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Kovom, Bus Visos 
Europos Konferencija

ITALIJOS MIESTE GEblOOJ KVIEČIAMA SU
VAŽIAVIMAS BENT 20 EUROPOS VAL

STYBIŲ, SYKIU IR RUSIJA

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Keturi didesni Ohio miestai, 
Columbus, Toledo, Dayton ir 
Youngstown, praneša apie ma
žą padidėjimą darbų ir paėmi
mą daugiau darbininkų, kuomet 
Clevelande darbai abelnai paro
dė apmažėjimą arba nupuolimą.

Daytone per paskutinį mė
nesį darbus gavusių nuošimtis 
pakilo ant 4.9; Toledo ant 4.7; 
Columbus ant 2.5, ir Youngs- 
towne ant 1.3. Cleveland© nu
puolimo nuošimtis yra 3.8.

Iš 65 didesnių Amerikos mies
tų statistikos rodo kad 29 pasi
rodė darbų pagerėjimas, gi 36 
miestuose dar daugiau darbi
ninkų paleista.

Akrono gurno darbai gerina- 
si ir tikima greitu laiku pakils 
iki normalio produkcijos laips-
nio.

Detroite po metinio invento
riaus darymo daubų' pertraukos 
skelbiamą atidarysiant visas au
tomobilių dirbtuves kokios tik 
ten yra. Fordo dirbtuvėse nu
tarta: įvest planą sulyg kurio 
kožnas iš 40;000 jo darbininkų 
galėtų dirbti keturis penktada
lius laiko; pasimainant su ne
dirbančiais:

Chicago j budavojimo amat- 
ninkai grąsim streiku atmeti
mui taip vadinamo Landis algų 
nuskyrimo. Unijos padavė no
tas pareiškiačias jog .jos iš
ves visus darbininkus streikan 
tose vietose kur bus priimama 
neunijistai dirbti. Jeigu kuris 
unijistas neišeitų bus suspen
duotas.

Spausdiniais paveikslų en- 
graveriaį atakuoja 30 didesnių 
miestų; jiem numušta algos 
po $5 ir $6 U. savaitėje;

Illinois Vilijos angliakasiai 
neužilgo sulaks numušimo al
gų ir uždraimo pertikrinimo 
užsimokėjųsij unijai duokles 
darbininkų, lo varosi kasyklų 
savininkai. (aviniokai ragina 
angliakasių tnijos prezidentą 
Lewis laikyubendrą konferen
ciją su jais įtarimui naujų al
gų angliakaans.

Deiei atsakymo Pennsylva- 
nijos ir Ohi valstijų kasyklų 
operatorių djyvauti konferen
cijoj Pittsbiąe, kasėjų unijos 
prezidentas Išvis atšaukė kon
ferenciją suktą su Illinois ka
syklų operafeais. Laukiamą 
kas toliau išvystys.

Ohio vaistys kasyklų opera
toriai tuoj iširbs savo algų nu
statymą ir jrduos darbininkų 
unijos skyrus apsvarstymui 
pirm balandi 1 d., kada bai
giasi senas. Intraktas. Iš su- 
virš 400 pienės Ohio kasyklų 
tik keturiosjirbo pilną laiką 
pereitą savaį, kitos po dalį 
laiko, o 300 hsyklų buvo visai 
savaitės bėgį, uždaryta.

Galima, spa neužilgo kils di
deli angliakaių streikai visoje 
Amerikoje, . įjgu kompanijos 
dikčiai mažin algas ir naikins 
unijas.

New Yorį kalbėdamas, S. 
Gompers, Afrikos Darbo Fe
deracijos Pkidentas, smerkė 
Prekybos ir pramonės Tarybą 
kuri stengiau pervesti valstijoj 
Įstatymą . kai “streikai butų 
netiesoti ir itegališka butų jo
kiam didesnėn skaičiui vyru 
ar moterų Ifriesti darbą del 
kokių nors pažasčių”. Tą sa
vo kalbą jis skė moteriškų dra
panų siuvėjau streikeriams.

Buffalo, N y., teismas už
draudė streilįiamS ne tik pi
ketuoti dirbtas nuo| streiklau
žių bet ir lajytį unijos mitin
gus ir mokėt streikeriams pa
šalpą. . Tai Ja tiesioginis už
sispyrimas įpaikinti unijas.

Bet teisėja niekad nebandė 
uždrausti dawaviams susida
ryti sąjungasjnijas, laikyti su
sirinkimus arhokgti vienas ki
tam mokesni^ jej jie to nori.

Naujas Lietuvos Užsie
nio Reik. Ministeris

(Eltos Telegramas)
Washington, sausio 4 d.— 

Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministeriu paskirta Profe
sorius Jurgutis.

Vilniaus Rinkimai
Iš Varšavos sausio 10 d. pra

nešama kad Vilniaus seimo rin
kimuose sausio 8 d. balsavę 
apie 70 (nuošimčių Vilniaus sri- 
tieg gyventojų, daugiausia Lie
tuviai, žydų dauguma susilaikė. 
Vilniuje balsavo apie 50 nuoš., 
iš jų 40 nuoš. žydų. Netvarkių 
nebuvo. Varšavos kabinetas 
svarstąs apie įsteigimą Vilniu
je valdžios su plačia autonomi
ja .:

į Suvietų-Suomių Santi- 
kiai Skilo

Londonas. — Diplomatiniai 
sentikiai tarp Rusijos ir Suomi
jos tapo pertraukta, sulyg pra
nešimo iš Helsingforso. Nesu
sipratimai kilo pasekmėj revo- 
liucijoniško . veikimo Karelijoj.'

Sovietų Inkvizicijos Vei
kimas

Maskva. — Slapta bolševikų 
i organizacija čeką, raudonoji in
kvizicija, skelbia bolševikų ži
nios, tarp daug ko kito apvalė 
Maskvą nuo plėšikų. Bet tur
būt jau Rusijoj plėšikai neturi 

I ką veikti užtai išnyko, nes bur- 
Ižujus senai čeką išsmaugė.

Prie to čeką užsiima sargy- 
Įba visų svetimtaučių ir seka jų 
.kelius, turi savo šnipus prie vi
sų svetimų misijų durų ir se
kioja tų misijų narius.1 Areš- 

| tuoja visus Rusus kurie į tas 
i misijas atsilanko. Krečia visus 
namus ir nuolatos kožną nužiu- 

I retą žmogų persekioja.

Lietuviai Nori Tapt 
Amerikonais

Kaunas. — Būriais po apie 
penkiasdešimts ypatų, businčių 

| imigrantų į Suv. Valstijas, lau
kia kas rytas atidarymo paspor- 
tų ofiso Amerikos konsulate 
kuris pradėjo veikti nuo lapk
ričio 7 d. Skaičius iškeliauti' 
norinčių kasdien didėja, ir ti
kima jog laivų kompanija turin
ti čia tiesiogines linijas iš Bal
tike uostų į Ameriką turi jau 
surašius bent 2,000 pasažierių.

(ši žinia paskelbta Amerikos 
žinių agentūros iš Kauno, sau
sio 7 d.)

Milijonai už Ploščių — 
tai Rusijoje

Maskva. — Kainos drapanų 
ir maisto kįla kasdien augštyn 
nuo įvedimo liuosos prekybos. 
Nesenai vienas žmogus pasiūlė 
krautuvei kailinius reikalauda
mas 23,000,000 rublių. Krau- 
tuvriinkė, buvus pirmiau kuni
gaikštiene, sakė turėjus savo 
krautuvėj ploščių už 30 milijo
nų rublių ir radus pirkėją ku
ris užmokėjęs jai 33 milijonus. 
Kainos pakilo iš priežasties ųž- 
rubežių pirkėjų pirkimo bran- 
gumynų, kurie pergabenama iš 
Rusijos į kitas šalis su pagalba 
menkų diplomatinių misijų.

zFrancuzijoj išrasta būdas va
dovauti paleistą ore orlaivį be 
jokio žmogaus jame.

-Šaukia Visos Europos 
Tautų Seimą

Cannes, Francuzija. — čia 
iš pereitos savaitės tęsiasi di
džiųjų valstybių konferencija 
aptarimui Europos ekonominių 
ir ir finansinių reikalų. Svar
biausiu konferencijos nutarimu 
yra kovo mėnesyje Italijoj su
šaukti visos Europos valstybių 
atstovų suvažiavimą. Tarpe tų 
bus Vokietija ir Rusija. Rusi
ja ant to jau sutiko ir kaip ma
noma atstovu bus pats Leni
nas;

Dalyvaus apie 20 Europos 
valstybių, taigi gal bus ir Lie
tuvos atstovai. Kviečiama ir S. 
Valstijos nors jos tiesioginai 
nesurištos su Europos reikalų 
eisena.

Delegatų tikima apie 1,000, 
kadangi kviečiama premjerai, 
užrubežinių reikalų ministerial 
ir finansų ministerial su jų šta
bais.

Kaip jau iškalno numanoma, 
konferencija eis' po kontrole 
dviejų didžiųjų valstybių—An
glijos ir Vokietijos. Todvi ša- 
lįs turis tikslą sustiprinimo sa
vo industrialio padėjimo, todėl 
bus svarstoma su tuo surišti 
daiy.kai ir atmetama viskas kas 
nėhieis tari ',’klausiman ir kur 
ims rodytis kokie ypatiški kerš
tavimai. Anglijos senai jau 
svarstoma atgrąžinti Vokietiją 
j jos pirmesni veiklų gyvenimą 
ir lygų stovį su pergalėtojais 
jei norima ką nors išdaryti su 
Rusija arba su tautomis atsime- 
tusiomis iš Austrijos imperijos.

Taigi Genoos konfeerncija iš
virs į naujas kombinacijas, į 
naują susipratimą, naujus veik
snius, ir šita Anglų-Vokicęių 
kombinacija, su pagalba kitų 
neutralių šalių' ir santarvinin- 
kių, nustatys aiškų ir tikrą ke
lią kuris bus pradžia Europos 
atsigavimo. 

* * •
Cannes konferencijoj didžiųjų 

valstybių atstovai svarsto Vo
kietijos atlyginimą. Anglijos 
premjeras kalbėjo su Francuzi- 
jos premjeru ir visu laiku dėjo 
pastangas intikrinti Francuzija 
jog ji neturėtų taip spirtis prieš 
Vokietiją ir nesitarti su kito
mis, tik sau viena ginkluotis. 
Lloyd George pasakė jog Ang
lija visada bus gatava stoti pa
galbon Francuzijai atsitikime 
užpuolimų. Susitarimas šiuom 
tarpu Francuzijos su Anglija 
pasidarė geresnis negu kitados.

• * *
Francuzijos ir Belgijos atsto

vai laikosi kad Vokietija mokė
tų kas jai šįmet išpuola, bet 
Anglijos atstovai nori mokesnį 
sumažinti nuo 2 bilijonų iki 500 
milijonų aukso markių, o kad 
už likusią sumą butų pristatyta 
įvairios medegos ir prekių.

Francuzijai vis reikia pinigų 
tai ji ir spiriasi, o Belgija irgi 
prie bankruto.

Vulkanas Veikia
Vulkanas Popocatepetl, netoli 

Meksikos sostinės, vėl pradėjo 
smarkiai veikti-. Sausio 6 d. ‘bu
vo girdėti kratere eksplozijos, 
po to pakilo durnai, matomi to
limose apielinkėse. Artimų kal
nui kaimų* gyventojai išgąsčio 
apimti pradėjo šalintis.

Popocatepetl- be,veik su mažo
mis pertraukomis veikia jau ko
kie trįs mėnesiai laiko.

Vulkanas Ometepe, ant salos 
prie Nikaraguos, išsiveržė Sau
sio 10 d. su dideliu smarkumu. 
Sunaikinta laukai ir galvijų.

DE VALERA REZIG
NAVO

Londonas. —[Sausio 11 d. 
paliuosuota visi Airiai politiš
ki kaliniai, ir tie ką buvo pa
smerkti mirtin. Į

Dublinas. — Del Valera rezig
navo nuo Airijos {prezidentystės 
pasekmėje ginčų už priėmimą 
pasirašytos sutarties su A-ngli- 

| ja, kam De Valera buvo ir yra 
I priešingas; jis nori kraštui vi
siškos nepriklausomybės.

Pirm rezignavijno jis išleido 
sujudinantį atsišaukimą į Airi
jos žmones (nesusimaišyti atsi
tikime jeigu sutartį Airijos at
stovų kabinetas priimtų, kadan
gi tas vistiek šaliai taikos ne
atneš.

Sutartis su Anglija priimta 
Airijos atstovų bute 64 balsais 
prieš’ 57.

Po De Valeros rezignacijos 
pasitraukė ir visas jo kabinetas.

Rinkimuose naujo prezidento 
buvo perstatyta ir De Vaįera, 
bet jis pralaimėjo tik du balsu 
mažiau gaudamas. Likosi iš
rinkta Arthur Griffith, įsteigė
jas Sinn Fein organizacijos, ir 
jis sudarė sau provizionalę val
džią pietinėj Airijoj.

De Valera yra gimęs Ameri
koj, Airijos resptiblikos prezi
dentu išrinktas 1919 m. Būda
mas dar studentu > j is įstojo Ai
rijos militariškan kovotojų ju
dėjimai! 1916 m. ir dalyvavo 
Dublino sukilime. , Buvo nubau
stas sušaudymui,! paskui liko 
bausmė pakeista amžinu kalėji- 
Imu, tik vėliau tapo paliuosuotąs 
su kitais Airiais kovotojais.

Eamon De Valerą gimęs 1882 
Nėjv Yoike. Mokinosi Dub

lino universitete, patapo, profe
sorium, o. pastaruoju laikų pa
skirtas Tautinio nniversite kan
cleriu.

Austriją Užklupo Vargų. 
Dienos

Paryžius.—‘Liberaliai laikraš
čiai čia rašo kodėl Austrijoje 
atsibuna dabartiniai neramu
mai. “Per pastarus tris metus 
kožnas kas tik pravažiavo per 
Vienna, arba kas joje pagyveno, 
sakė jog žmonės ištikro kada 
nors turės sukilt. Bet Viennos 
gyventojai nesukilo; nors padė
jimas darėsi aršesniu kasdien, 
viskas buvo ramu ir keliaunin
kai pradėjo manyt jog tie žmo
nės buvo padaryti kitokie negu 
kiti, kad jie priprato prie vis
ko kas negero yra ir neša.

“Tečiau Viennos žmonės tam 
padarė galą nors sykį inpykę. 
Jie numaršavo į miesto centrą 
ir turtingųjų srityje padarė dik
čiai blėdies. Tas tęsėsi tik ke
letą valandų, po ko galiaus jie 
vėl sugryžo namon. Tečiau da
lykų stovis nepasitaisė nors su
gadinta ir sunaikinta privatinių 
savininkų padargai, niekas ne
pasikeitė po to inpykimo.”

Taip esant, Francuzų radika
lė spauda ragina santarvę žiū
rėti kad tokie įvykiai toliau ne
išsiplatintų. šalis visai nuvar
gus, geografiška padėtis ‘tokia 
kad ji neturi progos varyti pre
kybos su kitomis šalimis. Tas 
užtraukė skurdą ‘gyventojams 
miestuose ir darbininkų nera
mumą.

Kur Mokytas — tai Mo- 
/ / kytas
Aš Liepojaus atvyko į New 

Yorką tūlas Maižius Molomod, 
kuris sakosi esąs “mokytas vy
ras”. Pats jis keliavo laivu 
pirmoj klesoj, pačią gi atsiga
beno paskutine klesa. Ameri
kos imigracijos viršininkams jis 
aiškino jog jis yra mokytas ir 
turi keliaut pirma klesa, jo pati 
yra prasta, nemokyta, tai netu
ri su juo lygintis.

New Yorke vėl penki žmonės 
mirė nuo apsinuodinimo gerda
mi medinį alkoholį vietoj degti
nės.

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Washington. — Konferencija 
eina prie galo. Dalykai kokie 
buvo užmanyta šiek tiek paėjo 
gerojon pusėn. Priimta rezoliu
cija pasmerkianti submarinus' 
kaipo karinį įnagį prieš preky
binius laivus. Vokietija pra
ėjusioje karėje naudojo subma
rinus plačiai skandinimui viso
kių prekybinių laivų priešingų 
sau valstybių.

šalip submarinų, penkios di
džiosios valstybės sutiko nenau
doti nuodingų gazų karės laiku, 
žinoma, tas neužkirs kelio ga- 
zams naudoti kariaujant su ki
tomis šalimis kurios prie šitos 
sutarties nepriguli.

Apie tai išsireiškė Anglijos 
atstovas, sakydamas jog reika
linga Anglijai bus vistiek vys
tyti chemišką būdą karės rei
kalui atsitikime karės su nepri
gulinčia prie sutarties valstybe.

Kaslink orlaivių naudojimo 
užpuolimams miestų nieko galu
tino nenusvarstyta.

Italijos atstovas kalbėjo apie 
reikalingumą kokio nors veiks
nio apribavimui 'orlaivių nau
dojimo karėse, labiausia prieš 
visai arti karės fronto nesan
čius miestus, miestelįus ir kai
mus.

Nenaudojimas gazų ir kito
kių reikšmių įmonių karėje vie
na prieš kitą susitarusių vals
tybių nerodo dar kad Washing
tone dalyvaujančios valstybės 
nori “pasaulinės taikos”: jos su
važiavo tik išsiderėti kad viena 
ant kitos nepultų. Ir galim bū
ti tikri kolei .visų tų Šalių atstok 
vai Washingtone randasi karės 
nebus. 

♦ * *
Profesorius W. Lee Lewis, iš

radėjas Amerikoje nuodingiau- 
sio ir tvirčiausio gazo smerkia 
konferencijos nutarimą gazo ne
naudoti karėje. ' Kuri nors val
stybė, neprigulinti prie sutari 
ties, galėtų staigu užkariauti vi
są pasaulį panaudodama gazus 
prieš tas kurios žada nenaudoti. 
Atsitikime kitos karės bus vis
tiek panaudota visokie mirti
niausi budai kokius tik mokslas 
nuo dabai; išras.

Ir išeina: jeigu karė tai turi 
būti karė. Norintieji taikos tu
rėtų kitaip prie jos eiti.

Francuzija ir Italija pradės 
statyti kariškus laivuę'šuž pen
kių metų. Tuo tarpu padaroma 
pertrauka.

Bet Francuzijos-Italijos karė 
gręsia tik Viduržeminėse jūrė
se (žiur. p. 3, straipsnį “Corsi
ca”). Statydamos laivus jodvi 
rengsis viena prieš kitą. Jeigu 
viena kitos bijo turėtų paliaut 
laivus statę ir nekiltų karė.

Penkios didžiosios pasaulinės 
valstybės sudarė tekstą jūrinei 
šventei penkiolikai metų ;— kad 
per tą laiką nebūtų dauginama 
kariški laivai, o viskas bus ban
doma apsaugoti didžiųjų valsty
bių dabartine jiega. 

• ♦ •
Japonijos ir Chinijos atsto

vai vis dar neprieina prie galu
tino susitarimo šantungo klau
sime: Japonų nenorima užsilei
sti atgrąžinti Chinams, Vokie
čių nuomuotą plotą šantunge, 
ką Paryžiaus sutartimi didžio
sios valstybės pervedė, Japoni
jai.

Cholera Maniloj. — Iš Filipi
nų salų ateina žinia apie pradė
jimą platintis choleros, keletas 
jau mirė. Valdžia griebiasi bū
dų užstot epidemijai kelią. Tos 
salos priguli Suv. Valstijoms:

Su pagalba X-spindulių gali
ma busią anksti po užsiveisimo 
pažinti kokios lyties bus kūdi
kis, — aiškino Dr. Pryor anato- 
mistų draugijos susirinkime 
New Haven, Conn.

LIETUVOS VALDŽIOS PROTESTAS HY- 
MANSUI DEL VILNIAUS RINKIMŲ

50 Žuvo ant Grekų 
Laivo

Atėnai, Grekija. — Grekų ka
riškam laivui eksploda-vus sau
sio 5 d. 50 jūreivių užmušta ir 
apie 20 sužeista.

Raudonoji Armija Daug 
Suėda

Trockis giriasi jog sovietų 
Rusija turi po ginklu' 1,500,000 
raudonosios armijos. Tas gal 
but toli nuo teisybės, nes Mas
kvos valdžia niekad negalėjo iš- 
statyt karėn daugiau pusės mi
lijono vyrų. Karėj su Lenkija 
turėjo daugiausia 250,000 ka
reivių fronte, žinoma, armija 
yra daug didesnė, tik stoka rei
kalingų jai daiktų ir artilerijos. 
Ne tik kad nieko nepadaro, bet 
ta raudonoji armija reikalauja 
maisto. Kiek dabar Amerika 
priduoda Rusijai pagalbos, vis
ką apvalgius Rusija vėl turės 
badauti, nes palaikymas dykų 
sveikų vyru armijoje yra tai 
kaip amaro užpuolimas laukų. 
Vėl reiks prašyt kitų šalių mai
sto, ir Suv. Valstijos duos dau
giau, o tas reiškia tiesioginį pa
laikymą raudonosios armijos.

Del Kareivių Žudymo 
Francuzijoj

Washington. — Vienas žmo
gus, buvęs Francuzijoje prie iš
ėmimo kareivių iš žemės grąži
nimui Amerikon, prieš tardymo 
'komisiją už nekuriu viršininku 
žiaurumų^ su kareiviais Fran
cuzijoje, korimą, šaudymą bė 
teismo ir tt., pasakė senato ko
mitetui jog kasdamas lavonus 
rado dar tris lavonus su virvė
mis ant kaklų ir juodais maišais 
ant galvų. Kiti buvę Francu
zijoje Amerikos kareiviai pri- 
liudija apie šaudymus kareivių 
bereikalo. šitie apkaltinimai ne
kurtuos kariumehės- viršininkus 
išstato blogon pddėtin. Kaltin
tojai išrodo dienas, vietas ir 
viršininkus kurie tokius darbus 
papildė.

Amerikos Anarchistai 
jau Švedijoj

Stokholmas. — Emma Gold
man, Berkman ir šapiro, trįs iš 
Amerikos deportuoti anarchis
tai, išvažiavę iš Rusijos, per 
Latviją pasiekė Švediją. Jieš- 
ko būdų išvažiuoti į kitas šalis.

Ragina Rusiją Sutikti 
ant Versalio Išlygų

Berlinas. — Iš Maskvos atei
na žinios jog Francuzija -ragi
na Rusiją priimti Versalio su
tartį. Tą padarius, sako Fran
cuzija, Rusijai išeitų ant nau
dos kaipo buvusiai santarvinin
ke!, nes ji gautų atlyginimo iš 
Vokietijos ir galėtų atmokėt 
Francuzijai skolas. Tuo budu, 
rašo bolševikų oficialis organas 
“Pravda”, Francuzija stengiasi 
įvaryt kylį tarp Rusijos ir Vo
kietijos. Tokiose aplinkybėse, 
Francuzų manymu, Vokietija 
liktų iiš visų pusių karės santar- 
vininkių apsupta.

Fanatiškas Darbas
Winona, Minn. — Vienoje 

šeimynoje pradėjo mirti vaikai. 
Senų prietarų prisilaikydamas, 
tėvas šu kaimynu nuėjo ant ka
pinių, iškasė pirmiausia miru
sios (penki mėtai atgal) savo 
dukters lavoną, nukirto jai gal
vą, padėjo gale kojų ir vėl už
kasė. Taip padarė tikėdamas 
kad užkins kelią mirtims kitų 
savo vaikų. — Taip bent inta- 
ria jį padarius kiti žmonės. Po
licija nutarė atkast menamos 
merginos duobę ir persitikrint 
ar ištiesų tas žmogus jai galvą 
nunešė pas kojas.

Washington, sausio 6 d. (El
ta). — Lietuvos Vyriausybė yra 
intei'kusi Tautų Sąjungos Tary
bos pirmininkui P. Hymansui 
šio turinio notą iš gruodžio 14 
dienos:

Praėjusio lapkričio jnėn. 16 
dieną Varšavos Seimas yra pri
ėmęs, sulyg Lenkų vyriausybės 
pasiūlymo, rezoliuciją skelbian
čią ginčijamojoje Vilniaus te
ritorijoje rinkimus į Seimą ku
ris turės spręsti krašto likimą. 
Šia rezoliuciją besiremdamas, 
generolas želigowskis paskelbė 
lapkričio 22 d. dekretą šaukian
tį susirinkimą 1922 m. sausio 
mėn. 8 dieną.

Tas Susirinkimas žada būti 
plebiscito ar žmonių atsikląu- 
simo (consultation populaire) 
rūšies. Turint omenyje:

1. Kad kiekvienas žmonių at- 
siklausimas tegali būti įvykdin- 
tas tiktai tokiose sąlygose ku
rios patikrina interesuotiems 
gyventojams pilną įbalsavimo 
laisvę ir nuoširdumą (sinceri- 
te) taip kaip tas buvo pirmiau 
Tautų Sąjungos Tarybos, jos 
rezoliucija iš 1920 m. spalio m. 
20 d., nustatyta (determine);

2. Kad žmonių atsiklausimas 
esant okupacijos režimui negali 
būti kitaip skaitomas kaip tik. 
tolimesniu jiegos naudojimu;

3. Kad Vilniaus sritis yra jau 
trįs metai kaip Lenkų kariu- 
menės 'okupuota;

4. Kad šalies administracija 
yra visiškai okupuojančios val
stybės rankose;

5. Kad generolo žeiigowskio 
tiktai vieno išvažiavimas iš- Vil
niaus nėra nieko pakeitęs Vil
niaus srities vidaus padėtyje, 
Lenkų kariumenė ir Lenkų ad
ministracija pasiliko.- tokiomis 
kokiomis ’jos oficialiai paskelbę 
savo gruodžio 1 d. manifeste pa
keičiant generolą želigowskį p. 
Mejsztowiczium.

6. Kad Lenkų vyriausybė ten 
yra įvedusi tikrą teroro reži
mą prieš gyventojus .nekalban
čius Lenkų kalba.

7. Kad šitas rėžimas yra iš
ardęs ne tiktai Lietuvių politi
kos organizacijas persekiodamas 
šalyje priešingą Lenkų okupa
cijai elementą, bet taip pat ir 
organizacijas grynai kultūrines 
ir ekonomines, kaip tai Lietuvių 
įstaigų pogromai praėjusiame 
spalio mėnesyje Vilniuje.

8. Kad jis yra išardęs para
leliai ir Baltgudžių politines ir 
kultūrines organizacijas.

9. Kad Lietuvių, Baltgudžių 
ir žydų spauda niekuomet nesi
naudojo laisve po Okupacijos 
valdžia.

10. Kad visa propaganda Lie
tuvos naudai yra absoliučiai ne
galima vykdinti.

1'1. Kad, priešingai, propa
ganda prieš Lietuvą vedama yra 
ne tiktai visai laisvai, bet net 
su pagalba specialiai tam tiks
lui sudarytų organizacijų; ad
ministracijos ir Lenkų pinigų 
palaikomų, kaip antai: Związek 
Obrony Woli Ludnošci Naleže- 
nia do Polski; Straž Kresowa, ir 
daugelis kitų'.

12. Kad rinkimai į Šeimą pa
skelbta ir dabar ruošiama yra 
sąlygose kur gyventojų valios 
falsifikavimas yra aiškus.

Lietuvos Respublikos vyriau
sybė kategoringai protestuoja 
kad Lenkai taiko išspręsti Vil
niaus srities klausimą vienpu
siai rišdami ir įvykinę ginčija
mo (krašto žmonių valios iškrei
pimą (alteration), ir pareiškia 
kad ji skaitys Seimo balsavimą, 
jei jis įvyks, kaipo nieko nerei
škiantį ir kaipo nebuvusį.

(Pasirašė) P. KLIMAS;
Einąs Užs. Reikalų Ministerio

Pareigas.

“DIRVA” ATPIGINTA 
(žiūrėk pusi. 6)



Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Margumynai.
Bandariečiai veikia. Gruod. 

mėnesio susirinkime Sandaros 
36 kuopa išrinko tris organiza
torius, na o tie, žinoma, pradė
jo tuoj lenktynes- Pirmu mė
nesiu laimėjo J. šermukšnis, jis 
prirašė septynis naujus narius; 
J. Virbickas prirašė penkis, o 
J. Kuzinas du. Taigi per vieną 
mėnesį prie vietos ALTS, kuo
pos prisirašė 14 naujų narių. Į
Ųžtikrinu kad čia neliks nei vie
no inteligentiškesnio Lietuvio 
kuris neprigulės prie Sandaros.

Sausio 21 d., subatos vakare, 
L. M. D. salėj, ALTS. 36 kuo
pa rengia prakalbas, pasižadėjo 
kalbėti 
riečiai, 
jų.

Taip 
'Birutės Choras, 
valdyba išrinkta iš šių ypatų: 
pirmininku — P. Seikis, vice- 
pirm. — S. Petrauskas, sekr. — 
B. Gurevičiūtė, ižd. — J. Vir
bickas, globėjais V. Plaušinis 
ir J. Kuzinas. Koncertą Birutė 
rengia vasario 18 d., bus suloš

įžymesni dietos ĮSanda- 
ir bus iš toliau kalbėto-

pat smarkiai veikia ir
1922 metams

ta ir "Sosto Akivaizdoje” ir 
“Meilė Visų Ligų Gydytoja”.

Taip pat eina gandai kad čia 
i žada tverti Tautišką- (Parapiją 

su Kun. <M. Zvalioniu priešaky
je; mat Kuri. Zvalionis pirmu 
kartu čia kalbėjo per pašventi
nimą Lietuviškų Kapinių ir, sa
koma, taip užžavėjo Pittsbur- 
giečius kad jie nori jį turėt pas 
save, tik -kažin ar. jis norės eit, 
nes ten, sako, žurkės jau lizdus

I krauja.
Kamunistai jokiu budu nega

li suprast kaip su kapinių pa
šventinimu buvo kad tiek daug 
žmonių susirinko ir nieksi ne
protestavo. Jiems, mat, tepa
tiko kam su poteriais pradėta, 
o su Tautišku Himnu užbaigta, 
o marselietės niekur nesigirdė
jo. Musų kąmunistėliai dar vis 
veikia atbulai: kada visi giedo
jo “Aniolas Dievo” jie bėgo ša
lin, o kada giedojo , Himną jie 
sėdėjo visiems sustojus. Mat 
bile tik priešginiauti.

Tėmytojas. j
Kapinių atidarymas. Sausio 1 

1 d. Pittsburgo Lietuviai turėjo 1 
iškilmingą atidarymą (pašven- '

‘ tinimą) Lietuviškų Kapinių.
■ Kadangi Kapinių B-vę suor- 
’ ganizavo patįs Lietuviai dau- 
• giausia laisvų pažiūrų žmonės, 
’ tai ir čartęrį išsiėmė su tokiu 

padavadijimu jog butų jose lai
dojama Liėtuvių kuriai be skir
tumo tikėjimo. .Kadangi prie

1 kapinių pirkimo prisidėjo gana 
Š daug gerų katalikų, nutarta 
' kreiptis prie vyskupo prašyt 

pašventint kapines (bet tik ka
pines, o ne savininkystės popiė- gaitės. 
rius)'. Kada komisija — j 
Machukonis ir P. Volungevičia 
— nuėjo pas vyskupą, tai jis 
peržiūrėjęs čarterį, paklausinė
jęs apie žemę ir vietą, Lietu
vius pagyrė ir jų vietą išgyrė. 
Vienok šventini; sako, negali iki 
nebus permainyta kapinių savi- gint. J. Vamagiris, fotografas, 
ninkystė ir neužrašyta parapi- Į nuėmė kryžiaus ir apie jį sto
jai arba nors diocezijai. žino
ma, komisija ant to nesutiko: 
Mes negalim, sako, neįgalioti tą 
padaryti. Kada komisija pra
nešė ką pas vyskupą girdėjo, 
nutarta patiems pasišventint, 
kas ir atsibuvo sausio 1 d^ ne- 
dėlioj, nuo 2 vai; po- pietų. Vi
sa 'beveik Pittsburgo Lietuvių 
kolonija suvažiavo ant kapų da
lyvauti iškilmėse. Prie ineigos 

i į kapines pastatyta gražus ak
meninis kryžius, ,Ks. Bacvinkos 
auka, kurs dovanojo kryžių, 
$25 vertės, mukelę $6 vertės,

L. M. D. direk-

kti kapinių, reikalams aukų. 
Perėjo per svetainę M, Giliu- 
tė, M. Mickevičiūtė, Z. Starii- 
šauskiutė ir O. Pakrosniute rin
kdamos, aukautojus užrašinėjo 
J. Virbickas, J. Maskeliūnas, V. 
Gutauskas ir Ed. Pauraząs. Au
kavo: P. Volungevičia $10; P. 
Venslovas $5; K. Galauskas, O.

GERB. g,
j^Opragilo kampelio

ir dar prisidėjo $50 vertės dar
bu; už akmenį užmokėta $200. 
Bromą pastatė Lietuvis daily- 
dė K. Balčius.
toriai, P. Stanišauskas ir V.
Gutauskas, papuošė bromą vė
liavomis i— Lietuviška jr Ame
rikoniška; moterįs, O. Gilienė 
ir J, Paurazienė,' surinko aukų , _______ _ , . ,
ir parūpino gražų vainiką iš i Butkienė, J. Plečkaitis — po $2. 
nemirštančių gėlių, kurį laike I Daugelis aukavo po $1 ir po mą- 
pašventinimo nešė šešios mer- 

„ „ ■'/ . Susirinkus visiems prie 
A. bromo, nuo, tenai nu-maršuota 

sykiu prie kryžiaus kur buvo 
užkabinta vainikas, sugiedota 
Aniolas Dievo, sukalbėta pote
rių, kaip ant kapų -pridera, dar 
norėta prakalbas sakyt, bet del 
šalto oro nenorėta žmones var-

vinčiu žmonių paveikslus. Po 
to visi skubinosi į L. M. D. sa
lę prakalboms.

Salė ant 4 vai. po pietų jau 
buvo beveik pilna; Pittsburgo 
jaunuolių būrelio orkestras su- 
grajino kelis muzikos gabalė
lius publikos palinksminimui. 
Prasidėjo prakalbos, pirmiausia 
kalbėjo Kapinių Bendrovės pir
mininkas A. Marchukonis, an
tras — K. Varašius, po jo J. 
Maskeliūnas;. J. Virbickas, Ed. 
Pauzaras.

Buvo taipgi sumanyta parin-

Ateivių Amerikoje
šitame, pirmame jūsų mete naujoje šalyje, viskas išrodo nauja. 
Esate priversti pažinti naujus kelius ir gauti naujus inpročius. 
Turite įsigyti žinių apie naujus maistus — daugelį dalyku ku
riuos pirkot vienoje formoje savo senoje tėvynėje, dabar turit 
išmokti pirkti kitokioje formoje čionai.

Pavyzdžiu, paimkime svarbu produktą pieną. Daugelis iš jūsų 
su savo Tėvynėje gaudavote pieną stačiai nuo karvės arba pieni
ninko. Bet čia, Amerikoje, kasmet didesnės pieno kiekybės 
tampa parduota blešinėse. Tas reiškia patogumą, taupumą, ty
rumą ir sveikumą produkto.

Bet tokio pieno yra visokių rūšių, visokių išdirbysčių. Todėl turi žinoti 
nors kiek apie tas rūšis kad galėtumei pasirinkti tarp geros ir blogos rū
šies. Turi daugiau žinoti negu paprastų žodj “pienas”.

šitų vietų kad papasakojus jums apie “Borden” 
yra jums geriausia garantija kad pienas geras.

Ir todėl ta j mes užimame 
pieną. Vardas “Bordens” 
tyras ir sveikas.
Jis stovėjo priešakyj visų . ___ __ __
tas jvyko: Septyniasdešimta penki metai atgal, Gail Bordens, tyrinėtojas 
ir ekspertas maitinimo srityje, pradėjo tyrinėti pieno klausimą. Jis su
prato kad nėra svarbesnio maisto kaip geras pienas, bet visa svarba guli 
pieno rūšyje. Gauti gerą pieną iš karvės dar nėra gana. Jis turi būti ip- 
t ei k ta tau sveikame stovyje.
Pastudijavęs keletą metų ir padaręs bandymų, jis išleido rinkon Bordeno 
Eagle Brand Pieną. Ir nuo tos dienos iki šiai dienai tas pienas stovėjo pir
moje vietoje. Milijonai milijonų kūdikių juo išaugo j sveiką jaunuomenę. 
Tas penas nėra niekas kitas kaip tik gryniausias ir tyriausias ūkio pienas 
tinkamai sumaišytas su tam tikra kiekybe gryno cukraus ir supiltas j sa
nitarines blekiiies, prašalinus didesnę vandenio dalj iš jo. Apart maisto 
vaikams jis stebėtinai tinka kavai, arbatai ir abelnai prie virimo.
Be Bordeno Eagle Brand Pieno yra dar Bordeno Evaporated Milk (Išga
luotas Pienas) kuris neturi savyje jokio cukraus ir kuogeriausia tinka vi
siems tikslams, kaip zupėms, košelėms, sosams ir tt. Paskui yra Bordeno 
Malted Pienas ir Bordeno Pienas del saldainių, tai tirščiausi pienai. Bor
deno produktai taip greitai ir plačiai parsiduoda kad kiekvienas pardavė
jas nuolatos turi pirktis šviežias kiekybes, o ats reiškia kad kožnas pirki* 
kas visados Bordeną gauna geriausios rūšies, šviežiausj ir sveikiausi pro
duktą.
Kuomet nori pieno, nesakyk paprastą žodį “pieno" — sakyk Bordens pieno, 
ir neimk kitokio. Jei turi kudikj kurio maitinimu rūpinies, rašyk mums 
ir mes prisiusime jūsų kalboje knygutę apie tai.

per tris ketvirtdalius šimtmečio. Ir štai kaip

THE BORDEN COMPANY
Pieninės po visą Ameriką.

Vyriausias Ofisas 

350 Madison Avenue New York City.

žiau. Viso surinkta $156.46. 
Nuo surinktų vainikui pinigų 
liko $16.

Toliau kalbėjo J. K. Mažiuk- 
na ir paskutinis kalbėtojas bu
vo Kun. M. Zvalionis, kuris kal- 

’ bėjo dviem atvejais.' Visi kal- 
I belojai gana puikiai nupiešė tai 
• kad Lietuviams buvo reikalingi 

kapai ii' kodėl kunigai atsisakė 
kapines šventint. Ypač publi
kai patiko kalbos P. Volungevi
čiaus ir E. Paurazo kurie tiesiog 
pasakė kad gana duotis kitiems 
vilnas kirpti ir kad galim pa
tįs jomis naudotis. J. Mažiuk- 
na kiek plačiau [nupiešė reika
lingumą kapinių ir ragino visus 
laikytis vienybėje ir dirbti iš
vien. Kun. M;. Zvalionis, kurs 
beveik išnetyčių čia pribuvo,, 
nurodinėjo- kaip pasaulis kei
čias ir kaip yra Romos dvasiš
kuos konstitucija netaikoma 
prie šios .gadynės gyvenimo, gi 
kur organizuojasi Lietuvių tau
tiškos parapijos bažnyčios ir 
kalinių nereikalaujama užrašy- ■ 
ti niekam kitam kaip- tik patįs ■ 
Lietuviai viską sau valdo.

Visi buvo labai užganėdirtti 
nuveikę vieną gana gerą danbą ; 
— atsidarę savas kapines,, ir ] 
vakaras užbaigta su Lietuvos- < 
Himnu, pradedant Kun. Zvalib- I 
niui, kuriam pritarė- visa publi
ka. Juozas Virbickas, i

IRAPIE PROTINGUS 
'PAIKUS ŠOTKAULIUS

Sulauki žmogus senų me
tu galo, pasikabini ant sie
nos naują kalendorių ir ren-
giesi rytoj atstkelt jau kaip su Protu-_P.. S J _ - 1 A o are

išranda kad tik gražius dai
ktus gali mylėt, kad tik gra
žumo visi ’įieško, kad tik 
gražų reilaa gaut.

Paskui vėl praktiškus ir 
patyrusius žmones girdi kal
bant: Saugok die nuo gra- 

Įžios, ba jos. visos yra dur
nos, piktos, netvarkios, nie
ko nepaisančios, ba jas visi 
myli ir gaudosi.

Jau verčiau negražią bile 
tik su protu.

Na ir vėl mislini: imsi ar 
neimsi kokią negažią: te
gul ją gerb. gamta neapdo
vanojo gražumu, ale gal 
proto turi.

Ir tada mislini: ištikro, 
baisu . gražų šonkauli imt, 
ba gali tave pamest. Ver

gčiau šiaip sau kokią, bile tik

Ale aršiausia kad to pro
to žmogus negali išmieruot: 
nei pavožysi, nei pasemsi, 
nei mastu išmatuosi. Kaip 

pas draugus;, tai tuoj prasi- |F^ast ?ad Proti.n£? ir 
deda sveikinimair pne sono

— Linkiu tau,, gerb. Spra
gile, laimingų naujų metų ir 
svarbiausia kad gautum sau 
gražų šonkaulį, — sako vie^ 
nas. .

— Linkiu kad šiais metais £? 
apsivestum su gražiu šon- Į 
kauliu ir M 
smagios šeimynos, 
kitas.

Ė? taip trečias, 
virtas, ir dešimtas.

'Vienam1 atsakai: To- pa-Į 
n a r'ttmori? mty I ties linkiu ir tau, — katras L , --,HALimuKfi., mu. dar^ neturi. kitam palinki saus išdėjo, o duodama pro- 

J. Butėno laukiama. Nesenai frftokiu dalyku, in paskui j paslėpė giliai taip kad ii 
teko sužinoti jog čia trumpu lai- sau vienas mislini: . protinga ir kvaila gali viena

— Taip jau nuo Adomo ^a e. stovėt ir neisrasi 
ir Jievos dienų sutvarkyta _su smegenimis, o kuri 
kad vyras turi turėt šon- smegenų turi košę, 
kaulį, ir užtai kurie istoriją I e a® cia atidengsiu vy- 
gerai pažįsta ir linkėt žinolFams didelę slaptybę kaip 
ka " , įsrast katra protinga ir ku-

Ale mat su linkėjimais — I Pai^a- -^8 J.ua)s 9^a sa” 
sau ir kitam — yra kitaip lk.iau kad į1 ,s.skirt1 ku’ 
negu mislinam. Jeigu tau Pr°tftJ? purine kada 
linki to ir to, tai žinot kad p.9.s vl?.n^ greta kitos stovi, 
neturėsi. 'Jeigu pats nonl 
ko, tai negausi, jeigu ko ne-! 
nori, ar žadi nedaryt — tai Į 
buna priešingai.

Ale kodėl visi linki gaut 
visiems neturintiems šon 
kaulių vyrams gražias?

Sėdi sau ir mislini: kur 
skaitai, kur kas rašo, kur 
kas dainuoja, vis kalba apie 
gražias, apie skaisčias ir tt. 
ir tt.

Tai svajotojų dalykas: jie

tai ketina atvykti su koncertu 
plačiai Amerikoje- žinomas Lie
tuvių dainininkas - basso Jo
nas 'Butėnas, dabartiniu laiku 
gyvenąs Clevelande. Tokia ži
nia pasklidus pas mus sukėlė 
žmonėse žingeidumą: kada, kur 
jis koncertą duos. Kaip greitai 
(bus nustatyta dieną, vieta' ir 
visi reikalingi prirengimai bus 
pranešta vietos visuomenei pla
čiau. K. D.

LAWRENCE, MASS.
Ginčai už lavoną. Čia gruo

džio 27 d. miesto ligoninėj mi
rė tūlas Strazdauskas; iš 
bučio parvežta jo lavoną j 
vienės namus. Krivienė 
jog laidotuvės bus ant 
kapinių, ir taip rengėsi, 
stojosi kitaip. Pribuvo iš 
cesterio mirusio švogeris ir sa
ko: žinome jog čia yra Lietu
viška Tautiška bažnyčia ir tu
rime laidoti sų tos bažnyčios 
ceremonijomis ant Lietuviškų 
kapinių. Tą jšgirdus Krivienė I 
pareiškė jog jai reikės užmokė
ti $100 už lavoną, kitaip ji ne
duosianti mirusio iš namų iš
vežti. Mirusio giminietis tada 
pasišaukė policiją ii; policijai 
pribuvus padarė-laidotuves kaip 
jis norėjo.

Antras dalykas, čia randasi 
koks nedaperėtas Strazdas, ir 
jis kabinėjasi prie žmonių: gir
di jam kas ten kokius laiškus 
rašinėja, pradėjo prie nekuriu 
žmonių net su advokatais prie
kabių jieškoti. Gaila kad tam 
žmogeliui trūksta proto.

Lawrencietis.

ligon- 
i\kh7 
manė 
Airiu

Bet 
i Wor-

kitas žmogus. Taip pat at
siguli kaip visada, taip pat 
atsikeli, ir viskas taip pat, 
ale kaip išeini j gatvę ar kur

amžinai laikysis?
Ir vėl bėda. Ir užtai, sa

kau, visi vyrai jieško visa
da gražios, o nė protingos, 
ba jeigu paima gražią ir be 
proto tai nors gražumu tu
ri kaip pasirodyt, jeigu su 

kad sulauktum Protu nępasigina. Ale jei- 
__ sako Pataikytum, žmogus, ant 

(negražios ir be proto, tai 
taip kėt- Jau amžinai pradingęs.

I Gerb. gamta negerai pa
darė kad duodama šonkau
liams gražumą ji ant vir-

son-

PROVIDENCE, R. I.
Sausio 1 d. čia buvo mas-mi- 

tingas su prakalbomis, kuriame 
buvo paruošta ir protesto rezo
liucijos prieš Lenkų barbariškus 
darbus Lietuvoje, ypač Vilniu
je. Kalbėjo Kun. Jakaitis iš 
VVorcesterio ir P. Mikolainis iš 
Brooklyno.

Taipgi buve renkama ir au-| 
kos Gynimo Kemitetui; viso su
rinkta $93.77; išlaidos už salę, 
rezoliucijas ir kalbėtojams pa
sidarė $48.75, gi likusieji $45.02 
tapo pasiųsta Lietuvos Finansų 

IMisijai New Yorke persiuntimui 
Lietuvon Gynimo Komitetui.

Aukavo: ĮJ. Karpavičius, J. 
Dvareckas — po $5; A. Avižo
nis, Kun. J. čeplikas, V. Smele- 
vičius, F. Ladyšius, E. čočis, 
A. Vaitkunas — po $2. Po $1: 
Pr. Urbonas, J: Dragūnas, A. 
Dzekevįčius, Iz. Budrevičius, M. j

CHICAGO, ILL.
SLA. nariai prieš rinkimus JL/Z,cncviuiuo, ....

visada atgyja, štai SLA. 208 Ikeievičiutč, J. Rusas, St. Zala- 
kuopa sausio 4 d. laikė susirin- bauskas, J. Taraška, J. Rukšte- 
kimą ir nominavo į Centro Vai-1 lis M Kudzmiskas. K. Krunau- 
dybos kandidatus sekančiai:

Prezidentu:
St. Gegužį
Dr. A. L. Graičuną.
Iždininku:
Adv. K. Gugį,
T. Paukštį.
Sekretorium:
J. Jurgeliutę,
Ponią Gugienę.
Daktaru-Kvotėju: Dr. S. Nai-

keli, Dr. A. Montvilą, Dr. Pr.
Matulaitį, Dr. St. Biežį, Dr. J.
Valuką, Dr. P. žilvitį.

Dr. A. L. Graičunas.

~ Alė užtai gali išrast skirtu- 
_|mą kada eina, kada kalba, 
■jkada, taip ir ką veikia";

kaip rėdosi, kaip užsilaiko 
ir kaip viską kitą daro.

Ir vėl sakau aš jums, gra- 
Ižu yra žiūrėt kaip graži o 

. I durnai apsieina, bet kada 
, negraži ir ta taip daro ir 
, pasirodo kad neturi proto 
tada kožnas kepurė paspau
dęs bėga šalin. /

. Ale dar vieną kerą daly
ką gerb. gamta pądarė: kož
nas šonkaulis, gražus ar 
ne, suranda sau vieną tokį 
kuriam šonkaulio trūksta, 
ir jis tada sako kad ji yra 
jam gražiausia už visas ki
tas, nors visi kiti Į ją nei pa
žiūrėt nenorėtų. Jeigu šito 
nebūtų tai daugelis šonkau
lių nudžiūtų niekados nera
dę vietos kur prisisegt, dau
gelis jieškotojų pavargtų ir 
vis nerastų tokios kokios vi
si jam per Naujus Metus 
linki, ir tada butų verksmas... 
ir dantų griežimas, jieško- 
jimas ir bėgiojimas, o nebū
tų kur rast ir kur sau šon
kauli gaut.

Gerb. Spragilas jums pa
sako visą teisybę, ar kas no
rit ant jo pykt, ar kas už 
tai ji išbučiuotumėt iš di
delio džiaugsmo. Ne visi 

Įmyli teisybę jeigu ji ne ant 
gerumo jiems virsta, ir ne 
visi pyksta už melavimą jei
gu tuomi ji pagiriama.
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(Daugiau Korespondencijų telpa 
ant pusi. 6-to)

"DIRVA" ATPIGINTA 
(žiūrėk pusi. 6)

lis, M. Kudzmiskas, K. Krupau- 
skienė, J. Akulevičius, A. Mar- 
tušis, M. Pečiulis, D. Bernatavi
čius, J. Ęolis, M. Kavaliauskas, 
S. Savickas, A. Rakauskas, B. 
Juškevičius, J. Jasiulevičius, B. 
Stražnickas, J. Genevičiųs, V. 
Bankauskas, J. Taraška, J. Sa
bas-, J. Ablačinskas, J. Mackevi
čius, J. Rakutis, A. Kacevičiuš, 
V. Dzekevičius, M. Jezukevičius, 
V. Dzekevičius, R. Janušauskas, 
M. Kucevičiųs, K. Kuprevičius,
K. švedas, S. Speteliunas, V. 
Mičiunas, J. Petrauskas, D. Na- 
meika, J. Jazukevičius, V. Kau
kelis, J. Aldonis, I. Jurgevičius,
L. Neviara, V. Ručinskas, O; 
Vilčinskienė, J. Kudzma, Z. Tu- 

I ronis.
L. Pilietis.

RED. ATSAKYMAI
Lietuvos Atstovybei (Washin

gtone) . — Skelbimą reikale grą
žinimo Lietuvos turtų iš Rusi
jos sulyg taikos sutarties per
dirbome savaip: išleidom sutari
mų punktus dėl tos priežasties 
kad laikraščiams reikia abelnai 
žinių, o ne įstatymų žinoti, ypač 
taip toli nuo Lietuvos -gyvenan
tiems. žinios pasidaro neįskai
tomos ir nesuprantamos papras
tam skaitytojui kada jose sude
dama kabėse visokie įstatymų 
straipsniai, skyriai, paragrafai 
ir eiliniai numeriai. Geistina 
butų gauti tik patį žinios bran
duolį, o ne įstatymų eilę.

Prie to, tas užima labai daug 
laikraštyje brangios vietos.

CIO 
go” 
do 
nek 
rių, 
kėji 
ci ja 
Iist£ 
kari 
gas’ 

D 
tink 
jate 
dari; 
kad 
likišl 
ir n< 
sų š 
jų ' 
kuon 
orgai 
ar in 
kiek? 
Česnį 
yra,

Ka 
svada 
te ta 
kad : 
ko s’ 
gama 
daro . 
Ir km 
išsizic 
tai vi 
600 ti 
do pi 
mat 1 
Pramc 
tuksta 
tos ko 
sivieni 
rių be 
gičių 
Juk n 
vyskuj 
katalik 
Januša



DIRVA 3

Nuo Redakcijos
AIRIJA PALIEKAMA PRIE ANGLIJOS [ Taryba žada imtis nekuriu 

naujų veiksnių ir sudaryti in- 
• e u ternacionali komitetą iš dvyli-
J J kos žmonių intelektuale! koope-

Kaip žinios skelbia, Tautų racijai tvarkymui ir vystymui 
Sąjungos “sostinėje” Genevoj moksliškų tyrinėjimų ir intelek- 
(šveicarijoj) sausio 10 d. pra-|tuaiiarn darbui visose šalyse, 
sidėjo šešioliktas Tautų Sąjun- Neoficialiai sumanyta kad Prof, 
gos Tarybos posėdis, pirminin-1 Albert Enstein, garsus Vokieti- 
kaujant Hymansui, kuris daug 
sykių bandė prijungti Lietuvą 
Lenkijai. Posėdyje dalyvauja

AIRIJOS respublikos vai- 
ro valdytojai, kaip pas

tarųjų dienų nuotikiai rodo, 
priėjo prie skilimo ir vieni 
jų pasielgė priešingai negu 
jų ilgų metų kovojimo tiks
las buvo.. Airija atsidūrė 
blogoje padėtyje: šiaurinė 
dalis, labiau ištautėjusių Ai
rių gyvenama, pasidavė po I 

.. ............. ' ’ aštuonių tautų atstovai: Angli
jos, Francuzijos, Italijos, Japo
nijos, Chinijos, Brazilijos, 
panijos ir Belgijos.

Tarybos programas apima 
durnoje dalykus rišančius! 
Danzigu, Aland (salomis, Saarejpo jo eis Ghinijos ir tt. 
sritimi, Vilnium, Albanija 
Augš. Silezija; prie to bus 
kalbama mandatai nekuriu 
ritorijų Afrikoje ir Pacifiko 
lų, krikščionių apsauga Cilici- 
joj ir Rusijos epidemija.

visiška Anglijos globa. Ta 
dalis atsiskyrė nuo pietinių 
kovotojų, nors Sinn Feinie- 
čiai vistiek tęn veikė savo 
darbą. Bet tas buvo dide
liu apsunkinimu.

Viena pietinė dalis laiky
damasi savo, vadovaujama 
narsaus kovotojo ir prezi
dento nepripažintos respu
blikos, Eamono De Valera, 
spyrėsi už galutiną atsisky
rimą nuo Britiškos imperi
jos. Atsiskyrimo iškovojus 
butų ir šiaurinė Airija prie 
pietinės prisidėjus.

Vienok vaduose kilo skir
tumai. Tas įvyko taip stai
gu ir netikėtai. Vienas iš 
didžiausių ir pirmutinių va
dų, nuvykęs Londonan, pa
sirašė su Anglija išlygas ku
riomis Airijai suteikiama 
Laisvos Valdžios teisės po 
Anglijos imperiale karūna.

Visi Airijos žmonės buvo 
atsidavę respublikos vadų 
apsprendimui, bet visi tu- 1 
rėjo viltis visiškos nepri- ) 
klausomybės.

Is-

jos žydas mokslininkas, Gilbert 
[Murray, Amerikietis mokslinin
kas, ir kiti jiems panašus gar
sus vyrai butų užkviesti.

Nuo šio sykio taryba rinksis 
sau prezidentą alfabetiška tvar
ka imant prie lygos prigulinčių

di- šalių atstovus. Hymansą iš Bel- 
su gijos pavaduos Brazilijos narys,

lr 
ap- 
te- 
sa-

CORSICA — PRAN
CŪZŲ ŽEMČIŪGAS

Z^ORSICA (ištark Korsika) 
yra viena iš Viduržeminių 

priežasčių Francuzijai reikalau
ti saut didelio laivyno apgy
nimui savo savasčių trijose jū
rėse. Sekantis buletinas kas- 
link Corsicos, iš Washington, 
D. C., raštinės iš National Geo-' 
graphic Society, paremtas ant 
užrašų Cliftono R. Adams, ne
senai sugryžusio iš tos salos 
Francuzijos Departmento:
■ “Mažai žmonių žino apie Cor- 
sicą kiek daugiau negu apie ma
žą salą, gimtavietę Imperato- 

beveik 
šian- 

mažai 
malo-

Musų šalies likimo klau
simas eina labai paraleliškai 
su Airijos, nors abi tos ša- 
lįs randasi kitokiose aplin
kybėse.

Nors, Lietuva dabar yra 
visai su niekuo nesurišta, ei
na vienų ant kitų užmetimai 
kad mus norima sujungti su 
Lenkija. Visa šalis apsi
sprendus būti nepriklauso
ma niekam nei politiškai nei 
kitaip, ir nenori turėti jokių jvent°J 
sąjungų, sąryšių ar unijų. itla 
Tikriems kovotojams reikia) 
stovėti ant sargybos ir žiū
rėti kad ir Lietuvos klau-i 
sime kas nepasirašytų ko-1 Genoiečių ir^isos at- 
kių pražūtingų sutarčių. ' ......... *

riaus Napoleono ir ųamą 
laukinės rasės. Vienok 
dien, delei to kad ji taip 
žinoma, ji yra viena iš 
niausiu žemės kampelių.

“Jos istorija yra stebėtina. 
[Taip daug rasių kariavo už ją 
tamsesniuose amžiuose jog da
bartinėse dienose Corsicos gy- 

jas yra mišinis, perstatan- 
: tis daugybės rąsių . pėdsakus 
nuo žemių medžiotojų iš Tyro 

(ir Foinikijos, Gotų, Vandalų, 
Maurų ir Sarakenų kaip lygiai

Sunku tikėtis ko nors gero 
Vilniaus klausime ir iš šio po
sėdžio, 'vienok. dalykas bus pa- 
vėrsta gerojon pusėn, kaip ir
po keleto paskutiniųjų posėdžių 

I pasisekė pakreipti.

vien tik katalikiškus vei- 
ir katalikiškas organiza- 

Kodel gi mes su socia- 
ir laisvadariais smarkiai 

Reiškia “Vana-

0-(RUOŠKIMĖS PRIE DI
DELĖS TAUTINES 

ŠVENTES

VASARIO 16 dieną sueina 
lygiai keturi metai kaip 

Lietuva pasiskelbė vėl nepri
klausoma valstybe esanti.

Toji vasario 16 diena, kai
po didžiausia Lietuvių Tau
tos šventė, visoje Lietuvoje 
apvaikščiojama kuoiškilmin- 
giausia. Amerikos Lietuvių 
konferencija gruodžio 1 d. 
yra nutarusi ir čionai Ame
rikoje visose Lietuvių koloni
jose ją kuoiškilmingiausia ap
vaikščioti kad ir savo dvasią 
sustiprinus ir kad parodžius 
kitataučiams kiek Lietuviai 
brangina savo nepriklausomy
bę.

Paduodama čionai bendrais 
ruožais šventės apvaikščioji- 
mo programą kurį turėtų ap
svarstyti ir gyveniman pri
taikinti susitverusieji koloni
jose tam tikri Vasario 16 
šventės rengti komitetai.

Prisirengimas
Visi Lietuviai privalo pa

sistengti tą dieną pasiliuosuo- 
ti nuo darbo, o tie kurie patįs 
turi savas įstaigas tai atlei
sti tai dienai darbininkus, o 
pąčiaš įstaigas uždaryti.

Savo namus, dirbtuves, 
krautuves ar šiaip įstaigas 
reikia išpuošti Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis, Vaka
re gi intaisyti iliuminaciją. 
Pageidaujama taip pat išpuo
šti ir iliuminuoti miesto gat
ves.

KANDIDAS
VOLTAIRE Vertė Karolis Vairas

B

d.

galejo sudegint. Gydytojas nupirko ma-(Tąsa iš pereito num.)
ar

Martynas.
kapitone”, tarė Kandidas, “kiek 

nori išpirkimo pinigu už poną de Tunder 
ten Tronk, viena vyriausiųjų imperijos ba
ronu, ir už poną Panglosa, garsiausi Vo
kietijos metapizika?”

“Krikščioniu šunes”, atsake Levantino 
kapitonas, “jei tiedu Krikščioniu šuniu ver
gu yra baronai ir metapizikai, ir kaip ma
nau jiedu nėra labai dideli didikai savo 
krašte, tai duosi man už juodu tiktai pen
kiasdešimts tūkstančiu sekvinu.”

“Gausi, kapitone. 'Vežk mane tuojaus 
atgal i Konstantinopoli, ten gausi visus pi
nigus.
panele Kunegunda!”

Po pirmųjų Kandido žodžiu, Levanti
no kapitonas liepe irklininkams dvigubai 
pasiskubinti, ir valtis leke kaip paukšte.

Kandidas bent po šimtą kartu išbučia
vo Barona ir Panglosa.

“Ir kaip gi tai atsitiko, mano brangus 
Barone, kad aš tavęs neužmušiau? Ir tu, 
brangus Rangiose, kaip gi galėjai atgyti 
po to, kaip buvai pakartas? Ir kokiu bu- 
du judu atsidureta ant Turku valties?”

“Ar teisybe, kad mano mylimoji sesy- 
yra šitame krašte?” klausė Baronas.

“Taip”, atsake Kakambas.
“Taigi aš dar karta sveikinu tave, mie

lasai Kandide”, sušuko Panglosas.
Kandidas supažindino juodu su Mar

tynu ir Kakambu. Visi pasibučiavo ir vi
si kartu kalbėjosi. Valtis lekte leke. Jau 
jie buvo uoste. Kandidas tuojaus liepe pa
šaukti Žydą, kuriam už penkiasdešimts 
tūkstančiu sekvinu pardavė deimantą, ver
ta bent šimto tūkstančiu sekvinu, nors Žy
das pačiam Abraomui prisiekė negalįs dau
giau mokėti. Tuojaus jis užmokėjo už Ba
rona ir Panglosa. Pastarasis čia pat puo
lė po kojų savo išganytojui ir ašaromis jas 
aplaistė. Bronas gi padekavojo tik galvos 
linkterėjimu ir prižadėjo sugražinti vįsus_ 
pinigus, pirmai progai pasitaikius.

“Bet ar tai galimas daiktas, kad mano 
sesele yra Turkijoje?” jis klausė.

“Nieko nėra tikresnio”, atsake Kakam
bas, “ji čia mazgoja indus, vergauja Tran- 
sylvanijoš kunigaikščiui”. i

Kandidas pašaukė dar du Žydu ir par- \ 
davė jiem daugiau deimantu, ir po to visi 
jau, kita valti pasisamdė, nuplaukė išpirk
ti Kunegunda iš vergijos.

“Na, 
naklause

“Ak,

tai tas didysis pilosopas?” ™ lav0?a> nusinešė mane namo ir eme

Bet ne, — geriau vežk mane pas

pjaustyti. Jis pradėjo rėžti su peiliu nuo 
pagurklio iki pilvagalio. Bet niekas nega
lėjo būti taip netikusiai pakartas, kaip kad 
aš buvau, šventosios Inkvizicijos budelis 
buvo sub-diakonas ir mokėjo deginti žmo
nes stebėtinai gerai, bet iš jo ne koks te
buvo korikas. Virve buvo peršlapusi, ne- 
užsinere ant kaklo kaip reikia, prie to ir 
sunerta buvo nevykusiai; trumpai sakant, 
aš vis <jar kvėpavau, ir gydytojo peilio ire- 
žimas taip mane įgąsdino, kad ėmiau rėk
ti nesavu balsu, ir gydytojas aukštelnikas 
pervirto, — manydamas pati velnią be
pjaunąs, pašoko ir leidosi bėgti kiek svei
kas, bei iš baimes suklupo ir nusirito laip
tais žemyn. Jo moteris, išgirdusi trukšma, 
ibego iš kito kambario. Ji pamate mane 
ant stalo su perpjautu pilvu. Ji dar labiau 
už savo vyra išsigando, dar greičiau išbė
go ir užvirto ant jo. Jiedviem kiek atsi
peikėjus, girdėjau moterį tariant vyrui:

“ ‘Ak tu, kaip tu galėjai imti piausty- 
mui atskaluna? Ar nežinai, kad tie žmo- 

i nes visados turi savyje velnią? Bėgsiu, 
. pašauksiu kunigėli, lai paskaito jam ek- 
zortus!’ ”

“Išgirdės tuos žodžius, sudrėbėjau, bet, 
surinkęs kiek jėgos, sušukau:

“ ‘Pasigailėkite manes!’ ”
“Pagaliaus tas Portugalas dėlių staty

tojas pradryso. Užsiuvo mano žaizdas; gi 
jo moteris mane slauge. I dvi savaiti jau 
galėjau ir pavaikščioti. Gydytojas gavo 
man ir vieta už liokajų pas Maltos ricie- 
riu, kurs keliavo i Venecija; bet, susekęs 
mano poną neturint pinigu apmokėjimui 
mąn algos, pastojau tarnauti pas viena Ve
necijos pirklį ir su juo nukeliavau i Kon
stantinopoli. Viena diena užėjo man min
tis nueiti i moska — Turku bažnyčia, — 
kur pamačiau sena Imana ir jauna dailia 
maldininke, kalbėjusia savo poterius. Jos 
krutinę buvo nuoga ir tarp kruvu buvo 
gražus bukietas, iš tulpiu, rožių, anemonu, 
ranunkulu, yačintu ir aurikulu. Ji pkme- 
te bukietą; aš pakėliau ji ir padaviau jai, 
kuožemiausiai nusilenkdamas. Ir aš taip 
ilgai su tuo užtrukau, kad Imanas eme pyk
ti ir, pamatęs mane esant Krikščioniu, pa
sišaukė pagalbos. Tarnai nubogino mane 
pas Kadiza, kurs liepe įkirsti man per kul
nis šimtą lazdų ir pasiuntė už irklininka 
prie laivo. Mane prikalė ant to paties lai
vo ir ant to paties suolo, kur ir Baronas 
buvo prikaltas. Ant to laivo buvo keturi 
jauni vyrai iš Marseilles, penki kunigai iš 
Neapolio ir du vienuoliu iš Koprų; jie . 
mums sake, kad tokie ivykiai kasdien pa
sikartoja. Baronas tvirtino ji didesne ir 
nelaimingesne neteisybe patikus ne kaip 
mane, bet aš prirodinejau, kad pakėlimas 
bukieto ir padėjimas jo ant moters kruti
nės yra nekaltesnis žygis ne kaip būti nuo
gam su Ičoglanu. Mudu vienval vedeva 
ginčus, ir buvova gavusiu dvidešimti laz
dų ir šikšniniu botagu, kuomet visapasau- 
liniu įvykiu mišinys atbogino jus ant musu 
laivo, ir jus buvote tiek geri, kad išpirko- 
te mus iš vergijos.”

“Na, mano gerasai Rangiose”, tarė 
Kandidas, “tu buvai pakartas, buvai piaus- 
tomas, plakamas ir prikaltas prie irklo, 
taigi pasakyk, ar visados manydavai, kad 
visa tai atsitinka goresniajam tikslui?”

“Taip, ir dabar esu tos pačios nuomo
nes”, atsake “Panglosas, “nes aš esu pilo
sopas ir negaliu išsižadėti savo nuomones, 
kaip kad ir Leibnicas negalėjo klysti; ir 
prie to, pirmaprade armonija yra gra- 
žiausis pasaulyje dalykas, taip pat visu- 
gražiausis dalykas yra to pasaulio plenum 
ir materia subtilis.

(Bus daugiau)

lumbo. Bastia yra svarbus uo
stas šiaurrytiniame krašte ne
toli Corso Rago ir priešais Ita
liją. Ajaccio, sostinė, yra ža- 
vėtiniausis miestas iš visos sa
los ir guli puikios Ajaccio Už
lajos pakraštyje pietvakariuose.

“Keletas tėra miestelių ar 
miestų kuriuos butų galima ly
gint prie šių dviejų, yra dar 
Calvi,' Sartene ir Bonifacio ir 
ir keletas mažų kalnuose mies
telių prie trumpų gelžkelių li
nijų jungiančių juos su svar
biaisiais uostais. ‘Routes natio
nales’ yra puikus vieškeliai ir 
pasiekia kad ir toliausius kal
nuose kaimus. Automobilistai 
savo mašinas atsigabena tenai 
nuo kontinento mažais garlai
viais kurie plauko iki tos salos 
nuo Francuzijos ir Italijos. Ko
teliai nėra taip patogus kaip 
ant didžemio, vienok kas metai 
po karės pabaigos kaleivių dau
giau tenai pribuna ir hoteliai 
gerinama.

“Kalnai yra tos salos stebė- 
tinumas. Ji liko praminta Švei
carija Viduyžerpinėse jūrėse deg
lei jos ilgų gilių smailų čiuku
rų, sniegais padengtų visą metą 
aplinkui. Klimatas taip pritąi- 
komas jog keliauninkas gali ap
sistoti kur jam geriausia pa
tinka. Nuo jūrių linijos iki 
apie 1800 pėdų tenai yra klima
tas kaip Italijoj ir Ispanijoj su 
augalais tokiais kaip citro vai
siai, smulkus javai ir daržovės. 
Tarpe 1800 pėdų ir 5000 pėdų 
klimatas yra vėsesnis panašiai 
kaip esti žemutiniuose Pyrėnų 
ar Provence kalnuose, čia au-. 
ga alyvų ir migdolų medžiai ir 
korkiniai aržuolai iš kurių žie
vės daroma korkiniai produk- Į 
tai. Augščiau už 5000 pėdų 
yra klimatas kaip Alpų ar Skan
dinavijoj. čia randasi gausios 
valstybinės girios augštų 
ar kaštanų ir gražių beržų 
tokių medžių.

“Delei stokos darbo ir
talo iš tenai mažai , kas išgabe
nama ir tie išvežami dalykai 
yra tik vilna, koriką, vynas, aly
vų aliejus/, medinė anglis, arš- 
kėtmedžio pypkės ir dideli rąs
tai tinkami budirikams iš tų 
miškų. Avių ir ožkų randasi 
dideliais būriais kalnuose ir 
taupus kaimiečiai turi apvalka
lą ir maisto iš jų. Smarkiai 
tekančiuose kalnų upeliuose ran
dasi įvairios žuvies, gi tankiuo
se miškuose yra šernų ir lau
kinių ožkų augštesnėse srityse.

“Bėgyje keleto sekančių me
tų keliauninkai kuriems pato
gumai nėra taip labai svarbu 
bus dideliais skaičiais patrau
kiami ant šios stebėtinos salos. 
Geriausias atsilankymui laikas 
yra bėgyje gegužio ir birželio 
mėnesių kuomet storai apžėlę 
žemi krūmai vadinami /maquis’ 
sužydėję ir visa sala išrodo tik 
masė daguybė's spalvuotų gėlių. 
Jų kvapsnis suuodžiama dau
gel mylių atstu nuo krašto jū
rėse.

“Corsica, turinti plotą kaip 
Su v. Valstijų Maine valstija, 
yra trečia didžiausia Vidurže-

Šventės Apvaikščiojimas
Visose Lietuvių bažnyčiose 

iškilmingos pamaldos ir pri
taikinta tai dienai pamokslas.

Visų draugijų su vėliavo
mis ir ženklais, orkestrais, 
papuoštais automobiliais ir tt. 
manifestacijos po gatves.

Vakare: Koncertai, pritai
kintos šventei paskaitos bei 
prakalbos, iškilmingos vaka
rienės ir tt. Jaunimui vaka
rėliai su šokiais.

paminėji- 
valstybės

auksiniai

te

jėjunų iš vėlesnių šimtmečių.
“Meilė laisvės yra dar vis 

(tvirta ir nekuriuose mažesniuo
se kalnų kaimuose senesnieji 
žmonės kalbą jog jie niekados 
nepaliovę kariauti už nepriklau
somybę iki po rugpjūčio 15 d., 
1769 m. kuomet ta sala buvo 
formaliai paskelbta Francuzijos 

(savastimi. Keistu likimo užsi- 
geidimū tą dieną gimė Napoleo
nas Bonaparte puikiame maža
me Ajaccio uoste, apaugusiame 
oranžių ir migdolų krūmais, iš
margintame mimosa medžiais ir 
puikiomis palmomis.

“Vėlesniais jų kovos metais 
Pasquale Paoli apsireiškė vado
vu Corsiciečių prieš prispaudė
jus iš Genoos ir nors jis po to 
buvo priverstas pasiduoti Fran
cuzijos valdžiai jis yra laiko
ma tikru Corsicos karžygiu ir 
jo paveikslai galima matyti dau
gelyje namų kalnėnų gyvento
jų po šiai dienai. Jo kapas yra 
gražiausias paminklas Corsicoj. 
Pasakos dar ir dabar eina apie 
jo .paprastumą ir nemėgimą jo
kių išdidumų. Po to kaip jis 
likosi pakeltas į generolus, kaip 
viena tų pasakų kalba, jo brolis 
manė jog jo augštam laipsniui 
jau tiktų turėti savo namuose 
stiklinius langus. Pasquale iš
daužė visus langų stiklus saky
damas, ‘Aš nemanau' gyventi 
kaip kunigaikštis savo tėvo na
muose, bet kaip tikras Corsicoj 
;gimęš.”

“Delei susiorganizavimo tenai 
Į‘Vendetta” draugijos tuose ne
ramiuose laikuose apsauginiams 
tikslams dabartinių laikų pasau

lis tiki jog Corsicos žmonės yra 
I kerštingi ir nekenčia kitų, ir 
(jog banditų ir vagių pilna kal
nų pakriaušėse, šiandien Cor- 

jsicos žmonės yra ramus, tankiai 
biędni, visada malonus ir tei
singi bei svetingi keleiviams; 
Delei jų prigimtos puikybės ten įminiu jūrių sala, paeiliui sekan- 

1 nesiranda jokių 'ubagų. ti po Sicilijos ir Sardinijos. Nei
“Kad neatsilikus nuo kitų di- viena iš jos aštuonių upių ne- 

delių miestų, Calvi, ant šiauri- gali plaukioti laivai. Jos kal- 
nio krašto ,Corsicos, tikrina esąs i nai išraižyti ožkų ir avių ta-

Rinkliavos
Taja proga pasinaudojus, 

pardavinėti paskolos bonus.
Tautos šventės 

m ui rinkti aukas 
reikalams.

Raginama aukoti
ir sidabriniai daiktai Aukso- 
Sidabro Fondan Lietuvos sa
vajai valiutai paremti, šios 
aukos, pridedant pavardę it 
antrašą aukavusių, siunčia
ma (Lietuvos Atstovybei šiuo 
adresu: Representative 
Lithuania, 1925 F St., N. 
Washington, D. C.

Spauda
Pageidaujama kad

butų kuoplačiausia aprašyta 
visuose laikraščiuose, ypatin
gai išeinančiuose Anglų kal
boje.

of 
W.,

šventė

Viskas Nekatalikiška 
kas Nepasiduoda 
Purvinai Politikai

“Variagas” Nr. 17 rašo:
“Garso”, “Darbininko”, “Vy

čio” ir išdalies ’ “D.” (tai “Drau
go" -— Dirva) “galvočiai” išra
do štai ką: Delko. “Vanagas” 
nekapoja socialistų ir laisvada- 
rių, o 
kėjus 
cijas ? 
lietais
kariaujame ? 
gas” yra bedievis.

Dovanokit, gerbiami negerb
tinieji, čia jau peraiškiai meluo
jate: juk socialistams ir laisva- 
dariams “Vanagas” kerta tiek 
kad net jų kudlos laksto. Kata
likiškų veikėjų jeigu “Vanagas” 
ir norėtų negali kapoti: nes jū
sų štabuose katalikiškų veikė
jų visai nėra. Kas prirodys 
kuomet ir kokiai katalikiškai 
organizacijai “Vanagas” įkirto 
ar inbrėžė tas gaus pinigų tiek 
kiek/T. Fondas už “kapitono” ir 
Česnulio kelnes užmokėjo, tai 
yra, apie 12 tūkstančių dolarių.

Kad jus su socialistais ir lai
svadariais “smarkiai” kariauja
te tai tiesa. Juk jus sužinoję 
kad išalkęs bolševikutis nusu
ko svetimai vištai galvą visa 
gamarine rėkiate: žiūrėkit ką 
daro socialistai!* (Vištas vagia! 
Ir kuomet jūsų žiopli pasekėjai 
išsižioję žiurėjo kaip socialis
tai vištas Vagia, jus tuo tarpu 
600 tūkstančių dol. Tautos Fon
do pinigų.... nu nebsakysiu: 
mat T. Fondas “katalikiškas”!, 
Pramonės Bendrovės virš 200 
tūkstančių dol. į Akrono Biru-! 
tos konstrukciją “indėjote”, Su
sivienijimo 40 tūkstančių dola-Į 
rių bendrovei ant “gerų” mor- 
gičių “paskolinote” ir tt....... i
Juk nebereikalo ir Cleveland© 
vyskupui rašote kad jus esat 
katalikiški apologetai, o fader- . .
Janušas, mr. bishop, is no gud.’gimtaviete garsaus atradėjo Ko-'kais.*

pušų 
ir ki-

kapi-

Fotografijos
Visas šventės iškilmes rei

kia nufotografuoti ir tas fo
tografijas prisiųsti Lietuvos 
Informacijų Biurui, adresuo
jant: 1925 F Street, N. «W., 
Washington, D. C. Paveiks
lai bus išleista Albume paro
dant kaip Amerikos Lietuviai 
apvaikščiojo Lietuvos nepri
klausomybes vasario 16 die
nos šventę.

Lenino “Metamorfoza”
Silpnas yra tas žmogus kuris 

neturi galės permainyt savo 
minčių, — sako priežodis. Tą 
geriausia žino Rusijos Leninas. 
Galingas yra tas kuris gali pri
versti šimtus milijonų kitų per
mainyt savo mintiš kuomet jis 
pats perkeičia savo. Leninas tą 
gali. Jis tą jau padarė.

Leninas sakė jog pinigai ne
są reikalingi, teisingas darbi
ninkas ir jo tvirti raumenis yra 
viskas; kapitalistai buvo bever
čiai. Dabar visos dirbtuvės 
Rusijoje uždarytos, ir Rusijos 
pinigai nieko negali pirkti.

Leninas atgrąžins kapitalis
tus, bandys atgaivint Rusijos 
pinigus ir atidaryt dirbtuves, 
ir visa Rusija dabar su juo.

Voltaire 
butų buvę 
jį išrasti, 
kad jeigu
keiktos kapitalistų klasės" bu
tų reikėję ją išrasti.

Jis dabar bando išrasti 
sutverti ją Rusijai.

sakė kad jeigu ne- 
Dievo butų reikėję 
Leninas išrado tą 

nebūtų buvę “pra-

arba

XXVIII
Kas Atsitiko su Kandiju, Kunegunda, 

Panglosu, Martynu, etc.
“y^TLEISKITE man, dar karta meldžiu”, 

tarė Kandidas i Barona, “atleisk, te
veli, už tai,- kad aš perduriau tavo pilvą.” 

“Nebeminek apie tai”, atsake Baro
nas. “Bereikalingai mat buvo įsikarščiuo
ta tuokart, bet jei nori žinoti, kokiu likimo 
keliu patekau už vergą ant laivo, tai pa
siklausyk, papasakosiu. Po to, kaip kole
gijos gydytojas užgyde mano žaizda, ma
ne užpuolė ir sueitie Spanu kareiviai ir už
dare .mane Buenos Ayres kalėjime, kaip 
tik tuo laiku, kada mano sesuo buvo tenai. 
Prašiau, kad man leistu gryžti Romon, pas 
mano Zokono Generolą. Paskyrė mane prie 
Francu Ambasadoriaus Konstantinopoly už 
kapeliona. Neišbuvau toje vietoje ir sa
vaites, kaip viena vakara sutikau jauna 
Ičoglana, labai dailu vaikina. Vakaras bu
vo šiltas. Tasai jaunas vyras norėjo mau
dytis, ir aš pasinaudojau proga. Aš, ma
tai, nežinojau, kad tai yra mirtinas nusi
kaltimas Krikščioniui būti nuogu su Mu
sulmonu. Kadizas liepe įkirsti man šimtą 
lazdų per kulnis ir pasmerkė mane ūž 
lininka ant laivo. Aš nemanau, kad 
buvęs labiau neteisingas pasielgimas, 
aš norėčiau žinoti, kokiu budu pateko 
no sesuo už verge pas Transylvanijos
nigaikšti, kurs prisiglaudė pas Turkus;

“Bet tu, mano mielas Rangiose”, tarė 
Kandidas, “kaip gi tai yra, kad tave gyva 
matau?”

“Teisybe”, atsake Panglosas, “matei 
mane pakarta. Bučiau buvęs ir sudegin
tas, bet ar nepameni, kad tuokart labai li
jo, kada jie rengėsi mane iškepti; audra 
buvo taip padukusi kad jie negalėjo įkurti 
ugnies, tad gi jie mane ir pakorė, nes ne-

irk- 
yra 
Bet 
ma- 
ku-

Lietuviškai-Angliškas Angliškai-Lietu viskas

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

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei, vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... S11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne



SVEIKATOS SKYR 11 ar Prieš-mikrobinių seru yra būtinai DR T T VITKUI K1 l™ka«T- nekurj?*J^ Tokie ligų 
DK. J. 1. V11KUS ipnesai kaip rauplių ciepai ir prieš-difteri-

nės seros jau yra mažiems kūdikiams nebe 
naujiena. Prieš tuos čiepus ir seras tik 

, musų "bevaistiniai daktarai” veda kovą, o 
j šiaip jau žmonės turi daugiau senso. Apie

“KARŠTIS”
T IAUDIES kalboje “karštis” reiškia įvai-, HH____

rios ligos kurių svarbiausias simpto-1 įvaHiQS toksinus, anti-toksinus, akstinto- 
mas yra temperatūros pakilimas-padidėji- pus lr va^tus pakalbėsim plačiau kitą sykį, 
mas. Gi medikui karštis reiškia tik atski
ras ženklas kokios nors limpamos ar už
krečiamos ligos. Prie to, su karščiu sykiu i 
eina išmatų susilaikymas. Vienas gydyto
jas labai teisingai pasakė ir apsklembė kar
štį kuomet jis sakė jog karštis reiškia ‘dau-j 
giau ugnies ir didesnė krūva pelenų’. Tik-1 
renybėj gi karštis yra padidėjimas kūno ši- 
lumos-temperaturos. Karštį beveik visuo
met pagimdo ligos perai-bakterijos. Prie 
išėmimų galima priskaityti drugio ligą, 
kurią pagimdo tam tikras gyvūnas J— plas- 
modium mallaria. Taipgi nekurias kitas 
ligas kurių priežasčių šiandieną dar neži
noma. Be to, kūno karštį gali pagimdyti 
įvairus užsinuodinimai ir bile išlaukinis 
didelis karštis — ugnis, vasaros kaitra ir
t. p. Vienok daugumoje atvejų karštis pa- gtesnis negu normalė kūno temperatūra, ir 
eina nuo užsikrėtimo ligos perais, kurie turi mažus įvairumus. Tas įkarštis buna 
pagamina toksinus-nuodus, ir tokiu budu neatlaidus per ištisą ligą. Panašų karštį 
užnuodina visa kraujo sistema. turima plaučių uždegime, tifo ligoje, raup-

TZ ».. . . , . , . , lėse ir daugumoje kitu užkrečiamųjų arKarštis visuomet parodo kokiame sto-ĮjimparnųJų
vyje randasi ligonis ir kaip aštri yra pati Į Atleidžiantis karštis nėra pastovus ir 
liga. Taip, pradžioje ligos karštis pasidi-1 niekuomet nenupuola iki normalės kūno 
dina ir nuolatos didėja.. Pasiekia augščiau-temperatūros.
sį laipsnį ligos pilname išsivystyme, ir pra- D 
deda mažėti kuomet ligonis pradeda eiti s 
geryn — pasveikti. Kartais- karštis bai
giasi krizių — staiga arba ligonis miršta 
augščiausiąme ligos laipsnyje. Iš to mato-^ormalės kūno temperatūros. Šią karš- 
me jog nuo pasidauginimo kūne bakterijų čio rūšį visuomet gaunama drugio ligoje, 
pasidaugina ir toksinai. Nuo dauginimo-j Karštis gali užeiti tik sykį Į vieną, į dvi, 
si toksinų didėja karštis.
met reikia atminti jog kūno karštis yra 
didžiausias priešas ligos perų. Kūnas sten
giasi prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir 
veda sparčią kovą su visokiais nuodais ir 
ligos perais. Tas pagimdo spartų maisto 
degimą ir karštį. Be to, sparčiai yra ga-Į pradeda klejoti ir įgauna, kvaitulį, 
minama prieš-nuodinės substancijos-anti- 
toksinai ir baltieji kraujo kūneliai, kurie 
be pasigailėjimo naikina bakterijas. Kar
štis žymiai sustiprina musų kūną ir šutei- stus ir kuogreičiausia sumažinti karštį, 
kia daugiau pajiegų kovoti su ligos perais. Jeigu kvaitulis pereina į žymų ligonio 
Juo žmogus jaunesnis ir stipresnis tuo kar-1 nusilpnėjimą, reikia pavartoti akstinančius 
štiš įtuną' didesnis, ir toks ligonis visuomet! Yais^s-„:;
turi daugiau progų pasveikti. Gi silpni ir 
seniai mažai turi spėkų kovoti su ligomis 
ir jų gamintojais. Tvirti ligos toskinai ne- 
sugebia sukelti gune reikalingos reakcijos-i 
pasipriešinimo. Karštis tankiausia būna' 
mažas, vienok mirtis neišvengiama. Te
čiau, perjautrus organizmas, retkarčiais 
bandydamas save apginti, gali irgi sunai-l 
kinti gyvybę- Čia jau yra reikalinga at- įjlabafgera paimti šalta vaną.

Normaliame kūne gaminimas ir eikvo
jimas šilumos yra visuomet lygus. Ligo
se gi priešingai. Gaminimas šilumos pasi
didina, o eikvojimas proporcionaliai pasi
mažina. Tas pagimdo karšti. Tą nenor
mali stovi pagimdo toksinų veikmė ant ku
lno celių ir karščio reguliavimo centrų. 
Karštis visuomet paeina nuo degimo. Te- 
čiau ligose degimas apsireiškia pačiose kū
no celėse, o ne maiste. Sergant, mažai kas 
valgoma. Be to, tie patįs toksinai-nuodai 
veikia ant dirksnių, širdies ir Įvairių kitų 
kūno dalių. Taigi su karščiu beveik visuo
met yra surišta galvos skaudėjimas, tan
kus širdies plakimas ir alsavimas, svaigu
lis ir daug kitokių nenormališkumų.

Karštis gali būti trijų rūšių: 1—nuo- 
[latinis; 2—atleidžiantis; 3—periodiškas ar 

3 atsikartojantis.
Nuolatinis karštis visuomet buna aug-

. Tečiau, kasdieninis įvairia- 
Įvimas yra stebėtinai didelis. ŠĮ karštį vi
suomet sutinkame džiovos ligoje.

Periodiškas ar atsikartojantis karštis 
Į yra taipgi nepastovus, tečiau laike vienos 
paros visuomet nupuola iki ar net žemiau 
normalės kūno temperatūros. Šią karš-

Nuo dauginimo- Karštis. o ... ...
Vienok visuo-Įar net tris dienas. Priklauso kokia drugio 

[rūšimi žmogus serga. Be to, karščio ru- 
gali būti maišytos.
Karštis gali prasidėti ir baigtis staigu 

pamažėli. Žiūrint ant kiek aštri ir ko- 
liga vystosi toks ir karštis randasi.

Nuo perdidelio karščio ligonis kartais
- - ■ • ’ - ’• Tas

| kvaitulis gali pereiti Į šėlstančią, tvirtą 
maniją. Ligonis Įgauna didelę spėką ir 
pradeda draskytis. Tuomet tuojau reikia 
pavartoti silpninančius ir raminančius vai-

ar 
ki

NAUJI LEIDINIAI Prašo Hardingo Neduot 
Steigiamojo Seimo Darbai —
. Tryliktasis Sąsiuvinis, 1921 

m., nuo šešiasdešimts pirmo 
iki šešiasdešimts penkto po
sėdžio, Steigiamojo Seimo Se
kretoriato leidinis, apima nuo 
pusi. 613 iki 693, didelio for
mato. Kaina 10 auksinų.
“Steigiamojo Seimo Darbai” :

jTa oficialis leidinis kame tai- pavartotų savo moralę ir hu- 
pinama visi Seimo įvykiai, visų manitarinę intekmę Į Lenkų val- 
atstovų kalbos, svarstomieji įs- džią “versti ją paliauti žiauru- 
tatymai, valdžios ir Seimo frak- mus Vilniaus teritorijoje ir už- 
cijų deklaracijos, interpeliacijos kirsti kelią imperialistiniams 
ir paklausimai valdžiai ir vai- Lenkijos veiksniams ir įkalbė

ti ją ištraukti savo kariumenę

Lenkijai Pagalbos
Lietuviai Prirodo jog Daug 

Piktadarysčių Papildyta 
Vilniuje.

(Washington Post, gruodžio 28)
Vakar paduota Prezidentui 

Hardingui, Valstybės Sekreto
riui Hughes ir 'Kongreso na
riams atsišaukimai kad valdžia

duoti toliau Lenkijai paramos, 
“ar tai paskolomis, reikmenų 
kreditais, iki Lenkų valdžia pa
liaus tokius žiaurumus kaip iš-

rodyta ir duos reikšmingas gą- 
_ rantijas savo pasiryžimo ir ga- 
i- lės palaikyti taikius santikius su 
i- Lietuva.”

YRA DAUG DALYKU KOKIUS 
MES GALIME JUMS PADARYT 

1922 METAIS

džios į juos atsakymai. Leidi-
niai turi savo istorinę svarbą ir iš Vilniaus miesto ir aplinkinės 
ateityje bus brangus kaip isto
rikams ir šiaip žmonėms.

Norėdami išsirašyti kreipki
tės i Steigiamojo Seimo Steno
gramų Biurą, “Steigiamojo Sei
mo Darbų” redakcijon, Kaune.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija 1919 metais — at
skaita, su keletu šiaip rašinė
lių Draugijos reikale. Išleis
ta Kaune, 20 pusi.

KryžiusLietuvos Raudonasis
1920 metais — Vyriausiosios 
L. R. K. Valdybos atskaita-:
l. 1920 metų darbuotė; H. 
žinios apie aukas; HI. finan
sų stovis. Išleista Kaune, 1921
m. Pusi. 28.
Knygelėje telpa keletas strai- 

senlių Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus sentikiuose su užsieniu ir 
Lietuvoje, L. R. K. Draugijos 
Ligoninės ir Ambulatorijos; L. 
R. K. Skyriai ir Įgaliotiniai; In
validų Rūpesčiais; Gailestingų
jų Seserų Bendruomenės Klau
simu; L. R. K. Aukos Gauna
mos ir Teikiamos; Derybos su 
Rusais ir Lenkais. Paskui tel
pa L. R. K. Draugijos narių są
rašas, aukos Lietuvoje iš įvai
rių įstaigų ir asmenų, aukos iš 
Amerikos ir iš kitų šalių. Gale 
telpa abelnos sutraukos ir valdy
bos narių vardai.

Lietuvos teritorijos.”
Tie atsišaukimai paduota Lie

tuvių organizacijų iš Įvairių ša
lies dalių, ir prašoma daryti ką 
galimo sulaikyti “Lenkų žiau
rumus Lietuvoje.”

Peticijose Į Prezidentą ir ki
tus valdžios viršininkus išrodo- 
ma jog Lenkų gen. zeligowski 
užėjo ir užėmė Vilnių, senovinę 
Lietuvos sostinę ir aplinkines 
teritorijas, sulaužydamas Len
kų-Lietuvių sutartį, ir dar vis 
jį laiko, nežiūrint pakartotinų 
tautų sąjungos tarybos reika
lavimų ir po pačios lygos' pa
tvirtinimo jog Vilnius yra Lie
tuvių teritorija.

Atsišaukimas užsibaigia su 
patarimu jog tai butų Suvieny
tų Valstijų valdžios naudai ne-i

ĮŲS be abejo norit pasiųsti pinigų už- 
** rubežin su užtikrinimu kad jie bus 
nusiųsti greitai ir žemiausia kaina. 
Gal but jus taipgi norit nusipirkti lai
vakortę ir gauti pasportą ir afidavi- 
tus be bereikalingo atidėliojimo.
Ir tikrai jus norit užlaikyt savo pini
gus kur jie bus apsaugoti ir iš kur 
galėsit juos gauti kada tik norėsit.
Visuose šiuose reikaluose Užrubežinis 
Departmentas, The Cleveland Trust 
Company noriai jums pagelbės. Tik 
pasakykit musų Skyriaus Vedėjui jū
sų kaimynystėje ko jums reikia.

ZTbe Cleveland 
Urust Company

Šaltiniai Suvirs $120,000,000

Delirium tremens yra trečia ir viena 
iš baisiausiųjų kvaitulio rūšių. Jinai be
veik išimtinai išsivysto pas alkoholikus ir 
reikalauja atsargaus medikalio gydymo.

Gydymas karščio yra taip įvairus kaip 
yra Įvairios ligos kurios pagimdo tą kar
štį. Visuomet privalome užsilaikyti kuo- 
geriausia ir kuošvariausia. Pradėjus sir
gti, tuojau reikia atgulti Į lovą. Paliuosuo- 
ti vidurius. Jeigu karštis yra didelis yra 
* LT „ , “ ' t Vanduo pri-

sargus sąžiningo gydytojo ištyrimas ir nu- valo -būti išpradžių apie 100° F. Tečiau 
sprendis. Sulaikyti ar sumažinti karštį nė-, nuolatos pridedant šalto vandens, reikia 
kuriose ligose reikštų tiesiog pasirašyti ant sumažinti iki 60 F. Jeigu vanos negalima 
mirties dekreto. Gi kitose ligose reikštų Parengti> reikia ligonį gerai ištrinti spiritu, 
priešingai — nesumažinimas karščio pri- . Visuomet ■ reikia stengtis prašalinti 
1 . . ... m ., r priežastį, o tuomet karštis pats per savevestų, prie mirties. Tam yra reikalinga pranyks 
atsargus, teisingas ir smulkmeniškas kar
ščio ir pačios ligos pažinimas.

Vengimas užkrečiamųjų ir limpamų
jų ligų yra geriausias būdas karščio gydy
mui. Visokie mikrobai-ligos perai vysto
si tik prie tam tikrų aplinkybių. Prisilai
kymas higienos ir sanitarijos taisyklių yra 
geriausia kova su mikrobais. Vartojimas

Didysis Lietuvos Ūkininko Ka
lendorius 1922 metams — 
“Varpo” Bendrovės leidinis 
Nr. 10, Kaunas. Apie 100 
puslapių, su daugybe įvairių 
raštų, informacijų ir šiaip 
smulkmenų.
šis Liet. Ūkininko Kalendo

rius eina nuo 1906 metų.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

1 304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

SHORE

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

DABAR

Sumažinimui karščio yra gera pavar
toti ši receptą:

Acetphenetedini
Acidi Acetyl Salicylici
Quininae Sulphatis
Sodii Bicarbonatis
Sacct. Lactis
M. et div. in pulv. No. XII.
Sig: Vieną kas 3 ar 4 valandos.
P.aakstinimui kūno kad daugiau eikvo

tų šilumos, galima pavartoti trejetą unci- 
ar

Mįslių Knyga — su viršum 1000 
Lietuviškų Mįslių Rinkinys, 
Surinko Kleofas Jurgelionis, 
“Naujienų” Spauda, Chicago, 
1921 m., 160 pusi.
Knyga gražiai išleista, nau

dinga turėti ^kiekvienam. Tik 
labai negeras paprotis Ameri
kos Lietuviuose yra nedėti ant 
knygų kainos. Tas kenkia ir 
pardavėjui ir išleistuvei. žmo
gus matydamas knygą, o nema
tydamas ant jos kainos visai 
nesivargina susijieškot kiek ji 
kainuoja, o su laiku ir užmirš
ta apie ją.

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvių

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

12000 Superior Ave.

aa

qs

ir visais kitais atvejais “ARTOJAS” jų geros degetinės su karštu 
bus tinkamiausia dovana jūsų inteli-pemona^u- Arba pavartoti šį 
gentiškam draugui ar mokiniui Lie
tuvoje. — Kaina tik $1.25 metams. 
Taipgi neužmirškit savęs: “Artojas” 
ateidamas kas mėnuo suteiks jums 
daug pasitenkinimo. “Artojas” yra 
28 puslapių, didelio formato laikraš
tis. Amerikoje kaina tik $1. Išeina 
pradžioj mėnesio.

“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

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

das. 35 pusi........................ . . ..... ..
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi.
Tvirtais apdarais _______________ ________

.10

3.00
1.00
5.00

vandeniu 
receptą:

60.00 
15.00 
10.00

Aq. Menthol Piperitae qs. ad 120.00 
M&Sig: Po didelį šaukštą kas 3 ar 4 v 

landos.
Be to, reikia nepamiršti jog karštis 

karščiui yra nelygus. Sumažindami neku- 
riuos karščius žymiai nusilpnintume ligo
nį. Reikia gerai ištirti nuo ko paeina kar
štis, o tuomet tik bandyti gydyti. Praša
lindami ligos priežastį prašalinsime ir jos 
ženklus-simptomus. Sykiais yra reikalin
ga pavartoti raminančius, silpninančius ir 
net akstinančius vaistus. Kur, kuomet, 

I kaip ir kokis privalo būti gydymas vien tik 
i gydytojas gali tikrai pasakyti. Namuose 
patariama gydytis tik tuomet kuomet gy-

Liq. Amm. Acetatis 
Spt. Aetheris Nitrosi 
Potass. Citratis

^a-

Kaltina Washington© 
Konferencijos Atsto

vus Vagystėje
Urbain Ledour, kuris su už

degta liktarna ir su lietsargiu 
vaikščioja po Washingtona “pi- 
ketaudamas” konferenciją, jieš
kodamas teisingo šiose dienose 
[pasaulyje žmogaus, kaip seno
vės Grekų Diogenas, atrado tei
singu tik Debsą. Konferenci
jos atstovus kaltina už “vogimą 
tautų žemių” ir nuvykęs į poli
cijos stotį reikalavo areštuoti 
“keturias pasirašiusias” naują 
Pacifiko sutartį kaltindamas už 
“dalinimas! pavogtais daiktais”. 
Tie vogti daiktai jo išrodymu 
yra miestas, uostai, įvairus že
mių plotai Siberijoje, Mančžu- 
rijoje, Korėjoj, Chinijoj, Indi
joj, Syrijoj, Mesopotamijoj ir 
Filipinų salose, kas buvo “vers
tinai paimta be jokių teisių”, 
Japonijos, Did. Britanijos, Su
vienytų Valstijų ir Italijos be 
pasiklausimo tų šalių žmonių.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W į

i.ooldytojo del tam tikrų priežasčių negalima 
i.5o l prisišaukti.

BALTIC STATES BANK
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00

4%
D ALTIC 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 kablegramais 
greitai, pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes Į Lietuvą ir iš Lie
tuvos.

Visi yra užganėdinti kas su savo reikalais 
kreipiasi Į

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

(Kampas 25-tos Gatvės)

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: 
jums 
jums 
jums 
jums 
jums

1— 25c
2— 50c

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

Australija Mažėja Gy
ventojais

Australijoj pradėjo šeimynų 
skaičius mažėti be jokios propa
gandos gimimų kontroliavimo. 
Valdžia susirupinus kaip pagel
bėt tėvams kad tik daugiau bu
tų vaikų.

“DIRVA” ATPIGINTA 
(žiūrėk pusi. 6)

Klesa
Klesa
Klesa
Klesa
Klesa

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 pirm Sausio 15 
dienos. Kiekvienas jūsų šeimynos narys kviečiama prisidėti prie 
šio Klubo.THE MUNICIPAL SAVINGS& LOAN COMPANY

(Įsteigta 1913 m.)
MAIN OFFICE — 2ros Grindįs — 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

i—$2.00 
5—$5.00

savaitėje — atneš 
savaitėje — atneš 
savaitėje — atneš 
savaitėje — atneš 
savaitėje — atneš

$ 12.80 
$ 25.62 
$ 5124 
$102.48 
$25620
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■su pilnu yežimu uždengtu maišais iš po 
kurių išsikišę buvo matyti kokie tai kan- 
tuoti daiktai. Valkiojosi Žydas po kaimą 
užeidamas tai į' vieną, tai į kitą gryčią. 
Nešėsi iš vežimo savo prekes į gryčias, o 
iš ten į vežimą maišus su javais, miltais, 
bulvėmis, ragažėlėmis kiaušinius, kibirais 
sviestą ar medų. Nešėsi ir pasturgalį ver-i 
sienos, avienos, surius, ritinius audeklo ar 
narvelį su naminiais paukščiais, net “tref-

• ni” lašiniai arba kumpiai ėjo į Žydo veži
mą. Žydelis gabendavo į miestą, kur, ži
noma, žmonėms pigiau parduodavo, nes 
valstiečiai gėdinosi Žydui brangiai parduo
ti ne kaip saVo broliui-krikščioniui.

Užėjo ir pas Reižį. Inėjęs klausia:
— Nu, kas girdėti?

. šeimininkas, kuris buvo namie, ruko 
pypkę, užsitraukęs durnais dvokiančios ma- 
korkės, atsiliepė:.

— ro pasaulį važinėji, geriau žinai. 
Čionai bėda.,

— Ui vai, kad mano žmona ir vaikai 
turėtų tokią bėdą,! Turite kas parduoti?

— Gal kas ir yra. — Tą pasakęs Reižys 
vėl išleido debesį durnų iš burnos.

— Ui, gaspadoriau, toks fain gaspado- 
rius, o tokią smirdančią mokorkę rukai. 
Net ipan galvoje apsisuko.

— Geresnės musų miestelyj Žydai ne- 
- turi.

Judka prisiartino prie ausies šeimi
ninkui ir kuštelėjo:

— Aš turiu fain cigarų — ekstra, pat 
pirmo sorto. Tik nereikia sakyti. Netu
ri nieks žinoti.

— Kodėl? — užklausė šeimininkas.
— Šia. Nu tegul tau tas nekainuoja, 

aš duosiu tau vieną. Kaip pamėgysi mano 
cigarus, kitų nenorėsi.

Tą betariąs, išsiėmė Žydas iš kišeniaus 
nešvarią cigarų dėžutę. Uždegė vieną, pa
traukė pats ir davė Reižiui. Reižys nu
spjovė ir patraukė cigaro.

— Tai pats cukrus, — gyrė Žydas: — 
medus. Yra pats gardumėlis!

; Veikiai išbėgo iš gryčios už vartų, prie 
kurių stovėjo jo vežimas pakinkytas liesa 
kumele įkišusią galvą į maišą su avižomis.

. Kaimo vaikai sukosi palei vežimo. Pama
tęs tą, Žydas suriko:

— A geit avėk! Giher, giher!
Iš vieno maišo išsitraukė medinę dėžu

tę nuo cigarų Su parašu “Havana” viršu
je, kurioje eilėmis buvo sudėta cigarai, vir
šuje tos vertės ir spalvos koki buvo davęs 
Povilui, po apačia iki dugno paprasti ketu
rių-penkių1 1 skatikų vertės.

Atneštus Žydo cigarus Reižys sulygi
no didumu, svalva, pauostė, ir išValios už
klausė :

— Kiek nori už visus?
— Ne pigu. Tai verti šimtą rublių 

sulyg dabartinių kainų!
Reižys nusispjovė.
— Kas tai per juokai? Jus nežinote 

iš kur tie cigarai. Iš už jūrės, iš Ameri
kos. O žinai kaip nelengva iš ten dabar 
atgabenti? Tai butų tau ne juokai.

Neva užgautas, Žydas paėmęs cigarus 
ryžosi neštis atgal.

— Toki cigarai! Generolai juos ruko, 
•pulkininkai. Ponai juos neperka, nes ne? 

Ntųri už ką.
Reižys užsidegė noru turėti cigarus. 

Jį kurstė noras.' Kad negali ponai sau pa-j 
velyti, tai kas reiškia generolui arba jam, 
negu jis blogesnis už generolą.

Bet nusidavė kad jam vis lygu.
— Be juokų, sakyk kiek nori už juos?
— Pasakiau! Nei fenig pigiau nebus,

— atšovė Žydas. ,
— Ką? šimtas rublių?
Žydas paraudo iš džiaugsmo kad šim- 
rublių lengvai duodasi uždirbti. Ciga- 
tikrai verti buvo devyni ir pusė auksi-

tas 
rai 
nų.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

===== , a
MEILĖS NELAIMĖ

N°r* Meilėj jų, rods plienas tilpo. 
Prie vestuvių viskas sirpo— 

Bent kaimynų galvose.
Jons su Ona visur ėjo, 
Daug pinigų jai padėjo, 

Kaip pritinka vaikinams.
Ona irgi tikra buvo, 
Už kitų nei kliut nekliuvo— 

Tikrai mylinti merga.

pen- 
yra. 
fain

— Dvidešimts penki rubliai, — tęsė 
Reižys.

Judka nusijuokė.
— Ai vai! Ir tai pinigai!
— Nei skatiko daugiau.
— Ką aš tau pasakysiu, pons gaspado

riau, aš atsileisiu. Lai bus gera pradžia. 
Gal daugiau pas mane ką nusipirksi, 
laikrodį?

— Dvidešimts penki.
— Tegul buna septyniasdešimts 

ki ir pūdas medaus. Pas jus bičių 
Laikrodis muša kas valanda, pas jį 
mašinerija.

— Nori, Žyde, trisdešimts? Paskuti
nis mano žodis.

— Na, aš sutiksiu. Tu nori man duot j Viskas, rodos, laimę lėmė, 
tiek pinigų. Tegul bus trisdešimts penki, |Jau tėvai jų rodą ėmė 

L| Kaip čia pokilį surengs. 
. j Ir teisybė, jie surišo,

Bet ne taip kaip visi piršo, 
Ir visai nelaukiamai:

Jonas vedė lėtą Katrę 
Kurią vos sykį tematė, 

Bet nujuto pinigų.
Ona ėjo už Petrelio, 
Tuščios galvos bernužėlio,

Bet su dolarių krūva. 
Baigdams, raudu aš begalo, 
Kad negavo Meilė savo,

Kad viršus buvo pinigų. 
, Atos.

Nuo Juokų Red.: Pirmą sy
kį — ir pirmas — gerb. Atos

I Šia oniupnimn naalanH fnrhn nai. 

Idas. — AŠ galėsiu pirkti. * ' jkystę) čia atidengia, nors taip
. j ,. . „ , . __ kasdien kartojas. Meilė me-. — Galiu ir parduoti visas tris, nors ,..............  ... .,■ .. .. dzioja, jiesko, riša jaunas, idea-

gaila visos pieningos. . . lingas, svajonių pilnas poreles į
— Kur tą pieną parduosi? Kas ožkos|krūvą, ir jau rodos štai iš dvie- 

pieną čionai nupirks? Ar čionai ponų yra? I jų stosis vienas, bet gyvenimo 
gal karininkų? — pridūrė su juoku. — Jie puodas dalykus savaip iškunku- 
labiau nori alaus.... liu°ia: nabagei svajotojai, mei-

J ‘žydas žinovo rankom apčiupinėjo ož- garbintojai prisieina j ieško- 
I ~ . .. -•••!.• . ti kuo kūne auselę palaikyt, irkoms sonus, tešmenis, pažiurėjo į dantis, ir eina už kokio senio> paikio ar 
(mostelėjo paniekinimo ranka. raišo. Vargšas ore palocių sta-

— Nu, kiek UŽ jas nori? tytojas ir gražių ateičių-jai ir
Reižys, kuris nesigėdino kelti kainos sau piešėjas pasijunta kaip jo 

panelei iš Prieglaudos iki 450 rublių, Žy- J-- pfisirei"
do susigėdo ir atsakė:

— Tris šimtai Rusų rublių, už visas 
tris....

— Ki, ki, ki! — pradėjo' kvatoti Žy- 
Idas. — Tu, pons gaspadoriau, atsipaušau, 
I šiandien turbut biskį išgėrei šnapso kad 
tokius niekus kalbi. Trįs šimtai rublių! 
Ki, ki,-kil. .*. *•— *'*• -•r • —

Nusiraminęs rimtai paklausė:
— Kurios pardavimui?
Reižys parodė tas tris ožkas kurias | bar irgi sakome, gaila kad ne

turėjome daugiau dovanų tam 
skirtu....

Kaip ir 
eiles siunčia 

i' tą padaryti
Į bet vis smagiau gauti tokias nė 

oį-i kaip eiles be galo....

pūdas medaus ir penki pūdai rugių. Geist? 
Ai vai, koki cigarai, kiek aš nustojau! — 
Liūdnai prasitarė Žydas.

Ilgai ėjo derybos, bet galų gale ciga
rai perėjo pas Povilą Reižį kartu su var
totu jau senu “albumu” atvirutėms, termo
metru maudyklėms ir sena lempa su aba
žūru nudažytu gėlėmis, apie kurią Judka 
pridūrė:

— Nu, didelė bėda kad žibalas bran
gus? Ji stovės sau kaip koks bukietas.

Į Judkos vežimą perėjo iš Reižio klė
ties pusė pūdo medaus ir pūdas rugių.

Tuo metu banda ožkų priėjo prie var
tų, kurios valkiojosi kaime.

— Ožkas parduodi? — paklausė žy- šią gyvenimo paslaptį (arba pai-

kia imt kokią sukempėjusią sen- 
I mergę, kuri visą savo gyveni
mą pravargo dėdama krūvon pi
nigėlius “gavimui gražaus vai
kino”. Tas yra Lietuvoje, taip 
yra Amerikoje, tą atliekama vi
same šiame vargų pasaulyje.

Prie progos užsimename, šios 
Į gerb. Atos eilės buvo jo pirmos 
į prisiųstos kontestui “su vilčia 
nelaimėti”. Bet, kaip ir kontes- 

i to laimėjimą pareikšdami, da-

visada, gerb. Atos 
be pradžios, mums 
buna labai sunku.

mokytoja norėjo Prieglaudai nupirkti.
— Kiek sakai čia ožkų yra?
— Gi nematai kad trįs?
— Tris? Aš matau tik vieną.
— Iš proto išėjai ar kas?
— Ta yra ožką, tai kas vadinasi

ka, — sako Žydas rodydamas Į seną ožką, Į 
— o anos — anos tai biskį kaulų, biskį Į Gerb. Gudas prisiuntė šitokias 
plaukų. Jos vos pavaikščioja po žemę. Ko eiles užvardintas “Kleopatrai”, 
dar. neišgaišo ? Išgaiš gal ryt, po ryt, ne- skirdamas p-lei Kleopatrai, šio 
nueis 
o gal 
tikra
mano
siu šimtą rublių už ją.

Reižys net nusijuokė iš Žydo pagyri
mo. taip jam patiko....

— O už tas dvi,aš duosiu keturiasde-L> , i u •• • , . yuwxxaouv >pavo eijutes skamba gražiai,
šimts rublių, of mememones, aš nepelny- Į skelbdamos norus tavo plačiai; 
šių,,kad aš.taip drūtas bučiau. Lai tau jos sekas.yisad rašyti,

— Tai jos vertos, sulyg tavęs, tik ke- “Dirvoj” .daugiau jų norim 
turiasdešimts rublių. Nieko iš to nebus, r , matyti. Gudas.

— Nebus tai* nereikia. Prekyboje pa
sipiktinimų nėra. Nu, nori matyti mano 
prekes? Turiu minkštų, didžių kanapų, 
uždangalų langams, etažėrkų knygoms, lai
krodžių, laikrodėlių. Jei valandą muša tai 
toks paukštis kuris vadinasi “Kuku” iššo
ka ir gieda — ku, ku,•, ku, ku! Labai link-1 tome tankiai: daugybė turi ma
sina ! Turiu įvairių intaisų su muzika ....Idą žavėti žmones gražiais pri-

Reižio šeimyna užsidegė matyti Žydo žadais, gerovėmis, visokiomis 
stebuklus. Judka nesigailėjo truso, bėgi- ateitimis, tas žmonėms patin- 

-• • i , . ka ir jie pradeda svajoti, norsnėjo j vežimą, ėmė is jo senus rakandus ir . . . ... . ... . J... .į J . visa tai yra tik žodžiai, žodžiai
nešė j gryčią, statė pries sviesą, po švie- jr žodžiai.
sa, vartė, gyrė, išmėtinėdamas begalo pa- 
gyrių žodžių, ir galu gale pavyko jam inti- „ .... . , , .
kinti seimininkas su seimą kad jie sutiko pereitame num. .<Dirv(>j.. tilpo 
didelę laimę del jo j Darsūniškį atvykimo, pranešimas apie Amerikos “Ru- 
nes jis savo vežime turi visa kas jiems bu-1 bo” bendrovės įsteigimą elek- 
tinai reikalinga.
reikėtų į Kauną važiuoti, kur būtinai ap- Ie pasakyta:

, , j • « . _ - — • I T'n 11 rrAo tmiaigautų juos didelesę krautuvėse.
(Bus daugiau)

j miestą. Gal 
tik klijui.... 
ožka, ji daug, 
sąžinės, verta

kas nusipirkti mėsai, 
Nu ta sena ožka tai 
daug verta. Ji, ant 
šimto rublių, aš duo-

skyriaus poetei, prie jos eilių 
“Kad Galėčiau”, čia tilpusių No. 
50-me:

[Kad tu turėtum tokią galybę 
į Kaip Kleopatra senų gadynių, 
Ar ta galybe kitaip naudotais, 
Del žmonių labo ar tik 

darbuotais ?

matyti.
Nors gerti.. Gudas abejoja ar 

p-lė Kleopatra turėdama turtus 
ir galybę panaudotų visa tai ge
rovei biednųjų, kaip tą mažai 
padaro turintieji, vienok jam 
tos jos eilės (tur'but ir visos) 
labai patiko. Tokių dalykų ma-

Įsigyti tuos rakandus tros fabriko Tauraugėj. žinutė- 
: “Pagal sutartį, 

f I Tauragės miestas bus apšviestas 
jau Naujų Metų dienoje.”

Nors Tauragėnai dar gal ne- 
matę elektros šviesos, bet die
ną. per Naujus Metus mažai ji 
įspūdžio, tikime, jiems padarė.

Taip pasielgė Amerikiečių b- 
1.00 vė turbut su ta minčia kad čia 

*1-r* j Amerikoj dar buna tamsu tuo 
| tarpu, nes prašvinta šešiomis

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 progų ...................................
Su audimo apdarais ...............................................

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

valandomis vėliau, — jie Tau
ragėj nutarė uždegt 
elektros lempas.

naujas

Gerb. Dargvainis pastabukėse 
pereitame num. kalbėjo apie 
gerb. Lutkausko sugryžimą iš 
Lietuvos. Mes Čia norime pa
kalbėti kodėl tautininkai Lietu
voje negali apsibut, o 'klerika
lai visi apsibuna.

Nes tautininkai neturi tau
tos puodo (arba tautos fondo) 
kuris juos tenai ramybėj užlai
kytų, iš Amerikos .pristatyda
mas tiek dolarių kiek 
veršininkams mokama

į

Gerb. Vainutą 
perskaitęs musų 
testantus, rašo:
tai matyt kad musų moterįs ir 
merginos yra rimtesnės už vy
rus, ba pasirodė kad konteste 
lenktyniavo dvi moteriškos su 
vienu vyru už rimtas eiles, o 
kaip pasirodo už nerimtas arba 
juokingas eiles lenktyniavo vi
si vyrai. Tai kaip matyt man 
matos kad moterįs yra rimtes
nės, nors mes vyrai jas vadi
nam nerimtomis.”

Kitas redaktorius sau apmąs- 
tinėjo: “Mano redaguojamas 
laikraštis yra geriausias už vi
sus kitus, ir žmonės turėtų jį 
laikyti pirmoje vietoje.”

Lietuvos 
auksinų.

Akrono), 
kontesto kon- 
“Kaip matau,

(iš

Protingą žmogų pavadinus 
kvailu jis tik nusijuokia ir nu
sisuka į šalį,

O. kvailą pavadinus jo tikru 
vardu jis laibai supyksta.

Visada 
už tuščią

mat teisybė kartesnė 
šmeižimą.

redak torius, sėdėda-Vienas
mas, sau svajojo:

“Mano redaguojamas laikraš
tis yra geriausias už visus ki- 
tus: jame yra šio, to ir dar ki
to, ir jį turėtų visi skaityti.”ROYAL MAIL

Į EUROPĄ
“PATOGUMO KELIAS” .
Žinomais “O” Garlaiviais 

parinktais patyrusių Keleivių.
Ne tik tų garlaivių didumas— 
daugiau čia parodoma atkreipi-

I mas domos darbininkų j jūsų 
patogumą, kas jiems išdirbo 

vardą “Patogumo Kelias”.

TIESIOG HAMBURGAN
TAIPGI. J

Cherbourg ir Southampton
ORDUNA 
ORBITA 
OROPESA

Specialiai . v 
Klesos Pasažierių norinčių ke
liauti su savo šeimynomis.

- si kabinetai užsidaromi.

The Royal Mail Steam 
Packet Co.

SANDERSON & SON, Inc.

Sau. 21>Kov. 3 Bal. 14
Vas. 17 Kov. 31 Bal. 23
Kov. 17 Geg, 12 

prirengimai del 3-čios

Vi-

26 Broadway—New York
117 W. Washington St.—Chicago 
Arba bile kurioj Laivakorčių 

Agentūroj.

Iš to išeina: Nedykai pelėda 
savo vaiką rado gražiausiu, nors 
buvo ir daugybė kitų paukščių.

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.

Žiūrėkit kad 1922 
Butų Jums Geresni 

Metai
Ar jus nustojot gero biznio arba 

investmentui progos pereitais me
tais delei stokos gatavų pinigų?

Kokis jūsų užsiėmimas nebūtų— 
darbininkas, prekiautojas, šeiminin
kė ar krautuvės darbininkas—ati- 
kit kiek nors kas savaitė į šį tvirtą 
taupymų banką, ant 4% uždarbio.

Paskui kuomet jums labiausia 
reikės, turėsit gatavų pinigų rezer
vo fonde pervedimui jūsų užmany
mo.

Randasi Patogioj vietoj ant Public Skvero

IKą jūs pilate į savo kūdikio žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
>atsargios ir duokit maistą,' su kurio pagalba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus:

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK>

Yra motinų vartojamas, beveik per 60 metų, kurios 
nori su pagelba maisto palengvinti savo kūdikiui per
gyventi visą sunkųjį laiką.

Prisiųskite šitą apgarsini
mą į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pa
tarimus ir nurodymus, kaip 
jį vartoti lietuvių 
ir puikią kūdikių

JŪSŲ
KŪDIKIS PRIVALO 

GAUTI PIENO

kalboj, 
knygą.

Septyni

Pasaulio
Stebuklai

.NAUJAUSIA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSU 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. 

Zeuso 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 KHUF(H&APAS, kaip, iš ko jis padarytas, jo 

aūgštis, 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— DIEVĖS 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 Avė. : : : Cleveland, O.



WORCESTER, MASS.
Iš Sandariečių veikimo. Iš 

pasikalbėjimo su Sandariečių 
kuopos štabb nariai pasirodė jog 
visi vietos Sandariečiai nemie
ga, šį tą veikia. Sakoma kad 
yra rengiamasi statyti scenoje 
didelį veikalą apie vasario mėn. 
Taipgi iš pasikalbėjimo su A. 
L. T. S. Naujosios Anglijos Ap
skričio pirmininku, jis pranešė 
jog sausio 21 d. Worcesterio 
Sandariečių 16 kbopos teatra'- 
lio skyriaus lošėjai vaidins So. 
Bostone gražu veikalą; sausio 
22 d. jie loš W. Lynne; o jeigu 
bus pageidaujama jie sulos dar 
ir kitoms Sandaros kuopoms N. 
Anglijoje’.

Vietos Sandariečiai susideda I 
daugiausia is rimčiausio jauni- . 
mo tat nestibėtina kad jie smar- j 
kiai veikia. Sandaros vietinė 
kuopa, apart dainininkų, lošėjų,. 
turi sudariusi grupę politikie
rių, kurie moka apsisukti vie
tos Lietuvių draugijose. Kplei 
Sandariečiai buvo silpnesni čia 
klerikalai ir komunistai viduri
nės srovės žmonės tampė pas
kui save gana ilgą laiką, bet 
dabar jau tas jiems nesiseka.

atsisako toliaus darbuotis už 
tai jog nekurie draugijos nariai 
yra jį užgavę savo netaktingu 
pasielgimu. Apsvarsčius inci
dentą, rezignacijos susirinkimas 
nepriėmė, nutarė dalyką ištirti, 
ir prašyti mokytojo laikyti sa
vo vietą ir darbuotis švietimo 
darbe.

Rinkimai “Aušrelės” valdybos 
išėjo sekančiai: pirmininku liko 

(senasis — B. Mingilas; vice pir
mininku — V. M. Čekanauskas; 

iprot. raštininku — A. J. Go- 
i tautas; finansų rašt. — liko pir
ma buvusi M. Montviliutė; iždi
ninku — senasis, J. Kaulakis; 

(globėjais — J. Montvila, St. 
Kulis; maršalka — Ona Glodis; 

Iknygius — K. Budinavičia. Ko- 
~ (misijos:

misija: 
Skliutas 

|Spaudos
tas, B. Mingilas, p-lė J. Rauk
tytė. Teatralio skyriaus vedė
ju F. Skliutas. Veikianti ko
misija. V. M. Čekanauskas, A. 
J. Gotautas, St. Kulis, S. Pui
dokas, J. Montvila, J. Kaman- 
dulis, B. Mingilas, O. Domei
kaitė, R. Barbaravičiutė. 

uau<u jau lao jiems ucsiscna. m, j . t i • Taigi nuo augsciau minėtu Vietos klerikalu lyderis Jakai- ...... . . * . . , , ypatų priklausystis apstojo perkūnais saudęs1 
vadinamus laisvamanius, nes 
dabar jau vidurinės srovės pa
žiūrų žmonės didžiumoje susi
spietė prie Sandaros kuopos ir 
jau, pastatė keblioj padėtyj jų 
politiką, galutinai patraukdami 
savo pusėn susipratusias kata
liką draugijas, ir bile reikalui 
prisiėjus dirbti tautinį darbą 
visi išvien darbuojasi, žinoma 
jiems tas nelabai tinka, bet ką 
•padaryti: taip žmonės jau nu
sistatę, žino ką daro.

Patartina • vietos Lietuviams 
skaitlingai rašytis prie A. L. T. 
Sandaros vietinės kuopos ir po Amerikiečiams Žinotina 
draūg darbuotis su pažangiais Vilkaviškyje atsidarė pirki- 
vietos Lietuviais visuomenės m ui ir pardavimui tarpininka- 
lab'ui ir labui Tėvynės Lietuvos, vimo biuras kurs teikia žinių 
Sandara yra atatinkanti kiek- norintiems Lietuvoje pirkti bei 
vienam Lietuviui ir del to yer- parduoti namus, ųkius, žemę, 
ta prie jos prigulėti, susipaži- pramonės įstaigas. Tai yra pir- 
nus aiškiai su jos programų ir 
principais. Reporteris.

“Aušrelės” metinis susirinki
mas. Gruodžio 30 d. L.- D. D. 
Dr-jos “Aušrelės” metinis na
rių susirinkimas atsibuvo drau
gijos kambaryje. Pirmininkas 
B. Mingilas atidarę susirinkimą- 
pareikšdamas jog jis yra svar
bus todėl kad bus renkama nau
ja draugijai valdybą 1922 me
tams. Po to sekė skaitymas 
protokolo ir išduota įvairių ko
misijų raportai. Toliaus, -pa
daryta visa eilė svarbesnių nu
tarimų, kurie bus pamatu toli-l 
mesniam draugijos veikimui. Iš 
svarbiausių nutarimu yra šie: 
Pastatyti scenoj 'dvi operetes: 
“Milijonierius”, “Daktarų Ta
ryba” (Consilium Facultatis). 
Po to buvo induota rezignacija 
vaikučių vakarinės mokyklos 
mokytojo K. Masaičio. Rezig
nacijoj mokytojas pažymi kad

WALLINGFORD, CONN,

Programų rengimo ko- 
P. P. Steponkus, F. 
ir p-lė M. Montviliutė.
komisija: A. Gotau-

Į ypatų priklausys “Aušrelės” 
veikimas 1922 metais. Tiesą 
pasakius, “Aušrelės” nariai pa
taikė išsirinkti tinkamą valdy
bą, iš kurios galima tikėtis daug 
gero draugijos labui ir jie pa
laikys gerą tvarką narių tarpe. 
Suaugusių choro vedėju lieka 
J. Dirvelis, mažųjų choro vedė
ja — p-lė J. Rauktytė, vakari
nės mokyklos vedėju ir mokyto
ju — K. Masaitis. ,

Linkėtina “Aušrelės” nariams 
ir naujai valdybai pasekmingo 
veikimo 1922 metais.

Reporteris V. M. C.

mutinė Suvalkų gubernijoje įs
taiga minėtiems reikalams.

Atidaryta biuras su tikslu 
palengvinti surasti atatinkamų 
vietų gryžtantiems iš Amerikos 
Lietuviams kurie delei to ne
mažai vargo kenčia važinėdami 
po Lietuvą ir veltui mėtydami 
savo dolariuš. ’Biuras teikia ži
nias raštu, telegrafu (už tele
gramą apmoka klijentas), ir žo
džiu. Norintieji Amerikoje gau
ti raštu informacijų teiksis iš
kalbo atsiųsti vieną dolarį ant 
Biuro vedėjo vardo, Vilkaviš
kio apskrities gyvulių gydytojo 
K. Jašinsko, Vilkaviškyje.

Tarpininkavimo Biuras.

Mažai kada matyt aprašytų 
iš šio miestelio apie Lietuvių 
veikimą, bet ir negalima nieko 
daug aprašyti, nes mažai čia 
Lietuvių gyvena, randasi kelios 

, šeimynos ir keli pavieniai. Lie
tuvių ūpas nupuolęs iki žemiau
sio laipsnio kaslink Lietuvos 
reikalų; jiems arčiau stovi sve
timi, o ne savo viengenčių rei
kalai. Vieni dangstosi 
bolševikų kauke, o antri 
nų-šlektų. Nepereenai 
vės” Dr-ja paskyrė $10 
jantiems Pavolgės Rusams; ži
noma, tas darbas pagirtinas, 
nes bado kankinami žmonės nie
kuo nekalti kad Rusų šalies po
litika privedė prie to. Bet gi 
jie nei suskretusio skatiko ne
davė musų broliams kurie veda 
mirtiną kovą už paliuosavimą 
Tėvynės nuo Slavų amžinos ver
gijos, nors musų broliai šaukia
si paramos; to jų šauksmo vie
tos Lietuviai neišgirdo per tiek 
daug laiko ir pasiliko kurčiais, 
bejausmiais, besąžiniais! Sa
vųjų balsas jų nesujudina, ka
da į svetimų bėdas tuo atkrei
pia atidą. Pagalvokit, broliai 
ir sesutės, ką įdavė, duoda ir 
duos Lietuviams Slavai ? Jie 
naikino musų brolius iš seniau
sių laikų; jie liejo musų krau
ją per šimtmečius ir krovė ver
giją ant Lietuvių pečių; jie pa
darė mus savais vergais ir mes 
dar po šiai dienai esam paklus
nus jų valiai, ir atsiranda dar 
tokių Lietuvių kurie nori ver
gauti jiems iš savo valios. Tai 
pragaištinga, negražu ir gėda 
tokiems Lietuviams ir tokioms 
draugijoms. Parodykim visiems 
tokius Lietuvius lendančius į 
Slavų kailį, kiekvienoje vietoje 
gal but tokių randasi; kelkime 
viešai tokius Slavų bernus kurie 
daro panieką musų tautai. Jei 
jie nori lai eina vieni jiems ber
nauti, bet lai netempia musų 
draugijų, organizacijų! Lietu
vių organizacijos turi tarnauti 
Lietuviams, Lietuvai, o ne ki
tam kam.

Pastebėjau vieną sykį tarpe i 
musų Lietuvių kamunistų Sla- 1 
vų tipą; vieną gražų vakarą su- Į 
ėję du kamunistai kalbasi apie Į 
jų srovinius dalykus. Aš užve- J 
džiau kalbą apie Lietuvą. Bet Į 

spjaudyti prieš ( 
jų sako: “Kiek ( 
tai tūkstantis | 
savo galvose.” I

Rusų- 
— po- 
“Lais- 
badau-

darbininkų, tik po priedanga 
darbininkų varo savo kenksmin
gą darbą. Pas vieną jų užti
kau ir Lenkišką maldaknygę ku
rią jis skaitė “nezaležnikų” ba
žnyčioje! Ir jo visi draugai bu
vo Lenkai šovinistai-socialistai 
ir tt. Kiti gi ^“komunistai” ap
sivedę su Mozurėmis, Gąlicijo- 
nėmis, remia visus Lenkų užma
nymus kokie jie nebūtų. Bet 
Lietuvių "buožės” tai jiems bai
siai baugus!

Matot iš kokių elementų 
musų “darbininkų draugai” 
sidarę ir kas jiems apeina, 
to pamačiau kas apeina ne
jų vadams, bet ir paprastiems 
jų pasekėjams.

Bet gi, broliai ir sesutės, lai
kykimės už savo, stokime pa
tįs už save, ‘palaikykime savo 
valstybę ir remkime ją, o ji su 
musų pagalba sutruškins musų 
amžinų priešų galybę!

Dzūkas.

tie 
su- 
Iš 

tik

Rock Island, Ill., supykęs ant 
savo šunies žmogus norėjo šau
tuvo kotu jam užduoti, ir šau
tuvas paliesdamas šunį iššovė, 
nužudydamas patį žmogų.

Cannes, Francuzijoj, augšč. 
santarvės tarybos posėdyje da
lyvaująs Amerikos ambasado
rius Anglijai Harvey liko su
žeistas automobiliui susimušus.

“MEDICINA”
Laikraštis paskirtas medici

nos teorijos ir praktikos reika
lams.

“Medicina” parodo ką veikia 
Lietuviai daktarai Lietuvoje ir 
praneša rimtų žinių apie Lietu
vos sanitarinę padėtį.

“Medicina” duoda lengvų 
štų sveikatos klausimais.

“Medicina” kovoja prieš 
sus šarlatanus kurie apiplėšia 
Lietuvius ligonius.

“Mediciną” 
sekcija prie 
Draugijos 
Draugijos.

Pasiųsk 
nuo vieną 
jš kur pasemsi naudingų ir pa
mokinančių 
srities.

Adresas :
Medicina

Kaunas, Lithuania.

Ant piniginių Fondo aukų iki 
5,000 auksinų pakanka Fondo 
kasininko parašo; ant aukų di
desnių kaip 5,000 auks. reika
linga yra visų trijų Fondo Val
dybos narių parašai.

šiuo tarpu Fondas šelpia

“Medicinos” laikraštį ir rengia 
spaudon S. Abramovo higienos 
vadovėlį vidurinėms mokykloms.

Fondo pirmininkas
Dr. K. Grinius, 

Iždininkas Dr. P. Avižonis, 
Sekr. Dr. J. žemgulys.

il-

$5

ra

leidžia Gydytojų 
Lietuvių Mokslo 
Kauno Medicinos

ir gausi kas mė- 
numerį “Medicinos”,

KADA REIKIA FOTOGRAFISTO
Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokį paveik

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

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

7033 Superior Ave. Cleveland

žinių iš sveikatos

Dr. J. žemgulys,
Kauno Ligoninė,

Kauno Medicinos Draugijos 
Fondas Medicinos Raštams 

Leisti.
Fondo tikslas: leisti medici

nos knygas, laikraščius, brošiū
ras, paveikslus ir p. raštus ku
rie tarnautų mokslo tyrinėjimų, 
mokyklų, visuomenės medici
nos, populiarizacijos ir p. rei
kalams.

Fondo lėšos susidaro:
1) Iš aukų metinių, vieno kar-Grand Rapids, Mich., laike 

sakramentinio vyno gėrimo re- Į to, iš užrašų ir palikimų, iš pa- 
formatorių bažnyčioj septyni I aukotų knygų ir kitokių daik- 
žmonės per klaidą gavo tepalo tų tinkamų lioterijai ir tt. 
(varnish) ir apsinuodino, pora | 2) Iš pardavimo Fondo išleis- 
gal mirs. Tepalas buvo padėtas Į tų raštų.
zokristijoje po to kaip jis nau- Iš daromų Fondo naudai pa- 
dota bažnyčios vidaus maliavo- skaitų, kursų, vaidinimų, loteri- 
jimui. |jų ir tt.

Asmenįs /užsimokėję 200 ru
blių auksu gauna visus Fondo 
leidinius dykai.

Fondo atskaitomybė vedama 
skyrium. Fondo pinigai negali 
būti kitiems tikslams suvarto
jami.

Fondo išleisti raštai liekasi jo 
nuosavybe. Fondas juos par
davinėja ir platina.

Tolimoj šiaurėj Kanadoj, su- 
lyg pranešimų, gyvena Indijo- 
nai kanibalai valgą žmogaus mė
są. Juos užklupo badas ir jie 
pradėję mušti vienas kitą ir vai- ® 
gyti. Kanados valdžia pasiun
tė vieną policistą pertikrint da
lyką ir areštuot prasižengėlius.

? Dr. J. J. Silverberg I;
S Dentistas !;
S 5388 ST. CLAIR AVENUE 
į Iš priežasties sunkių laikų nu- J« 
S mažino kainas ant visokių dan- ■* 
c tų darbo. Visiškas užganėdini- ■« 
į mas garantuojama. Traukimas J" 
į be skausmo. Išlygos lengvos.
S Valandos nuo 10 ryte iki 8 vak. J« 
f Geri dantįs yra gera sveikata. >J

WAWW

I LIETUVĄ IR iŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 

LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miešti} 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.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Vaizbažcnklls užreg. S. V. Pat. Ofise

M Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius *ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo dauginus!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. RICHTER & CO., Borough of Brooklyn,-New York.

1
•' J 
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į DR. BAILEY “Specialistas”
••• Per 21 metus gydė keblias ir chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė- 
£ liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
<- dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, širdies, Plaučių, Skilvio, 
*s* Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies', Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
•Į. jį ir pasveikit.
X Jis naudoja Garsingą Kraujo Vaistą 606 ir 914.

Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
T Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailęy 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 Avė. Netoli E. 55th Street
Antros grindįs, Room 222. 

CLEVELAND, OHIO

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00*+**

±J
į
t
f •<► ♦

i—:—;—-M*
LAIVAKORTĖS ATPIGO j 

Hamburgą ............. $103.50 į
Liepoją.....................$110.00 T
Piliavą-Karaliaučių $106.50 ?

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

PINIGŲ KURSAS I

SENI LAIKAI!NAUJI METAI

59c
4c

Valandos: tik-vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 vai

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

(Perkant didelėmis sumomis) 
Sausio 1.1 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų markių

s
i

Pusei metų
(Jokių Knygų Dovanų su nauja Kaina Nesiduos)

c

Reikalaukit ‘Dirvos’ Katalogų. k
Rosedale 1157

"DIRVA" k Prospect 953
7907 Superior Ave. Cleveland, Oho

jie ugnią ėmė 
tai. Vienas iš 
aš turiu proto 
Lietuvių neturi
Ir ėmė savo kalbą rėžti iš pe
ties. Pabaigus, užklausiau: kuo 
tamista esi, argi tu ištiesų ne
si Lietuvis ? Susikompromita
vęs, {žmogelis atsakė: “Aš esu 
komunistas” (!?). Gerai, “ko
munistas”, bet kokios tautos: 
Lietuvis, Lenkas, Rusas, ar kas 
kitas? Užkaito! O čia butą 
nabago “komunisto” šlėktų šim
pa tizatoriaus. Nuo tada pradė
jau Wallingfordo “komunistus” 
sekti toliau, ir pasirodė kad jie 
visi nešioja Lenkų kaukes, o ne

J i +

SU PRADŽIA 1922 METŲ “DIRVOS” PRE
NUMERATOS KAINA NUMAŽINAMA TAIP
Suv. Valstijose metams

Pusei metų 
Kanadoje

Pusei metų -- -

$2.00
$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS IŠ DI
DŽIŲJŲ (8 PUSLAPIŲ) LAIKRAŠČIŲ ! ! !
Reikalaukit kopijos pažiūrėjimui — siunčiama vi
siems dovanai.

Lietuvos Ūkininkas
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Užrašydami vieną savo giminei 
Lietuvoje kitą sau Amerikon 
gaunat per metus tik už $2.50.

Visi užsirašanti gauna “Lietu-- 
vos Ūkininko” Didįjį Kalendo

rių 1922 metams dovanų.-
Pinigus ir adresus siųskite įga

liotiniui ,

P. Mikolainis
53 Hudson Avenue

Brooklyn, N. Y.

DR. SMEDLEY
Eikit pas teisingą Specialistą o ne kokius nenu- 

simanėlius. Tikras Specialistas ir profesorius ne- 
klausinės jūsų kokia liga sergat ir kur jums skau- 
la, bet pats jums pasakys, po išegzaminavimo. Su
taupysit laiką ir pinigų. Daugelis daktarų negalė
jo jūsų išgydyt iš tos priežasties kad neturėjo ga
na patyrimo ir apsipažinimo su jūsų tikra liga. _ 
Mano Radio-Scope-Raggi-X-Spindulių Roentgeno 
aparatas ir pilnas BakteriologiŠkas išegzaminavi- 
mas kraujo atidengia man tikrą jūsų ligą, ir jeigu 
aš apsiimu gydyti, sugryš jums sveikata ir jiegos. 
Jeigu esat silpnų nervų ir kenčiate nuo užnuodiji- 
mo kraujo, turit išbertą veidą, pučkus ant viso kū
no, užsisenėjusias žaizdas kojose, nenustokit vil
ties, nemėtykit pinigų ir laiko, tik ateikit pas ma
ne ir aš apžiūrėjimo jūsų pasakysiu ar liga yra iš
gydoma ar ne, ir tą pasakysiu atvirai. Egzamina
vimas ir pasitarimas dykai, jeigu atsinešk šį pa
garsinimą.

DR. SMEDLEY, Specialistas 
10406 Euclid Ave. Cleveland, O.
KAMPAS E. 105TH ST. 2-ros Grindįs, Kamb. 4.

Valandos nuo 9 iki 4 po pietų — nuo 6 iki 8 vakare Nedėldieniais nuo 10 iki 1 dieną.

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

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

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

I
i
i

THE REPRESENTATIVE REALTY CO 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
' Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai':
PETRAS MULIOL1S

Telefonai

Vietose
7907 Superior Avenue

Princeton 2727
2006 St. Clair Avenue

Centra] 6488

3
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ŽINIOS IS LIETUVOS
kiai gaunu ir skaitau apie jus.

Su pagarba
Prov. Antanas Požėla 

Wilno, Ludwisarska, N 7, m. 6.

BAUSMĖ" Už NEDALYVAVI
MĄ Vilniaus seimo 

RINKIMUOSE
Washington, saus. 4 (Elta). 

— Vilniaus Lietuvių laikraštis 
“Vilnietis” Nr. 51 pranešė kad 
Vilniaus Lenkų vyriausybė • iš
leido dekretą, 427 Nr.,-kuriuo, 
kalėjimu baudžiama žmonės ra
ginanti kitus nedalyvauti Vil
niaus Seimo rinkimuose. Len
kų organizacija “Apsaugos Są
junga (Zwiazek Bezpięczenst- 
iva) Įsakė savo nariams pasižy
mėti vardus nedalyvaujančių 
rinkimuose.

ŽEMAITES LAIDO
TUVES

Jau buvo vėlybas trečiadienio 
vakaras kaip Kauniečiai gavo 
pirmąją žinią apie žemaitės 

i mirtį. Tą pat vakarą buvo pa
skleista žinia po Kauną, ketver- 

Ige jau buvo išlipinti Laisvės 
Alėjoje pranešimai apie žemai
tės mirtį. Meno Kūrėjų Drau
gija, Liaudininkų ir Valstiečių

- . |St. Seimo frakcijos, “Lietuvos
Gyvuojam jau u^jjjjnko” jr “Varpo” redakci- 

Per tuos metus | j moksleivių šelpimo draugi
ja “žiburėlis” suskubo rūpintis 
tinkamai pagerbti garbingąją 

(rašytoją. Liaudininkų ir Vals
tiečių St. Seimo blokas išrinko 
atstovus pasakyti jai paskuti
nįjį sudiev. Nuvyko: F. Bort- 
kevičienė, K. Ralys ir P. Ruces- 
kas. Indavė nuvežti vainiką sų 
parašu: "Lietuvos Soc. Liaud. 
Dem. ir Liet. Valstiečių Sąjun
gos St. S. frakcijų bloko — 
Gerbiamajai musų žemaitei.”

Meno Kūrėjų Dr-ja pasiuntė 
Kap. Juozą Papėčkį ir aktorę A. 
Vainiunaitę-Kubertavičienę ir 
jiems indavė nuvežti uždėti ant

Ragina Amerikiečius i 
Važiuot į Vilnių

Vilnius, lapk. 15, 1921. Į 
Esame susitvėrę krūvelė Lie-| 

tuvių farmeceutų Vilniuje. Bet 
atvirai pasisakysim jog esame | 
visai mažaturčiai, nes beveik vi- 

' si gryžę iš Rusijos, šiaip taip I 
susidėjom po truputį, ir ant ka-1 
pitalo 250,000 ostmarkių atvė- 
rėm sandėlį aptiekoriškų ir kos
metiškų prekių, 
antrus metus.
biskį užsidirbom ir nupirkom | "Į 
laboratoriją. Laboratorija la
bai gerai įrengta, daug mašinų. 
Visa musų manta dabar verta 
dvigubai, t. y. ant 500,000 ost
markių. žinoma, ant jūsų pi
nigų tai visai niekis!

Norėdami šiek tiek pasispir
ti toliau pritrūkom pinigų ir ne
turim kuomi paleisti laborato
rijos. Nepastovumas Lenkų 
markių kurso mums labai ken
kia, o dar konkurencija su Žy
dai — taipgi reikia labai kovo
ti. Jus ten, Amerikiečiai, tur
tingi. Yra daug gryžtančių Lie-j 
tuvių iš Amerikos Tėvynėn su|grab0 tris vainikus, 

galėtų prisidėti prie

PROF. JURGUTIS UŽSIENIO
MINISTERIU

Washington, saus. 6, d. (El
ta). — Prof. Vladas Jurgutis, 
žinomas ekonomistas, paskirtas 
Lietuvos Respublikos Užsienio 
Reikalų Ministeriu vieton rezig
navusio Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio Dr. Puryckio. Prof. 
Jurgutis gerai tinka naujai vie
tai. Vidurinius Mokslus Prof. 
Jurgutis ėjo Palangoj ir Min
taujoj. Augštesniūs mokslus
baigė Vokietijoj. Naujas Už- pinigais; 
sienių Reikalų' Ministeris yra musų bendrovės. 
Steig. Seimo narys. Steigiama
jame Seime Prof. Jurgutis bu-|iabai nedidelę sumą, sakyčiau 
vo išrinktas 'Seimo Užsienių
Reikalų Komisijos Vice Pirmi- dolarių, galėtume labai plačiai 
ninku ir Finansų Biudžeto Ko- įa reikalą paleisti.
misijos referantas. Prof. Jur- tuvių taip daug prisikimšę jog 
gutis taipgi buvo Lietuvos De
legacijos prie ’Brusselio Konfe
rencijos narys, Greta Lietuvių 
ir Francuzų kalbų naujai pa
skirtas Ministeris dar kalba ki
tas keturias Europos kalbas.

Sausio 5 d. Prof. Jurgutis 
pradėjo eiti Užsienio Reikalų 
Ministęrio pareigas,

Ant jūsų dolarių tai čia už

už kokius penkis tūkstančius

Kaune Lie-

žiburėlis”; Pa- 
“Mtisų žemai- 

mokiniai”; pri- 
“Lietuvos Uki-

Moksleivių šelpimo d-ja “ži
burėlis” Kauno skyrius pasiun
tė vainiką su parašu: “Mylima
jai žemaitei — 
nevėžio skyrius, 
tei — Panevėžio 
siuntė vainikus
ninko” ir “Varpo” Redakcija.

Čia reikia pastebėti del Pa
nevėžio mokinių — jie nusiun
tė į Mariampolę delegacijų iš 
dviejų asmenų su vainiku.

Krašto Apsaugos Ministeri-

ten nieko nebegalima pradėti, o j 
čia Vilniuje galėtume sutverti j 
ką nors milžiniško tame atveju- 
je. Paskui galėtume sutveri 
akcinę bendrovę prekybos ap- 
tiėkoriškų reikmenų, nes Vilnių-1 jos Karės Mokslo sk. Spaudos 
je apart Žydų daugiau nėra.

Rašiau daug laiškų savo jau-Į ir
nystės draugui' C. P. (aptieko- laidotuves Kap. Laurinaitį ir J. 
riui Clevelande); žinau gerai i Petrėną su
jog jis labai turtingas, prašiau, padėjo šitokį parašą: “žyman. 
paskolinti ant'-poros metų pini- tienės-žemaitės amžinai atmin- 
gų, bet jis labai griežtai atsa- čiai — Krašto Apsaugos Mini-

I dalis — nuo laikraščių “Kario” 
“Atspindžių” — pasiuntė į

vainiku ant kurio
RINKIMUOSE DALYVAUJA 
VIENI LENKAI,

Washington, sausio. 6 d. El
ta). — Lietuviai, žydai, Gudai, |kė: “Bučiau labai kvailas kad Isterija”. -

pinigus”, žinoma, Mariampolėje • laidotuvėse da-
ĮĮH _ . ’ ' ’ ' 1 . - "> valdininkai

kia. Tai kreipiamės šiuomi, gal j ir apielinkės. valstiečiai- . 
Amerikos Lietuviai susidėtu po' ’’ "f ▼ ’ ■- ▼
biskį del paspyrimo Lietuvių DEL MINISTER1Ų -VEDAMOS 
prekybos Vilniuje, nes čia apart SPEKULIACIJOS.
musų bendrovės 'beveik nėra Į 
Lietuviškų įstaigų, 
drevėje esame šie 

Vedėjas firmos, 
Vladas' Narbutas,

Kasininkai Antanas Požėla, 
Nariai: provizoriui Jonas Ma- 

kauskis, Seimo narys Kaune; 
provizorius Antanas Žukauskas- 
Vienuolis, plačiai žinomas mū
sų raštininkas-; provizorių^ Ste
ponas Pasvytis ir Motiejus Po
žėla. Esame viso šeši. Mums spaudos. Kiti panašios ‘rūšies 
butų reikalinga drauge su pini-1 vagonai, kiek anksčiau išsiųsti, 
gaiš ir žmonės norinti darbuo- j pasprukę į'.Latvius, 
lis. Dabar kaip tik butų me
tas užimti rinką, nes ir taip jau 
viskas žydų rankose, Maž at-| 
siras žmonės1 kurie norės pla-|

--- ------ -~-~---ųigjau paaiškinimo mušu bendro-Į 
AiS'bei“ištikrųjų vės> tada prisiųsim nuorašą mu-| 

sąrašai nebuvo net gi paskelb- SII sutarties.
ti. Ačiū už “Dirvą”, kurią tan-|

Rusai ir Vokiečiai atsisakė da-1 blaškyčiau 
lyvauti Vilniaus Seimo rinki-j blaškyti pinigų niekados nerei- (lyvavo kariumenė, 
muose. žydų socialistų sąjun
ga “Bundas” taip pat boikotuo
ja rinkimus. Lenkų kombina
cijai su Gudų avanturininku 
Aleksiuku nesiseka. Lenkai izo
liuoti veža iš Lenkijos Vilniun 
rinkikus kuriuos patalpinti rū
pinasi tam tikras Lenkų komi
tetas. Pilsudskis pats žada va
žiuoti Vilniaus Seimo rinkimuo
se balsuoti.

Gruodžio 6 d. Steig. Seiman
Musų ben- įnešta skubota interpeliacija ku- 

asmenįs:
provizorius

2ELIG.OWSKIS DAR 
VILNIUJE

Washington, saus. 6 d. (El
ta). — Pagarsėjęs Lenkų gene
rolas zeligowskis ligosg. pretek
stu dar gyvena Vilniuje, Mejsz- 
towicz gi savo 'veikime tiktai 
pildo Varšavos įsakymus.

rioje smerkiama kai kurių mi
nisterijų valdininkų šmugelia- 
vimas. Kaipo faktą nurodo kad 
Joniškyje sulaikyta 3 vagonai 
įsakymu Krašto Apsaugos Mi- 
-nisterio,. Juose rasta: viename 
cukraus, kitame miltai ir tre
čiame sacharinas ir kokainas. 
Vagonai adresuoti musų atsto- 

| vybei Maskvoje ir uždėta Už- 
I sįęįiib. Pr. ir Pr. Ministerijų ant- 

Mums spaudos?

VILNIAUS .RINKIKŲ
SĄRAŠAI NEPASKELBTI

Washington, sausio 1 d.
ta). — Vilniaus Seimo rinkikų 
sąrašams peržiūrėti 'buvo duota

(El

Ši inter- 
Ipeliacija St. Seimo pęiimta vien
balsiai ir Ministeris pirminin
kas ir Krašto Apsaugos Minis
teris turės pasiaiškinti del to 
ne vėliau gruodžio 16 d. Minis
teris Purickis atsistatydino.

(“Liet. Ūkininkas”)

DIRVĄ”. ATPIGINTA 
(žiūrėk pušį. 6)

1.

Lietuvos Albumas
LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 
Liudas Gira. Išleido Knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ellsner Berline. 
4-35 puslapiai. Didelis formatas. Dai
liais viršeliais.- 285 paveikslai. 155 
Biografijos. Kaina .......... $5.00
A Lithuanian Etymological Index, by 
Harold H. Bender, Ph. D., Professor 
of Indo-Germanic Philology in Prince
ton University. Princeton, N. J. 1921. 
307 pusi. Kaina..........................$5.00

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

de, Graikų — Roisacq. Jame surinkta 5,000 Lietu
vių žodžiu, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno 
būti.

Sis

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

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

5. Didis Graikų Išminties Vyras Sokra
tas.
1921.

Svarbu yra
kad tuo budu

6.

“Varpo” B-vės Leidinys- No. 2. 
Pusi. 20. ....... .........10c 
pažinti didžiuosius išminties vyrus, 

patys išmintingesni butume.
Kursai. Veršiukų Auginimas.

I UŽSITARNAVO (ME
DALI. UŽ MELA

VIMĄ
Lietuva turėtų suteikt meda

lius vienai savo partijai už ga
bumą melavimuose ir niekini
me Lietuvos piliečių, o pataika
vimą Lenkams. Dabar jau ai
šku ką Kadų partija daro ir jų 
darbas negeresnis už bolševikų. 
Kur gi jus matėt kad kokia ša
lis 'butų be piliečių? Amerikos 
valdžia baudžia už nebuvimą 

vos pasaulinės 1914—1917 m. I Amerikos piliečiu ir deda visas 
karės laiku privatinių įstaigų ir pastangas kad kuodaugiausia jų 
piliečių turtą. prirašyti. ■

Komisija rūpinsis atvežti į Į Bet su Lietuvos Kadų parti- 
Lįetuvą archivus, bibliotekas, ja apie piliečius negalima susi- 
mužejus, dailės kurinius ir do- kalbėti: jie visai piliečio vardo 
kumentus kurie turi Lietuvai bijo kaip velnias švęsto van- 
žj’mios mokslo, dailės arba is- dens, 
torijos reikšmės ir kurie buvo Bet ar Kadams pasiseks pi- 
išvežti iš Lietuvos į Rusiją prieš liečiu vardą nuslopint tai dide- 
pasaulinę karę. lis klausimas ir labai opus del

Rinkti iš privatinių.įstaigų iriKadų pražūties. Aš manau kad 
Lietuvos piliečių niedegą ir kon- jau suskaitytos Kadų dienos ir 
centruoti ją. pavesta Ypatingam artinas valanda kada Lietuvos 
Skyriui Taikos Sutarčiai su Ru- piliečiai pasakys skautų jiems 
sija Vykdinti prie Užsienių Rei-|žpdį: šalin, įžeidikai musų Lie- 
kalų Ministerijos Rytų Depar
tamento — Kaunas, Laisvės Al. 
62, Ypatingasis Skyrius prie 
Užsienių Reikalų Ministerijos.

Visi Amerikoje gyvenantieji 
Lietuvos piliežiai ir Lietuvos 
piliežių privatinės įstaigos, ben
drovės, kompanijos ir akcinės 
draugijos, norėdami iš Rusijos I 
Lietuvon grąžinti savo turtą iš-i 
vežtą pasaulinės karės laiku, ar-1 tuviai ir Lietuvos piliečiai, ir 
ba išgauti atgal augščiau minė- jus, Kadai, nedryskit mus įžeis
tos rūšies turtą, 'išvežtą prieš ti ir visakias melagystes skleis- 
pasaulinę karę, turi kreiptis su I ti ir visokias melagystes skleis- 
pareiškimais į Lietuvos Atsto- Lietuvos piliečiais, 
yybę (Representative of Lithua- Man mintį ištraukė skaitant 
nia Jn America, 1925 F Street, “Dar-ko” No/148 apie Veikėjų 
N. W., Washington, D. C.). Pa-1Konferenciją ir Sandariečių sli-

Lietuvos Valdžia Grą
žins Pilieių Turtą 

iš Rusijos
Eidama ratifikuota Lietuvos 

taikos sutartimi su Rusija, Lie
tuvos Vyriausybė išsiuntė į Ru
siją tam tikrą Komisiją taikos 
sutarčiai su Rusija vykinti. Tos 
Komisijos tikslas rūpintis ne 
tik valdžios, visuomenės ir luo
minių bet ir privatinių įstaigų 
ir visų Lietuvos piliečių reika
lais: parvežti išvežtą iš Lietu-

tuvos piliečių širdžių, mes gi
nam Lietuvos piliečio laisvę ir 

'liejam kraują, aukaudami sa
vo gyvastis, o jus dar drystat 
mus niekinti 
ten dalyvius 
jus, Lietuvos 
čiau neškitės
bus jums blogai kaip buvo bol
ševikų partijai. Mes esam Lie-

ir kaišioti kokius 
ir kitokius, šalin 
šmeižikai, ir grei- 
į Varšavą, kitaip

reiškimai turi būti apmokėta 
žyminiu mokesniu $5. Prie pa
reiškimo reikalinga pridėti pa
so -nuorašą arba kitą liudymą 
apie Lietuvos pilietybę. Toms 
privatinėms įstaigoms kurios 
sudarytos pajų ar akcijų pa- 
grintais tik tuo atsitikimu tur
tas grąžinama jei jų akcijų ar 
pajų dauguma priklausė Lietu
vos piliečiams tuo. metu kaip 
buvo Rusijos vyriausybės išlei-1 
s ta atatinkamieji nacionalizaci
jos dekretai.

Pareiškimuose turi būti šios 
apie turtą žinios':

1. Smulkus turto išvardymas: 
daiktų, įrankių, knygų, bylų do
kumentų.

2. Išrodymai kad tas turtas 
evakuota į Rusiją ii- kada. Taip 
pat reikia kiek galima išrodyti 
iš kurios vietos turtas išvežta: 
miestas, miestelis, sodžius, dva= 
ras.

3. Išrodymas kad tas 'turtas 
priklausė Lietuvos piliečiams.

4. Nurodymai kpkioje 
Rusijoje yra tas turtas 
jį valdo ar globoja.

5. Kam Lietuvoje jis 
būti grąžinta.

Visi išrodymai .turi būti pa
remti dokumentais padarytais 
po prisieka pas Atstovybėje už
siregistravusį Notarą, ir yra 
reikalingą gauti Atstovybės pa
tvirtinimas.

išlaidos padarytos turto grą
žinimui Lietuvos Komisijos Tai
kos Sutarčiai su Rusija Vykdin- 
ti ar Valstybės Iždo turi 'būti tų 
žmonių ar įstaigų atlyginta ku
rių pareiškimu tas turtas grą
žinta; Mokesnį nustato Užsie
nių Reikalų Ministerija ir skel
bia -visų žiniai.

Mokesnis įmokama perduo
dant savininkui grąžintą turtą.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoj.

džius liežuvius. Mąne toks juo
kas paėmė jog Kadai - tik kitą 
mato o save nei biškio neįžiūri. 
Gal “Dar-kas” ir suklaidins lai
kinai savo skaitytojus, 'bet tik 
laikinai. Nebuvus toje konfe
rencijoje galėčiau tikėti “Dar
ko” slidžiam liežuviui kur taip 
neteisingai gabiai slidinama me
lai. Nei vieno žodžio tas laik
raštis nepasakė teisingai, ir sa-

vęs nemato. Tik mato Sanda- 
riečius ir laisvamanius «— tik 
jie esą niekšai. Tai keista kad 
dar -tik tiek tas laikraštis nu
žengė ir kad jų partija pasisavi
no žemiausios rūšies gatvinę 
kalbą ir melagystes. Jau aš ap
rašiau“ “Dirvos” No. 50 ir vis
ką teisingai išdėsčiau; jei ko 

1 nepriminiau tai tik kad nebuvo 
galima, nes spaudon netiko. Bet 

' iš Sandariečių ir laisvamanių 
pusės- nieko ten tokio nebuvo 
kaip “Dar-kas” rašo. Kad Ivaš- 

ikevičius užstojo piliečius tai ne 
nuodėmė, tai Lietuvio pareiga. 
Bet geistina butų žinoti keno gi 
jus, Kadai, pareigas einat? Pi
liečio bijot, tai kas gi jus esat? 
Ar gi jau nieko geresnio neži
not kaip tik meluoti ir šmeižti 
tuos kurie dirba su tikra šir- 
džia idant Lietuvos pilietis bu
tų laisvas? Tas- jums netinka.

Jus, Kadai, šmeįžiat Vileišį, 
jums nepatiko kam Vileišis dir
ba del Lietuvos gerovės; jus-jį 
mynėt po kojų, nesiuntėt pini
gų per Atstovybę. Kokius tu-s- 
rit/vaisius ir kokią davėt para
mą Lietuvos ginėjams? Patįs 
matot 'kad “Liet. Ūkininke” 'bu
vo paklausimas kur gauna Sme
tona pinigų leisti “Liet. Balsą”, 
ir atsakyta jog Amerikos Lie
tuviai siuntė pinigus vardu An
tano Smetonos ir jis juos nau
doja kaip kad ypatai buvo siųs
ta.

Kas 
vienai 
nigus 
naujas

O kas Lietuvos vargšams? — 
nieko. Taigi dėka jums, Ka
dai, už tokį gerą darbą. Ir da
bar ką gi jus turit su kuo ga
lit pasigirti? Viskas nutilo ir 
apmirė; Atstovybė nieko nevei
kia, o algas reikia mokėti. Kas

Darbininko Draugas

nauda mums jei mums nieko 
gero nėra. Dar ir Atstovas sy
kiu eina prieš Lietuvos pilietį 
— tai puiku matyt. Bet gi nuo 
■to paties niekšo piliečio prašo 
pirkti bonų ir aukų; Tai baisi 
idėja: galit visi šoks ant vienos 
kojos kad tokių prakilnių min
čių Atstoyyibę turim, ir yra vil
tis kad Lietuva bus laiminga be 
piliečių būdama.

Sena Mergelė.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ
Orduna HM!
Orbita
Oropesa
Paskiri

Saus. 21, Kov. 3, Bal. 14
Vas. 17, Kov. 31, Bal. 23
Kovo 17, Geg. 12

uždari kambariai mote
rims ir šeimynoms.

The Royal Mail Steam Packet Co.
26 Broadway New York

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

Washington, 
Gruodžio 27, 1921.

bus dabar kada vėl tik 
ypatai tautos fondo pi- 
siunčiarpa ? Vėl išdigs 
laikraštis, be abejo.

'DOVANAI!
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 puikią dova
ną, Rašykite pas mus arba 
užeikite, b to nesigailėsite. 
Atminkit musų adresą:

International
Travel Bureau

Dept. D
136; East 42nd Street 

New York, N. Y.

BTb ■ ■ ■ ■ ■ B.

h

Kur seniausia.
Ten geriausia.

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

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Fėmyk Įkaro (Anchor) ValzbaženkI).

PASKUTINĖ PROGA
Pigiai įsigyti brangią knygą'LYTIES MOKSLAS,: kurios 
kaina yra 7 dolariai, bet dabartiniam laike ^yra sunku 
žmonėms mokėti tokia kaina. Užtai aš norėdamas liku
sias knygas greičiau išparduoti ir daugiau neužsiimti dė
lei brangaus perkėlimo, kiek išteksiu jų leisiu po $4.25. 
Imant kartu 4 knygas leisiu už $15. Todėl pasinaudoki
te iš progos. , (3)

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

v.ietoje 
ir kas

privalo

Skaitykit ir Piatinkit Tėvynės Gynėjų-šaulių*” 
Laikraštį “TRIMITĄ”

“TRIMITĄ” -leidžia Lietuvos šaulių Sųjunga kuriai rupi r e ku- 
rių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet. Lietuvos Lai&vės 
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tol ulini- 
mas ir stiprinimas.

“TRIMITAS” tiekia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyve nimo. 
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir taiptau- 
tinė padėtis.

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

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

Broliai Anierikieciai! Jums už jurių-marių gyvenantiems “Tri
mitas” geriausia paaiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynes idel ku
rios gerovės Jūsų širdis taip jautriai plaka. Tat išsirašykit “Tri
mitą” sau ir išrašyldt savo giminėms Lietuvoje. Tuojau pasiuskit 
laiškelį “Trimitui” pranešdami savo adresą. Vieną mėnesi — ke
turis numerius — • siuntinėsime “Trimitą” dovanai kad galėtumėt 
su juo susipapinti. O turime vilties jog susipažinę 
nuolat Jusu namų lankyti] “Trimitas”. A dresuoki t: 

į “Trimito” Administracijai
i /Lithuania, I1” luiku, LUlavūc Airjp
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VIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus pqrtus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant rišu 
šalių pinigų. į 
s n

’’VIENYBĖS”

Visokius spaudos dar
bus atlieka ,greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popleras, 
plakatus, viritines korteles, 
baliams tlkietns ir tt.
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Dr. Ray R. Smith, Dentistas
6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 

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

skausmio Dantų Traukimo.

PAIN

Is ’’VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE
Spausdina geriausius 
tus, vo’irus.as žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių 
’’TARKA” ■

MXEB.rK.QlT. $3.50 MET.
LIETUVOJE ............ 4.50

£ B Si
Pirkite ’’Vienybės” Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10. 
pr ra bs

raš-

turi

L

!

E

■
įsa

viską,

tisų piniginio 
rgu katalogo.

Užlaiko didelį knygynų, 
kur galima gauti vi 

šokui knygų.

Musų duktė Helen kentėjo nub 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
ja sveikatos motorą vadinamą Chiroprak- 
tika, pas
Dr. ALBERT IVNIK, D.C.

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

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

Kalbama Slaviškai.

LIETUVOS KATALIKŲ 
KONGRESAS

Washington, sausio 5 d. (El
ta). — Sausio 2 d. Kaune Įvy
ko Lietuvos Katalikų Kongre
sas-;

S®

i,

K.

Ūkio ___ _ I „
Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo” 
B-vės Leidinis N4. Kaunas. 1921. 
Pusi. 36. ......j...... ....16c

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

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

Indomi knyga ypač tiems, kas nori žinoti tik
rąją Rusijos 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 turėtų

l

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

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

LENKŲ AGITATORIAI
Washington, sausio 6 d. (El

ta). — Vilnijon privežta ypa
tingai iš Silezijos daug Lenkų 
agitatorių Seimo rinkimams be
siartinant.

formacijų
SU

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12 

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

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 STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

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

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL. Go.
193 Grand St

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



Telefonai
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Princeton 2727 Randolph 1157

Kaslįnk Naujos R. K. Parapijos j Ko pats nežinai — klausk ki-
Tvėrimo. tų. “Dirvos” No. 52 pastebė-

M. Petrausko koncertas atsi- 
^.w.u..w. ,.y. bus šioj subatoj, sausio 14 d.,

Sausio 6 d. buvo sušaukta su-1 jau straipsnelį “Prie Vyčių už- Lietuvių salėj, nuo 7:30 vai. 
kaslink sutvėrimo metimų”. Kokis ten Advokatas vakare (6835 Superior av.). Susirinkimas .1.

naujos Rymo Katalikų parapijos įveda ginčus su “D-ko” ir “Gar- 
Clevelande. Visą tą darbą ir su- so” korespondentu.
sirinkimą negalima niekuo kitu damas palietė Tautos Fondo 22 
pavadint kaip tikra marmalie- 
ne: ten nieko nebuvo galima su
prasti kas einasi, išrodė tikras 
mišinis. Tą visą darbą varo 
žmonės be jokio nusistatymo, 
be tikslo, tik kerštaudami da
bartinei Šv. Jurgio parapijai. 
Gaila tokių žmonelių kuri greit 
bile kam intiki, nes tokie leng
vai gali būti pinigiškai, išnau
dojami visokių organizatorių. 
Patarčiau kiekvienam laikytis 
atsargumo; neprisileisti prie ne
reikalingo išnaudojimo,' nes tą Washingtoną su Pram, ir Prek. 
visą darbą atlieka ypatos, .nieko B-vės reikalais; žmonių (sudėtus 
gero nenuveikę Clevelande, ir pinigus į Tautos Fondą panau- 
jiems rupi ne naują statyti, bet dodamas kitam reikalui....” 
sugriauti ir tą’kuri jau yra pa- Man yra gerai "žinomą kaip 
statyta. Adomas Padegimas, ištikro buvo. M. Šimonis nie-

---------------- kuomet nėra buvęs Tautos Fon-
■ , .. ... . T do 22 sk. iždininku, taigi nėra

Iš draugijų veikimo. A. L. gmęS j§ t. p skyriaus apie $60, 
.L P' kuopa metiniani su- apje ]ęUrju0S pj Adv. rašo, ši-

sinrikime reikalavo kad Rae- monjs Washingtone važinėjo ne 
kauskas su Račkauskiene imtų pram_ jr Prek. B-vės reikalais, 
“divorsą . Mat jiedu yra vie- 0 Am. Liet. Tarybos reikalais, 
nas kuopos kasierium, Kitas fi- buvęs išrinktas New York o 
nansų raštinmku ir važinėdami Lietuvių Seime.
automobilių daug kuopai islai-l 1919 m T F 22 skyriaus iž
dų padaro... Bet kuomet išsiais- Ljnįnj{U b'Uvo žinomas veikėjas 
kino kad jiedu nėra Račkauskai, ą Kranauskhs, o ne Šimonis-, 
o tik burdmgierius su gaspadi- kaip Adv rašo, Adv girdėjo 
ne tuomet palikta ir ant kitų zvanjjant bet nežino kurioje ba- 
metų senose vietose.. _ . jnyčioje. Manau Advokatas ne-
. Darbininkų Pasalpine Draugi- py^g anį manęs iuž paaiškinimą, 
ja,, visą laiką kėlusi revoliuciją giįu dalyku neliečiu, palieku 
prieš Sąryšį, dabar rengia ma- Lam su kuriuo A’dv. turi reika- 
mfestą (sumažins įstojimo mo-L Gerai butu kad p Adv pri. 
kestį nariams); jeigu pavyks jmtu šį mano patarimą: Ko ne- 
sumobihzuoti pageidaujama ar- žinai felausk tu kurie žino 
miją tuomet paskelbs karę prieš T F 22 sk. valdybos narys 
s^ysį. . _ .. j. Kuzas.

Laisves Pasalpine Draugija___________
laukia piknikų sezonų ir pla
nuoja kaip Šįmet geriau apiplė- Nedėlioj nuo 2 po pietų Goodrich 
ŠUS Sąryšį. salėj bus TMD. 20 kp. susirinkimas.

n?Ž*n.° ką,_?a‘ PARSIDUODA PUIKUS RESTAU- 
ryti su M. Petrausko koncertu: rantas IR DELICATESSEN 
kaipo buržuju norėtu jį boiko- Geroj vietoj, palei sales ir teatrus, 
tuoti, bet kad Žiūronas ten dai- ęražiai intaisyta, su marmurais ir 
nuos tai nebus kam delnais plo- v^odžiais. Gvartntuojama geras 
. . biznis. Parsiduoda pigiai, $6500.

■ _T . , . .... . Kreipkis 1362 Hayden Av. E. Clev.SLA. 14 kuopos negirdėta vi- —
sai: gal but kad visi pavirto į 
bolševikus ir palindo po pama- "t 
tu.

Sąryšio korespondentas ka- 
dais per ‘‘Laisvę” pasisakė kad 
jis mažiausio supratimo neturi 
apie dailę ir dainas, vienok per 
Kalėdas suprato ir dabar per 
“Laisvę” praneša kad žiūrono 
mokiniai negali dainuoti.

Clevelando Lietuviai daktarai ______
■ už gerklių vedžiojasi, baisiau Į rTrrrr 

negu Mirta su Liuosybe.
Dovydas.

Adv. rašy

skyrių ir Matą Šimonį. Nieko 
tokie ypatingo palietime, bet 
daugiau negu negražu kad ne
teisingai parašė.

Delei aiškumo, čia suminiu 
Advokato žodžius: “Pirmas iš 
jų buvo tai vyčių 25 rotos -pir
mininkas Matas $imonis. Ka
da jis priklausė prie didelės dr- 
gijos ir kartu buvo Tautos Fon
do 22 skyriaus iždininku, pasi
ėmęs (mano pabraukta) iš T. 
F. skyriaus apie $60 iškeliavo į

DAR PRIE
DR. J. T. VITKAUS 
“PERSERGEJIMO”

“Teisybė akis bado”, skamba 
Lietuvių patarlė. Aš parašiau 
keletą pastabų prie Dr. Vitkaus 
persergėjimo apie “daktarus- 
apgavi'kus”, kurios tilpo “Dir
vos” No. 52. Dr. Vitkui matyt 
tokie teisybės žodžiai nepatin-' 
ka, ir jisai “Dirvos” No. 1 sa
vo straipsnyje karščiuojasi ir 
net vartoja paprastus Rusiškus 
gatvinius išsireiškimus. Jeigu 
jisai butų pavartojęs kokius La- 

I tiniškus išsireiškimus tai bu-

gerb. Petrausku atvyksta žino
mi artistai A. S. Pocius ir O. 
Pocienė, taipgi dalyvaus Jonas 
Butėnas ir J. žiūronas ir kt.

Senai jau gerb. Petrauskas
Clevelande buvo, tai ■ daugybės_______ ___________ __
užsižingeidavę rengiasi daly vau-1 jjay “manęs" jog jis yra mokslo
ti. Po koncerto rengiama 
tistams vakarienė.

Ar pamisimos apie savo 
eitį? Drapanų siuvimas yra

ar-

At- 
pri-

mų medicinos mokslui nedarau žvelgus kas ją platintų: dakta- 
ir nepeikiu medicinos mokslo ir ras,'’literatas, inteligentas arba 
nieko priešingo neturiu Dr. Vit- |kad ir kurpius. Pagaliaus, Dr. 
kaus ypatai, tiktai vien kriti-(Vitkus gerai žino kas yra pasi- 
kuoju jo tame persergėjime iš-[slėpęs už tų trijų raidžių, 
reikštas mintis ir nurodau Lie- j J. J. §.
tuvių visuomenei ir “Dirvos” | 
skaitytojams tikrus medikališ- J 
kus daktarus, šarlatanus ir 
įvairius feikerius. Jeigu Dr. 
Vitkus mano prigulįs prie mi
nėtų daktarų kategorijos ir jau
čiasi įžeistu, tai jau mane už 
tai negali kaltinti. ■ Aš visuo
met esu pasirengęs daryti pa
stabas prieš melagystę, neatsi-

rodyk nors vieną osteopatišką 
kolegiją kurią butų galima bai-' 
gti ir tapti osteopatišku dakta- J 
ru į tamistos minėtą laiką. Kam , 
reikia taip drąsiai pačiam save 
reklamuoti, o peikti visus ki
tus? Juk osteopatai, optome- 
trai, kiropraktikai, etc., jeigu , 
nebūtų žmonijai naudingi, vie
toj daugintis, jie visai išnyktų. 
Jeigu jie gyvuoja tai reiškia 
kad žmonija yra apie juos paty
rus ir jiems simpatizuoja. Me-L 
dicinos legališki daktarai-šarla-I 
tanai ir įvairus feikeriai, kurie L 
garsinasi kaipo “visų ligų spe- ( j 
cialistai”, arba tie kurie sakosi 
“pasekmingai” gydą 90 nuošim
čių visų ligų, nyksta, ir su lai-, 
ku jie visai išnyks. Reiškia,1 
liaudis jau yra patyrus ant sa
vo kailio jų nachališkumus, ir 
juos laikas išnaikins, o ne ko
kie tai savotiškos rūšies perser
gėjimai.

Beje, Dr. Vitkus sako kad 
tapti medicinos daktaru reikia 
mokintis 19 metų. Kam gi čia 
taip datig perdėti? Čia jau ne
reikia būti labai “dideliu” dak
taru dažinojimui kiek reikalin
ga mokintis; gali kiekvienas 
žmogus parašyti laišką į bile 
medicinos kolegiją, na kad ir į 
Valparaiso University, Valpa
raiso, Ind., gaus medicinos ko
legijos katalogą ir aiškiai ga
lės dažinoti kiek‘reikia mokin
tis, Galiu tikrinti kad daugiau 
nereikia mokintis kaip 10—11 
metų, tai viskaš (pats daktaro 
laipsnio pasiekimas vienur yra 
4, kitur 5 metai ar tam pana
šiai).

Baigdamas, Dr. Vitkus pra
šo kad aš pasirašyčiau savo tik
rą vardą, priešingai jisai grąsi- 
na nebeatsakys į jokius medi
cinai ir jam užmetimus.

Pirmiausia, aš jokių užmeti-

P. S. Neužilgo ■Dirvoje’* 
tilps žingeidus straipsnis apie 
Osteopatiją. Jame bus plačiau 
aprašyta kiek reikia mokintis 
iki tapti ‘osteopatišku daktaru, 
kiek yra osteopatijos kolegijų ir 
ligonbučių, ir abelnai kokius jie 
gydymo budus vartoja.1

J. J. š.

4
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o

su pirkiniais 10c. ar augciau

vyras, o dabar tiktai atrodo pa- ] 
prastas daktarėlis. I

Dr. Vitkus daro man užme- ’ 
timą buk aš medikus-gydytojus 
išpeikęs, o iškėlęs į “pagirų pa- j 

“ _ ‘ . Tas visai j
netiesa, Dalykas ėjosi apie tą 
knygutę kurią Dr. Vitkus pir- i 
mame savo “persergėjime” Lie- i 
tuviams rekomendavo kaip “ti- 1 
krų daktarų” sąrašą. Aš gi sa- : 
vo pastabose nurodžiau kad toj 
knygutėj yra vien medicinos ; 
daktarų sąrašas, o "nėra vardų : 
tų daktarų kurie vartoja kito- : 
niškus gydymus, ir paminėjau 
osteopatus kaipo pavyzdį. Prie 
to Dr? Vitkus dar nurodinėja ' 
gerų daktarų etiką. Aš paste- ( 
bėjau kad ir osteopatai taip 
jau prisilaiko augštos etikos, 
nors jų vardų toj minėtoj kny
gutėj nėra, ir aiškiai pažymė
jau kad Dr. Vitkus negalės nu
rodyti nei vieno laikraščio ku
riame bent koks osteopatas gar
sintus! kaipo “visų ligų specia
listas” ar tam panašiai. Vietoj 
atsakyt į tai, Dr. Vitkus kalba 
apie tuščių statinių barškėjimą 
ir vartoja savotiško tipo Rusiš
kus gatvinius žodžius! čia jau 
kaip sykis “pagal Jurgio ir ke
purė".

Toliau, Dr. Vitkus bando už
ginti pirmiau savo padarytą 
klaidą ir sako kad buk abelnos 
medicinos praktikuoto jas nėra 
“informacijų biuras”, bet tasai 
abelninis gydytojas daro diag- 
nozą (tyrinėjimą — J. J. š.) ir 
pasekmingai gydo net 90 nuo
šimčių visų ligų! Tai kodėl ne 
100 nuošimčių? Na, brolyti, čia 
jau vėl aiškiai patsai save su
kompromituoji. Jau tokio non
senso nebūtų parašęs nei pa
prasčiausias kurpius! Tai ka
me, ištikrųjų, yra skirtumas 
tarp abelnos medicinos prakti
kuotojo ir “visų ligų Specialis
to”? Ar tik tame kad “visų 
ligų specialistas” duoda laikraš
čiams didelius apgarsinimus ir 
už juos apmoka, o savotiško ti
po “abelnos medicinos prakti- 
k notoj as” nededa į laikraščius 
tokių apgarsinimų, bet raštu ir 
žodžiu, ’išvertęs krutinę, tik save 

j giria, o visus kitus peikia?
Pagaliaus, Dr. Vitkus bando 

išsisukinėti tvirtindamas jog esą 
bevaisčiu gydytoju, reiškia os- 
teopatu, gali tapti kiekvienas 
bemokslis į tris mėnesius, o 

i kad tapus mediku reikia mokin- 
; tis net 19 metų! Dr. Vitkus 
; žiuri labai vienpusiškai, gal kar- 
■ tais jo matymas visai silpnas, 
« tai patartina jam kreiptis prie 
; optometro kad priskirtų akinius. 
J Jeigu nežino kur optometrų ofi

sai yra, tegul jisai eina į me
dicinos “informacijų biurą”, tai 
jam nurodys. Gerb. Vitkus nu-

pažinta kaipo viena iš geriau-Idangės” osteopatus.
šių profesijų moterims šiandien 
ir jus ne tik kad pasidarysit 
sau lengvą ir gerą pragyveni
mą, bet galėsit pasisiut pačios 
sau drapanas už mažą kainą.

Klesos jaunoms merginoms 
ir moterims buna kasdien ir 
panedėlių ir ketvergi} vakarais. 
Darvas Profesional School of 
Dressmaking, Designing and 
Millinery, 6520 Hough Avenue, 
kampas E. 66 St. Wade Park 
karai.

J. Butėnas. “Liuosybės” Cho
ro vedėjas, šiose dienose lankė
si su koncertais Conn, valsti
joje, 
vaus M. 
batoj.

Dabar sugryžo ir daly-
Petrausko koncerte su-

T. Sandaros 18 kuopaA. L.
nedėlioj, sausio 8 d., Lietuvių 
salėj turėjo gražų vakarą su 
perstatymu trijų aktų dramos 
“žmonės” ir buvo koncertas. 
Lošime dalyvavo: V. P. Banio
nis, L. Banionienė, P. Seinaus- 
kas, Iz. Samas, M. čigas. 
navo A. Gailiunas, J. M. 
trukoniutė ir A. Zdanis.

Perstatymas ir dainos 
gražiai.
šaukiama pakartoti.

Ant perstatymo publikos 
vo nedaugiausia, paskui ant 
liaus priėjo didelis skaičius.
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Vyrai
Visa Sankrova

Prospect 202.,

Dr. Ti A. Hanlen
tSt DAJSTISTAS tSt!

Ofiso ralandos: Nuo 8 ryto 
’ki 7 valandai vakaro

1396 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

4.$

Panedėlyj plėšikai užpuolė ir 
apvogė St. Paiilionio krautuvę, 
3134 Superior avė. Nedaug ką 
pešė, apie $20.

PRAKALBOS
Su klausimais ir Atsakymais 

NEDĖLIOJ, SAUSIO 15 Dieną 
nuo 3 vai. po pietų ir tą pačią 
dieną ant 7:30 vakare bus rodomi 
paveikslą!. Inžanga dykai. Ko- 

lektų nėra.
WM. ABEL and SON SALĖJ 

7017 Superior Ave.
Tarpe E 70 ir E 71 gatvių.

A. BARTKUS — Lietuvis Fotografas
Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
Amerikoje. Traukia gračiausius vestuvių gru
pių ir pavienių paveikslus. Eina į namus nu
imti visokius paveikslus. Pasportams traukia 
paveikslus dieną ir vakare. Kurie turi paveik
slus iš Lietuvos ir nori padidint, padarau ar
tistiškai -gražius ir sudedu i grupes jei to 
reikalaujama. Turiu daugybę rėmų. Už vi
są savo darbą garantuoju. Mano studija 
randasi ant E. 79th St., tarpe Superior ir 
St. Clair. Kviečiu visus Lietuvius atsilanky
ti ir persitikrint mano darbu.

• A. BARTKUS 
Lietuvis Fotografistas

1197 EAST 79TH STREET, -CLEVELAND 0

PIRKT BUČERNĘ IR 
GROSERNE

rytinėje miesto dalyje ar- 
krautuvę uždėjimui valgo

je! kas turit vieną ar

Kur nors 
ba tuščią 
mų daiktų, 
kita dalyką praneškit.
J. JARUS 8114 Medina Avė.

@©@©©©©©©©©®©
DR. COWDRICK

Perkėlė savo ofisą nuo Ontario St. 
į savo naują modemišką medikalį 
ofisą po numeriu

547 WOODLAND AVE.
kampas Central avė. Antros grindys.
36 metai praktikoje, buvo sąryšyje 
su dideliais medikaliais ligonbučiais 
per 6 metus, 
tarp Lietuvių.
ir daktaras.
metodus kaip Serams kraujo ligose, 
ir kt. Neima nieko 
pats gydp. Kainos
Ofiso Valandos nuo
Ateikit pasitarimui.

Dabar yra Clevelande
Teisingas draugas 

Naudoja moderniškus

už vaistus 'kada 
prieinamos.
9 iki 6 kasdien

(4)
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LOUIS EISENBERG

Turi Geležinių Daiktų, Pečių,; 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, : v

f O

©©©©©©©©©©©©©

Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1837-K

Siutų ir
Overkotų
Is Pigiau
Pažymėtos Kainos

Visi
Visi
Visi
Visi
Visi
Visi
Visi

$25 
$30 
$35 
$40 
$45 
$50 
$60

Siutai
Siutai
Siutai
Siutai
Siutai
Siutai
Siutai

ir
ir
ir
ir
ir
ir
ir

Overkotai
Overkotai
Overkotai
Overkotai
Overkotai
Overkotai
Overkotai

$16.67 
$20.00 
$23.33 
$26.67 
$30.00 
$33.33 
$40.00

Bailey’s—Antros Grindys
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Liuosybės Choro pareiškimas. 

Sausio 6 d. Liuosybės Choro mė
nesiniame susirinkime, tarp ki
tų klausimų, buvo kalbama ir 
apie Liuosybiečio koresponden
ciją tilpusią “Dirvos” No. 49. 
Po pasikalbėjimo nutarta pa
reikšti per “Dirvą” jog Liuosy
bės Cjioras nieko bendro neturi 
su minėta korespondencija, nors 
tokiu ar kitu vardu niekam pa
skiram negali uždraust pasira
šyt. Choras neima atsakomy- [įž 
bes už jokius rašinius jokiame 
laikraštyje po kuriais nebus pa- F 
sirašyta L. Choro sekretoriaus ii 
arba visos valdybos. Choro na- i 
riams susirinkimas patėmijo ji 
kad ateityje vesdami polemikas | 
su kuo nors nerašytų vardu vi- E 
so choro. ' / E

Liuosybės Choro Valdyba r 
Pirm. A. K. Gailiunas, 
Sekr. K. Rugienius, 
Iždin. M. E. Jančiunienė.

ygggIsgj
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Naturalio Gazo

Mk. 'h 1

PIGIAI PIRKOME IR IŠPARDUOSIM MAŽOMIS KAINOMIS v

Nedėlioj sausio 15 d., po pie
tų, Lietuvių salėj atsibus Šv. 
Kazimiero Draugystės teatras 
ir balius. Loš ir dainuos Teat
rališkas Choras. - Po programo 
bus šokiai. 3

Pamėginkite naujo.
i

Patarnavimas

Su užngliunotų vaisbaženkUuŠuv. V.lit 
1‘nteuia Biure.

Naąjame mčlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes šiame vaisto įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo.

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

3

A/Į ES žinome jog tai yra musų pareiga pristatyti jums 
tiek naturalio gazo kiek tik mes daugiausia galime 

ir su teisingiausiu galimu jo išsiuntinėjimu, kolei tik jo 
rasis.

V1SOKJ NAUDINGĄ PATARNAVIMO būdą kokį tik 
mes galime išrasti arba jus galite prašyti darbe išgavi
mui geriausių pasekmių iš to produkto kurį mes parduo
dame taipgi tikimasi gauti iš musų.

mi

STOPS DANDRUff 
'• PROMOTES

HEALTHYSCALP 
LUXURIANT H AIR

Aptiekei** I 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paSty 
tiesiog ifi 
labara- 
torijos.

Bntlnal 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals- 
baženklis.

F.AD.RICHTER&CO
‘BUSUTERMlNALBlOČ S

BROOKLYN. *
. NEWvYOfeK.-. •

patiks kad 
ir gaėniau* 
eiaiypatai.
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ŠITĄ atsakomybę, taipgi, mes visados ant savęs pasi
ėmėm kadangi tai yra musų pareiga ir musų biznis par
duoti, jums daugiausia gazo kiek tik mes galime, taip pri
einama kaina kiek tik galima tokiai daugybei žmonių 
kiek galima ir su tokiu atsidėjimu kaip galima.

The East Ohio Gas Co

Moteriški Avalai

suriša

akimis 
kulnais

“5^1.95 už Pom
S

s 
i

:i 
Ii 
Č 
§ 
§
*
i

Iš priežasties laimingo specialio pirkinio, iš vienos didžiausių moteriškų 
čcverykų išdirbėjų—mes galime parduoti šias 4000 porų augštų ir žemų 
ėeverykų po $1.95 porą! Kožna pora visai sveika—ir yra jų dvylika popu
liarių stilių pasirinkimui. Pardavimas ’ ” *~ .

Rudos Ožio odos, 5 akutėmis šniūrais 
surišami žemi—lygiais smailgaliais 
—Cuban kulnais—D pločio.

Mahogany Rudais šonais, 5
žemi su šniūreliais—žemais
—D pločio.

Rudos Ožio odos, 5 akutėmis
mi žemi—imitacijos galais—milita- 
riai kulnai—D ir E pločio. £■.

Mahobany Rudais šonais, 2 sagtim 
ir diržukais žemi—gražiais galais 
—Cuban kulnais—D ir Ė pločio.

Juodos Ožio Odos, 5 akimis suriša
mi ’žemi—lygiais galais—Cuban
kulnais—D ir E pločio.

Juokos Ožio Odos, 8*/z Colių Aušgti
Surišami čeverykai—imitacijos ga
lai—žemi Cuban kulnai—D ir E 
pločio.

eina Bargain Skiepe. Pribukit!

Mahogany Rudais šonais, 2 diržais 
ir sagtim žemi—imitacijos galais— 
D ir E pločio.

Juodos Vici Ožio Odos, 8*4 Colių su
rišami augšti čeverykai—utilita
riais kulnais—D ir E pločio.

šiurkščios Matt Ožio Odos, 8 colių 
augščio, surišami čeverykai—žemį 
Cuban kulnai—lygus gaali — D 
pločio.

Juodos Ožio Odos, 8 colių augščio 
surišami čeverykai—žemais kul
nais—mieros 3 iki 7—D ir E plo
čio.

žibančios Odos Sagtimis susegami 
žemi čeverykai—Spaniški kulnai— 
mieros 3 iki 7 — D pločio.

Žibančios Odos- 3 Dirželiais susega
mi žemi—žemais Cuban kulnais— 
D ir E pločio.


