlė tiems draugams su kuriais draugiškumą 
ri palaikyti ir džiaugtis.

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

Tuzinas Paveikslu išris Tuziną Keblią Dovaną Klausimą. 
Traukiam paveikslus vestuvių ir pasportams. Darbas garantuotas.

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

7033 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.
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MAŽŲ VAIKŲ ČEVERYKAI — mieros 
9 iki 13J4- Drūtos gražios odos. Gra
žiais apvaliais galais ir labai storos odos ’ 
padais. Garantuoti geram nešiojimui. 
Parsiduoda po ... $1.98

Bailey’s—Skiepe

iki 46
Iš flanelio su gėlių ir šiaip marginių pa
vidalais. Kalnieriai apsiulėti pynutė
mis; ilgos rankovės ir s.u diržais. Kai
ne šiuo tarpu po ...............................79c'
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Gauk Kuodausgiausia iš Savo

VISAS ŠTABAS natnų ruošos ekspertų visada stovi ga
tavi patarnavimui musų Service Departmente ir jie išaiš
kins ir išrodys geriausius budus kaip reikia pasinaudoti 
natūraliu gazu naminiuose reikaluose kaip prie virimo 
taip ir šildymo.

ŠIS PATARNAVIMAS yra visiškai dovanai ir kiekvie
nas gazo naudotojas ne tik bus maloniai priimtas kada 
ateis, bet mes net paraginame juos pasinaudoti šia proga 
kokią tas parodymas kiekvienam suteiks.
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