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Lenku Balsavimas
Vilniuje tik Burbulas

ATEINA ŽINIOS JOG REZIGNAVO IR LIETU
VOS PREMJERAS DR. GRINIUS. SU JUO 

IŠEIS IR DABARTINIS KABINETAS.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATSISTATYDINO 
DR. GRINIUS?

I Washington, sausio 16 
(Elta). — Nepatikrintomis 
žiniomis, atsistatydinęs Lie
tuvos Ministeris Pirminin
kas Dr. Grinius.

d.

Ohio valstijos industrijos per
eitą savaitę parodė šiokias to
kias padrąsinimo žymes.

Puodininkystės darbai nujau-1 
čia užeisiant didesnį pirkimą į 
pavasarį ir todėl skubina su iš
dirbiniais.

Akrono gurno darbai eina to
kiame laipsnyje kad- išdirba po 
100,000 ratams gumų į dieną 
šalip kitokių gurno išdirbinių.

Youngstowno distrikto plie
no ir geležies dirbtuvės prasi
dėjus 'metams turi daugiau vil
čių geram bizniui negu kitados, 
šiaip metais, tečiaus, abelnai 
imant, tiki produkcijos išduos 
tik 60 nuošimčių normalio.

^Daugiausia plieno ir geležies | 
perka automobilių išdirbystės. I 
Kitokiems tikslams pirkimas iš 
senai kaip buvo taip ir yra sil
pnas.

Darbihinkų šiame distrikte 
dirba tik *pusė kaip paprastai. Į 

Delei puolimo biznio gelžke-1 
liai atleidinėja nekuriuos savo 
darbininkus. New York Central 
linija įvairiose valstijos dalyse | 
savo vagonų ir lokomotivų dar- Į 
tuose paleidžia 1,000' darbinin
kų. Uždarymas busiąs mene-1 
siui ąr ilgiau/ ’’ x , j.

Nors šaltas^oras atgfilvino an-J < 
gliakasyklų darbus, bet visai 
permainų tepasidarė, delei ko j 
kasyklų savininkai nerimauja, o 
darbininkai skursta be darbo, i

Darbininkų skaičius Clevelan-1 
do industrijose randasi mažas' 
ir tokis pasiliks iki plieno ir ge- _ . wt
ležies dirbtuvės pradės daugiau Tautų Sąjunga Neisnso 
veikti šuj udihdamos ir 'kitas Vilniaus Klausimo 
industrijas. 50 Cleveland© di- ... ,. .... -z™
dėsnių dirbtuvių kurios turėjo Washington, Sausio 14 d. (El- 
50,000; darbininkų 1920 metais Į-ta). — Sausio 12 d; Tautų Są- 
davė darbo tik 21,000 darbinin- • jungos Taryba svarstė Lietu
kų. Vienok numatoma ateity- vos jr .-Lenkijos -ginčą del Vil- 
je kas geresnio. ■ niaus.

Mažai Kas Balsavo Vil
niaus Lenkų Seimo 

Rinkimuose

Airių Parliamentas Pa
tvirtino Sutartį

Dublinas. — Pietinės Airijos 
Parliamentas vienbalsiai patvir
tino pasirašytas su Anglija iš
lygas- kuriomis Airija padaroma 
Laisva šalimi, tik po Anglijos 
globa. Buvęs Airių respublikos 
prezidentas De Valera ir jo pa
laikytojai, kurie nepritarė su
tarčiai, parliamente nedalyvavo.

De. Valera pareiškė laikraš
čiams jog niekas iš jo partijos 
nepripažins to Airijos parlia- 
mento 'susirinkimo ir jo nuta
rimų.
kovoti už 
'toliau.
Ijo spėjimu, busią už 6 ar 9 mė
nesių. Bet, sako jis, tie rinki
mai atsibus po Anglijos grasi
nimu atnaujint karės stovį .jei 
dalykas eis neprielankiai impe
rijai.

Geneva, sausių 13 d. 
Tautų Sąjungos TarybosTautų Sąjungos Tarybos po
sėdyje, kalbant Vilniaus klau
sime ir Lenkų surengtame te
nai “balsavime” į Vilniaus 
seimą, Povilas Hymans pasa
kė jog Taryba negali pripa
žinti tokio balsavimo, kadangi 
jis pravesta tik Lenkų užsi- 
manymu be Tautų Sąjungos 
Tarybos užgyrimo.

Washington, sausio 14 d. 
(Elta). — Vilniaus srityje, 
Linkmenų valsčiuje,, iš ketu
rių tūkstančių rinkikų balsa
vo Vilniaus Seimo rinkimuo
se tiktai 170 žmonių. Pana
šia proporcija balsavo visame 
Švenčionių apskrityje. Mar
cinkonių valsčiaus, Lydos ap-j 
skritįes, nieks nebalsavo.
' žmonių upas labai nervin
gas. Daugelyje vietų Lenkų 
agentai bijojo pasirodyti mi
niose.

Sąjungos Tarybos na- 
New Yorko siuvėjai darbinin- rys, Hymans, referavo susida- 

'kai, 55,000 skaičiuje, per savo h-iusią padėtį šiame klausime, 
uniją pareikalavo per’augščiau-| nurodydamas kad Lietuva ir 
si teismą is savo darbdaviu al-1. ... ... . . • m . o

gų sumoje iki $4,000,000 kurias Lenklja atmetuslos TauW Są- 
jie nustojo streiko laiko. Kom- jungos pasiūlymą, todėl Tautų 
panijos buvo susidėję įvesti 49 Sąjungos rolė pabaigta ir Są- 
valandų darbą ir. mokestį .nuo junga neturi galimybės toliau 
štukų. Darbininkai del to su- j gjng0 svarstyti. Hymans pa- 
s rei avo. siūlė Tautų Sąjungos Tarybai

apsvarstyti sekamus klausimus: 
1. Kada bus atšaukta Tautu

Transvaalyje, Pietų Afrikoj, 
eina deimanto ir anglies kasėjų 
streikas. T' 
šaukė darbininkų atstovus ir 
kasyklų savininkus taikymuisi, 
pareikšdamas jog daugiau algų luotiems

Krašto premjeras su- Sąjungos Kontrolės Komisija; • riimn Iru arorniHio

mušti negalima iki gyvenimo 
reikmenų kainos nenupuls.

Reading, Pa., ugnis sunaiki
no šilko audinyčią, daug liko be 
darbo.

Washingtone pas prezidentą 
atsilankė dvi mažos mergaitės 
nuo West Virginia angliakasių 
prašymui pagelbėti bedarbių 
angliakasių šeimynas. Kompa
nijos tenai delei Streiko daugu
mą darbininkų surašė ant juo
do lapo ir niekur jie negali gau
ti darbo.

Richmond, Va., sustreikavo 
tramvajų darbininkai delei al
gų numušimo.

Warren, O., atsidarė geležies' 
liejykla. Kita dirbtuvė stovė
jus keletą mėnesių paėmė dirb
ti 200 vyrų.

Clinton, Ind., 700 angliakasių, 
streikuojančių jau tūlas laikas, 
svarsto gryžimą atgal delei jų 
šeimynų badavimo.

Pečių liejykloj ant Zug salos, 
prie Detroito, kiluš eksplozijai 
užmušta du darbininkai, keli su
žeista.

Vasario 14 d. Indianapolis, 
Ind., prasidės kietosios anglies 
kasėjų konvencija sustatymui 
savo reikalavimų kompanijoms.

Valdžia užrupinta galimu kil
ti angliakasių ir gelžkelių dar
bininkų streiku.

2. Budus užkirsti kelią gink- 
s susidūrimams tafp

Lietuvių ir Lenkų kariumenių;
3. Neutralės zonos likvidavi

mą ir naujos demarkacijos li
nijos pravedimą;

4. Tautų mažumų .teisių ap
saugojimą dabartinėse sąlygose.

Jis sako pasiryžęs esąs 
nepriklausomybę ir 

Visuomeniški rinkimai,

WILSONAS TIKI I 
TAUTŲ SĄJUNGĄ 
Washington. — Nuo pasitrau

kimo iš prezidentystės, apie me
tai atgal, buvęs prezidentas Wil
son tik sausio 15 d. atvirai pra
kalbėjo kaslink-Į Tautų Sąjun
gos. Jis tiki pilnai jog Sąjun
ga gyvuos.

Sausio 15 d. Washingtone at
sibuvo didelis Amerikonų susi
rinkimas įsteigimui Wilsono 
Fondo pastumėjimui taikos dar
bo. Susirinkimas paskui mar- 
šavo linkui Wilsono gyvenamo 
namo, keletą mylių, pasveikinti 
jį. Išėjęs iš namų, Wilsonas 
sveikino minią, įsakydamas ne
užsitarnavęs tokios pagarbos, ir 
išsireiškė jog nėra abejonės kad 
Tautų Sąjunga gyvuos, ir ji pa
ti savimi apsirūpins.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gbmpers pasveiki
nimą vadovavo.' Ta demonstra
cija, sakė Gompers, yra liudy- 
mas jog ir Amerikoje Tautų 
Sąjungos idėja nenumirė.

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Washington. — Japonai, per 
ginklavimosi mažinimo konfe
renciją, sausio 14 d. sutiko at- 
grąžinti Chinijai teisę valdyti 
nuomuojamą Kiaocow teritoriją 
šantunge. Kontroliavimas Vo
kiečių nutiesto gelžkelio ir pa
ties Tsingtao uosto dar nesu
tarta, bet Japonai tame daro iš
ėmimą ir nenori užsileisti. Lau
kiama iš tų dviejų sostinių to
limesnių žinių ką daryti.

Vienok uostu galės naudotis 
liuosai visos šalįs, ne viena tik 
Japonija.

LIETUVOS VALDŽIA ATSAKO KODĖL 
NEPRIĖMĖ HYMANSO IŠLYGŲ

Išėjo

Londonas. — Airiai kaliniai 
Anglijos kalėjimuose uždaryti 
laikė jų kovos už nepriklauso
mybę tapo paliuosuoti. 
suvirš 3,000 žmonių.

šiaurinės Airijos kalėjimuo
se esą Airiai kovotojai nepalei
sti, bet išsiunčiami į pietinę Ai
riją kur jiems paliuosavimą ga
lės duoti pati Anglijos valdžia, 

į Airiją apleidinėja Anglijos 
mili’tarė ir civile valdžia ir bus 
jų vietos užimta pačiais Airiais;

Airiai skubina panaikinti vi
sų savo miestuose gatvių Ang
liškus vardus ir uždėti savus. 
Taipgi pervardijama tiltai ir ke
liai. Airių klubų prašoma '.rū
kyti tik Airijoj darytus cigarus 
ir cigaretus.

Dublinas. — Išleista gelžke
lių darbininkams įsakymas išei
ti generališkan streikan. Pa
liečiama 23,000 vyrų. Streikas 
nesąs politiškas.

Ukrainiečiai Piketavo 
Lenkų Atstovybę

Washington, sausio 11 d. (El
ta) .—Penkios Ukrainietės mer
ginos iš Binghamtono, Brookly- 
no, 'New Yorko, Jersey City ir 
Philadelphijos piketavo Lenkų 
Pasiuntinybę Washingtone. Pi- 
ketavimas buvo surengta Ame
rikos Piliečių Ukrainiečių Kil
mės Sąjungos iš. Philadelphijos 
prieš ''Lenkijos žiaurų pasielgi
mą su Rytų Galicijos 700,000 
gyventojų “naikinant’bažnyčias, 
mokyklas ir ištremiant žymiau-! 

Įsius piliečius”. Ant plakatų bu- 
’.' vo sekami parašai: ’ “Lenku • už-

I grobikai Ukrainoje persekioja 
Ukrainą kultūrą”; “šalin’ su 
Lenkų tiranija rytinėje Euro
poje”; “Amerika, išgelbėk Uk
rainiečių tautą nuo Lenkų Ura
nijos pragaro”.

Ukrainiečių sąjungos nariai 
saugojo piketuojančių merginų 
neliečiamybę. Kitoje gi gatvės 
pusėje vaikščiojo polįcijantas ir 
dabojo kad nebūtų daroma už
puolimas ant Lenkų pasiuntiny
bės valdininkų.

Mūšiai Morokkoj

Madridas. — Ispanijos karė 
su Morokkos sukilėliais nepasi
liauja. Pastarose dienose Ispa
nai stumia Murus linkui Fran- 
cuzijos Morokkos sienos.

Tautų Sąjungos Posė
džiai Genevoje

Washington, sausio 14 d. (El
ta). — Sausio 11 d. Tautų Są
jungos Taryba svarstė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos tąutų 
mažumų teisių apsaugojimą. T. 
Sąj. Tarybos pirmininkas, Cun
ha, referuos klausimą. Buvo 
Tarybos nutanta kad Pabaltijos 
valstybės turi susisiekti su Tau
tų Sąjungos sekretoriatu ir ben
drai paruošti deklaraciją apsau
gojimui mažumų teisių, 
tvirtinimui tuo klausimui 
tinkamo įstatymo paskinta 
mėnesiai laiko.

Pa- 
ata- 
Šeši

Nemėgsta Businčib Savo 
Imperatoriaus

' Londonas. — Apsilankant An
glijos kunigaikščiui Edvardui, 
sosto inpėdiniui ir businčiam 
Indijos imperatoriui, Madras 
mieste, Indijoj, staiga kilęs su
mišimas sugadino atsilankymo 
iškilmes. Riaušėse du žmonės 
žuvo, daug sužeista. 'Sukilėliai 
šūkauja “Lai gyvuoja šventas 
Gahndi!” Gahndi yra jų tau
tinis vadas. Sausio 14 d. pra
sidėjo Indijos partijų vadų su
važiavimas išrišimui jų. pačių 
tarpe esančių nesusipratimų.

Badas
Arme- 
tokiu

Sovietų, Armėnija 
Badauja

Konstantinopolis. — 
nekuriose dalyse sovietų 
nijos apipiešiama esant
kaip Volgos srityje Rusijoje. 
Valdžia jieško k-itose šalyse pa
šalpos. Nekurios vietos buvo 
vasarą sausos ir neužderėjo, ki
tur Turkų kariavimai sunaiki
no. Ant valdžios pašalpos yra 
apie 200,000 žmonių'.

Sovietų Rojaus Darže
Ryga. — Dauguma bolševikų 

viršininkų dirba naktimis vie
toj dienomis. Bolševikų užru- 
bežinių reikalų ministerija re
tai kada įsidirba pilnai pirm vi
durnakčio. čičerin, užrubežių 
reikalų ministeris, pasižymėjęs 
tuo kad pradeda dirbti savo dar
bą apie 6 vai. vakare, tuoj po 
pusryčių. Apie 5 vai. ryte už
daro raštinę ir tada buna jo 

| vakarienė. Dieną gi miega.
Vis mat kitaip ir gana negu 

. , buržujai darydavo.
Kalnas Užgriuvo Kaimą |-------------

Messina. — Nugriovus kalno 
žemė prie San Fratello,-ant Si
cilijos salos, Italijoj, visai su
naikino vieną kaimą, 
žmonių užgriūta žeme, 
važiavo ar išbėgo pirm 
užėjimo.

Daugybė
Kiti iš- 

nelaimės

Paryžiuje gyveną Rusai sku-i 
biai siunčia maisto draftus sa
vo .giminėms per Amerikos pa
šalpos administracijos įstaigą 
nesenai Paryžiuje atidarytą.

Vokietijoj visos valdžios įs
taigos (pasiryžo kovoti su speku-

Suv. Valstijų pačto viršnin- 
kas Prezidento Hardingo kabi
nete, Will H. Hays, rezignavo 
ir pereina į krutančių paveikslų 
industriją. Tenai gaus algos 
$150,000 į metus. Tai pirmas 
žmogus pasitraukiąs iš Hardin-1 liantais ir kėlėjais kainų ant 
go kabineto. |-pragyvenimo reikmenų.

New Yorke kalbėdamas Japo
nijos delegacijos narys • admiro
las Kato pasakė jog pagerėji
mas santikių ir pažingėjimas 
prie Amerikos-Japonijos drau
gingumo dikčiai apsireiškė nuo 
Washingtono (konferencijos lai
kymo. “Už kelių trumpų savai
čių prasisklaidys debesįš kurie 
buvo užgulę tyrą ir linksmą Pa- 

Įcifiko dangų. ĮDu mėnesiai at
gal girdėjosi liuosos kalbos apie 
galimumą karės, šiandien mes 
kalbame apie įvestą^ taiką” — 
pasakė Kato. /

Prezidentui Hardingui paduo
ta memorialas reikalaująs at
kreipti domės j užlaikymą karėj 
nukentėjusių kareivių; suvirš 
3,500 vyrų yra išėjusių iš pro
to ir jie yra sutalpinti į prastas 
valstijines įstaigas ir didžiau
siai kenčia nuo užleidimo, neat- 
kreipimo į juos domos ir užžiu- 
rėtojų išnaudojimo.

Penkios didžiosios valstybės 
konferencijoje dar sykį peržiu
rėjo savo padarytas sutartis lai
vynų mažinimui, tik susidūrė su 
klausimu apie nustatymą taisy
klių Juokiu budu nuskirtus pa
naikinti laivus prašalinti iš ke
lio. Amerikos degelacijos nuo
mone, tie visi laivai turėtų būti 
visai sugadinti kad jais nepasi
naudojus. Francuzija ir Itali
ja tą veik remia. Anglija ir 
Japonija aiškiai tam nepritarė, 
norėdamos laivus panaudbti pa
kraščių apsaugai arba lavini
mosi tikslams.

Francuzijos valdžia kreipėsi į 
Amerikos automobilių išdirbė- 
ją Fordą su pasiulymu nupirkti 
jos kariškus laivus skirtus su
naikinimui pasekmėje Washing- 
tono konferencijos. /Pranešda
mas apie tokį pasiūlymą, For
das, kuris pereitą savaitę buvo 
Washingtone, laikraščiams pa
sakė davęs Francuzijos valdžiai 
atsakymą jog jeigu Francuzija 
jam parduotų visą savo laivyną 
tai jis nupirks, kitaip po biskį 
neužsiima. Ant to Francuzai 
nieko neatsakė.

Francuzijos Bėdos
Rusija skolinga Francuzijai 

trisdešimts tūkstančių milijonų 
frankų arba šešis bilijonus do
larių ($6,000,000,000) Amerikos 
pinigais. Francuzija nori pri
versti visas kitas šalis-pasaky
ti Rusijai: “Užmokėk Francu
zijai jos -trisdešimts bilijonų 
frankų, tai mes tau visi busi
me geri.”

Briand butų išgelbėjęs Fran- 
įcuziją nuo didelės armijos už
laikymo. Ji dabar turi apie 800 
tūkstančių kareivių, vangiai iš
laiko juos, kraudama šaliai di
desnę naštą, prie to apmašina 
jiegas šalies atsistatymo. Tai 
yra pavojingas pavyzdis negud
riai valdomai tautai kad ji gali 
prieit prie sugriuvimo.

Meksika, kuri pripažino Lie
tuvą de jure, dar nėra Suvieny
tų Valstijų pripažinta delei ne- 
nusistovėjimo naujos valdžios. 
Tikima neužilgo Meksikos val
džią Suv. Valstijos pripažins.

Naujas Tautų Sąjungos 
Pirmininkas ,

Geneva. — Tautų Sąjungos 
susirinkime nauju Tautų Sąjun
gos pirmininku į Hymanso vie
tą išrinkta Dr. Gastoa Da Cun
ha iš Brazilijos. Brazilija, kaip 
pamename, buvo viena iš pas
taruoju laiku pripažinusių Lie
tuvą de jure. Jam užėmus Tau
tų Sąjungos pirmininkystę ga
lima tikėtis geresnių pasekmių 
Lietuvos-Lenkijos ginče 
naudai.

musų

Briand Rezignacija Su
ardė Cannes Konfe

rencijos Tarimus
Paryžius. — Sausio 12 d. re

zignavo Francuzijos premjeras 
Briand, kuris po pasekmingos 
konferencijos su Anglijos prem
jeru Cannes mieste priėjo prie 
susitarimo kad Francuzijai ne
reikia taip daug ginkluotis, An
glija pasižada ją palaikyti at
sitikime Vokiečių užpuolimo.

Konferencijai einant, Francu
zijos atstovų bute kilo bruzdė
jimas prieš Briandą ir jis leido
si į Paryžių pasiaiškinimams. 
Sugryžęs davė karštą prakalbą, 
išaiškino apie savo nuveikimus 
ir jų naudą sutartyje stb, Ang
lija, ir tada padavė savo rezig
naciją, nepaisydamas ar kas jo 
nuoveikius priima ąr atmeta.

Prezidentas Millerand tada 
kvietė buvusį Francuzijos pre
zidentą Poincare užimti prem
jero vietą, kuris ir sutiko, su
organizuodamas savo kabinetą.

Atstovų buto pinttininkas sa
vo kalboje, po šitokių nuotikių, 
pasakė laikraščių koresponden
tams: “Francuzija susiduria su 
padėtimi tokia kuri yra tamsi 
ir herami kaip buvo karės die
nose.”

Francuzai militaristai pamatė 
kad Briand kiek nusileidžia tuoj 
jie sukilo prieš premjerą ir pri
vertė jį pasitraukti nuo vietos.

Poincare, kuris būdamas pre- 
zidentu karės laiku visai buvo ' 
negirdimas ir neveiklus, išsto
jęs premjero vieton pasirodė 
gand karštas' militaristas. At-; ; 
vykęs Anglijos premjeras į Pa- I 
ryžių su juo pasitarti, išgirdo ] 
jog Poincare nepritaria augs- ; 
čiausios tarybos veiksniams, ta- ' 
ryba turi būti panaikinta, turi 
sugryžti senoviškos mados di
plomatija ir kiti panašus daly
kai. Vokietijos spaudimas pa
naujinama ir prie to pirmiau 
nutarta šaukti 'Visos Europos 
konferencija Italijoj turės ap
sieiti be Francuzijos. Francu
zija priešinga Rusijos ir Vokie
tijos dalyvavimui toj konferen
cijoj. Vienok Anglijos, Italijos, 
Belgijos delegatai- Cannes kon
ferencijoj pareiškė jog Gęnoos 
konferencija, skaitoma svar
biausia po taikos konferencijos, 
įvyks be jokio atsižvelgimo į tai 
ką Francuzija darys. Francu
zija, tokiu budu, susiduria ąu 
rizika likti visiškai atmesta nuo 
kitų valstybių ir tik jos užtvir
tinimas Cannes konferencijos 
nutarimų ją nuo to išgelbės.

Genoos konferencijai 
galutinai nustatyta kovo

Washington, sausio 11 d. (El
ta). — Lietuvos vyriausybė par
siuntė Tautų Sąjungai sekantų 
atsakymą į jos pasiūlymą pri
imti Hymanso projektą (atsa
kymas iš gruodžio 24 d.):

Atsakydamas į Tąutų Sąjun- 
’ gos Tarybos rezoliuciją iš 1921 
' metų rugpjūčio m. 20 d. kuri 
' buvo Visuotinojo Susirinkimo 

užgirta ir kuri lietė rekomenda
cijas reguliavimui Lietuvių-Len- 
kų ginčo, aš turiu garbės pa
tiekti Tamistos žiniai kas seka:

Lietuvos. Vyriausybė skaito 
savo pareiga išreikšti Tautų Są
jungos Tarybai savo gilios pa
dėkos už jos pastangas, ačiū 
kurioms praėjusiais metais bu
vo sustabdyta karės žygiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ir pavyko 
sėkmingai išlaikyti ramybę to
je Europos dalyje. Mes reiškia
me padėkos taip pat Jo Eksce
lencijai ponui Povylui Hyman- 
sui del jo nenuilstamo veiklu
mo ir atsidavimo kuriais jis vy
stė sunkų uždavinį privesti 
prie išrišimo Lenkų-Lietuvių 
ginčą ir reguliuoti santikius 
tarp dviejų kaimynių valstybių.

Lietuvos Vyriausybe niekuo
met nėra maniusi išrišti šitą 
ginčą kitaip negu tik taikos ke
liu. Dabar gi iškilmingai parei
škia kad ji stengsis ir ateityje 
eiti tuo pačiu taku. Ji iki šio
lei yra- dariusi daugelį pastan
gų prie susitaikinimo,- siūlyda
ma visus galimus kompromisus. 
Vienok Lietuvos Vyriausybė iš
tyrinėjusi iki pamatų ir iš visų 
pusių Tautų Sąjungos Tarybos 
paduotąją rekomendaciją, jau
čiasi . priversta pareikšti su gi
laus pasigailėjimo jausmu kad 
negalinti priimti jai rekomen
duoto sutarties projekto.

Lietuvos Vyriausybė, atsisto
jusi prieš Tautų Sąjungą ir pri
pažindama nuoširdžias pastan
gas kurias Tautų Sąjunga yra 
jau atlikusi užbaigimui šitą (tai- ' 
kos uždavinį, skaito kaipo būti
ną apšviesti visuose (detaliuose 
savo nusistatymą šioje sunkio
je ir svarbioje byloje. Todėl 
Lietuvos Vyriausybė turi garbės 
Tamistos, Ponas Prezidente, 
prašyti leisti jos delegatui pa
tiekti augščiau pažymėtų paaiš
kinimų ateinančiame Tautų Są
jungos Tarybos susirinkime, ir 
ji jaustųsi laiminga jei galėtų 
rasti išrišimą Tarybai padedant.

(Pasirašė) P. KLIMAS,
L. Einąs Užsienių Reikalų 

Ministerio pareigas.

diena
8 d.

konfe-Poincare Washingtono 
renciją pavadino tragišku nepa
sisekimu. Tokiu budu jis pasi
daro dalimai priešas Amerikai, 
Did. Britanijai, Japonijai ir ke
letui kitų valstybių.

Washington. — Illinois valsti
jos atstovas King persergsti S. 
Valstijas nuo . dalyvavimo Ge- 
noos konferencijoj, jis sako jog 
tai yra “paskiausia ir didžiau
sia duobė iškasta Suv. Valsti
joms inpulti”.

Žuvo 12 Žmonių
Londonas. — Kilus gaisrui ir 

nuo to eksplozijai, ant Vokiečių 
garlaivio užmušta 12 žmonių. 
Laivas važiavo iš Hamburgo į 
Portugaliją.

Pabaltjurio Valstybėms 
Paramos Neduos

Washington, sausio 10 d.1 (El
ta). — S. V. Atstovų Rūmuose 
.svarstant įstatymo projektą, del 
davimo $20,000,000 pašalnos ba
daujantiems Rusijoje, Atstovas 
iš New Yorko valstijos, Walter 
M. Chandler, pasiūlė pataisymą 
sulyg kurio pašalpa turėtų bū
ti duota taip pat nukentėju
sioms nuo karės atsiskyrusioms 
nuo Rusijos valstybėms, bū
tent, Pabaltjurio ir Kaukažo 
tautoms. Pataisa buvo atmes
ta. Priimtu įstatymo projektu, 
pašalpa bus dalinama tik ba
daujantiems Rusijoj sulyg nuo
žiūros S. V. Vykdomosios Ko
misijos, ypatingai gi badaujan
tiems Volgos srityje.

Fordas, milijonierius automo
bilių išdirbėjas, yra turtingiau
sias šiais laikais Amerikoj žmo
gus. Jo pinigų bankuose ran
dasi apie 140 milijonų dolarių, 
kokios sumos pinigais niekas 
dar banke nėra turėjęs.

Ispanijoj apsireiškė politiška 
betvarkė, rezignavo ministerių 
kabinetas.

PINIGŲ KURSAS Į

juodašalyse kur valgoma 
ruginė duona žmonės turi svei
kiausius dantis.

Los Angeles, Cal., sausio 17 
d. buvo jaučiama keli smarkus 
žemės drebėjimai.

(Perkant didelėmis sumomis) 
Sausio 18 d.

100 markių-auksinų
100 Lenkų Markių

“DIRVA” ATPIGINTA 
(Žiūrėk pusi. 6)
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Iš Lietuvių Gyvenimo
“ MIKO PETRAUSKO ATSILANKYMAS IR 

KONCERTAS CLEVELANDE

“ŽEMAITUOS” ĮSTEI- kur pageidauja kad tokie butų 
1 įkurta.

L. Apolis, Susin. Raštin.
4254 Archer Ave. Chicago, Ill. 

P. S. Kitų laikraščių prašo
ma šį perspausdinti. L. A.

GIMAS
CHICAGO, ELL.

Sausio 9 įvyko žemaičių 
rinkimas Mark White Sq. salėj. 
Apkalbėjus dabartinę Žemaiti
jos liaudies padėtį ir abelnai vi
sos Lietuvos gyvenimą, nutarta 
įsteigti Kultūros Draugiją “že-| 
maitija”, ir tuoj išrinkta iš sep
tynių asmenų laikinas Veikia- 
masai Komitetas, kuriam ir pa
vesta visas organizavimo dar
bas, tame skaičiuje ir įstatų 
projekto pagaminimas.

Laikinan Veik. Komitetai! in- 
ėina: J. L. Grušas — pirminin
ku; A. Makaveckas —vice-pir- 
mininku; L. Apolis (Opulskis) 
— susinešimų raštininku; J. 
Vizgirdas — iždo raštininku; J. 
J. Mosgers — knygium: A. J. 
Mosgers — iždinihku; B. šum- 
piutė-Balienė — iždo glebėja. 
Taipgi duota direktivas kuriuo- 
mi 1. V. Komitetas privalo va
dovautis savo veikime, būtent:

1. Kultūros Draugijos “Že
maitija” tikslas: doros ir meno 
dvasioje kelti savo narius ir 
Kauno rėdybos liaudį, ir‘'reng
ti juos kultūriniam gyvenimui.

2. Svarbesniosios “Žemaiti
jos” priemonės savo tikslui pa-1 
siekti: a) Steigia ir laiko kny
gynus ir skaityklas; b) renka 
Amerikoje knygas, laikraščius 
ir šiaip jau įvairius spausdinius 
ir persiunčia, siilyg aukotojo 
nurodymo, į Kauno rėdyboj eg
zistuojančias knygynus ir skai
tyklas; c) steigia ir ruošia ben
dro ir specialio lavinimosi kur
sus, mokyklas ir paskaitas; d) 
šelpia neturtingą, bet talentin
gą, Kauno rėd. moksleiviją; ė) 
teikia savo nariams moralę ir 
medeginę pagalba nelaiminga- liauūl

žodžii

susi-

irie atsitikime.
3. Draugijos 

visa Amerika ir 
Centro Valdyba 
tų Valstijų mieste Chicago, Ill. 1

4. “Žemaitijos” nariais gali 
būti kiekvienas asmuo paeinąs ' 
iš Kauno rėd., be tautos, tiky- , 
■bos, pažiūrų ir lyties skirtumo. 
Nariai moka Centrui tam tikrą 
mokesnį.

5. Nario .žmona arba narės 
vyras ir jų vaikai, nors ir ne 
'Kauno rėdyboj butų gimę, turi 
teisę tapti 'Draugijos nariais.

Laikinas Veik. Komitetas jau 
pradėjo rinkti knygas. Siųsda
mi knygas ir kitokią literatūrą 
nepamirškite nurodyti į kokio 
miesto ar miestelio knygyną ar 
skaityklą Kauno rėdyboj pagei- 
daujat savo auką pasiųsti. Jei
gu aukotojas nenurodys vietos 
persiuntimui jo literatūros, tai 
Komitetas persiųs ją savo nuo
žiūra. Aukuojamą literatūrą 
reikia siųsti knygiui šiuo adre
su: J. J. Mosgers, 3255 Union 
Ave:, Chicago, Ill.

Norintieji prisirašyti prie

darbo plotas: 
Kauno rėdyba. 
dirba Suvieny-

WORCESTER, MASS.
Vietos komunistai eina prie 

'bankruto. Nelabai senai vietos 
Lietuviai komunistėliai jau bu
vo bepradėję krikštauti, piestu 
viršun šokti, manė kad jie vie
tos Lietuvių visuomenę pažan
giečius pasijungs savo jungan, 
bet išėjo visai atbulai. Pažan
giečiai susiprato ir nesidavė sa
ve komunistams apgauti, nors 
jau dalelė buvo krypus link jų, 
bet vėl greit pasitraukė šalin.

Komunistėliai .pamatę kad jų 
pastangos patraukti pažangie
čius savųjų tarpan nuėjo veltui, 
antgalo patįs tarp save pradėjo 
bartis, vieni 
kad jų planai 
ti. Ypatingai 
jų paskutinis 
t. y. “Aido” Choras neteko ve- * 
dėjo; tas jiems yra dideliu smū
giu, nes tas choras nors yra 
menkas, iš bobelių susidedąs, 
vienok dar šiek tiek parengtais 
koncertais padarydavo grašio ‘ 
varymui savo propagandos. Na ‘ 
o dabar jau pi įkutinis šaltinis 
išsisėmė, taip sakant, musų ko- ' 
munistėliai einii prie bankruto. '

Pastaruoju laiku jie sumanė 
sujieškoti chorui kitą mokytoją, 
bet sunku yra gauti, tai viena; Į 
antra, kur gi rasi tOįkį chorve
dį kurs eitų mokinti tokių kru
vinų dainų: juk mažai tokių 
randasi. Musų komunistai ir 
jų chorai nenori tų dainų kurio- 

, se galima apdainuoti Lietuvos 
| liaudies tautiniai jausmai, bei 
, ___ ių .primenančių Lietuvos

. vardą, ot todėl jiems yra sun
ku gauti chorvedį.

Visgi, žūt ar but, komunistė-, 
liai, kurie yra karštesni sava
me nusistatyme, sumanė pakvie
sti dainininką Joną Butėną “Ai
do” Chorą lavinti. Bet tam 
Butėno pakvietimui kaip kurie 
iš jiį nepritaria, nes, kaip jie 
pasakoja, Butėnas reikalauja 
$60 ant mėnesio algos; o iš kur 
tiek gausi? Juk ant metų už
mokėti $720 tai yra didelis pi
nigas. Taigi pasirodo kad pa
laikyti tokį chorvedį neįstengs, 
nes mažai grupelei nėra gali
ma. Anot kai kurių komunis
tėlių išsireiškimo, aukaut pro
pagandai ir choro vedėjo palai
kymui nėra galimybės, ir iš to 
nieko .nebus. Tat matosi jog 
musų viengenčiai išsigimėliai 
laikui bėgant pereis į “receive- 
rių” rankas, tik kad nors tas 
nebūtų atvykus Butėnui.

Reporteris.

Subatoj, sausio 14 d., Cleve
lando Lietuviai vėl turėjo pro
gos pamatyti gerbiamą musų 
kompozitorių Miką Petrauską, 
[po dviejų metų laiko kada jis 
čia pirmiau yną buvęs. Per tą 
laikotarpį gerb. M. Petrauskas 
[apvažinėjo Lietuvoj, Europoj, 
sugryžo Amerikon ir jau yra 
davęs koncertų kitose kolonijo
se. M. Petrauskas nuolatinai 
gyvena So. Bostone.

šiame koncerte šalip paties 
M. Petrausko, dalyvavo Ona ir 
Antanas Pociai ir Jonas Butė
nas.

'kitus kritikuoti 
nepavyko įkuny- 
pastarais laikais 
aparatas sudužo,

RED. ATSAKYMAI
Korespondentų prašome nera-

Draugijos arba) sutverti jos syti ant paklodės didumo popie- 
kuopą tegul kreipiasi del infer- ros lakštų. Kurie turit tokios 
macijų į Komiteto Susinėsimų popieros supjaustykit ją į tin

kamo didumo lakštus, tada ra
šykit;

■šliburiuibaiy Vaizdelį sunau
dosime, ačiū.

Petro Mylimai. — Straipsneli 
peržiūrėsime.

Senai Mergelei. — Raštelius 
Ačiū!

macijų į Komiteto Susinešimų 
Raštininką.

Laik. Veikiantis Komitetas 
ii. prašo visų gyvuojančių Kauno 

rėdyboj knygynų ir skaityklų 
pranešti savo adresus. Taipgi 
kviečia atsiliepti ir tų miestelių 
gyventojus kame dar nėra įstei
gta knygynų bei skaityklų bet | sunaudosime.

SPAUDOS DARBAI
jitjUSŲ Spaustuvėje Atliekama Visokius 
Mil Spaudos Darbus, kaip tai Baliams Pa
garsinimus (Plakatus) visokio didžio; Ti- 
kietus, čekius; Draugystėms Konstitucijas, 
Komisijų Blankas, Ligonių Lankymo Lape
lius, Persikėlimus - Paliudijimus, Mokesčių 
Knygeles ir visokias kitokias Draugystėms 
reikalingas Blankas;
<TĮ Biznieriams darome Laiškus, Konvertus 
ųl ir įvairius rųšies Garsinimus-Korteles;

Spausdiname taipgi dideles Kortas.
Darbus atliekame įvairiomis Spalvomis, pa
darome Paveikslus - Cuts bei spausdiname 
pagal užsakymo kiekvieną dalykėlį nuo pa - 
prasčiausio iki didžiausiam.

Greitus užsakymus persiunčiam Special De
livery.

“DIRVOS” SPAUSTUVE
7907 Superior Avė. Cleveland, O.

nebuvo dainininkas bet pianis
tas. Ir, ant kiek žinoma, jis yra 
vienatinis gabiausia Amerikoje 
Lietuvis artistas-pianistas. Bet 
ir to neužtenka, gerb. Pocius 
yra ir kompozitorius. Jau pla
čiai Amerikoje dainuojama jo 
malusios dainelės, taipgi ir šia
me koncerte pora ar daugiau iš 
jo veikalų Ona Pocienė sudai
navo!.

Pas Lietuvius labai nepapras
ta klausytis piano skambinant, 

’ir daugumas sako jog pianas jo 
neužinteresuoja, vienas. Vie
nok kitaip dėjosi kada gerb. 
Pocius skambino. Pirmiausia 
jis atliko “Allegro Appassiona
to”, taip puikiai jog turėjo pa
kartoti, ir plojo visi tokie kurių 
jausmų kitais atvejais pianas 
vienas “neišbudina”. Kitą sy
kį vėl skambino “Etude de Con
cert”, kas irgi klausytojus su
judino iki smarkiausio plojimo.

Prie to, Antanas Pocius akom
panavo visiems laike dainavi
mo.

Antanas Pocius priklauso prie 
jaunesnėsės eilės musų kompo- 
zitorių-dailininkų, yra jaunas 
dailus vyras, labai draugiškas 
ir linksmas, patraukiantis ne 
tik merginoms bet ir vyrams.

Jonas Butėnas
Butėnas yra vietinis, Cleve- 

landiečiams gerai .žinomas. Yra 
sakoma: “Svečią reikia pagerb
ti, su savais kaip ten nebuvo”. 
Vienok kada ir savą pagerbia
ma kaip svečią tada aišku kad 
jis yra taip pat brangus žmo
gus. Jonas Butėnas yra žino
mas jau nuo apie 10 metų kai
po gabus dainininkas, dalyva
vęs per pastarus penkis ar dau
giau metų visoje Amerikoje di
desniuose koncertuose ir visur 
patraukęs publiką savo dailiu 
basso balsu. Dabar (Butėnas yra 
“Liuosybės” Choro vedėjas, pir
miau čia pat vadovavo “Mirtos” 
Chorą.

Kiekvienas Butėno pasirody
mas scenoje sukėlė publikoje 
trukšmingą plojimą, kaip ir ki
tiems šiame koncerte dalyvavu
siems. Jis pirmiausia dainavo 
“Kalvis”, ko neužteko, nes bu
vo išsuktas, tada dainavo “Era 
mano‘brangi” (iš operetės “či- 

Įgonai”) . Kita jo dalis progra
me buvo 
kaip jau 
daina iš 
ką buvo

šitas pamėgimas Jono Butėno 
duoda jam daugiau vilčių Cle- 
velande darbuotis ir jo rėmėjai 

. turi daugiau pasitikėjimo savo 
, darbams ateityje.

J., žiūronas
1 Jis yra taipgi vietinis, bet o 

nelaimė kad mes neturėjome 
J laimės jam paploti. Vargšas, 

nors sako yra gabus daininin
kas, M. Petrausko mokinis, pa
sižadėjo koncerte dalyvauti, bet 
ot ėmė ir pabūgo tų buožių ir 
antgalo atsisakė.... Jis vado
vauja “Mirtos”-Chorą, o ten pa
sakyta kad kas.su buožėmis da
lyvauja negali “darbininkų” mo
kint. Bet aršesnė priežastis bu
vo ta kad dainavo Butėnas — 
jis, mat, uždarė žiūronui kelią 
į Lietuvišką salę, žiūronas pa
sakė: “Jeigu Butėnas dalyvaus 
ar nedainuosiu”. Tarp “Liuo
sybės” ir “Mirtos” chprų. eina 
“feudalė” kova: “Liuosybiečiai” 
nepakeldami, komunistiškos dis
ciplinos nuo “Mirtos” atsimetė, 
sutvėrė savo chorą, išėjo ga
biausi dainininkai, tai kaip gi 
nepyksi. Aršiausia dar kad jie 
išsižadėjo raudonumo, o pasi
skyrė tik dailę.

Koncerto “boikotavimas”
Neapsiėjo ir be to. Bet ir 

priežasčių daug buvo. -Komunis
tai boikotavo kam tenai dainuo
ja Butėnas, o ne žiūronas. Vy
čiai boikotavo, na, del to kad 
ne jie rengė. Geresnė priežas
tis boikotui buvo ta kad Pociai 

Vai močiute mano , ant jau «ne jų>>. girdėti, Po
cius Chicagoj pametęs vyčių 

Sekanti jos daina 'buvo chorą vadovauti nuėjo prie Bi- 
- • -— rintės Choro.

Tiem dviem atleistina: bolše
vikai ir vyčiai visada veikia 
ranka rankon.

Cleveland© Liet. Katalikiškų 
Dr-jų Sąryšis, (kuris užsimojęs 
būti “diktatorium”, labai užsi-

Mikas Petrauskas
Su dideliu žingeidumu Cleve- 

landiečiai laukė gerb. Petraus
ko atvykstant, ir žinia apie jo 
pasiryžimą Clevelandą aplanky
ti prasiplatino kaip žaibas. Vi
si ruošėsi koncentan, iškalno 
pirkosi tikietus, kad tik salėn 
intilpti. . šis gerb. Petrausko su- ' 
tikimas, tiesa, nesiskyrė nuo ki
tų jo čia sutikimų, kada tik jis 
Clevelande atsilankydavo, bet 
buvo, kaip ir pirmiau, širdin
gas ir džiaugsmingas. Publi
kos prisigrūdo pilna Lietuviška 
salė ir visi griausmingai jį suti
ko delnų plojimu.

Nežiūrint dviejų metų kaip 
Petrausko Clevelandiečiai nema
tė, jis ir dabar išrodė toks pat 
ar gal dar pilnesnis ir gero ūpo 
žmogus. Jis (turi didelį patrau
kimą ir visi su juo būdami jau
čiasi kaip su savu tikriausiu 
draugu, nors kiti tik pirmų sy
ku sueiti gavo.

M. Petrauskas, savo tarpais, 
programe dainavo šias dainas: 
“Metmens”, “Berželis”, po ko 
vėl trukšmingai iššauktas, dai
navo “Veversėliai čiulba” 
tas programo humeris 1 
“Ecco ridente”, iš operos 
Barbiere”. Ir po šios 
šauktas daugiau, taigi 
“širdelėj moterų tiktai 
Daugiau vėl dainavo: 
“Nevolno k etim grusnym be- 
regam”,. iš operos “Rusalka”, po 
ko plojimų aitgrąžintas ant sce
nos, dainavo liaudies dainelę 
“Barbutė”, ši yra naujausia iš 
labai publikos mėgiamų daine
lių, visus gardžiai prijuokino. 
Kitos jo dainos buvo:' “Laimin
gas, didus”, Romansas iš ope-[ 
ros “čigonai”, paskui “Lohegri- 
no pasakojimas”- (iš operos, “Lo- 
hegrin”). Su Jonu Butėnu su
dainavo duetą “Mieląširdystė” 
kas taip publiką užžavėjo jog 
plojimams nebuvo galo. Dar tu
rėjo jiedu išeiti ir sudainavo 
“Gersim, broliai, uliavosim”, ir 
vis publikai. plojant reikėjo iš
eiti trečiu kartu, taigi šiuo at
veju pakartojo dalį pastarosios 

! dainos. Su Ona Pociena Pet
rauskas sudainavo, kaipo pasku
tinę programo dalį, duetą iš

5 operos “Eglė”, šita vėl iššau
kė smarkiausi plojimą kad riet 
visa salė dundėjo.

Ona Pocienė
Nemažo žingeidumo

pagarsinimas jog su M. Petrau
sku koncerte dalyvaus ir Ona 
Pocienė bei Antanas Pocius, iš 

j Chicagos. šiedu žymus musų 
artistai gyvena Chicagoj, tik 
šituo atvejui lankėsi rytuose ir 
M. Petrausku davė eilę koncer
tų. Jie pirm šito yra buvę Cle
velande jau du kartu, bet kad 
kitos srovės parengimdose daly
vavo tai neturėjo progos girdė
ti jų ta Clevelandiečių dalis ku
ri nelanko katalikiškų vakarų. 
Ji yra dar jauna moteris, artis
tiškos išvaizdos ir užsivedimo.

Ona Pocienė turi labai aštrų, 
tyrą soprano balsą, puikiai išla
vintą, ir po kiekvieno dainavi
mo verčia klausytojus reikalau
ti daugiau. Ji savo tarpuose 
programe dainavo: “The Crying 
of Waiter”, “Extasy” (Angliš
kai) ir iššaukta pakartoti su
dainavo ‘Sėjau •rūtą”. Paskui 
vėl dainavo “Ne- margi sakalė
liai^ 
pakartojimo gi dadėjo “Gale so
dno”. r...................... g
“Pasakyk, Lietuva mylimoji”, | 
o priedui dar dainavo “Uogelių 
pluoštelis”. Po to 'buvo “Chan
son Provansale” (Angliškai) ir 
pakartodama sudainavo “Wake 
up” (irgi Angliškai). Paskuti
nė jos daina buvo duetas su M.
Petrausku, kaip augščiau minė- ruatino ant Petrausko kam 

ne prie Sąryšio kreipėsi koncer
to rengime. Bet to neturėtų

Į būti. Gal ir bolševikiškų drau-

Ki
ūrėjo: 

“II 
buvo iš
dainavo 
vėjelis”. 
Rusiškai

sukėlė

jų kreipėsi. Visų neužganėdins 
ir prie visų negali kreiptis, prie 
to yra dar ir daugiau prie ko| 
kreiptis, kurie ir pirmiau jam 
koncertus parengdavo.

Teatrališkas Choras, kuris su 
džiaugsmu M. Petrausko dainas 
dainuoja, irgi parodė neprielan- 
|kų atsinešimą į koncertą: bene 
Ikam jo nesiprašė, kam nekvietė 
to choro dainuoti.

šv. Kazimiero Draugystė, ku
ri rengė savo vakarą nedėlioj, 
pykavo kam koncertas užkišta 
pirm jų baliaus. Beit ar gali vi
siems išsitaikys, ypač kada pats 
skiria dieną, o ne vietiniai čia 
būdami tą “užlindimą” daro — 
ko 
ir

po teisybei nieks iš vietinių 
nedarytų.,

Vakarienė
Po koncertui, būrelis vietos 

inteligentų ir artistai turėjo 
linksmą ir gražią vakirienę, ku
ri užsitęsė net iki 3 vai. ryto. 
Dalyvavo suvirš 20 ypatų.

Gerb. Petrauskas, Pocienė ir 
Pocius pribuvo į Clevelandą pė- 
tnyčios ryte, iš Baltimore, Md., 
kur irgi atsibuvo jų koncertas. 
Pėtnyčioj ir sukatoj svečiai bu
vo apsilankę “Dirvoje”.

Prie koncerto surengimo pasi
darbavo “Dirviečiai” su pagal
ba keleto kitų vieitos veikėjų.

Nedėlios ryte svečiai iškelia
vo į Detroitą, kur irgi davė kon
certą, 
keletą 
linkėj.

šiose dienose jie davė 
koncertų Chicagos apie- 

Solo.
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C GERB. |
^•OPRAGILO KAMPELIO^ I

duetas su Petrausku, 
minėta, o paskutinė— 
operos “I’ Pagliacci”, 
iššauktas paantrint.

Reikalinga Įvairių Leidi
nių Mokslo Tikslams
Chicago, III. — Amerikos Lie

tuvių Daktarų Draugijos Sek
retorius Dr. A. L. Graičunas ga
vo iš ..Lietuvos Gamtos Tyrinė
jimo Biuro sekantį laišką:

Prie Gamtos Tyrinėjimo Biu
ro yra atidengta literaturos-sek- 
cija su biblioteka (knygynu). 
Butų labai malonu kad Tamstos 
prisiųstumet po vieną egz. “Gy
dytojo", nes vienaip biblioteka 
turėtų naudingos skaitymui me- 
degos ir antraip — skaitytojas 
susipažintų su laikraščiu.

Be to, Biuras del istorinių 
i reikalų ir del literatūros muze- 
jaus renką po vieną egzemplio
rių visokių Lietuviškų spausdi- 
nių, kaip: knygų, kalendorių, 
laikraščių ir tt., ypačiai naudin
gais yra senieji spausdiniai. Jei
gu kokius spausdinius turite ir 
galite Biurui padovanoti tai mel
džiame siųsti, už ką busime dė- j tų. 
kingi.

Adresas:
Naujo Radviliškio paštas, 

Gamtos Tyrinėjimo Biuro ved.
J. Kerzeliui. Smailiuose.

tą planą. Norim ją iš biznio 
išvaryt ir subankrutyt. Tai 
vat, galiu pridėt, ką mes 
norim ir mes to norim.

— Jūsų norai tik norais 
ii’ paliks.. Apie tai nėra ką 
kalbėti. į

— Mes' tą žinom, ale užtai 
mes sumislinom vieną gerą 
dalyką.

— Niekaip musų štabas 
geriau neišmislina, tai nu
tarėm paimt gerb. Spragilą 
už redaktorių.

— Tai kad jus laikraščio i 
neturit.

— Nekalbėk taip garsiai, 
ba Člevelandas musų ir man 
sarmata kad mes neturim, 
ale užtai norim turėt. Prie 
to priėjom kada visi musų 
laikraščiai atsisakė dėt mu- ' 
sų korespondencijas, ir prie 
to mažai kitų miestų laik
raščių čia ateina.

— Bet kad jūsų laikraš- 
čia nieks neskaitys.

■— Gerb. Spragile, kai ta
mista redaguosi tai visi jį 
skaitys. •

— Jau turėjot kelis savo 
laikraščius čia uždėję ir nie
ko neišėjo.

— Ba mes negerai plati
nom. Dabai* visiems dova
nai duosim ir skaitys.

— Jūsų laikraščiai visi tik' 
[dovanai dalinami, bet ir tai

— Mata{™tamsta? gerb. [niekas neskaito, o jeigu dar 
Spragile, žinai taip sau iT reiktų už pinigus pradėt jį 
daugiau nieko. Turbut reiks pardavinėt tai iš pirmos die- 
toliau eiti. Gražus oras, ar nos subankrutysit.
ne? — Gal tautos fondas duos

— Taip rodos: šįmet žie- mums pinigų ir laikrašti iš- 
ma nieko sau: pusiau be leisim. Mes taip manom, 
sniego, kartais prisninga, ir — Tai jus vėl rengiatės 
tuoj vėl nuvaro. J žmones apgaudinėt? Spra-

— Nežinau kaip čia paša- gilas tokiais niekais neuž
knis. Aš šiandien kažin ką siima. Prie to jus man ne- 
tokio jaučiu 'ir nežinau kaip | išsimokėsit už manp darbą.

-u — Tai ar tamista ponas 
| gerb. Spragile toks bran- 

? Mes prirašysiu) jus _ 
gatvėje, o ta- Į prie vyčių, tai kai visi dirb

sim del gavo idėjos. Mes 
Į tamistą ant rankų nešio- 
isįm, bą mes mpkapigarbint 
'tubs kašYnums dirba!

— Bet pas jus nei vienas 
veikėjas nepasidaro teisin
go pragyvenimo: visus juos 

Į tautos puodas maitina, o jus 
tik garbinai ir pinigus ant 

____  .... r________ . ‘Lietuvoš ‘vardo dedąt. Aš 
Spragile truputį pasikalbėti.. turiu savo idėją, o jus galit

— Tai tamista ne išnety-'sau rengt laikraščius ir re
čių mane sutikai, bet laukei [ daguotis juos Iki subankru- 
čia žinodamas kad aš šiuo tysit ir nunešit žmonių pi
keliu vaikščioju? nigus.

— Gal but ir taip, tik ne- — Ale palauk, gerb. Spra
gile, man dar liepė pasakyt: 
jei nesutiksi už redaktorių 
kad butų permažai algos, 
tai mes tveriam naują para- . 
piją ir išrinksim už zakris
tijoną. Ba tamista ponas 
gerb. Spragile, galių pridėti, 
mums labai patinki, ale prie

i tų liberalų priguli, o jie yrą 
musų šmeižikai.

— Kad jus nebūtumėt to- 
; kie paiki niekas jūsų ir ne

kliudytų.
— Mes ne paiki, ba mes 

Clevelandą valdom.
— Jeigu nueitum į be

protnamį rastum daug to
kių kurie šūkauja: Šis na
mas mano! įš ’jame bosas! 
Kitas rėkia: Aš sykį visą 
žemę valdžiau, o dabar ma
ne prirakinę laikot! Tre
čias ir dešimtas dar kokius 
sostus sau surandą ir vis 
nori but vyriausias už vi
sus. Tik protingas žmogus 
jaučiasi savo vietoj kokią jis 
turi.

— Ale aš faktiškai galiu 
prirodyt kad Člevelandas 

i mūsų, ba mes čia viską tu
rim. Tik pažiūrėk: tiek ir 
tiek biznių ir visokių įstai-

GERB. SPRAGILĄ KAL
BINA VYČIAMS. RE- 

DAKTORIAUT
— Sveikas, tamista, ponas 

gerb. Spragile. Taip nety
čia, taip netikėtai tamistą 
sutinku.

— Tame nieko blogo, pa
sitaiko susieit, bet malonu 
butų žinot tamistos vardą, 
aš rodos tamistos dar nepa
žįstu.

— Labai malonu tamistą, 
ponas gerb. Spragile, susi
tikt, ir taip malonu, kad net 
nežinau kaip čia pasakius.

— Ištiesų, gražus vaka
ras, turbut išėjai pasivaik
ščiot ii’ sutikai. Bet aš ne
žinau kas su manim kalba, 
daug sutinku žmonių.

išreikšt. Atleisit man už į 
tai, ponas gerb. Spragile. _

— Na bet visgi sušalsim j gus? 
bestovėdami gi [ _ 
mista nieko ir nepasakai: ar 
turi ką svarbaus, ar tik taip 
pasveikint susilaikei, ir kas 
su manimi kalba?

— Kaip čia pasakius, aš 
esu vat taip sau kas esu ir 
mano vardas nu kaip ir ki- 

Galiu pridėti, aš esu 
vyčių štabskapitonas ir no
rėjau su tamista ponas gerb.

Kas Pasitarnaus Šiam 
Tėvynainiui?

Gerbiamieji Amerikiečiai Lie
tuviai ir Lietuvaitės! Atsišau
kiu prie jūsų šiame momente 
prašydamas jūsų pagalbos ap- 
švietoje. Kadangi musų pini
gai labai pigus ir auksinas ma-,- 
žai ką vertas prie Amerikos do-l 
lario tai šiuomi kreipiuos į jus, 
gerinamieji draugai dailininkai, 
ar neatsirastų iš jūsų tarpo ku
ris užsakytų man šį mylimą lai
kraštį “Dirvą” ant metų, ar 
nors pusei; metų, ir kad prisiųs
tų man savo antrašą, už ką šir
dingai tarčiau ačiū ir pasiųsčiau 
iš Lietuvos gražių knygučių dai
nų ir moksliškų. Taigi, mieli 
tautiečiai, padėkite savo drau
gui Lietuvos artojui jieškan- 

■ čiam mokslo šiame sunkiame 
i laike, kad ir mes, Lietuvos Pi- 
f liečiai, galėtume (susiprasti ir 
• apsišviesti skaitydami godotiną 

laikraštį “Dirvą”. Taigi, ger
biamieji Lietuviai ir Lietuvaitės 
Amerikiečiai, paduokit man 
vo draugišką ranką, už ką 
siu amžinai dėkingas.

Brilius,
Radviliškio vai., 
apsk. Lithuania.
Talpiname vieną

sa- 
bu-

norėjau sakyt, ba....
— Tai gal ką ir pasakyt 

nori ko bijai išsitart?
—>• Taip sau, nieko, galiu 

pridėti, noriu tik pasimatyt 
su tamista, gerb. Spragile, 

| ypatiškai.
— Dabar rodos mano ypa-! 

tą matai: gali sakyt kuo aš 
galėčiau pagelbėt.

— Vat, vat kaip tik tamis
ta išsitarei: pagelbėt, ba aš 
bijojau tą žodį paminėt, ale 
jau mes baigiam, galiu pri
dėt, viską, tai norim prašyt 1 
gerb. Spragilo pagalbos.

— Keistai tamista kalbi ir 
ką čia nori išriest?

— Kad aš kitaip negaliu, 
ale mane išrinko pasimatyt 
ir paagituot, tai aš ir kalbu.

— Bet vis butų gerai ži
not apie ką kalbi ir kame 
čia tikslas?

— O, mes turim didelį tik
slą, gerai kad tamista gerb. 

Į Spragile tą žodį paminėjai.
— Bet aš skubinuoti į 

“Dirvą”, neturiu perdaug 
laiko kalbėt.

— Va, va, tamsta, ponas 
gerb. Spragile, viską išsikal
bėsi kas man reikia kalbėt. 
Aš norėjau pasakyt kad mes 
nekenčiam “Dirvos”, ba ji 
mus vadina varlamūšiais, ir

Antanas Pocius
Priešingai visiems programe.

I dalyvavusiems, Antanas Pocius j gijų sąryšis pyksta kad ne prie

Adolfas
Vantainėlių k., 

Šiaulių
Nuo Red.:

iš daugelio šiose dienose gautų
atsišaukimų prašančių ‘Dirvos’.
iš šio laiško galit suprasti kaip Įmes norim ją sunaikint.
Lietuvos žmonės, ir jūsų gimi- — Gal tame pagalbos rei- 
nės ir draugai, norėtų turėti sa- kia? Manot ją išbombar- 
vo namuose “Dirvą”. Yra pa- duot ar uždegt?
žįstamų A. .Briliaus nevienas — Nekalbėk, nekalbėk to- 
Amerikoje, yra net jo draugų kilį žodžių, ba man net ant 
kurių jis ypatiškai laišku nepa- širdies saldu darosi, ale to 
siekia. Jų kuris, .tikime, pada- mes negalim padaryt.
rys jam tą geradarystę! Kurie — Gal Žadat mane prašyt 
siųstų pinigus, galit pridėt ir ar ką ? Kibą jums protai 
kitą antrašą kuriam norėtumėt susimaišė?

■ “Dirvą” pasiųsti jeigu kartais — Ne, gerb. Spragile, ne ; 
i kas pirma A. Broliui išrašytų, mės turim daug proto ir ki-

— Tos įstaigos ne jūsų bet 
visų Lietuvių. Ir jus ant 
tiek esat paiki kad girda
miesi turį savo svetainę boi- 
kotuojat visus kas kiti joje 
vakarus rengia. Tai sau 
ant kaklo virvutę neriat; ta 
svetainė yra bizniui, o jus, 
pasirodo tavo programų, jo- 
ko biznio nenorit. Taigi ir 
su laikraščiu nieko neišda- 
rysit: nenorit už jį pinigų 
ir užtai tuoj bankrutijat 0 
daugiau aš neturiu ką su 
tamista kalbėt. Lik sveiks.

kas.su
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. ją iš biznio 
krutyt. Tai
it, ką mes 
norim.

i tik norais 
tai nėra ką 

im, ale užtai 
vieną gerą

L U nusų stabas 
ina, tai nu- 
rb. Spragilą 

is laikraščio 

taip garsiai, 
musų ir man 
les neturim, 
turėt. Prie 

a visi musų 
>akė dėt mu- ‘ 
cijas, ir prie gU:
miestų laik- *

jūsų laikras- 
litys. 
agile, kai tą
si tai visi jį 

ot kelis savo 
uždėję ir nie- 

legerai plati- 
dsiems dova- 
kaitys. 
aščiai visi tik ‘ 
mi, bet ir tai į • 
>, o jeigu dar 
jus pradėt jį 
iš pirmos die- 
ysit. (f. £
; fondas duos 
r laikraštį iš-, 
tip manom, 
vėl rengiatės 
iinėt? Spra- 
niekais neuž-
> jus man ne
mano darbą, 

amista ponas 
» toks bran- 
rirašysim jus 
kai visi dir'b- 
idejos. Mes 
rankų nešio- 
^okąm garbint 
s dirba.
jus nei vienas 
sidaro teisin- 
no: visus juos 
maitina, o jus 
ir pinigus ant 
lo dedat. Aš 
:ją, o jus galit 
traščius ir re
iki subankru- 
sit žmonių pi

nk, geri). Spra- 
iiepė pasakyt: 
už redaktorių 
jrmažai algos, 
im naują para- , 
:sim už zakris- 
tamista ponas 
e, galiu pridėti, 
latinki, ale prie 
riguli, o jie yra 
kai.
> nebūtumėt to- ' 41 
kas jūsų ir ne-

: paiki, ba mes 
raidom.
nueitum į be- 
istum daug to- 
ika.uja: Šis na- 
įš jame bosas!

Aš sykį visą
iu, o dabar ma- 
ę laikot! Tre- 
ntas dar kokius 
suranda ir vis 
iriausias už vi
ltingas žmogus 
o vietoj kokią jis

; faktiškai galiu m"
:ad Clevelandas ■
les čia viską tu- 
jažiurėk: tiek ir 
ir visokių įstai- 

aigos ne jūsų bet 
irių. Ir jus ant 
įaiki kad girda- 
savo svetainę boi- I 
sus kas kiti joje 
engia. Tai sau 
drvutę neriat; ta 
•a bizniui, o jus, 
vo programų, jo- I 
lenorit. Taigi ir 
:iu nieko neišda- 
)rit už jį pinigų 
o j bankrutijat. O 
š neturiu ką su 
Ibėt. Lik sveiks.

Nuo Redakcijos
LIETUVOS ŠVENTEI ATEINANT

’NJEDAUG laiko teliko tin- 
1 ’ kamam prisirengimui 
apvaikščioti Lietuvos Ne- 
prigulmybės Dieną, kuri iš
puola vasario 16, ketverge. 
Šis apvaikščiojimas turi di
delę svarbą, ir jeigu visoj 
Amerikoj Lietuviai stengsis 
priderančiai tą dieną pami
nėti jų paminėjimas gali at
siliepti’dikčiai ir ant Suvie
nytų Valstijų, kurios pasi
rūpins Lietuvą pripažinti.

Lietuva nepriklausomai ir 
ištekliai gyvuoja jau keturi 
metai. Tas faktas yra ge
riausiu prirodymu šios ša- Į revoliucijos, del didžiausio ka- 
lies valdžiai kodėl nereikia Į talikiškos bažnyčios paniekini- 
bijotis Lietuvą pripažinti, mo vienoje iš gražiausių Pary- 
Kaip nujaučiama, pripaži- žiaus bažnyčių ant didžiojo al- 
nimas atidėta ir laukia sa- tariaus pastatė pliką mergą ir, 
VO progos. Atidėjimas už- katalikus pašiepdami, prieš ją 
sivilks jeigu Amerikoje gy- klaupė. Bėgkite ir jus, nekalti 
venanti Lietuviai neklibins I balandėliai, ir klaupkitės prieš 
valdžios su raginimais pa-!tą paleistuvę mergą: juk ji pa
daryti Lietuvai tą ką pada- statyta augštai net ant pat ai
rė kitoms po karės girnų- tariaus, 
sioms naujoms valstybėms.

Lietuvos neprigulmingo jeigu ‘Vanagas’ nebus taugala- 
gyvavimo keturių metų SU- bintas arba pats nepastips, tai 
kaktuves taipgi reikia pla-1 Amerikos Lietuviai 
čiai garsinti Amerikos laik
raščiuose. Laikraščiams ge
riausia pagaminti tam tik
rus straipsnelius, o ne duo
ti tik rezoliucijas kokias nu
tariama siųsti Washingto- 
nan su reikalavimais pripa
žinimo. Rezoliucijos laik
raščiams visai nereikalinga. 
Kitas dalykas, straipsneliai 
turi daugiau svarbos kada 
priduodama pirm rengimo, 
o ne po atsibuvimo.

Rezoliucijos, pagamintos 
į Washingtoną siųsti, Pre
zidentui, kongresmanams ir 
senatoriams tinkamiausia 
perduoti per Lietuvos At
stovybę, o ne paskirai siųs-l 
ti. Savo valstijų ir miestų metl* senumo bene pata1’ 
admihistracijų atkreipimui |Pins Afrik* ant žemlaP*° P‘rmu 
domos į tai galima pasiųsti i1“*“ kaipo d^atina? buvusl» 
tinkamus pareiškimus tie- lauku vystymuisi žmonių kūne 
sjOg Į lošė svarbią rolę priesistonškos

■ Didesnę reikšmę tas vis- Eur°P°s gyvenime. Kur švar
kas turės kada darbas bus;b'aus' senovės žmonių kiaušai 
varoma bendrai visų srovių buvo atrasti iki šiolei ir k* « 
ar bent tik tų kurios Lietu-|buvim° vieta irodo apsakomu 
VOS reikalais rūpinasi. j sekančiame buletine iš Wash-

Aukos tinkamiausia butų Iington’• D- c-’ National Ge°-
|graphic Socieity raštinės:

“Europa senai jau buvo pri
pažinta kaipo tik scena ant ku
rios vėlesni aktai didžiosios 
žmogaus vystymosi dramos ir 
jo civilizacijos buvo atlošta”, 
sako tas buletinas. “Jokia rasė 
kuri gyveno Europoj bėgyje il-

rinkti Lietuvos Gynimo Ko
mitetui.

tuviai 'katalikai visai neskils: 
juk prašalinimas iš katalikiškų 
organizacijų organizuotų vagių, 
bemokslių .bolševikuojančių vai- 
kėzų-redaktorių ir tt. nereiškia 
skilimą, o tik — pelų nuo grudų 
atskyrimą.

“Vienas karštas Romuvos pr- 
deno ‘galvočius’ pačiam ‘Vana- 

igui’ pasakė: Už dvejeto metų 
I visas Lietuviškas parapijas val- 
I dys romuviečiai ir tikrai išsi- 
I pildys romuviečių obalsis — pir- 
.miausia tauta, o paskui romu-

Skiria Pelus nuo Grudų
“Vanagas” N. 17, toliau apie 

“Galvočių Išradimus”, šitaip sa
ko:

“Kiti ‘galvočiai’ išrado buk
‘Vanagas’ negerai darąs: girdi, 
kokie jie nebūtų, bet vis gi tie 
žmonės katalikiškose organiza
cijose augštai pastatyti; tai kam 
gi juos kapoti?

“O sancta simplicitas! Kokie
jus ramus ir nužemintos šir- j vos bažnyčia mums turi rūpėti, 
dies! O jus nekalti balandėliai!'— Tuose romuviečio žodžiuose 
Francuzijos ištvirkę ir sugivu- yra daug teisybės: juk jeigu tik 
Įėję laisvadariai masonai laike ‘Vanagas’ nebūtų Romuvos or-

“Dar kiti ‘galvočiai’ išrado:

katalikai 
skils pušiai). Jeigu romuviečiai 
turėdami visą katalikų spaudą, 
visų organizacijų milžiniškus pi
nigus nei per visokius, nei per 
civilius teismus, nei pagaliaus 
per L. R. K. Kunigų vienybę

denUi greit už gerklės sučiupęs 
ir jį prismaugęs, tai nebūtų rei
kėję laukti ir dvejetos metų. 
Dabar jau kas kita. Katalikai 
turi apie 100 kunigų (nes tiek 
yra ‘Vanago’ rėmėjų ir šalinin
kų), o romuviečiai — tik 6 ir 
tai ne -kunigus, bet neva kuni
gus. (Mat vieni už jų pasižy
mėjimus prašalinti iš Lietuvos 
seminarijų, o 
tės platinimą 
kupijų.)..."

kiti už bedievys- 
iš Lietuvos vys-

sumanė pakeisti 
Petrogrado vardą 
Petrogradas, se-

Bolševikai 
carų sostinės 
į Leningrad, 
nas Peterburgas, Petro Didžio
jo įsteigtas, iš nieko pakilo į 
pirmos svarbos miestą Rusijoj. 

‘Vanago’ nenugalabijo, bet jam j Leninui-Trockiui Rusiją užval- 
dar sveikatos pridėjo, tai ‘Va-1 džius Petrogradas liko mirties, 
nagas’ gyvuos. Amerikos Lie-’ nedarbo, bado ir skurdo vieta.

plačiai išsimėčiusių žmonių bu
vo atrasta Francuzijoj, Vokie
tijoj, Belgijoj, Kroatijoj, ant 
Persmaugos Salų, ant Gibral
taro uolų, ir Maltoje. Jie buvo 
urvų gyventojai medžiotojai ir 

Iper daugiau 50,000 metų gyve- 
ino misdami iš arklių, briedžių 
ir galvijų kurių buvo pilna Eu
ropoje to periodo bėgyje.

: “šie Neanderthalio žmonės 
buvo daug daugiau pažangėję 
negu Heidelbergo žmonės, vie
nok vis dar jie buvo ant žemes
nio laipsnio negu bile kokis šių 
dienų laukinis. Jie buyo susi
lenkę, plaukuoti, didelėmis gal
vomis ir storais kiaušais. Jų 
skruostai žymiai buvo atsikišę 
virš jų indubusių akių, jie bu
vo beveik be smakrų, ir jų ke
liai buvo pusėtinai išlenkti. Tų 
žmonių pirmas kiaušas atras
tas suvirš 60 metų atgal buvo 
taip tolimai skirtingas nuo da
bartinių jog vienas mokslinin
kas prisispyręs tikrino jog jis 
buvo kaip. nors nesveikai išau
gęs. Tiktai po atradimo kitų 
liekanų likosi abelnai priimta 
jog tokia rasė yra gyvavus.

“Nors Neanderthalio-liekanos 
na po kitai vertimosi, kaip ji buvo atrasta visai prie pakraš

čio šiaurinės Afrikos, svarbiau
sia Gibraltare ir Maltoj, nėbtivo 
vienok jokio abelno palinkimo 
žiūrėti į Afriką kaipo šaltinį tų 
žmonių paėjimo. Kiaušas ir 
kaulai pastaruoju laiku atrasti 
šiaurinėje Rhodesijoj, , vienok,

Afrika Apgyvendino 
Priešistorišką 

Europą?
TJ AST AROSE dienose atradi- 

■ * mas urve šiaurinėj Rho- 
desijoj žmogaus galvos kiaušo 
kuris rodos bus daug tukstan-

Kunigas Karinės Misijos 
Atstovas

Lietuvos žinių agentūra "El
ta” per Washingtona praneša I g0 periodo žmogaus gyvenimo 
jog Klaipėdon Lietuvos kariniu |anj žemės menamai nėra tenai 
atstovu Krašto Apsaugos Mi- atsiradusi. Iki šiolei visi Jiudy- 
nisteris paskyrė plačiai žinomą mai rodė į Aziją kaipo šaltinį 
Amerikiečiams žmogų, Kunigą žmonijos imigracijos bangų vie- 
Joną Žilių, buvusį Lietuvos Fi-1 
nansų Misijos Amerikoje narį. | buvo šaltiniu 
Buvęs toj pasiuntinystėj Kapi-| 
tonas Dimša atšauktas.

Nesuprantama kas ten Lie
tuvoj dedasi ir kokia politika 
varoma, tečiaus kariniu atstovu 
jokiu budu netinka kunigas, 
nors dabar jis ir nedėvi kuni
giškais rubais ir nenešioja at
bulos apikaklės. Jeigu jau va
roma politika viską užimti krik
ščionių-demokratų rankosna, at
siradę butų tokiu atstovu pasių
sti ir šiaip karininkas. Kun. ži
lius geriau tiktų šiaip kokią vie
tą užimti namie ar užrubežyje, 
tik jau ne militarės-karinės mi
sijos.

Atvažiuoja Du Žymus 
Svečiai

Ta pati Elta praneša jog sau- 
šio 11 d. išvažiavo Amerikon. 
Lietuvių prašomas, rengti kon
certų Amerikoje žymus Lietau 
vių kompozitorius J. Naujalis! 
Naujalis jau eilė metų kaip yra 

| žinomas visoje Lietuvoje, svar-j 
. blausia atsižymėjęs. bažnytinė 
S muzika.

Su juo atvyksta ir vienas išį 
^garsiausių Lietuvos dailininkų-! 
teplioto jų, A. Žmuidzinavičius.' 
Jis, kaip žinia skelbia, lankysis' 
čia Lietuvos šaulių meno rei
kalais.

bent mažiausia 
| imant, iš kurio tūkstančiai ar
klių, briedžių ir galvijų užplū
do į tą kraštą bėgyje tarpledi- 
nių periodų.

“žmonių rasės atkeliavo per 
žemės tiltus iš Afrikos, bet di
dumoje jie naudojo šiaurinę Af-jduoda tikėti jog jie yra genera- 
riką tik kaipo taką, atvykdami U1'0 Neanderthalio tipo ir jų at- 
iš Arabijos ar 'tolimesnės Azi- radimas atveria mums pamatą 
jos. Vienas išėmimas ką žino- tikėti jog greičiausia bus kad 
ma buvo tai keistas pasirodymas Afrikos atėjo Europos Nean- 
mas palei pietinį Europos pa- derthalinių pulkai.
kraštį vienu laiku veislės pana- Kalno Kiaušas’, kaip tas Afri- 
šios į šių dienų negrų neužau- kos radinis vadinama, yra dali- 
gas centralinėje Afrikoj. Vie
nok šie maži negroidai buvo ne- 
reikšmųs savo esme ir jie tuoj 
išnyko.

“Ant kiek Europą apeina, 
Heidelbergo žmogus buvo ank- 

’ styviausias žinomas iš žmonių 
veislės gyventojas. Vienas žio
čių kaulas atrastas Vokietijoje 

'suteikė davadus iš kurių pada- 
|ryta išvedimai apie tą rasę ku- 
| ri spėjama turėjo gyventi ko
kie 200,000 metų atgal. Jie yra 

| skaitoma kaipo pirmi pilnai

‘Sudužusio

mai daugiau primitivis negu 
Europiškas Neanderthalio kiau
šas nors tikima jį esant iš vė
lesnių laikų, šie faktai duoda 
didesnį patikrinimą tikėjimui 
jogei dabar atrastas kiaušas bu
vo artimesnių laikų negu Euro
pinės liekanos prie origanalio 
punkto Neanderthalių žmonių 
išsisklaidymo.

“Neanderthaliai žmonės per
stata paskiausią žinomą tipą 
žmonių su kiaušais išsivysčiu- 

_ _ __H__ r ____ ._______  siais žemiau negu šių dienų lau- 
I žmogiški sutvėrimai kurių lie- kinių. Kuomet jie pranyko 

į kanos jau pavyko rasti, ir spė- 25,000 ar 30,000 metų atgal pa
ujama esą visu ketvirtdaliu mili- sekė juos Cro-Magnon žmonės, 

| ' medžiotojai ir taipgi artistai, 
kurie paliko stebėtinus piešinius 
gyvulių ant sienų tūluose ur
vuose Francuzijoje. Jie buvo 
augšti, gražaus sudėjimo, inte
ligentiška rasė, pirmieji žinomi 
žmonės abelnai skaitomi prigu
lėję prie tų pačių sutvėrimų ką 
ir musų laikų Homo sapiens.”

jono metų vėliau gyvenę kaip 
bezdžion-žmogus kurio kiaušas 
buvo atrasta ant Java salos.

“Po Heidelberginių žmonių 
menama kad apie 75,000 metų 

- atgal jau įgyveno ilga nuolati- 
Kanadoj steigiama gėrimų i nė rūšis kurių daug liekanų bu- 

užeigos paskirai del moterų kur .vo atrasita — tai Neanderthalio 
vyrams nevalia užeiti. . I žmogus. Kiaušai ir kaulai šitų

VYRIAUSIO LIETU
VOS GYNIMO KO
MITETO PADĖKA 
AMERIKIEČIAMS

į Visas Lietuvių Organizaci
jas, Laikraščius, į Kiekvieną 

Lietuvos Tėvynės Pilietį.
Jus, musų broliai Ameriko

je, savo sunkius darbus fab
rikuose, kasyklose bedirbda
mi, del duonos kąsnio bevarg- 
dami, neužmirštate savo seno
sios Tėvynės, neužmirštate 
jos sunkios kovos del Nepri
klausomybės.

Jus žinote kad įtik Nepri
klausomybė apsaugos jūsų 
gimtąją žemelę nuo baisaus 
Lenkų jungo, apsaugos jūsų 
brolius, seseris nuo vargo, ap
saugos jų namus, jų aruodus 
nuo legioninkiį plėšikų.

Neužmirštate Jus visa tai 
ir šelpiate ir remiate musų 
Nepriklausomybės kovą, šel
piate ir remiate tos kovos 
reiškėją — Vyriausiįjį Lie
tuvos Gynimo Komitetą.

Nuo gegužio 14 d. iki lap
kričio 30 d. Vyr. Lietuvos Gy
nimo Komitetas gavo šias iš 
Jūsų aukas:

Indiana Chicago, Ill., 42,097 
auks.

Philadelphia, Pa., Lietuvos 
vyčių 3 kuopos 6,800 auks.

Liet. Atstovybė Amerikoje 
čekį sumoje 50,000 auks.

So. Boston, Mass., šv. Ka
zimiero D-ja, 700 dol.

Mt. Carmel, Pa., per Dr. 
Bartušką, 17120 auks.

Dr-stė Liet. Sūnų Vakaruo
se, 2,700 auks.

Ačiū Jums, gerbiamieji, už 
jas, ačiū varde kovos del mu
sų Nepriklausomybės.

Nei vienas skatikas iš tų 
aukų nenueis niekais ir nebus 
pražudytas. Mūsų pačių pa
kviestieji Valstybės Kontrolės 
valdininkai tikrina visą mu
sų reikalą, tikrina musų kny
gas. Surinktuosius pinigus 
bei kitus turtus laikome Val
stybės Iždinėj.

Betgi įsiveržęs 'Lenkas, pik
tas dvarininkas sugriautų visą 
musų Nepriklausomybę, su
naikintų visą musų tautos 
kultūrą,' ištuštintų musų a- 
ruodus, sunkų jungą ant mu
sų žmonių ilgiems metams 
uždėtų, niekais visą musų dar
bą paleistų.

Todėl V. 'Lietuvos Gynimo 
Komitetas vien pastaruoju 
laiku plieno šarvais traukinį 
apšarvavo, davė pinigų 120 
tūkstančių auksinų jo pasta
tymui. Todeb Komitetas po 
senovei padeda musų kariu- 
menei, remia ją ir šelpia, tei
kia jai šiltų rūbų, pramogos 
dalykėlių, ginklų, dovanų ka
reiviams ir tt.

O kad Lenkui jiegas su
mažintų, Komitetas stengiasi 
jam Lietuvoje pamatas su
griauti. Tie gi Lenkų dvari
ninkų .pamatai — tai musų 
sulenkintieji broliai. Todėl 
Vyr. Lietuvos Gynimo Komi
tetas visomis pastangomis 
stengiasi sulenkintuosius ap
šviesti, įskiepyti į juos pilie
tišką bei valstybinį susiprati
mą, prijungt juos prie musų 
bendro darbo, kultūros bei 
dvasios gyvenimo.

Knygos, atsišaukimai, laik
raščiai — tai-ginklas, tai bū
das tam tamsumui sulenkin
tųjų tarpe nugalėti, juos mu
sų ištikimais broliais padary
ti. Komitetas tam reikalui 
vesdamas griežtą atskaitomy
bę, šimtus tūkstančių leidžia.

Ir šaukiamės į Jus, musų 
gerbiamieji broliai Ameriko
je, padėkite mums musų taip 
svarbų ir gražų darbą dirbti, 
remkime kuo galėdami,- siųs
kite mums savo aukų, kiekvie
nai progai esant šelpkite mu
sų darbus.

Vyriausias Lietuvos Gyni
mo Komitetas:

M. Sleževičius, pirmin.
M. Krupavičius, vice-pirm.
O. Bikleris, iždininkas,
V. Putvinskis, šaulių

Sąjungos pirmin.
Kūn. J. Vailokaitis, 
Dr. Rachmilevičius, 
čerkesas, Gudų M-jos

Įgaliotinis,
P. Ruseckas, sekretorius.

Kaunas, lap’k. '30, 1921.
P. P. Kitų laikraščių mel

džiame atsispausdinti.
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Kaip Kandidas vėl Rado Kunegunda 
ir Senuke Moteri.

IZANDIDUI, Baronui, Panglosui, Marty
nui ir Kakambui taip besipasakojant 

savo nelaimes, taip besiginčijant del pa
stoviųjų ir nepastoviųjų visatos įvykiu, 
disputuojant apie priežastis ir pasekmes, 
apie dorines ir kūno silpnybes, apie laisve 
ir būtinybe, apie nusiraminimą, koki .ver
gai jaučia ant Turku laivo, jie atvyko pas 
Transylvanijos kunigaikščio narna, ties 
Propontiaus krantais. Pirmutinis gyvas 
sutvėrimas, kuri jie paregėjo, buvo Kune
gunda ir senele moteris, džiovusi rank
šluosčius.

Baronas nustebo, tai paregejes. Ge
raširdis, mylintis Kandidas, paregejes sa
vo Kunegunda, paraudusiom akim, išdžiu
vusiu kaklu, rukšlėtais veidais, raudonom 
suskilusiom rankom, atsitraukė atgal bent 
tris žingsnius, pasibaisėjimo apimtas, bet 
vėl paėjo pirmyn. Ji apkabino Kandida ir 
savo broli; jiedu apkabino ir senute mo
teri. . Po to jie išpirko jas iš nelaisvės.

Kaimynystėje buvo nedidelis ūkis; se
nuke patarė Kandidui sustoti tame ūkyje, 
iki busią galima susirasti geresne vieta. 
Kunegunda nei nenumane, kad bjauriai da
bar atrodė, — mat, jai niekas apie tai nie
ko ir nesake. Taigi ji ir primine Kandidui 
jo žodi tokiu rimtu balsu, kad joks geras 
vyras ne'butu dryses atsisakyti. Jis tad 
užsiminė Baronui, kad ketinąs vesti jo se
serį.

“Aš nepakęsiu”, atsake Baronas, “to
kio kvailo jos žingsnio ir tokio įžeidimo iš 
tavo puses; aš neleisiu, kad man butu pri
kaišiojama toks skandalinis dalykas; mano 
sesers vaikai niekados negalėtu beižengti 
i bažnyčia Vokietijoje. Ne; mano sesuo 
tegali ištekėti už imperijos barono, ne ki
taip!” .

Kunegunda puolė jam i kojas ir nulai
stė jas savo ašaromis; bet jis buvo neper
maldaujamas.

“Ei tu, kvaily”, tarė Kandidas; “aš iš
gelbėjau tave iš nelaimes, užmokėjau už 
tave ir už tavo seserį; ji 'buvo kekše ir da
bar yra bjauri, tačiau aš sutinku apsivesti 
su ja; ir ar tu dabar ketini tam priešintis? 
Aš vėl užmuščiau tave, jei tik paklausyčiau 
savo rūstybes balso!”

“Gali užmušti mane ir vėl”, atsake Ba
ronas, “bet tu neapsives! su mano sesere, 
iki aš busiu gyvas!”

xxx
Užbaiga.

ęAVO širdies gilumoje Kandidas jau ne- 
benorejo apsivesti su Kunegunda. Bet 

kraštutinis Barono nemandagumas prives
to ji prie to, ir Kunegunda pati spyrė taip 
tvirtai, kad jis negalėjo bėgti nuo savo žo
džio. Panglosas paraše dailu memoriala, 
kuriuo priparode Barona nebeturint teisiu 
sulig savo sesers ir prirode, kad, pagal vi
sus imperijos įstatymus, ji galinti ištekėti 
už Kandido kairiaja savo ranka. Marty
nas išsireiškė, kad Baroną reikia prigirdy
ti juroje; Kakam'bas aiškino, kad geriausia 
butu atiduoti ji ir vėl vergijon laivo' kapi
tonui, — ir, pagaliaus, 'kilo sumanymas pa
siusti ji atgal pas jo Zokono Tęva Genero
lą Romon pirmuoju laivu, šis sumanymas 
buvo visu priimtas, ir senuke ji užgyre; 
bet jie nieko nesake jo seserei. Šis visas 
sumanymas buvo įvykintas už maža pini
gu suma, ir visi džiaugėsi galeje prigauti 
Jėzuitą ir nubausti Vokiečio barono pui
kybe.

Aišku suprasti, kad Kandidas, apsive
dęs po tiek nelaimiu, gyvendamas su pi- 
losopu Panglosu, pilosopu Martynu, gudra
galviu Kakambu ir senuke motere, turė
damas prie to daug deimantu iš Inkų kraš
to, turėjo gyventi labai laimingai. Bet Žy
dai taip ji prigaudinejo, kad jam nieko ne
liko, kaip tik mažas ūkis; jo žmona su kiek
viena diena vis darėsi bjauresne, piktesni 
ir silpnesne; senuke moteris visai bejege 
liko, daug silpnesne už Kunegunda. Ka- 
kambas, kurs dirbo darže ir vežiojo daržo
ves i Konstantinopoli, buvo visados pail
sės ir keike savo likimą ir sunku darba. 
Panglosas nuolatos desperavo negalįs gar

bingai mokytojauti kuriame nors Vokieti
jos universitete. Martynais, žinodamas, 
kad jam visur bus netike, kantriai sau ty
lėjo. Kandidas, Martynas ir Panglosas 
kartais disputuodavo apie moralybe ir me- 
tapizika. Jie tankiai matydavo kaip pro 
šąli ju namelio plaukdavo valtys su Eppen- 
dais, Pašais ir Kadizais, keliavusiais ištre- 
miman kur nors i Lemna, Mitylena ar 
Erzeruma. Ar jie mate kitus Kadizus, Pa- 
šus ir Eppendus, keliavusius užimti iš
tremtųjų vietas ir patiems paskui keliauti 
ištremiman. Jie mate nukirstas galvas, 
rodomas žmonėms Augštoje Portoje. To
kie reginiai padaugindavo ju pasikalbėji
mo temas; gi kada jie neturėdavo apie ka 
kalbėti, tad laikas slinkdavo labai lėtai. 
Viena diena net ir senuke moterele prata
rę':

“Aš norėčiau žinoti, kas yra blogiau, 
ar būti išžaginta šimto negru razbaininku, 
netekti puses užpakalio, skursti tarpe Bul
garu, būti nuplaktu ir pakartu laike autor 
da-fė, būti perpjautu, irkluoti ant laivo — 
trumpai sakant, pereiti tas visas nelaimes, 
kokias mes perejome, ar būti čia ir nieko 
neveikti?”

“Taigi, čia ir yra didelis klausimas”, 
atsake Kandidas.

Šis klausimas iškėlė naujus ginčus, ir 
Martynas ypatingai pabriežė kad žmogus 
yra gimęs tam kad būti nuolatos neramus, 
arba letargu užmigęs. Kandidas nevisai su 
tuo sutiko, bet nieko geresnio nepasake. 
Panglosas pridūrė, kad jis visados smar
kiausiai kentėjo, bet kadangi jis viena kar
ta pareiškė, kad visi dalykai kuogeriausiai 
sekasi, tad jis to ir turėjo laikytis, nors ir 
pats jau tam nebetikejo.

Kas labiausia sutvirtino Martyna jo 
principuose, nustebino Kandida ir Panglo- 
sa, tai tas, kad viena gražia diena Pakete 
ir kunigas Žiroplis, nuskurusiu ir apdris
kusiu, atvyko pas juos. Jiedu bematant 
prašvilpė savo -tris tūkstančius piastru, 
persiskyrė, vėl susitaikė, vėl susipyko, pa
teko kalejiman, pabėgo iš kalėjimo, ir ku
nigas Žiroplis, galu gale, priėmė Turku ti
kėjimą. Pakete visur užsiimdavo savo 
amatu, kur tik pasisukdavo, bet jokios nau
dos iš to neturėjo.

“Aš numačiau”, pastebėjo Martynas 
Kandidui,/ “kad tamstos dovana greit nueis 
vėjais ir padarys juodu dar labiau nelai
mingais. Tamsta vartei milionus, tamsta 
ir Kakambas; o vienok nesata nei kiek lai
mingesnių už ta kunigą Žiropli ir Pake
te!” ( r

“Ha!” pratarė Panglosas i Pakete, “pa
ti Apvaizda tave atvede čia pas mus, mano 
kūdiki! Ar tu žinai, kad per tave aš nete
kau savo nosies galo, akies ir ausies, kaip 
pati matai? Ir koks tas pasaulis!”

Ir šis įvykis privertė juos dar labiau 
pilošopuoti.

\ (Bus daugiau)

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

“ARTOJAS”
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

Lietuviškai-Angliškas ir Anglifikai-Lietuviikas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame” skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
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, ries tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... $10:00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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ŠIŲ DIENŲ APYSAKĄ.
Rašo Laisvas Lietuvis

(Tąsa iš pereito num.)

velniška melodija “Kamarinskos”, žveng
dama be pasigailėjimo žmonių ausų.
rJudka lyg meldėsi, galų gale maldin-i 

gai pasakė:
— Istinaja * narodnaja muzika!
Po “Kamarinskos” ėjo visa eilė kitų 

žviegimų, nuo kurių net numirėliai butui 
galėję iš grabų išlakstyti.

Reižiams ūžė galvose, ausyse ir nič 
nieko tos muzikos nesuprato. Bet jeigu 
Judka net širdį sau glostyte glostė ir tik
rino juos kad ponai miestuose tos muzikos 
ir klauso, tai turbut labai dailu....

Prasidėjo ilgos darybos, kurios tęsėsi 
iki vėlaus vakaro. Del rakandų degė la
biausia Reižienė su dukterimis, nuo jos
daugiausia išderėjo Žydas maišų su javais,! 
kibirų su sviestu ir medumi, kašelių, raga-

— Štai, yra kėdė poniai šeimininkei! — 
rėkė Žydas, ir patsai atsisėdo, bet jos su
gedę sprenžinos, rodosi kiekvieną minu
tę rengėsi iššokti iš suplyšusio pamušalo. 
— Tai yra pūkas, pačios žąsies plunksnos, 
tikra pagalvė. Ant tų pūkų galima dūmo
ti, mislyti.... galima viską.... O tie už
dangalai langams tai karunkos — tikra 
dailė.... Rūmuose tik grafienės Tiške
vičienės tokios yra. Aš nežinau, aš tokių 
niekur nemačiau.... O veidrodis! — su
riko Žydas, įnešdamas šiukšles apdrasku- 
tuose rėmuose. — Tai pats sidabras, tai 
kristalas. Tegul jis čionai bus....

Tą tariant, pakabino veidrodį, jeigu 
tą šiukšlę galima taip pavadinti, ant vage- 
lio tarpe dviejų langelių. Atšoko į vidurį 
aslos, žvilgterėjo Į veidrodį, ir vėl atšo
ko....

— Ui vai! užmiršau visai! — ir urnai 
išbėgo iš gryčios. Sugryžo nešinas vieno
je rankoje didelę vėdyklę su raudonomis bei 
mėlynomis gėlėmis, kitoje — raudoną kas
piną su aukso užrašu: «

“Talentingajam artistui Apolinariui 
Grzmotnickiui dienoje jo benefiso,”

Reižiai nič nieko nesuprato kas ten pa
rašyta, nes visi buvo bemoksliai, bet kadan
gi ponai vartodavo tuos rakandus, matyt 
tokia buvo mada, juk Žydas prižadėjo iš jų 
prastos grinčios padaryti ponišką salioną.

Žydas paleido vėdyklą, užkišo ją ant 
veidrodžio, po vėdykla pridrutino aną kas
piną, paleidęs gailus iš abiejų šonų rėmų. 
Padaręs tą parėdymą, ;atsitolino nuo veid
rodžio porą-kitą žingsnių, užmerkė vieną 
akį, nulenkė galvą dešinėn, kairėn, ir su
rėkė:

— Co! of meine mones! Tai turtingai, 
tai yra visai poniškas daiktas! Tai nebile 
kam turėti. Po tokiu papuošimu, ant to
kios kėdės pats karalius galėtų atsisėsti ir 
ilsėtis! Turit laimės, pons gaspadoriau, 
kad ant manęs pataikėt. Kas pas jus pir
ma buvo? Buvo, atsiprašant, tvartas, O 
dabar kas yra? Balionas — tai yra puotų, 
balių salė. Kad mano vaikai tiek laimės 
turėtų.

Ištikrųjų, ^alstiečio grinčios viduris 
nepaprastą turėjo reginį.... Tarpe lovų 
su patalais iki lubų; tarpe stalų, suolų, ki
birų, puodų bliudų tarpe kudakinančių ir 
žviegiančių palei lovelį vištų ir paršų, ant 
žemės grindų sustatyta “drūčiai” pasenę 
rakandai su kvalbonais raudonos spalvos, 
su nudažytomis geltonomis gėlėmis: kana- 
■pa, dvi minkštos kėdės, šešios paprastos 
kėdės, du taburętu, spintelė. Aparto to, 
kambarių uždanga, etažerka (knygomis su
dėtis lentynėlė), laikrodis, veidrodis, stale
lis, lempa su spalvuotu abažūru, albumas, 
gipso stovyli “Piškino”, du musių suterštu 
“landšaftu”-paveikslu, spalvuotas divonas 
su paveikslu rainio smaugiančio juodą ne
grą, gėlėms puodas ir torielė vizitų korte* 
lems. Pagaliau fajansų spiorikla ir švino
pielyčia pavidale pasagos, ir kitų nereika
lingų niekniekių. Žodžiu, visas sąšlavynas 
iš miesto....

Reižiams tas labai patiko.... Užganė
dinti buvo poniška savo grinčios išvaizda. 
Jiems rodės kad pasaulyj nieko' gražesnio 
negalėjo būti. Bet susilaikinėjo nuo vie
šo pagyrimo, bijodami kad ‘Žydas neišnau
dotų juos augšta rakandų kaina. Stebėjo
si' patylomis.

Tuo kartu Judka atsinešė dar naujie
ną iš savo vežimo — keturkampę dėžutę 
su didele dūda ir paslaptingai pratarė:

— Nu, ką aš dabar parodysiu!
Indėjo ratuką, užsuko gramafoną'1 ir 

tuojau su staugimu, burzgėjimu išsiveržė

želių su vaisiais ir kiaušiniais, sūriais, la- 
Išiniais ir taukais puodų, ir galų gale ve
žimas buvo ant tiek prikrautas kad Žydo 
kumelė iš viesos vežimo iškarto negalėjo 
nutraukti. Trįs ožkos, bliaunant nelitiks- 
mai, nukeliavo kartu su vežimu, apart to 
Judka nešėsi 300 auksinų.

Judka Nasefein labai skubinosi Kas 
žino? Bijo, turbut, kad kartais Darsūniš
kio gyventojai nesugalvotų grąžinti jį ir 
atiduoti jam nupirktus rakandus ir atsi
ėmę savo gerybes kartais jam kailį neiš- 
pertų. Tokiu tat budu varė kumelę kuriąi 
šiandieną nepasigailėjo avižų.... Tupėda
mas vežime murmėjo po nose kokius tai 
skaitmehis, juokėsi ir projektavo naują 
ekskursiją, bet į visai kitas apielinkes.

(Bus daugiau)

w
NAUJIEMS METAMS 

(Lietuvos Kareivio Balsas) ■
Dvidešimts antrų metelių
Klausiame naujų:
Ką del musų, kareivėlių, \
'Nešat dovanų?....
Ar mums santaiką atnešit
Su priešu piktu,
Ar į kovos latlką vesit
Kraujuotu taku ?....
Ne vienam gal kapą šaltą
Teiksit dovartų; .
Ir kryželį medžio baltą, 
Ką statys ant jų....
O gal prabočių sostinėn
Nuvesite mus —.
Tada linksma sutartine
Sveikinafrie Jus.
Senus Metus našta slegia
Lenkų dovanų:
Tik, tik eiti bepajiegia
Su maišu sunkiu.
Jame Hymanso projektai,
Krūvos “sutarčių”,
Juos tai vargšai seni Metai
Velka ant kapų....

Ūkio kp. kar. Kl. Navickis.
(“Tėvynės Gynėjas”)

W
ATGIMK, GAMTA

Suužkit vėjai pavasariniai, 
Laužykit ledą kietą žiemos, 
Paleiskit laisvėn upių bėgimą, 
Vasara skaisti tuoj gal užstos.
Širdį alsina vėjai šiauriniai įS, 
Kada jie dainas savo vaitoja;
Slopina dvasią vaizdai mirtiniai, 
Kur tik pažiūri — vis jie kartojas.
Užkaitink saule žemę įšaltą,
Lai ji pernaują gyviu pražydi, 
Lai visi žmonės dvasia sukelta
Buvimą savo čionai pažymi.
Tegul, poetai garbės vainiką
Pina matušei-žemei atgijus, 
Tegul kiekvienas džiaugsmu sutinka 
Visą gyviją naujai prabilus.

Prometėjus.

1269 Amerika, Rinkinis {vairių faktų pusi. 288
14 Aukso Obuolio Istorija (šu pav.) ...’. p.84

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete......................p. 79
1146 Apsireiškimai Atmosferoje .............. p. 238

Ta .pati apdaryta ...........................................
1147 Apie žemę ir Kitus Svietus ............... p. 255

Ta pati drūtais apdarais ..................
3002 Aritmetika ....................................... p. 104
3201 Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pragarų, p. 72

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš-dailiųjų musų spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy
be paveikslų Lietuvos Kariumenės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jaunikaičių 
kovotojų, kurių ne vieną iš veidų pažinsite jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. 
“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
(los viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina 33.00 Nedaug jų tėra.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
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ZIG ŽAGAI
Raudonukas proletaras 
Politikoj ožį Varąs,

Viso svieto jis pilietis,
Griauna . valdžias susirietęs, 

. Išsižiojęs kaip gaidys.
Jam žmonijos rėdą žiauri; 
Siūlo savo nuodų taurę;

Bekulturis, nelaimingas, 
Pilnas keršto,, pavojingas, 
Ir nuodingas kai žaltys!

Galva plokšti, nosis smaila, 
Kakarinė tauškia kvaila,

Nori viską jis valdyt, 
žmonių lobius sugrai'byt. 
Bet jų niekas neklausys.

čia tas eiles kuris rašo 
Tuos ką pyksta atsiprašo,

Bet nevienas jūsų “vyras”, 
‘Bolševizmo komandyras 
"Rojų” keikia amžinai.

Jau nevienas ten važiavęs, 
Trockiui kojas išbučiavęs,

Vėl sugryžo iš tenai.
1 Na ir ką tu čia manai?
Kodėl ten negyvenai?

Juk nesunku kęsti badas, 
Kuomet Trockis rojun vedas.

Kapitalą sunaikinkit, 
Ligas, alkį išpažinkit, 
Laisvėj rėkit ik ausų!

Taip mulkeliai sau klajojat, 
žydo “rojų” gaut svajojat,

Bolševizmą tol jus girsit 
Pakol patįs jį ištirsit.... 
Pasidžiaugsit iš basų.

Kas paklausė kvailo vado 
Tas nelaimę ,isau atrado.

Jų darbeliai pavojingi, 
Bekulturiai, nenaudingi. 
Vagių šaika iš yisų.

Juozas Jotis.

Nuo Juokų Red.: Kokie pai
ki tie smertelni žmoneliai. Jau 
nuo svieto pradžios kaip tik at
sirado naktinės peteliškės kas 
vasara kada tiktai jų privysta 
jos tuoj suspinta apie ugnį, su
ka apie liepsnas, ir tolei suka 
ir mato sau užsiganėdinimo iki 
aiitgalo jų sparnai! nusvyla ir 
jos sukrinta ant žemės. Paskui 
jas sumindo, suvažinėja, ir nie
ko iš jų pagaliaus nelieka. Bet 
vėl atsiranda naujos ir vėl taip 
apie ugnį betiksliai suka ir žū
va. Tos peteliškės priguli prie 
žemiausios peteliškių rūšies.

Taip ir žmonės, kurie priklau
so prie žemiausios rūšies, puo
la prie visokių gražių, žibančių 
prižadų, liepsningų kalbų, kar
štų idealų, iki antgalo krinta 
kaip vabalai ir pranyksta, arba 
kurie dar spėja patirt tą pražū
tingą bedugnę nešdinasi tolyn 
nuo jos ir gyvena kitokį gyve
nimą, stengiasi mokintis, švies
tis, tada tik sau gerus kelius at
randa.

Clevelande kokis tai Plikic- 
kas pardavinėja Šerus dienraš- 

| čiui išleisti. Šeras po $25 ir 
I duoda ant išmokesčio per de
šimts metų. Kada 4risi Šerai 

i bus išpirkti Clevelande pasiro- 
Įdys dienraštis. Bet tuo laiku 
jau gerb. Plikicko padai nupliš, 
kaip ntfpliko galvelė.

Filosofas Janonis labai nusi
stebėjo aną dieną įkišęs pirštą 
į .viedrą vandenio kada ištrau
kęs nerado skylės.

Varlamušių armijos generalis 
i štabas gavo nuo Cleveland© ar- 
I mijos štabskapitono šitokį ofi
ciali raportą apie “Dirvą”: “Ji 

I žino kad kovos lauke priešai pir
miausia stengiasi paimti karve
dį- ir sunaikinti geriausią jo ar
mijos dalį, nes kuri pusė paims 
vadą ir sunaikins geriausią ar
mijos dalį, ta pusė laimės ir ko
vą”.

Je, bracia, dass ist choen kad 
tą supratot: su “Dirva”, mat, 
nekariausi: jos vadai tai ne vy
čių armijos, ir tą jų Clevelan
do štabas permatė.

Tik kažin kurią savo armijos 
dalį jie geriausia vadina: ar ką 
varles daužo, ar ką gatvėse 
žmones užpuldinėja.

Turbut Rusijos bolševikai ne- 
, išpildė savo programo — visko 
(sulyginimo, kad dar Lietuvos 
valdžia siunčia komisijas parsi- 

pvežt Lietuvai priklausančių tur- 
, tų.

Prieš tai Clevelando kamunis- 
tų štabas prisiuntė mums pro
testą.

V
Gerb. Senas Clevelandietis 

prisiuntė štai ką: “Tūlą laiką! 
atgal vyčių generolas pagarsino 
savo laikraščiuose kad adventų 
laike vyčiai atvaizdins veikalą 
kokios tai šventos mučelninkės 
vardu. Visas pelnas bus skiria
ma vietinei Lietuvių bažnyčiai. 
Bet praėjo ir adventai ir vis to 
veikalo dar neatvaizdino. Da
bar jie visą bėdą meta ant be
dievių buk tai koks “liberalas” 
pasiviliojo tą merginą (ar naš
lę) ir išvažiavo už tai ir veika
las liko neatvaizdintas. Kiti sa
ko jog tą mučelninkų veikalą 
vyčiai paliko kitai parapijai ku
rią jie stengiasi subudavoti. — 
Kas čia jų politiką galės su
prasti : jie turi net keturis ©bal
sius. Sykį sako: del Kristaus 
ir Tėvynės; kitą sykį sako: del 
Tautos ir Bažnyčios. Del visų 
keturių veikia ir nei vienam dar 
nieko gero nėra padarę. Bet vis- 
■tiek'jie yra “pabažni” ir jų or
ganizacija palaiminta kaip Iz
raelitų.”

. Dievobaiminga mama Step- 
šienė mokino savo vaikutį būti 
geru: “Joneli, buk geras vaikas, 
tai kai numirsi nuėjęs į dangų 
su angelais galėsi ant arpos 
skambint.”

“Mama, aš nenoriu arpos, aš 
noriu bubno”, atsakė vaikas.

Gerb. Sena Mergelė rašo: — 
“‘Artojo’ N1 skaitau: Moteris- 
Motina. O kaip puikiai skamba 
motina! net 5 sykius skaičiau 
ir net verkti pradėjau. Ir ko 
gi? Nugi kad motina taip pra
kilni ir garbinga.... O aš, na- 
bdgė, nelaiminga, aš nesulaukiu 
būti motina, turėti tokią laimę.

“Ok Dievuliau, kodėl gi ne
sutvėrė! man Adomo nors pras
tučio: aš jau gero nenorėjau, 
bet kam gi man pavydėjai ir ne
tikusio, ir dabar aš likau be 
Adomo, viena kai pirštukas, rū
telių darželyj belinguoju ir. ki
tas dabinu rūtelių šakelėmis ir 
vis nemetu vilties laukdama 
mielhširdystės: maž dar kokį’ 
sulipdys ir man. Kad tik gy
vas ir gerai kvėpuotų tai man 
ir but geras, bile tik man vardą 
permainyti, kad tik mane nie
kas nevadintų sena mergele! O 
kaip skaudus tas vardas.

“O, motina, motina! Kodėl aš 
negaliu būti motina ir turėti 
penkis tuzinus Jievučių ir Ado
rn ūkų; o, kaip aš juos mylėčiau 
ir išmokinčiau Y kunigais, dak
tarais ir advokatais. Mat šie 
3 labai pasauliui* reikalingi: ku
nigai visų griešninkų dūšeles 
nuvarytų į, dangų, o daktarai 
visus ligonius numarintų, o ad-'

vokatai visus neteisingus nuo 
kalėjimų išgelbėtų. Ar gi ne
gerai butų kad aš buč motina? 
O, Dievuliau, kodėl gi to nepa
darei ir nesutvėrei man Adomo 
ir palikai man senmergės var
dą? O, aš nelaiminga, dar at
sišaukiu prie visų senbernių, 
gal jus mane monijat, gal Die
vulis ir nekaltas, tik jus, sen
berniai, šalto kraujo kad neno
rit vesti su senmergėmis. Ban
dykit.”

Nuo Juokų Red.: Neišken- 
čiame neprasižioję. Bet o, koks 
skirtumas, koks skirtumas!

Jauna mergelė sau vyro pra
šo parašydama čia eiles, o gerb. 
Sena Mergelė tik tokia šiurkščia 
proza šin’ skyriun įsibriauja! 
Gal ir teisybė ką filosofai sako: 
Poezija, sako, yra tik jaunų, ne
suaugusių, nesubrendusių dar
bas. Rimti žmonės į tokias tuš
čias formas nesileidžia.
- A?

Gerb. Aitvaras (iš Pittsbur- 
go), norėdamas įsimaišyti į Dr. 
Vitkaus ir J. J. š. ginčus už 
ligas, rašo: “Ligos, kaip aš iš 
tų straipsnių išskaitau, yra vi
sa priežastis: nebūtų ligų nebū
tų už ką jiems diskusijų varyti. 
Daktarai yra tai kaip kunigai: 
vieni sako kad jų tikėjimas ge
resnis, o kiti savo giria. Taip 
pat su daktarais: vieni savo 
gydymą laiko geresniu, kiti sa
vo ”

4/
• Mes ana siki norėjome pra
dėti šiame skiriuje įvesti nauja 
rasiba prie kurios nevartotume 
nei ragučiu, nei kepuraičių nei 
uodegaičių, feet vienas skaiti- 
tojas atrašo isdestinedamas sa
vo norą kaip turėtu būti, ta ge
ra sumanima pamatęs; kitas at

rašo isrodidamas savo; trecias 
savo, ir taip ketvirtas, dešim
tas ir dvidešimtas, ir kozno pa
sirodė kitokie norai, tada mes 
nusprendėm pasilikti prie savo 
senos rasiboš kokia mes išmo
kome pirmiau, žinodami kad (Vi
siems vistiek neintiksi, kaip dar 
niekas neintiko nors daug viso
kiu bandimu dare.

4/
Clevelando Lietuviai dirbą sy

kiu su Lenkais dirbtuvėse ši
taip įjuos erzina:

“Ką Lenkai gero padarė Lie
tuviams ?”

“Nagi prie Miesto Dalios Mu- 
zejaus pastatė Kosciuškai pa
minklą.”

ROYAL MAIL
Į EUROPĄ

“PATOGUMO KELIAS”
Žinomais “O” Garlaiviais 

parinktais patyrusių Keleivių.
Ne tik tų garlaivių didumas— 
daugiau čia parodoma atkreipi
mas domos darbininkų į jūsų 
patogumą, kas jiems išdirbo 

vardą "Patogumo- Kelias”.

TIESIOG HAMBURGAN
TAIPGI J

Cherbourg ir Southampton
ORDUNA Sau. 21 Kov. 3 Bal. 14 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
ORBITA Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12
Specialiai prirengimai del 3-čios 
Klesos Pasažierių norinčių ke
liauti su savo šeimynomis. Vi

si kabinetai užsidaromi.

The Royal Mail Steam 
Packet Co.

SANDERSON & SON, Inc. 
Agentai

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

Agentūroj.

Londono gražios išžiuros mergina žino ant kiek 
švarus dąntjs prisideda prie abelno gražumo.

Kaip kitų kraštų gražuoles taip ir ji atsideda ant 
^COLGATE’S DANTŲ VALYTOJO. Valant du kart 
j dieną būna GERI DANTIS, GERA SVEIKATA, 
GERA IŠŽIŪRA. Didelės mieros triubelė kamuo
ja 25c. ' ,

Geri Dantįs Gera Sveikata
“Colgate” vardas ant toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

Septyni 
Senojo 
Pasaulio 
Stebuklai

NAUJAUSIA PIRMUTINE TOKIA 
KNYGA MUSŲ KALBOJE!

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

Vertė K. S. Karpavičius.1
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 KHUFO KAPAS, kaip, iš ko jis padarytas, jo 
augštis, didumas ir visa tų laikų istorija iš 3,000 metų prieš Kristų.

2— BABILONO MIESTO MURAI— apie Babiloną visi žinot iš šventraščio, 
susipažinti su juo šitų mūrų gadynės tarpu bus labai svarbu,

3— OLYMPIŠKO ZEUSO STABAS, neapsakomo didumo ir puikumo stovyla.
4— 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—Saules dievo Apollo stovyla pajūryje.
7— ALEKSANDRIJOS ŽIBINTUVAS, jo stebėtinas įrengimas, augštis, tik

slai, užkariavimai, pasakos ir suardymas.

Reikalaudami knygos, užsakymus ir pinigus siuskit šiuo adresu:

"DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. : : Cleveland, O.
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NEW YORK, N. Y.
Pasekminga Amerikos Lietu- Į 

vių įstaiga. Iš daugelio Ameri
kos Lietuvių įstaigų ne visoms I 
gerai sekėsi ir ne visos pateisi
no tą viltį kurią dėjo jose orga
nizatoriai. Gerai biznio įstai
gos sekimuisi neužtenka tik su
dėti kapitalą ir leisti jam veik- 
ti. Reikia dar ir kitų sąlygų, . 
būtent: prityrimo atliekamajam I 
reikale, vedėjų ir darbininkų I 
darbštumo ir sąžiningumo; rei-' 
kia taipgi ir visuomenės užuo-, 
jautos ir pasitikėjimo, šias pa-1 
stanasias pasisekimo sąlygas 
tegailima sudaryti tuokart jei1 
biznis duoda visuomenei tą ką I 
žada, jei jo patarnavimai yra' 
teisingi.

Iš visų Amerikoje įsteigtų pa- h 
skutiniaisiais laikais pasękmin-1 
ga biznio institucija yra Baltic]* 
States (Bankas, New Yorke.

Nežiūrint į sunkius laikus ir 
didelę bedarbę, bankas jau pir
maisiais 
padarė 
sparčiai 
dolarių. 
šba 3-čiai dienai sausio, parodo 
sekančias skaitlines:

čius sakantieji: J. S. Lopatto, 
M. W. Bush, W. Nash, p-lė P.

. | Jurgeliuiiė, Dr. A. Baceviče, 
Kun. Milukas, V. K. Račkaus
kas, A. I. Cole ir kiti.

Iš kalbų (paaiškėjo (kad per 
metus Baltic States Ban-

savo gyvavimo metais 
tiek kad jo apivarta 
artinasi prie milijono 
Banko atskaita, paruo-

1921
kas yra persiuntęs Lietuvon ar
ti 55 milijonus auksinų; į Lie
tuvą per B. S. Banką arti 1000 
žmonių. Į Banką per metus lai- 

i ko kreipėsi su įvairiais banki
niais reikalais daugybė žmonių; 
i vien tik pinigų siuntusių žmo- 
nių buvo 12,000.

Malonu yra apžymėti faktas 
I kad jaunas bankas jau taip tvir- 
I tai atsistojo. Jei Amerikos Lie
tuviai ir apielinkės gyventojai 

j rems savo įstaigą tai, sugabių 
I žmonių vedamas, Baltic States 
I Bankas galės būti viena iš pir
maeilių

j kuri ir Lietuvos finansiniuose 
I sentikiuose su Amerika ateity
je gali būti labai naudinga.

Reporteris.

finansinių insittiucijų

Cleveland© Lietuvių 
Banko Stovis

Sausio 11 d. Lietuvių salėje 
atsibuvo Clevelando Lietuviškos 

, Namų ir Paskolos Bendrovės 
(Banko) šėrininkų metinis su
sirinkimas, kame buvo renka
ma penki nauji direktoriai ir 
šėrininkams išdalinta pusmeti
nė Banko atskaita.

Banko direktoriatas dabar su
sideda iš šių: J. Urbšaitis, pir
mininkas; P. Muliolis — vice- 
pirm.; V. Debesis — vice-pirm.; 
St. Zaborskis — sekretorius; 
A. B. Bartoševičius — iždinin
kas. Direktoriai: A. Staseliu- 
nas, M. želvis, J. šalčius, J. šar- 
kus, Pr. Dagilaitis, J. Diraitis, 
A. Kranauskas. Pastarieji du 
naujai išrinkti, kiti trįs liko iš 
senesniųjų. Sausio 14 d. direk
toriai turėjo savo susirinkimą ; 
kame iššsiskirstė sau vietas su- . 
lyg čia viršuje pažymėtų parei- ■ 
gų. •

Atskaita gruodžio paskutinėj j 
dienoj rodo Banko stovį šitaip: .

Viso

Turtas
Pinigais voitose .. $ 89,285.24
Su užsienių koresp.
ir tranzite (apsau-/
gota bondsais .... 85,564.96
Įvairios paskolos . 42,713.57
Vertybės popieriai 598,916.52
Kit. investmentai 20,642.50

Viso .......... $837,122.79
Atsakomybė

Depozitoriams $559,381:91
Kapitalas ........ 200,000.00
Surpluses ............ 50,000.00
1-as dividendas
Sausio 3 d. 1922 . 10,000.00
Pelnas ........... 17,740.88

$837,122.79
Tokiu sėkmingu augimu, ypa

tingai depozitų skyriuje, nedaug 
bankų tegali pasigirti.

Sausio 10 d. Baltic States 
(Bankas (turėjo metinį narių su
sirinkimą rinkimams direkto
rių. šiais metais direktorių ta
rybą sudaro šie asmens: pirmi
ninkas — Adv. J. S. Lopatto; 
vice-pirm. — M. W. Bush; ka- 
sierius — A. I. Cole; direktoriai 
W. Nash, A. B. Strimaitis, Dr. 
J. Message, Jonas Skritulskas, 
W. Shedlauskas ir B. ščegaus- 
kas. ) •, ’

Tos pat dienos vakare Penn
sylvania Hotelyj buvo antra B.
S. Banko narių vakarienė, ku
rioje dalyvavo arti 100 svečių, 
tarp kurių buvo ' Senatorius 
Dowling, Kun. A. Milukas, vi
si banko direktoriai ir daug sve
čių iš apielirikės. Vakarienę ati
darė vice-pirmininkas M. W. 
Bush; pakalbėjęs Angliškai ir 
Lietuviškai, pakvietė Adv. Lo- 
patto į “toastmasterius”. Gerb. 
Lopatto gyvai supažindino sve
čius su banko pareigomis, su 
šėrininkų privalumais sulyg sa
vo įstaigos ir tt. Kalbėjo į sve-

Procentinių Popierių 
Nustatytnas

Washington, sausio 5 d. (El
ta). — Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministeris, Valstybės 
Kontrolierius, Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerijos 
Departameųto Direktorius ir 
Kredito įstaigų ir Koperativų 
Inspektorius, vadovaudamiesi 
nepaprastos Valstybės Iždo pa
skolos krašto gynimo reikalams, 
Valstybės Iždo paskolos lakštų 
(serijų), Lietuvos gynimo pa.- 
skolos įstatymo ir įstatymo 
apie Lietuvos Valstybės paskolą 
nuo Amerikoje gyvenančių Lie
tuvos piliečių pakeitimo 1921 m. 
rugsėjo mėnesio 24 dieną nu
statė Lietuvos Valstybės pro
centiniams popieriams įkaitu 
priimti šį kursą:

1. Pirmosios vidaus paskolos 
bonai priimami visose Valsty
bės Iždinėse įkaitu jų nomina
le kaina;

2. Valstybės Iždo paskolos la- ' 
kŠtai — 95 nuošimčiais jų 
minalės kainos;

3. Nepaprastos Valstybės 
do paskolos krašto gynimo 
kalams kvitai — 85 nuoš. jų 
nominalas kainos;

4. Lietuvos Laisvės ir Lietu
vos gynimo Amerikoje realizuo
tų paskolų bonai priimami įkai
tu Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministerijos nustatytu do- 
lario kursu.

Turtas
Pinigų ant rankų . .$ 18,026.77
Paskolos ant mrg. .. 564,746.07
Kit. paskolos..........  4,187.00

Bondsai .... 2,650.00
S.............. .  84.60

.................. $586,694.44

U. S.
W. S.

Viso
Atsakomybė

Bėg. indėlis ir divid. $ 11,124.67
Sumokėtas kapitalas
Depozitai ir suėjęs 
nuošimtis ..............
Rezervo fondas ... 
Nepadalintas pelras

Viso .................*.i

27,700.00

483,213.56
. 2,610,00 
15,046.21 

$586,694.44

no-

Iž- 
rei-

Adrian, Mich., motina nužu
dė savo netekėjusios ^dukteries 
kūdikį, tuoj po gimimo, norėda
ma išgelbėt dukterį nuo gėdos. 
Gimimo kontroliavimo skelbėjai 
turi gerą argumentą:, jei butų 
kontroliavimas leistinu motina 
nebūtų turėjus progos žmogžu
de likti ir duktė nebūtų sulau
kus tokios sarmatos.

Fordas pasiryžęs statyti au
tomobilių fabriką Rusijoje, Bal
tike pajūryje.

NAUJI METAI

Cleveland© J Lietuviška Namų 
Paskolos Bendrovė (Bankas) 

gyvuoja nuo 1909 metų, prasi
dėjus su keletu dolarių ir vado
vaujama keleto pasišventusių 
žmonių, jų tūli dar ir dabar čia 
randasi valdyboje, kaip A. B. 
Bartoševičius, V. Debesis ir kt.

Depozitoriams bankas i 
5 nuošimtį, šėrininkams 8 
dividendo metuose.

Praėjusieji metai buvo 
nesni kitokiems bizniams, 
liepė jie ir ant Cleveland© 
(tuvių Banko, vienok labai 
žai. Pelnas padidėjo, nors de- 
pozitoriai nekurie pinigus ėmė
si po biskelį lauk delei bedar
bės, nors nekurie į Lietuvą iš
keliavo savo pinigus išsivežda- 
mi.

ir

moka 
nuoš.

silp- 
atsi- 
Lie-
ma-

Šėrininkas.

“Lietuvos Ūkininkas”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Užrašydami viens 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
x 53 Hudson Avenue 

Brooklyn, N. Y..

SENI LAIKAU

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

Pusei metų ------- $1.50

(Jokių Knygų Dovanų su nauja Kaina Nesiduos)

“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS IŠ DI
DŽIŲJŲ (8 PUSLAPIŲ) LAIKRAŠČIŲ ! ! !

Reikalaukit kopijos pažiūrėjimui — siunčiama vi
siems dovanai. Reikalaukit ‘Dirvos’ Katalogų.

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Amerikos Lietuvių Dak
tarų Dr-jos Darbuotė

! Pamėgink įsivaizdint sau kad 
j pasaulyje pranyko visos ligos, 
i visos negalės. Nėra daugiau 

epidemijų, nėra “flu”, nėra pikt- 
ligės, nėra trachomos, kuri tiek 
daug žmonių apakina; nėra džio
vos, rauplių, difterijos, skarla
tinos: nėra tyfo, choleros, plau
čių uždegimo ir tt. ir tt.... 
žodžiu, pasaulis tapo sveikų- 
sveikiausis.

Užgimė žmogus, užaugo, pa
seno, ir mirė. Mirė it lapas 
nuo medžio nukrito rudenio su
laukęs. Be skausmų užmigo.

Ar norėtumei tokiame pasau
lyje gyventi?

žmogus sau sveikas, šeimyna 
sveika: vaikai sveiki, raudonais 
skruostais, tik klega, įtik šū
kauja, tik šokinėja.... Mama 
žiurkštu pasijuotus: tai blynus 
vaikams kepa, tai panoses ap- 
spretusias jiems šluosto, tai 
rankas plauna, tai burriukę maz
goja su muilu, dabodama kad į 
akis neįleistų; bet štai bepraus- 
dama įleido muilo a'kysna, vai
kas- trepsi, pyksta, pilnas ener
gijos ir gyvumo.

Vakare (tėvui sugryžus iš dar
bo namuosna visi linksmi kle
ga, čiauška ir išalkę šaukštais 
tik į stalą barškina, it muzikan
tai maršą grajina, nekantriai 
laukdami kada čia mama pa
duos valgį.

Tokis pasaulis jau šiandien 
įsivaizdinti galima. Medicinos 
mokslas jau pilnai žino kaip 
reikia gyventi kad nereiktų 
sirgti ir kūno ar sielos skaus-l 
mus kentėti.

Idant tą atsiekti reikia paga
minti tam tikros sąlygos, tam 
tikra apistova. Daktaras be vi-L1KI d cipioLOVd. l_zdn.L<iIdo Uc VI** I .... c

suomenės prisidėjimo negali to Pranešimai įstaigų, veikėjų, vie-
padaryti. Tik visuomenei susi
pratus ir prasilavinus bei su
pratus svarbą žinojimo kaip gy
venti kad nesirgti ir nekentėti 
negales gali prieiti prie gilios 
ramios senatvės.

Tuo tikslu Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija pradėjo 
leisti laikraštį “Gydytojas”.

“Gydytojas” leidžiama ne pel
no tikslu, o pamokinimui visuo- i 
menės prie augščiau minėtų sie
kių. Jis duoda lengvų straips
nių sveikatos klausimuose; ko
voja prieš visus šarlatanus ku
rie apiplėšia ir apgaudinėja Lie
tuvius ligonius. “Gydytojas” 
darys spaudimą kad visi Lietu
vių laikraščiai įvestų Sveikatos 
Skyrius savo laikraščio skiltyse, 
idant pagreitintų sveikatinges- 
nę žmonijos ateitį. Jis įrodys 
visuomenei kad jau pusėtinas 
skaitlius Amerikoje randasi Lie
tuvių daktarų, taip vadinamų 
žvaigždžių, kurie yra atsižymė
ję žmonijos geradariai medici
nos ir chirurgijos srityse.

“Gydytojas” įrodys visuome
nei kad daug naudingiau, rei
kale, kreiptis prie Lietuvio gy
dytojo negu prie svetimtaučio 
kuris nežino tavo būdų gyveni
mo, tavo apistpvų, (tavo sąlygų, 
o tas prie pasekmingo gydymo 
būtinai

Kas 
pirmus 
rius.

reikia priimti domon. 
prisius 10c gaus dykai 
tris “Gydytojo” nume-

3310 S.
Dr. A. L. Graičunas, 

Halsted St., Chicago, Ill.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems ' Dirvą”

, o 
ypač brangintini yra senovės 
raštai ir spausdiniai, knygų re
tenybės, archivų dokumentai, 
rankraštiniai laikraščiai, alma
nachai ir tt.

Prašoma tat visu kas turi at-

Šiaulių Miesto Knygyno p 1j ir k-> fotografijos ir tt.), 
vnač hranerin+ini vra senov

Karė sunaikino ar išardė be
veik visus buvusius plačioje Že
maitijoje knygynus, ir jieškan- 
tiems rimtesnio dvasios peno 
rašytojams ir šiaip darbuoto
jams nėra kur pasisemti reika
lingų žinių, (kuo papildyti savo 
mokslą.

Įsteigtasis 1920 metais Šiau
liuose Centralinis Valstybinis 
Knygynas pasiėmė tikslą su
rankioti į vietą kuodaugiausia 
knygų turto kad platesnei vi
suomenei jis butų lengviau pri
einamas ir jos naudojamas.

Statydamas savo darbą pla
čiais pamatais ir turėdamas pa
spirties iš Valstybės ir Savival
dybių, Centralinis Knygynas 
reikalauja dar paramos iš .pa
čios visuomenės, ypačiai knygų 
ir {šiaip įvairių spausdinių, nes 
visų išėjusių iki šiol raštų nėra 
jokios galimybės surinkti tiek 
del lėšų stokos, tiek del tų spau
sdinių, ypač senesniųjų, truku
mo rinkoje. Viena-kita skaity
ta knyga, brošiūra, atskiras ne
baigtas raštų tomas butų leng
viausia auka, o knygynui ge
riausi dovana, nes iš jų susida
rytų visa knygų krūva ir iki 
šiol paslėptasai dvasios turtais ■ 
taptų visuomenei prieinamas.

Prašoma visų tų kurie turi 
atliekamų knygų, pas ką jos 
nėra tinkamai apsaugotos, nau
dojamos ir branginamos, siųsti 
jas adresu:

Šiauliai, Valstybinis Centrali
nis Knygynas.

Knygynui svarbios ir bran
gias visokios knygos neskiriant 
jų kalbos, turinio, pakraipos, di
dumo, ir šiaip įvairus spausdi
niai (atsišaukimai, plakatai,

liekamų knygų ar turi progos; 
jų gauti iš kitų, pas ką jos nė
ra tinkamai branginamos, siųsti 
jas:

Valst. Centralinis Knygynas,.
Dvaro gatvė, 24a 
Šiauliai, Lithuania.

AAMMMVWVVWWWWWVVWVMAAmWWVMVWVVVVWVVWWi
į KADA REIKIA FOTOGRAFISTO
;■ Patogiausia Lietuviams paveikslų studija, atlieka visokj paveik
ei siu darbą puikiausiai kaip galima, už prieinamas kainas. Daro 
■J fotografijas didelių grupių, kaip vestuvių taip ir kitokių, taipgi 
m“ pavienių, dideliu, vaikų ir kūdikių. Kiekvienam paveikslui turi 
5 puikių žema kaina rėmų. Iškeliaujantiems iš Amerikos reikia pa- 
į veikslų ant pasportų — ateikit ir čia jums bus padaryta kokie reik.

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

C 7033 Superior Aye. Cleveland

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

“Vaikni nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem 1”

* Valandos: tik vakarais nuo 7 
h iki 9 vai.
J Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al
riliu

JXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX^

- Gydytojas ir Chirurgas
■ DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI 
” 982 E. 79 St., Cleveland, O.
; — Telefonai —
k Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos nuo 9 iki 4 po pietų — nuo 6 iki

Dr. J. J. Silverberg 
Dentistas

5388 ST. CLAIR AVENUE 
Iš priežasties sunkių laikų nu
mažino kainas ant visokių dan
tų darbo. Visiškas užganėdini- 
mas garantuojama. Traukimas 
be skausmo. Išlygos lengvos. 
Valandos nuo 10 ryte iki 8 vak. 
Geri dantis yra gera sveikata.

VaiibaleDklia uireg. S. V. Pat. Ofise 

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

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

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

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

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

5511 Euclid Ave. Netoli E. 55th Street
Antros grindį's, Room 222. 

CLEVELAND, OHIO

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00m-h-

•h

į

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

simanėlius. Tikras Specialistas ir profesorius ne- 
klausines jūsų kokia liga sergat ir kur jums skan
ia, 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, užšisenėjusias 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 atsinešit šį pa
garsinimą.

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

8 vakare Nedėldieniais nuo 10 iki 1 dieną.
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Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

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

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

THE REPRESENTATIVE REALTY CO.
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street
• Abu Telefonai

Skyriai yra šiose Vietose:
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

7907 Superior Avenue
Rosedale 1157 Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central 6488
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ŽINIOS IS LIETUVOS
to mokesniu jie negali būti skai
toma kontrabanda. Buvimas gi 
jų vagone vargu bene galėtų 
būti skaitoma kaž kuo nelega
liu, nes reikia manyti kad as-' 
menįs siuntušieji juos i 
josi tuo vagonu tiktai su tikslu | 
greitesnio pristatymo į skiria
mąją vietą.

“Štai kas man yra žinoma šio
je byloje ir kaip .aš vaizdenuo- 
si josios esme. Visą kitą paro
dys tardymas, kuris sugebės 
nustatyti kiek siuntimo faktas 

su legališkųmu ir 
ėmiau iš atitinkamų asmenų pa-|su tuo surišti asmenįs yra kalti 
žadėjimą raštu kad prabuvęs i ar, ne.” 
kabinete tris mėnesius aš ture-J ▼ ▼ » •
siu teisės bi kokiu laiku pasi
traukti; dabar aš taja teise ir 
pasinaudojau.

“Vyriausia priežastis kuri pa
stūmėjo mane paduoti atsista
tydinimo prašymą buvo toji pa
dėtis kuri susidarė po Dr. Rb- 
senbaumo kelionės Varšavon. 
Ministerių kabinetas pasakė 'kad 
.jis negali nešti atsakomybės už 
Rosenbaumo kelionę kurią ka
binetas skaitė aiškiai Respubli
kai kenksminga. Visą atsako
mybę kabinetas uždėjo ant ma
nęs, kaltindamas mane kad aš 
žinodamas apie tą kelionę nesi-1 
-ėmiau priemonių jos nedąleisti, 
ir per tai aš tapau kaip ir 'kal
tininku visų galimų iš to išei
ti pasekmių. Tokia tai padėtis 
ir privertė mane paduoti atsi
statydinimo prašymą.”

DR. PURICKIS APIE SAVO 
ATSISTATYDINIMĄ

Washington, sausio 12 d. (El
ta). — Išeinančiame Kiaune 'lai
kraštyje “Aidas” (Nr. 293) Dr. 
Purickis, buvęs Užsienių Reika
lų Ministeris, pasikalbėjime su 
■to laikraščio bendradarbiu taip 
sako idel /savo atsistatydinimo: 
“Jau senai subrendo manyje 
mintis atsisakyti nuo užima
mos Užsienių Reikalų Ministe- 
rio vietos. Apie šitą savo min
tį 'aš jau anksčiau esu (kalbėjęs. 
Dar į kabinetą eidamas aš pa-1 prasilenkė

DR. PURICKIS APIE SULAI
KYTUS JONIŠKYJE 

VAGONUS
Washington, sausio 12 d. (El

ta). — Buvusis Užsienių Reika
lų Ministeris Dr. Purickis savo 
pasikalbėjime su laikraščio “Ai
das” bendradarbiu, į pastarojo 
pastatytą klausimą kokį jis tū
ri sąryšį su paduotąja social
demokratų interpeliacija, atsa
kė : “Tai ir parodys tardymas 
kuris dabar yra vedamas. Kiek 
man yra žinoma, produktai mu
sų vyriausybės 'buvo pažadėta 
badaujantiems Rusijoje dar va
sarą. Bet siuntiniai susilaikė, 
nesant dar nusisitovėjušia-m Su
sisiekimui. Dabar, kuomet mu
sų Atstovas Maskvoje antru 
kartu pareiškė kad Lietuvos Vy
riausybės vardu yra nutarta nu
siųsti 'badaujantiems vagonas 
cukraus ir vagonas miltų, aš as
meniškai pareikalavau kad tas 
butų greičiau pasiųsta- Atvy
kęs (tuo tiksiu’ žmogus iš Mask
vos greitai ■ visa surengė. Mil
tai, kurie yra apmokami išve
žamuoju muito mokesniu, Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos buvo nuo to mo
kesnio atleisti, išduodant tam 
tikrą leidimą. Trečias gi va
gonas buvo duota musų Atsto
vybės reikalams. Tame vago
ne buvo įgabenamą jai produk
tai ir kaž koki privatiniai kro
viniai paprastąja tvarka, 
dangi ant tų krovinių 
(išdėta antspaudo todėl 
čiu Ministerija neima 
savo atsakomybės, ir 
apmokėti pervežamuoju

Ka- 
nebuvo 
tuo pa
jų ant 
■būdami 
tranzi-

Žydų Tautos Tarybos 
Posėdis Kaune

(Iš žydų Reikalų Ministerijos, 
Spaudos Skyriaus, Kaune.)
Lapkričio 10 d. įvyko žydų 

Tautos Tarybos 6-tos sesijos 
atidarymas. Posėdį atidarė pir
mininkas Dr. Rozenbaumas, ku
ris laikė trumpą prakalbą, visų 

naudo- Phma paminėjo mirusį steigia- 
Imojo Seimo ir žydų Tautos Ta- 

” I rybos narį Adv. Fridmaną ir 
nurodinėjo mirusiojo nuopelnus 
žydų tautai abelnai, o ypač Lie
tuvos kūrimo darbui.

Atlikus kai kuriuos formalu
mus, gauna žodžio žydų Reika
lų .Ministeris Dr. Soloveičikas 
pranešimui apie dabartinę -poli
tinę padėtį.

Ministeris daro trumpą ap
žvalgą žydų autonomijos eigos 
ir plėtojimosi Lietuvoje. Jis nu
rodo jog iš pat pradžios valsty
bės kūrimo buvo aišku kad Lie
tuva, kuri istorinėse prigimtose 
ribose gyvena kelios tautinės 
mažumos, turi būti statoma pla
čios mažumų autonomijos pa
grindais. Jis sustojo ties žydų 
Reikalų Ministerijos, žydų Tau
tos Tarybos ir žydų Bendruo
menių darbuote, kaipo Žydų tau
tinės savivaldybos organų, ir ką 
(jos pasiekė žydų autonomijos 

Sausio 6 d. Vakarų Poli-1 ]įeįyje
1 Ministeris -paskui kalbėjo apie 
Vilniaus klausimą pabrėždamas 
jog Lietuva niekuomet neatsi
sakys nuo savo sostinės ir ne- 
prileis kad Vilniaus srities gy
ventojų išreikštas noras susi
jungti su Lietuva butų suvar
žytas. .Kalbėdamas apie Vil
niaus klausimą, Ministęris at
minė klaidą 'kurią padarė musų 
delegacija Genevoj išbraukdama 
iš Lietuvos kontr-projekto, in- 
tei'kto prieš antrą Hymanso pro
jektą, Žydų ir Gudų kalbas ku
rios, vyriausybės nusprendimu, 
turėjo būti paduotos kaipo kal
bos galinčios būti kartu su Len- 

|kų kalba oficialinėmis.
Ministeris naudojosi proga 

Į paaiškinti žydų atstovams ir 
visuomenei jog šiuo atveju bu
vusi padaryta įtiktai klaida ir 
jog principinis vyriausybės nu
sistatymas, žinoma, šitame pun- 

I k-te nepasikeitė. Tą pat pareiš- 
į kė ir Genevos delegacijos pir- 
jĄHŪnkas- Ministeris Gaiyahaus- 
kas. Savo kalbos pabaigoj Mi
nisteris palietė konstitucijos da
lies išdirbinio klausimą, kuri tu
rės užfiksuoti tautines (teises.

Ministeris apsistojo apie Pa
ryžiaus deklaraciją kaipo iškil
mingą Lietuvių tautos pareiški
mą duoti žydams galymybės 
laisvo • tautinio vystymosi, ir 
apie du laišku nuo Užsienių Rei
kalų Ministerio Dr. Purickio ir 
trijų Seimo frakcijų (Kr.-dem., 
soc.-dem. ir soc.-liaud.) atsto
vų, Dr. Staugaičio, Čepinskio ir 
Sleževičiaus, kurie pareiškė jog 
Paryžiaus deklaracijos principai 
turi būti pamatu tai konstituci
jos daliai kuri normuos mažu
mų teises. Ministeris taip pat 
sąryšyje su tuo primena pro
jektą kurį 'Lietuvos delegacija 
inteikė Brusselio konferencijai, 
ir kuriame numatoma plačiau-1

LIETUVOS DELEGACIJA 
GENEVON

Washington, sausio 12 d. (El
ta). ■— Lietuvos delegacijos Ge- 
nevon, Tautų Sąjungos susirin- 
kiman, sąstatas yra tokis: Pir
mininkas — Lietuvos' Atstovas 
Anglijai, Naruševičius; vice-pir- 
mininkas — Lietuvos Atstovas 
Šveicarijai, Sidžikauskas; Stei
giamojo Seimo- Sekretorius, Na
tkevičius; Seimo narys, Šmulk
štys;' r 
tikos Departamento direktorius,! 
Balutis, išvažiavo Genevon. 
legacijbs pirmininkas ir kiti 
riai išvažiavo sausio 7 d.

De-| 
na-

AMERIKOS LIETUVIAI 
■KLAIPĖDOS KRAŠTE

Washington, sausio. 12 d. (El
ta). —- Gautomis žiniomis, Ame
rikos Lietuviai investina savo 
pinigus ne tik Didžiojoje .Lie
tuvoje bet ir Klaipėdos krašte, 
pirkdami itenai žemes, miestuo
se namus, steigdami prekybos 
bei pramonės įstaigas. Jiems( 
tarpininkauja Prūsų Lietuvių j 
suorganizuotos bendrovės, “Ry-- 
tas” ir “Jura”, kurių priešaky
je stovi žinomi Maž. Lietuvos j 
veikėjai, “Ryto” bendrovės — 
Stikliorius, “Juros” bendrovės 
— Dr. Gaigalaitis. Be to, Ame
rikos Lietuviams tarpininkauja 
ir apsigyvenęs dabar Klaipėdo-Į 
je Kun. Jonas žilius.

ŠATĖS,. Krętingos_ ąpsk.
Paskutiniais metais miestelyj 

ir apielinkėj dažnai pasikarto
ja tai vienur tai kitur gaisrai. 
Gaisrų priežastįs — daugiausia 
vaikai, ir nevalyti kaminai. Ru
ginio 5 metų vaikas bežaizda- 
maš degtukais netyčia padegė 
kluoną, iš kurio ugnis persime
tė į tvartus ir klėtis; Be tro
besių sudegė visas suvežtasis 
|vasarojus, iškultieji grudai’ir 
pašaras.

Tuo pat metu netoli Šačių 
miestelio Laumaičių kaime vai
kai bežaizdami padegė stoginė- 
lę, iš kurios ugnis persimetė į 
kitus trobesius,! ir, nežiūrint ge
sintojų pastangų,'sudegė 4 ūki
ninkų visi trobesiai, žiemai 
artinantis padegėliai pasiliko be 
pastogės ir duonos. Neperše- 
nai ir kituose kaimuose buvo 
gaisrai ir iš tų pačių priežasčių, 
taipgi del blogos kaminų valy
mo-.

("Lietuvių Ūkininkas”)
“DIRVA” ATPIGINTA 

(žiūrėk pusi. 6)

1.

Lietuvos Albumas
LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 
Liudas Gira. Išleido knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ęllsner Berline. 
435 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, 
— Keist, Slavų — Bemeker, Latinų — Wal-

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

apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų

3. žaibas/ir Griaustinis ir Kaip Įtaisyti 
Perkūnsargį; Parašė Agron. J. Kriš
čiūnas. “Varpo” Bendrovės Spaustu- 

švė. Kaunas. 1921. Pusi. 24.. ..10c 
Svarbus ir žinotini dalykai netik ūkininkams, bet 

ir miestiečiams. Knygelėje išaiškinama šitie da
lykai: Kas yra žaibas; kaip atsiranda elektra ore; 
kokie buna žaibai; kas yra griausmas ir tt.

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

Vieni uncija apsisaugojimo nuo ligos yra ver
tesne už visą svarą gyduolių, ligai atėjus, šitoje 
Dr. K. Griniaus knygelėje paduota visa eile ligų, 
įu 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 yrą 
kad tuo budu

si nuostatai apie mažumų teises 
kurias turės kaip mažumos taip 
ir valstybės kuriamajam dar; 
bui.

Įnešus konstitųcijon visą eilę 
straipsnių kurie laiduos mažu
mų teises tautinei autonomijai, 
■bus pareikšta tikras Lietuvos 
noras statyti valstybę teisingu
mo pamatais ir tuo budu su
stiprinta Vilniaus gynėjų susi
rišimas. su Lietuva jų kovoje 
prieš visus želigowskio bandy
mus legalizuoti neteisėtą oku
pacijos padėtį. Tai bus vienas 
svarbiausių faktorių kurie prie 
dabartinio Vilniaus klausimo 
stovio padarys atatinkamos in-1 
takos kad jis butų išrišta Lie
tuvos naudai, kurios teisės Vil
niuj jau daugiau kaip metai lai
ko mindžiojama Lenkų grobi
kų kojomis.

niaus Rinkimų
Washington, sausio 13 d. (El

ta). — Associated Press paskel
btoji žinia iš Varšavos del Vil
niaus “plebiscito” turi klaidin
gą pamatą. Tokio plebiscito 
Vilniaus teritorijoje (nėra buvę, 
o vien įtik sausio 4 d. okupaci
nės Lenkų valdžios buvo pada
ryta atstovų rinkimas į vadina
mąjį “Vilniaus seimą”. Taip pat 
nesutinka su teisybe ir toji pra
nešimo dalis kur kalbama apie 
skaitlingą Lietuvių dalyvavimą 
rinkimuose. Lietuviai, nežiū
rint visų Lenkų represijų ver
čiančių juos balsuoti, rinkimuo
se nedalyvavo, lygiai kaip neda
lyvavo ir dauguma žydų ir Balt- 
gudžių. Kadangi Lenkų valdžia 
organizuodama šitą seimą turė
jo omenyje parodyti jį kaipo 
gyventojų valios reiškėją ir pa
vesti jam spręsti prie 'ko turi 
priklausyti Vilniaus teritorija: 
prie Lenkijos ar prie Lietuvos, 
todėl Lietuvos Vyriausybė, skai
tydama kad tie rinkimai, vykdo
mi esant ten Lenkų kariumenei 
ir Lenkų administracijai, ir be 
to dar viešpataujant žiauriam 
terorui įprieš ne Lenkiškai kal
bančius gyventojus, jokiu budu 

vu pavaunięo vumauo niausimą, negali būti skaitoma teisėtais, 
“Internacionaliu skandalu”. To- dar gruodžio 14 dieną buvo in- 
liau straipsnio autorius išdėsto teikusi Tautų Sąjungos Tary- 
bylos eigą, ir nurodo kad Vil
niaus sritis yra ne tik raktas 
valdymui Vokiečių-Rusų komu-1 mus, kartu pareikšdama kad jei 
nikacijos, bet taip pat yra klau
simas vystymosi Lenkijai ir gy
vybės klausimas Lietuvai.- Vil
niaus klausimas esąs ankštai 
surištas su išrišimu visų tų po
litinių problemų kurios iškilo 
del didėsės karės pasekmių toje 
Europos dalyje kur 'buvo suėju
sios trijų didelių, šiandien išny
kusių, imperijų sienos?7

Straipsnis pašiepia Vilniaus 
(Lenkišką) rinkimų komediją 
nurodydamas į tai kad jie visai 
prieštarauja Tautų Sąjungos 
nuomonei, kuri kalbėdama apie 
žmonių atsiklausimą tesuprato 
jį esant galimu tiktai atatinka
momis sąlygomis kur 'butų'pil-i 
nai garantuota gyventojams lai
svai* savo valios pareiškimas.

Klaidinga Žinia del Vii- protesto notos buvo inteikta taip 
pat Suvienytų Valstijų, Angli
jos, Francuzijos ir Italijos vy
riausybėms.

Laike karės pačių kareivių 
savo ginklais Francuzijoj nusi
žudė, tyčia ar netyčia, 5,000.

Factonr
Salėjai

AI R. ' W
TIGHT W

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog i 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORDUNA Sau. 21 Kov. 3 Bal. 14 
ORBITA Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
Paskiri uždari kambariai mote

rims ir šeimynoms.
The Royal Mail Steam Packet Co.

26 Broadway New York 
117 W. Washington St. Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

SCREW 
TOP

Šveicarai apie Vilnių
Washington, sausio 13 d. (El

ta). — Irutakingas Šveicarijos 
laikraštis “Journal de Geneve” 
gruodžio 27 d. num. yra padėjęs 
įžangini straipsnį vardu “Vil
niaus intemacionalis skandalas” 
kuriame pirmiausia aiškina ko
dėl lordas Robert Cecil Tautų 
Sąjungos plenumo posėdyje bu
vo pavadinęs Vilniaus klausimą

KONTROLĖS KOMISIJA AT
ŠAUKIAMĄ
' Esamomis žiniomis; iki šiolei 
buvusi Vilniuje ir Kaune Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisija tu
rinti but netrukus atšaukta ir 
žadanti išvažiuoti sausio mėne
sio pradžioje.

TREMTINIAI SULAIKYTA
Abelių karantine tarp gryž- 

tančių iš Rusijos pabėgėlių pa
sirodė šiltinė ir kitos limpamos 
ligos. Del to tapo sustabdyta 
vienam mėnesiui pabėgėlių iš 
Rusijos grąžinimas. Užstojus 
žiemos šalčiams manoma esą su
stabdyti pabėgėlių grąžinimą iki 
pavasario.

GARVEŽIAI BUS KŪRENA
MA ANGLIMI

Iki šiol Lietuvos gelžkelių gar
vežiai buvo kūrenama malko
mis. Susisiekimo 'Ministerija 
nutarė ateityje garvežius kū
renti anglimi. Netrukus busią 
atvežta iš Anglijos pirmas 
glies transportas apie 4,000 
nų anglies.

a ri
to-

ŽELIGOWSKIS TEBĖRA 
VILNIUJE

“Bielaveski Golos’- praneša: 
Generolas želigowskis, kurs 
niaus Seimo rinkimų laiku 
šės išvažiuoti iš Vilniaus, 
parodžius Tautų Sąjungai 
jis nenori daryt -spaudimų į
kimus, susirgo ir išvažiavo tik 
j savo privatinį butą žvėrinčiu- 
je. Del tos priežasties jis dar 

’kuri laiką paliks Vilniuje.

Vil- 
ruo- 
kad 
jog 
r in-

bos pirmininkui Hymansui sa
vo protestą prieš tuos rin'ki-

rinkimai įvyks visvien Lietuvos 
Vyriausybė jų -nepripažins ir 
skaitys visai nebuvusiais. To

HEAVY SOLID COPPER

4 GAL. 4.95
6 GAL. 650
8 GAL. 7.75

JO GAL. 8.9°
15 GAL. 10.50
25 GAL. 17.50 i

VARINIAI KATILUKAI
Visi padaryti paskirų 16, 18, 20 ir 

22 didumo geriausio šalto plakto va
rio. Ne-eksploduojanti. Išvien eina iš 
lauko, be sudurimo, 5 colių didumo 
užsukama kapurė-dangtis. Pilnai ga
rantuojama geriausis ir tvirčiausis 
katilukas.

% colio vario dūdelės 30c pėda. 
Standard pusės colio Union, 50c. U. 
S. Customs Standard hydrometras 
bandymams, 200 laipsnių, $1.25. Už
sakymai išsiunčiama dieną kada gau
nama. Supakuojama tvirtose papras
tose dėžėse. Viršuj paminėta žemiau
sios dirbtuvės kainos. Siųskit money į 
orderį ar draftą su užsakymu.

Katalogai kitų dalykų žemomis kai
nomis parduodamų DYKAI ant pa
reikalavimo. Pirkit dabar iki kainos 
nepakil. Užsakyki! tuojau.
The HOME MANUFACTURING CO. 
Dept. 97 2650 N. Halsted Street

Chicago, Ill.
Patikrinimai: Cosmopolitan Bank, 

Chicago, Ill.

f

LAIVAKORTĖS ATPIGO
Hamburgą ........ $103.50
Liepoją.....................$110.00
Piliavą-Karaliaučių $106.50

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

P. MIKOLAINIS ?
53 Hudson Ave.

Brooklyn, New York

I
I

t

t

ž
?

IDOVANAI!
Musų yra didžiausia Lie

tuviška įstaiga.
LAIVAKORTĖS 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.

NAUDOKITE įfetfftCS
Jumo Galvos Odą Niežti?

NAUDOKITE
P\s Jų-'atį Plaukit '.Slenka?
NAUDOKITE

Ar Jųa Norite AosaiŲfotr Juosi

§■ M B a B 88 B
§gj Kur seniausia, , ggw

Ton geriausia. įjį
" E - D' •

Ui laikymui savo plaukų ^tazuus ir tankia*3 
NAUDOKITE

Užlaikymui galvos c.Joa sveikai ir švariai
NA.UDONJTE

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonkę, arba tiesiog 
iš išdirbčju per paštą i:2 75c. bouką.

F. AD. RICHTER & CO.
7 3rd Ave. & 35th St. Brooklyn, N. Y.

PASKUTINĖ PROGA
Pigiai įsigyti brangią knygą LYTIES MOKSLAS, kurios 
kaina yra 7 dolariai, bet dabartiniam laikę yra sunku 
žmonėms mokėti tokia kaina.,. Užtai aš. ijorėdąn)as..lĮKų- 
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, Ill.

■ Skaitykit ir Platinkit Tėvynės Gynėjy-šaulių 
Laikrašti “TRIMITĄ”

j “TRIMITĄ” leidžia Lietuvos šaulių Sąjunga kuriai rupi ne ku
rių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir. Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulini- 
jmas ir stiprinimas.
y “TRIMITAS” tiekia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo. 
'Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptau
tinė padėtis.

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

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

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

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

Dr. Ray R. Smith, Dentistas 
Įajraįįif 6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St. 
ĘSaS'pjį;, Darba gvarantuoju dešimčiai metų.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui. 

MHnot Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be-j 
skausmio Dantų Traukimo.

I NO i 
MINI

SENIHUS'fl 

floenturfl 
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, Liepė
jų, Karaliaučių ir ki
tus portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

E 3
’’VIENYBĖS”

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

’’VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

SAVAITĖJE
Spausdinu ger.ąusius raš
tus, vo’.ious-'as žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juoką skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE 93.50. MET.
LIETUVOJE ........... 4.50

S _ B S
Pirkite ’’Vienybės”' Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-

iš
turi

Musų duktė Helen kentėjo nuo St. Vito 
šokio .ligos su kitomis kūno netvarkomis 
per. daug mėnesių. Mes jieškojom gabiau
sių gydytojų, bet be pasekmių. Kadangi 
jos padėtis ėjo blogyn, leidom bandyt nau
ją sveikatos metorą 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
dėką tam daktarui, patardami ji sergan
tiems žmonėms.

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

Kalbama Slaviškai.

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

patys išmintingesni butume.

Kursai. Veršiuku Auginimas.
UUMENĖS SUKAKTU-

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

_r ingai 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;

SPAUDOS DRAUGIJOJE

6.

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galim .1 gauti vi 

šokių knygų.

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

(Taipgi Lietuvos Albumą, galima gauti “Dirvos” Knygyne)

I Gruodžio 18 d. Kaune iškil
mingai buvo švenčiama Lietu
vos) kariumenės trijų metų su
kaktuvės. Iškilmės prasidėjo su 
pamaldomis Įgulos bažnyčioje; 
paskui buvo kariumenės para
das) į kurį kai kurios kariume
nės dalįs tam tyčia atvyko iš ki
tų vietų. Drauge įvyko Karės 
Mokyklos auklėtinių, virš 200 
žmonių, įšventinimas į karinin
kus.

(“Trimitas”)

Anglija sumažino savo armi
ją Vokietijoj iki 2,800 vyrų.

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15637 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

formacijų 
syki te nu

k.i

katalogo. Q

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adreS”:

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBLGO.
193 Grand St.

Brooklyn, N. Y.
Kur vienybe. 
Ten ■ galybė.



DIRVA

knygų ar tūri progos; 
iš kitų, pas ką jos nė- 
lai branginamos, siųsti. ŽINIOS IS LIETUVOS
Centralinis Knygynas,. 
iro gatvė, 24a 
uliai, Lithuania.
WWVMVWVVVWWVW 

iRAFISTO | 
atlieka visokį paveik- Ji 
(namas kainas. Daro J J 
aip ir kitokių, taipgi >J 
ienam paveikslui turi ■■ 
š Amerikos reikia pa- J> 
s padaryta kokie reik. *J 

STUDIO į 
Jell: Randolph 4892 jj 
leveland į

'to mokesniu jie negali būti skai
toma kontrabanda. Buvimas gi 
jų vagone vargu 1 
būti skaitoma kaž kuo nelega
liu, nes reikia manyti kad as
menis siuntušieji juos naudo-, 
josi tuo vagonu tiktai su tikslui

DR. PURICKIS APIE SAVO
ATSISTATYDINIMĄ

Washington, sausio 12 d. (El
ta). — Išeinančiame Kaune lai
kraštyje “Aidas” (Nr. 293) Dr. 
Purickis, buvęs Užsienių Reika
lų Ministeris, pasikalbėjime su į jusi vuv vU6U1.u 
•to laikraščio bendradarbiu taip greitesnio pristatymo į skiria- 
sako (del /savo atsistatydinimo: 
“Jau senai subrendo manyje

ETUVOS 
prekes kompanijų 
iausią LIETUVIŠ- 
ira uždėta 1910 m. 
keliaujantiems į

u ant stoties.
įgal dieninį kursą, 
rstinas, bet išmai-

ąs
sw York, N. Y.

duoda galimybes būti 
kia per vieną naktį; 
a po 35c. arba už 40c. 
g iš labaratorijos.

NEW YORK

ialistas”
ir moterų ligas. Ve
lt nuo Kraujo Ųžnuo- 
dies, Plaučių, Skilvio, 
Goiterio — Eikit pas r
14.

Gydymus.
’ ypatiškai ir slaptai.
s žemiausios.

ieniaiš 10 iki 1 dienų.

55th Street

AS $1.00+******

DLEY
į o ne kokius nenu- 

ir profesorius ne- 
t ir kur jums skau- 
šegzaminavimo. Su- 
elis> daktarų negalč- 
es kad neturėjo ga
šli jūsų tikra liga, 
indulių Roentgeno 
iškas išegzaminavi- 
į jūsų ligų, ir jeigu, 
sveikata ir jiegos. 

iate nuo užnūodiji- 
>učkus ant viso kli
še, nenustoki! vil- 
:ik ateikit pas ma
išių ar ligą yra iš- 
įtvirai. Egzamina- 
;u atsinešit šį pa-

Specialistas
'leveland, O.

Grihdjs, Kamb. 4.
1 1 dienų.

St. 
pil
iai, 
nu

Žydų Tautos Tarybos si nuostatai apie mažumų teises 
kurias turės kaip -mažumos taip 

I ir valstybės kuriamajam dar- 
’ bui.

Įnešus konstitucijon visą eilę 
i straipsnių kurie laiduos mažu- 
; mų (teises tautinei autonomijai, 
• bus pareikšta tikras Lietuvos 

noras statyti valstybę teisingu- 
i mo pamatais ir tuo 'budu su

stiprinta Vilniaus gynėjų susi
rišimas. su Lietuva jų kovoje 
prieš visus želigowskio bandy
mus legalizuoti neteisėtą oku
pacijos padėtį. Tai bus vienas 
svarbiausių faktorių kurie prie 
dabartinio- Vilniaus klausimo 
stovio padarys atatinkamos in
takes kad jis butų išrišta Lie- činnčių juos balsuoti, rinkimuo- 
tuvos naudai, kurios teisės Vii- se nedalyvavo, lygiai kaip neda- 
niuj jau daugiau kaip metai lai- dauguma žydų ir Balt-
ko mindžiojama Lenkų grobi- gudži1- Kadangi Lenkų valdžia 
ku kojomis. organizuodama šitą seimą turė-

jo omenyje parodyti jį kaipo 
- . . . ,. (gyventojų valios reiškėją ir pa

vesti jam spręsti prie 'ko turi 
priklausyti Vilniaus teritorija:

Posėdis Kaune 
(Iš žydų Reikalų Ministerijos, 

Spaudos Skyriaus, Kaune.)
Lapkričio 10 d. įvyko žydų 

Tautos Tarybos 6-tos sesijos
i_»uv imao o* , _ , .

bene galėtų atidarymas. Posėdi atidarė pir-

mąją vietą.
“Štai kas man yra žinoma šio- 

mintis atsisakyti nuo užima- je 'byloje ir kaip .aš vaizdenuo- 
mos Užsienių Reikalų Ministe- si josios esme, 
rio vietos. Apie šitą savo min- dys tardymas,
tį aš jau ‘anksčiau esu kalbėjęs, nustatyti kiek siuntimo faktas 
Dar į kabinetą eidamas aš pa- prasilenkė su

Klaidinga Žinia del Vil
niaus Rinkimų

Washington, sausio 13 d. (El
ta). — Associated Press paskel
btoji žinia iš Varšavos del Vil
niaus “plebiscito” turi klaidin
gą pamatą. Tokio plebiscito 
Vilniaus teritorijoje (nėra buvę, 
o vien įtik sausio 4 d. okupaci
nės Lenkų valdžios buvo pada
ryta atstovų rinkimas į vadina
mąjį “Vilniaus seimą". Taip pat 
nesutinka su teisybe ir toji pra
nešimo dalis kur kalbama apie 
skaitlingą Lietuvių dalyvavimą 
rinkimuose. Lietuviai, nežiū
rint visų Lenkų represijų ver-

protesto notos-buvo inteikta taip 
pat Suvienytų Valstijų, Angli
jos, Francuzijos ir Italijos vy
riausybėms.

HAMBURG
Naujais laivais — Tiesiog į 

DANZIGĄ IR VARŠAVĄ 
ORDUNA Sau. 21 Kov. 3 Bal. 14 
ORBITA Vas. 17 Kov. 31 Geg. 12 
OROPESA Kov. 17 Bal. 28 Bir. 9 
Paskiri uždari kambariai mote

rims ir šeimynoms.
The Royal Mail Steam Packet Co.

26 Broadway New York 
117 W. Washington St. Chicago 
arba vietinėse laivų agentūrose.

Laike karės pačių kareivių 
savo ginklais Francuzijoj nusi
žudė, tyčia ar netyčia, 5,000.minink-as Dr. Rozenbaumas, ku

ris laikė trumpą prakalbą, visų 
pinna paminėjo mirusį steigia
mojo Seimo ir žydų Tautos Ta
rybos narį Adv. Fridmaną ir 
nurodinėjo mirusiojo nuopelnus 
žydų tautai abelnai, o ypač Lie
tuvos kūrimo darbui.

Atlikus kai kuriuos formalu
mus, gauna žodžio žydų Reika
lų Ministeris Dr. Soloveičikas 
pranešimui apie dabartinę -poli
tinę padėtį.

Ministeris daro trumpą ap
žvalgą žydų autonomijos eigos 

LIETUVOS DELEGACIJA lr P^tojimosi Lietuvoje. Jis nu- 
GENEVON lrodo Jog 1S pat Pradzios valsty-

Visą kitą paro- 
kuris sugebės

legališkumu ir 
ėmiau iš atitinkamų asmenų pa-Į su tuo surišti asmenis yra kalti 
žadėjimą raštu kad prabuvęs | ar, ne.” 
kabinete tris mėnesius aš turė
siu teisės bi kokiu laiku pa’si-| 
traukti; dabar aš taja teise ir 
pasinaudojau.

“Vyriausia priežastis kuri pa
stūmėjo mane paduoti atsista
tydinimo prašymą buvo toji pa
dėtis kuri susidarė po Dr. Ro- 
senbaumo kelionės Varšavon. 
Ministerių kabinetas pasakė 'kad 
jis negali nešti atsakomybės už 
Rosenbaumo kelionę kurią ka
binetas skaitė aiškiai Respubli
kai kenksminga. Visą atsako
mybę kabinetas uždėjo ant ma
nęs, kaitindamas mane kad aš 
žinodamas apie tą kelionę nesi- 
-ėmiau priemonių jos nedąleisti, 
ir per tai .aš tapau kaip ir 'kal
tininku visų -galimų iš to išei
ti pasekmių. Tokia tai padėtis 
ir privertė mane paduoti atsi
statydinimo prašymą.”

DR. PURICKIS APIE SULAI
KYTUS JONIŠKYJE

VAGONUS
Washington, sausio 12 d. (El

ta). — Buvusis Užsienių Reika
lų Ministeris Dr. Purickis savo 
pasikalbėjime su laikraščio “Ai
das” bendradarbiu, į pastarojo 
pastatytą klausimą kokį jis tu
ri sąryšį su paduotąja social
demokratų interpeliacija, atsa
kė: “Tai ir parodys tardymas 
kuris dabar yra vedamas. Kiek 
man yra žinoma, produktai mu
sų vyriausybės 'buvo pažadėta 
badaujantiems Rusijoje dar va
sarą. Bet siuntiniai susilaikė, 
nesant dar nusistovėjusiam Su
sisiekimui. Dabar, kuomet mu
sų Atstovas Maskvoje antru 
kartu pareiškė kad Lietuvos Vy
riausybės vardu yra nutarta nu
siųsti badaujantiems vagonas 
cukraus ir vagonas miltų, aš as
meniškai pareikalavau kad tas 
butų greičiau pasiųsta. Atvy
kęs įtuo tiksiu’ žmogus iš Mask
vos greitai visa surengė. Mil
tai, kurie yra apmokami išve
žamuoju muito mokesniu, Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijos buvo nuo to mo
kesnio atleisti, išduodant tam 
tikrą leidimą. Trečias gi va
gonas buvo duota musų Atsto
vybės reikalams. Tame vago
ne buvo gabenama jai produk
tai ir kaž koki privatiniai kro
viniai paprastąja tvarka, 
dangi ant tų krovinių 
uždėta antspaudo todėl 
čiu Ministerija neima 
savo atsakomybės, ir 
apmokėti pervežamuoju

Ka- 
nebuvo 
tuo pa
jų ant 
būdami 
tranzi-

1.

FactorySaterĄ SCREW 
TOP

T1GHT

r i t i 
• i

X
HEAVY SOLID COPPER

bės kūrimo buvo aišku kad Lie
tuva, kuri istorinėse prigimtose 
ribose gyvena kelios tautinės 
mažumos, turi būti statoma pla
čios mažumų autonomijos pa
grindais. Jis sustojo ties žydų

Washington, sausio 12 d. (El
ta). ;— Lietuvos delegacijos Ge- 
nevon, Tautų Sąjungos susirin- 
kiman, sąstatas yra tokis: Pir
mininkas — Lietuvos' Atstovas 
Anglijai, Naruševičius; vice-pir-k^alu Minfsterijo’s.’žydų Tau- 
mininkas — Lietuvos Atstovas 
Šveicarijai, Sidzikauskas; Stei
giamojo Seimo- Sekretorius, Na
rkevičius ; ISeimū narys, šmulk-1 
štys. Sausio 6 d. Vakarų Poli
tikos Departamento direktorius, 
Balutis, išvažiavo Genevon. De
legacijos pirmininkas ir kiti na
riai išvažiavo sausio 7 d.

AMERIKOS LIETUVIAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE

Washington, sausio. 12 d. (El
ta). — Gautomis žiniomis, Ame
rikos Lietuviai investina savo 
pinigus ne tik Didžiojoje .Lie
tuvoje bet ir Klaipėdos krašte, 
pirkdami ienai žemes, miestuo
se namus, steigdami prekybos 
bei pramonės įstaigas. Jiems 
tarpininkauja Prūsų Lietuvių 
suorganizuotos bendrovės, “Ry
tas” ir “Jura”, kurių priešaky
je stovi žinomi Maž. Lietuvos 
veikėjai, “Ryto” bendrovės — 
Stikliorius, “Juros” bendrovės 
— Dr. Gaigalaitis. Be to, Ame
rikos Lietuviams tarpininkauja 
ir apsigyvenęs dabar Klaipėdo
je Kun. Jonas žilius.

ŠATĖS, Kretingos^ ąpsk.
Paskutiniais metais miestelyj 

ir apielinkėj dažnai pasikarto-’ 
ja tai vienur tai kitur gaisrai. 
Gaisrų priežastįs — daugiausia 
vaikai, ir nevalyti kaminai. Ru
ginio 5 meti] vaikas bežaizda- 
mas degtukais netyčia padegė 
kluoną, iš kurio ugnis persime
tė į tvartus ir klėtis. Be tro
besių sudegė visas suvežtasis 
(vasarojus, iškultieji grudai ir 
pašaras.

Tuo pat metu netoli Šačių 
miestelio Laumaičių kaime vai
kai bežaizdami padegė stoginė- 
lę, iš kurios ugnis persimetė į 
kitus trobesius,.1 ir, nežiūrint ge-j 
sintojų pastangų, sudegė 4 ūki
ninkų visi trobesiai, žiemai' 
artinantis padegėliai pasiliko be 
pastogės ir duonos. Neperse- 
nai ir kituose kaimuose buvo 
gaisrai ir iš tų pačių priežasčių, 
taipgi del blogos kaminų valy
mo.

tos Tarybos ir žydų Bendruo
menių darbuote, kaipo žydų tau- 

j-tinės savivaldyfoos organų, ir ką 
jos pasiekė žydų autonomijos 

I kelyje.
Ministeris paskui kalbėjo apie 

(Vilniaus klausimą pabrėždamas 
jog Lietuva niekuomet neatsi
sakys nuo savo sostinės ir ne
prikiš kad Vilniaus srities gy
ventojų išreikštas noras susi
jungti su Lietuva butų suvar
žytas. .Kalbėdamas apie Vil
niaus klausimą, Ministeris at
minė klaidą kurią padarė musų 

(delegacija Genevoj išbraukdama 
iš Lietuvos koratr-projekto, in- 
tei'kto prieš antrą Hymanso pro
jektą, žydų ir Gudų kalbas ku- 

; rios, vyriausybės nusprendimu, 
turėjo būti paduotos kaipo kal- 

(bos galinčios būti kartu su Len
kų kalba oficialinėmis.

Ministeris naudojosi proga 
paaiškinti žydų atstovams ir 
visuomenei jog šiuo atveju bu
vusi padaryta įtiktai klaida ir 
jog principinis vyriausybės nu
sistatymas, žinoma, šitame pun- 

| kte nepasikeitė. Tą pat pareiš- 
' kė ir Genevos delegacijos pir- 
ląHiinkas- Ministeris Galvanaus
kas. Savo kalbos pabaigoj Mi
nisteris palietė konstitucijos da
lies išdirbimo klausimą, kuri tu
rės užfiksuoti tautines iteises.

Ministeris apsistojo apie Pa
ryžiaus deklaraciją kaipo iškil
mingą Lietuvių tautos pareiški
mą duoti žydams galymybės 
laisvo • tautinio vystymosi, ir 
apie du laišku nuo Užsienių Rei
kalų Ministerio Dr.-' Purickio ir 1 
trijų Seimo frakcijų (Kr.-dem., 
soc.-dem. ir soc.-liaud.) atsto
vų, Dr. IStaugaičio, Čepinskio ir 
Sleževičiaus, ■ kurie pareiškė jog : 
Paryžiaus deklaracijos principai 1 
tūri būti pamatu tai konstituci
jos daliai kuri normuos mažu
mų teises. Ministeris taip pat 1 
sąryšyje su tuo primena pro
jektą kurį 'Lietuvos delegacija 
inteikė Brusselio konferencijai, ' 
ir kuriame numatoma plačiau- 1

Šveicarai apie Vilnių I
Washington, sausio 13 d. (El

ta). — Ištakingas Šveicarijos prie Lenkijos ar prie Lietuvos, 
laikraštis “Journal de Geneve” todėl Lietuvos Vyriausybė, skai- 
gruodžio 27 d. num. yra padėjęs 
įžanginį straipsnį vardu “Vil
niaus intemacionalis skandalas” 
kuriame pirmiausia aiškina ko
dėl lordas Robert Cecil Tautų terorui įprieš ne Lenkiškai kal- 
Sąjungos plenumo posėdyje bu- bančius gyventojus, jokiu 'budu 
vo pavadinęs Vilniaus klausimą negali būti skaitoma teisėtais, 
“Internacionaliu skandalu”. To- dar gruodžio 14 dieną buvo in- 
liau straipsnio autorius išdėsto teikusi Tautų Sąjungos Tary- 
bylos eigą ir nurodo kad Vii- bos pirmininkui Hymansui sa
maus sritis yra ne tik raktas j vo protestą prieš tuos rinki- 
valdymui Vokiečių-Rusų komu- mus, kartu pareikšdama kad jei 
nikacijos, bet taip pat yra klau- rinkimai įvyks visvien Lietuvos 
simas vystymosi Lenkijai ir gy- Vyriausybė jų nepripažins ir 
vybėš klausimas Lietuvai. Vii- skaitys visai nebuvusiais. To 
niaus klausimas esąs ankštai 
surištas su išrišimu visų tų po
litinių problemų kurios iškilo 
del ididėsės karės pasekmių toje 
Europos dalyje kur buvo suėju
sios trijų didelių, šiandien išny
kusių, imperijų sienos?7

Straipsnis pašiepia Vilniaus 
(Lenkišką) rinkimų komediją 
nurodydamas į tai kad jie visai 
prieštarauja Tautų Sąjungos 
nuomonei, kuri kalbėdama apie 
žmonių atsiklausimą tesuprato 
jį esant galimu tiktai atatinka
momis sąlygomis kur 'butų' pil-į 
nai garantuota gyventojams lai- . 
svar savo valios pareiškimas.

KONTROLĖS KOMISIJA AT
ŠAUKIAMĄ

Esamomis žiniomis^ iki šiolei 
buvusi Vilniuje ir Kaune Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisija tu
rinti but netrukus atšaukta ir 
žadanti išvažiuoti sausio mėne
sio pradžioje.

TREMTINIAI SULAIKYTA
Abelių karantine tarp gryž- 

tančių iš Rusijos pabėgėlių pa
sirodė šiltinė ir kitos limpamos 
ligos. .• Del to 'tapo sustabdyta 
vienam mėnesiui pabėgėlių iš 
Rusijos grąžinimas. Užstojus 
žiemos šalčiams manoma esą su
stabdyti pabėgėlių grąžinimą iki 
pavasario.

(“Lietuvių Ūkininkas”)
'‘DIRVA” ATPIGINTA 

(žiūrėk pus1!. 6)

Lietuvos Albumas

GARVEŽIAI BUS KŪRENA
MA (ANGLIMI

Iki šiol Lietuvos gelžkelių gar
vežiai buvo kūrenama malko
mis. Susisiekimo 'Ministerija 
nutarė ateityje garvežius kū
renti anglimi. Netrukus busią 
atvežta iš Anglijos pirmas 
glies transportas apie 4,000 
nų anglies.

an- 
;to-

tydama kad tie rinkimai, vykdo
mi esant ten Lenkų kariumenei 
ir Lenkų administracijai, ir be 
to dar viešpataujant žiauriam

Ruffles

:c

X

6 GAL. 6-50 
a GAL. 7-75 

JO GAL. 8-90
15 GAL. 10.50 
25 GAL. 17.50

LAIVAKORTĖS ATPIGO
Hamburgą ............. $103.50
Liepojų ......... $110.00 
Piliavą-Karaliaučių $106.50 

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave.

Brooklyn, .New York

IDOVANAI!

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

155 
55.00

Index, by 
Professor 
in Prince-

4.

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

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

Jame surinkta 5,000 Lietu-

šis 
nais:
Gotų 
de, Graikų — Boisacq. ___
vių žodžiu, parodoma jų kilmė, vartonė ir tt. Kiek
vieno 
būti.

apšviesto Lietuvio namuose ši knyga turėtų

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.

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

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

5. Didis Graikų Išminties Vyras Sokra
tas. ” —
1921.

Svarbu yra 
kad tuo budu

ŽELIGOWSKIS TEBĖRA 
VILNIUJE

“Bielaveski Golos'
Generolas želigovvskis, kurs
niaus Seimo rinkimų laiku 
šės išvažiuoti iš Vilniaus, 
parodžius Tautų Sąjungai 
jis nenori daryt spaudimų į
kimus, susirgo ir išvažiavo tik 
Į savo privatinį butą Žvėrinčiu- 
je. 
kui

praneša: 
Vil- 
ruo- 
kad 
jog 
rin-

6.

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

patys išmintingesni butume.

Kursai. Veršiukų Auginimas.’

Del tos priežasties jis dar 
j laiką paliks Vilniuje.

Ūkio
Parašė Agron. J. Kriščiūnas. “Varpo” 
B-vės Leidinis N4. Kaunas. 1921. 
Pusi. 36.......................10c 
ingai 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)

KARIUMENĖS SUKAKTU
VĖS
/ C ruodžio 18 d. Kaune iškil- 
nrir gai buvo švenčiama Lietu
vos! kariumenės trijų metų su
kaktuvės. Iškilmės prasidėjo su 
pamaldomis Įgulos bažnyčioje; 
paskui buvo kariumenės para
das', į kurį kai kurios kariume
nės dalįs tam tyčia atvyko iš ki
tų vietų. Drauge įvyko Karės 
Mokyklos auklėtinių, virš 200 
žmonių, įšventinimas į karinin
kus.

(“Trimitas”)

Anglija sumažino savo armi
ją Vokietijoj iki 2,800 vyrų.

VARINIAI KATILUKAI
Visi padaryti paskirų 16, 18, 20 ir 

22 didumo geriausio šalto plakto .va
rio. Ne-eksploduojanti. Išvien eina iš 
lauko, be sudurimo, 5 colių didumo 
užsukama kapurė-dangtis. Pilnai ga
rantuojama geriausis ir tvirčiausia 
katilukas.

% colio vario dūdelės 30c pėda. 
Standard puses colio Union, 50c. U. 
S. Customs Standard hydrometras 
bandymams, 200 laipsnių, $1.25. Už; 
sakymai išsiunčiama dienų kada gau
nama. Supakuojama tvirtose' papras
tose dėžėse. Viršuj paminėta žemiau
sios dirbtuvės' kainos. Siųskit money 
orderį ar draftų su užsakymu.

Katalogai kitų dalykų žemomis kai
nomis parduodamų DYKAI ant pa
reikalavimo. Pirkit dabar iki kainos 
nepakil. Užsakykit tuojau.
The HOME MANUFACTURING CO. 
Dept. 97 2650 N. Halsted Street

Chicago, Ill.
Patikrinimai: Cosmopolitan Bank, 

Chicago, Ill.

MASJbokite: Raffles 
Aj Jumo Galvos CMą Miešti?' 
NAUDOKITE JįįtffllCS 
Pss Plaukia .Slenka?
NAUDOKITE ^UffleS , 

Ar Juo Norite Apsaugot? Juos ? J?
NAUDOKITE

UzloijKymiu savo plauku gražioji ir tankiais
NAUDOKITE RjUįffleS 

Užlaikymui galvos odos sveikai ir svoriai
NA.UDOK3TE Ruffles

galima gauti visose a pliekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbčja per pafit.i už 75c. boulty.

F. AD. RICHTER & CO.
ve. & 3 5 th St. Brooklyn. N. Y.

PASKUTINĖ PROGA
Pigiai įsigyti brangią knygą LYTIES MOKSLAS, kurios 
kaina yra 7 dolariai, bet' dabartiniam laike yra sunku 
žmonėms mokėti tokia kaina.. Užtai aš. įjorėdąiųas^.likų- 
'sias knygas greičiau išparduoti ir. daugiau neužsiimti dė
lei brangaus perkėlimo, kiek išteksiu jų leisiu po $1.25. 
Imant kartu 4 knygas leisiu už $15. Todėl pasinaudoki
te iš progos. • (3)

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

į Skaitykit ir Platinkit Tėvynės Gynėjų-šaulių 
Laikraštį “TRIMITĄ”

j “TRIMITĄ” leidžia Lietuvos Šaulių Sųjunga kuriai, rupi ne ku
rių atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Laisvės ir. Ne
priklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo tobulini- 
lįmas ir stiprinimas. .
y “TRIMITAS" tiekia daug žinių iš Lietuvos pasaulio gyvenimo, 
įlame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptau
tinė padėtis.
(į “TRIMITAS” deda eilėraščių, apisakėlių, vaizdelių iš šaulių 
jkovos už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir šiaip 
daug gražių pasiskaitymų.
J “TRIMITAS” eina kartų savaitėje 32 puslapių knygelėmis. Jo 
kaina Amerikoje: metams 4 dolariai; atskiras numeris 10 centų. 
Lietuvoje: metams 96 auks.; atskiras numeris 2 auks.

Broliai Amerikiečiai! Jums už jurių-marių gyvenantiems “Tri
mitas” geriausia paaiškins padėtį mylimos tolimos Tėvynės del ku
rios gerovės Jūsų širdis taip jautriai plaka. Tat išsirašykit “Tri
mitą” sau ir išrašyki! savo giminėms Lietuvoje. Tuojau pasiuskit 
laiškelį “Trimitui” pranešdami savo adresų. Vieną mėnesį — ke
turis numerius — siuųtinėsime “Trimitų" dovanai kad galėtumėt 
su juo susipapinti. O turime vilties jog susipažinę paronėsit kad 
nuolat .Tusu namų lankytų “Trimitas”. Adresuokit:

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

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

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

skausmio Dantų Traukimo.

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

6408 ST. CLAIR AVE.
ir j šešias savaites laiko neliko nei žymės 

• jos ligos.. Mergaitė pilna linksmumo ir mes 
čia pasirašantieji norime išreikšt musų pa
dėkų tam daktarui, patardami jį sergan
tiems žmonėms.

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

Kalbama Slaviškai.

MOT
PAINI

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

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.

Musų yra didžiausia Lie
tuviška įstaiga.

LAIVAKORTĖS parduo
dam dar pigiau, nes vėl at
pigo!

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

I n t e r n a t i.o n a 1
Travel Bureau

Dept. D
136, East 42nd Street 

New York, N. Y.

■ m g g a ■ ■ ■, ai
Kur seniausia,
Ton geriausia.

SENIAUSIAVIENYBE
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 portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Si 'B S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai Iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

E S
’’VIENYBĖS”

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vi ritines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

’’VIENYBĖ” 
EINA EU-KART 

SAVAITĖJE 
Spausdiną Ger.austus raš
tus, vo’.ioiis.'ns žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoku skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE S3.50. MET. 
LIETUVOJE ....... 4.50

BBS
Pirkite ’’Vienybės”' Ben
droves Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di-

Vienas šėras 510.

Užlaiko didelį knygynų, 
kur gailina gauti 

šokių knygų.

formacijų a 
syk i to įmini

visk.'Į,

vl-

knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adre£?.:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.GO.
193 Grand St.

Brooklyn, N. X.
Kur vienybė, 
Ten ■ galybė.

ta



Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 1157

tinka
Dantistui arba Daktrui ofisą įreng

ti arba kitokiam ofisui. Kreipkitės 
j 16820 ^Superior avė.

Mieste pasirodė keletas ser-j KAMBARIAI ant Rendos 
Igančių influenza. Sveikatos ’ 
misijonięrius ragina žmones 
laikyti kojas sausai ir tokiu 
du išsigelbėti nuo apsirgimo 
šokiais “šalčiais”.
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Amerikos Lietuvių Piliečių [draugijas pasitarti apie suren- 
Klubo Reikale. Sausio 11 d. girną Lietuvos šventės vasario 
Klubas laikytame savo metinia-116 dieną ir kreiptis į katalikiš- 
me susirinkime turėjo daug į kas draugijas kad ją padary- 
svarbių nutarimų, tarp kitko 
nutartą be atidėliojimo veikti 
kad kuogreičiausia įsigijus savo 
klubruimį. Podraug tapo nu
tarta ir vėl paimti “Dirvą” sa
vo organu ir joje garsinti vi
sas Klubo veikimas.

A. L. <P. Klubas auga kaip 
ant mielių kaip nariais taip ir 
kapitalu, šiame susirinkime iš
rinkta šiems metams veikli val
dyba, tikimės gero pasidarbavi
mo Klubo gerovei. Taip pat 
Klubo korespondentas prižada 
irgi gerai pasidarbuoti del Klu
bo. Tik prašo visų Klubo na
rių skaityti “Dirvą” ir tėmyti 
kas yra Klubo veikiama. Nauji 
nariai turi išsirašyti “Dirvą” 
pas Klubo korespondentą, ir se
ni kurių prenumerata pasibaigė 
turi atnaujinti. Klubas savo 
nariams, užrašo organą specia
ls kaina'. Taipgi kas iš pašali
nių norėtų per Klubą užsirašy
ti irgi galės gauti ta specials 
kaina ir todėl reikia kreiptis 
šiuo adresu: Ad. Padegimas, 
1105' E. 77 St., Cleveland, O.

čia tariu tarti keletą žodžių 
Cleveląhdiečiams. Daug yra to
kių kurie yra pilnais Suv. Vals
tijų piliečiais ir dar nepriklau
so prie šio Klubo. Klubas yra 
kiekvienam prieinamas ir prie 
jo reikėtų kiekvienam prigulė
ti nuo augščiausio profesionalo ; 
iki paprasčiausio darbininko; 
Klubas nėra susirišęs su jokia 
partija nei su kokia religija. . 
Podraug jame gali prigulėti ir 
ne-piliečiai, kadangi Klubas pri- 
gėl'bsti norintiems patapti pi
liečiais, tokiu budu galės likti 
pilnais nariais. Klubo susirin-., 
kiniai atsibuna kas antrą sere- . 
dą kiekvieno mėnesio, Lietuvių ‘ 
salėje, 6835 Superior avė., nuo 
7:30 vai. vakare.

A. L. P. Klubo Koresp.
Ad. Padegimas.

ti bendra ir viena didele Cleve
lando iškilme. Narys.

Clevelando variam ušiai-vyčiai 
jau baigia visai išnykt. Keli 
dar telikę ir tie patįs daugiau 
nieko nežino kaip pas tūlą ž. 
susirinkę munšainę maukti. — 
Mat, tas negali būti varlamušiu

Didžiausia priežastis bedar-
I Nepasisekė plėšikui. Pas tūlą bes Clevelande, sako miesto ta-Į 
Italą krautuvninką ant Wood- rybos narys Rieder, yra darb-
land avė. panedėlyj atėjo plėši
kas ir pareikalavo pinigų, rody
damas revolverį. Krautuvnin- 
kas atidavė ką turėjo — $10. 
Vagiliui dedant pinigus kiše- 
niun, žmogus prisitaikęs griebė 
vagilių į glėbį ir atėmė iš jo 
revolverį. Plėšikas juokėsi: ką 
veiksi su juo, revolveris tuščias. 
Tada krautuvninkas numetė re- 
velverį ir griebė už mėsos pjau-

davių pradėta kova prieš 
ninkus įvesti liuosą darbą 
siskaityti su unijomis.

tuai* lickoh uuu vai imu uotu - — . . ... .
.kuris nemoka munšainės trauk- stymo peilio, sykiu peilį griebe

ir plėšikas. 'Bet krautuvninkas 
sugriebė už rankenos, plėšikas 
už ašmenų. Kruvina ranka tu
rėjo paleisti peilį ir bėgti. Krau
tuvninkas vijosi, nuplėšė vagi

liui ploščiu ir dar kišeniuje ra- 
AV HtlūUlū . V1V V GJUJ1UU J C*V» X11111C443 I _ . «

jau pražiūrėjo ir pamatė kur .sa',°.J?lnJ?us’ . •
juos varlamušiai-munšaineriai Ant VĮ. 55 gat vagis atėjęs 
veda; Seniau kada dar buvo krautuven pareikalavo ^hrautu- 
“wet” tai 25 rota daug geriau | 
stovėjo: daugiau nkrių turėjo, 
nes tuomet žmonės negalėjo sa
vo proto pavartoti, viskas ką 
jie žinojo tai vyčių susirinki
mas ir karčiama. Dabar kuo
met jau “drai” tai daugelis iš
siblaivė ir vartoja savo smege
nis ir vaikinai ir merginos ma-

ti. Jų korespondentai per sa
vus laikraščius krokodiliaus aša
romis šaukiasi kad tik kas nors 
eitų prie jų 25 rotos. Bet ma
tyt iš tų ašarų ir .prašymų nie-| 
ko neišeis: Clevelando jaunimas

vės vedėjo atiduoti jam tik kom
panijos pinigus, jis sakė neno
ri paties darbininko nuskriaus
ti. Išsinešė $107, grąsindamas 
nušauti jeigu darbininkas bran
gins labiau kompanijos pinigus 
negu savo gyvastį.

Budavojimo industrija Cleve-
to kur eiti ir nekreipia domos į jande pradeda siekti prie nor- 
jų atsišapkimus, nurodymus ar ma]i0. 1921 metais pribudavota 
paraginimus .kad [‘pas mus ge- Lu trečdaliai reikalingų gyveni- 
riausia”. Kokis tik buna tauti- muį namu, neskaitant kitu di- 
ninkų parengimas žmonių į sve-heliu biznišku budinku. Šiais 
tainę netelpa nežiūrint jų “boi- metais tikima budavojimas pa- 
kdtavimo”. Aišikiai matosi kad gistumės pirmyn dar labiau, 
vyčiai savo dienas jau baigia  
atgyventi. Dar likusiems reikia 
tik druskos ant uodegos užpil
ti tai ir bus Clevelande pakajus 
su tais nuskurusiais likučiais.

švilpukas.

Pereitą savaitę Van Wert, (J., 
automobiliui vežant vaikus į 
mokyklą, per gelžkelio reles va
žiuojant užlėkė ant jo trūkis ir 
kelis ant vietos užmušė, kiti su- 

Šiose dienose mirė jauv <' . žeista, šiose dienose mi
• SLA. 136 kuopa laikys susi- šešta tos nelaimės auka.

rinkimą seredoj, vasario 1 d., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėj, 
šios kuopos nariai malonės bū
tinai atsilankyti susirinkimam

T. rašt. J. J. Žilis.

Apie Miko Petrausko koncer
tą' žiūrėkit pūsi. 2-rą.

Ar pamanėt apie savo ateitį? 
Mokinkitėš Siuvimo. Tas yra 
pripažinta kaipo viena iš ge-

Prasidėjo mieste smarki ko
va ir gaudymas nuodingos deg
tinės platintojų, darytojų ir vi
sų kurie tuo užsiima. Daugybė 
žmonių nuo tų nuodų nukentėjo, 
kiti visai mirė.

Taipgi šios savaitės pradžioj 
atsibuvo Clevelande susirinki-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių

Clevelando Lietuviškos Namų 
ir Paskolos Bendrovės (Banko) 
metinė atskaita ir pranešimas 
apie naują valdybą randasi ant 
pusi. 6-to.

Nedėlioj Lietuvių salėj atsi
buvo gražus šv. Kazimiero Dr- 
stės vakaras su perstatymu, 
dainomis ir šokiais. Viskas nu
sisekė gražiai. Buvo lošiama 
“Katriutės Gintarai”, ką atli
ko Teatrališko Choro nariai, ir 
Teatrališkas Choras dainavo.

riaušių šiandien moterims pro-imas visos Amerikos draugijos 
fesijų ir jus ne tik kad galėsit]kuri pasiryžus stengtis panai- 
užsidirbt sau pragyvenimą bet 
ir pasidarysit sau Idrapanas už 
mažas lėšas. Klesos atsibuna 
kasdien merginoms ir mote
rims ir taipgi vakarais panedė- 
lyje ir ketverge.
Darvas Profesional School of 

Dressmaking, Designing, 
and Millinery,

6520 Ho’ugh Ave., kampas E.’66 
St. Wade Park karas.

Clevelande šiose dienose lan
kėsi Mendel Beilis kuris 1913 
m. pagarsėjo visame pasaulyje 
po Rusų apkaltinimo Kijeve buk 
jis nužudęs 13 metų krikščionį 
vaiką savo tikybinėms apeigoms 
kraujui. Jis dabar dirba Pales
tinos gerovei. Jo šeimyna gyve
na Palestinoj.

Detroit, Mich., perima į mie
sto rankas iš kompanijos visus 
gatvekarius, tokiu budu Detroit 
pasižymės pirmas didžiausias 
miestas Amerikoje turįs muni- 
cipalę tramvajų operaciją.

Nelaime Scrantone, Pa.
Indubo kasykla. Scranton, Pa. 

pereitą pėtnyčią indubo žemė po 
kuria randasi kasyklos. Mies
tas nakties laiku sudrebėjo, bu- 
dinkai nekurie sugriuvo, susiar
dė, gatvės suplyšo. Iš žemės 
pradėjo veržtis garai .per ply
šius, lyg iš vulkanų, žemei įlu- 
žus, žmonės išmėtyta iš lovų irA 
šiaip pergąsdinta; visi metėsi 
į lauką, kiti naktinėse drapano
se, teroro apimti, pamatę kaip 
po kojų plyšta 
šnypščia garai 
po visas puses.

Besigelbstint
žiną kad vienoj kasykloj užgriu
vo 19 vyrų. Prie 'kasyklos su
bėgo giminės ir šeimynos tų ku
rie pateko nelaimėn. Tuoj su
važiavo ligonbučių vežimai 
pagalba. Keturi išimta negyvi. 
Kiti liko užgriūti toliau po že
mę.

20 akrų miesto įgriuvo.

žemė ir į viršų 
ir oras, bėgiojo

vieniems, atėjo

su

kinti šalies “sausumo” įstaty
mą, išgauti teisę leisti dirbti 
2.75 nuoš. alaus ir lengvo vyno,].

Pereitą savaitę vidurines ir 
rytines valstijas perėjo baisi au
dra su sniegu. Vėjai ėjo 90 my
lių į valandą greitumu.

Vokietijos reichstagui paduo
ta sumanymas įvesti didelę bau-

Tą sumanymą ateinantį rudenį Į už - panaudojima įžeidimų 
duos balsuoti šios valstijos gy- •ventojams. respublikos valdžiai.

darbi- 
ir ne-

Vakarais
935 E. 79 St.

Gydytojas
Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 j

atdaras nuo 7 iki 8 
Garfield Bank BIg.

SUSIRINKIMAI
Draugijų kas mėnuo atsi- 

buna sekančiai

Pirmą nedėldienj, nuo 2 po pietų 
Dr. V. Kudirkos Draugystės 

Flynn-Froelk Salėj 
5309-11 Superior Avė.

Pirmą ketvergą, 7:30 
Susiv. Liet. Am. 14 1 

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

vai. vak. 
Kuopos

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

Goodrich House
1420 E. 31 Street

Antrą Seredą kožno mėnesio 
Amerikos Liet. Piliečių Klubas 

Lietuvių Salėj, 6835 Superior av. 
nuo 7:30 vai. vakare.

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

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS,

kada pinigai padedam! 
taupinimui

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

Skaitykit šias
Naudingas Knygas

DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
pąveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais .........................    1.50

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
jvaiiųs gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Paraše K. S. Karpavičius. 156 pūsi. 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų, kaip' Egipto pira
mides, Babilono murai, Dievo Zeuso Stabas, Die- 
vės Dianos maldnamis, Karaliaus Mausalio ka
pas, Rhodes salos stovyla ir Aleksandrijos žibin
tuvas. Ta knyga atvaizdina anų amžių istori
ją. Su paveikslais. Vertė K. S. Karpavičius. 
200 puslapių ..   $1.00
Ta pati audinio viršeliais ............ ........ $1.75

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.....25

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budrike 
žingeidus piešinys apie tai kas užsiveria knygo
se, ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo už
laikyti visad gyvu ir nemirštančiu, ką dabar mes 
galima pasiimti ir naudotis lyg anais laikais ka
da tų minčių tvėrėjai gyveno, nors jau jie guli 
kapuose. Pusi. 55. Kaina .............................. 25

Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje — du ypatin
giausi vaizdeliai ką esate skait , parašyti žy
maus pasaulinio rašytojo Honore de Balzac, ver
tė Karoils Vairas. 43 pusi......... . .... 25c

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu1 vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis. ... 
Tvirtai apdaryta

. .50 
$1.00
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Nedėlioj “Dirvos” redakcijoj 
atsibus tautinių draugijų valdy
bų susirinkimas apkalbėjimui 
rengimosi apvaikščioti Lietuvos 
Neprigulmybės Dieną, susidė
jus visoms vietos draugijoms iš
vien nežiūrint partiviškų skir
tumų. Susirinkimas prasidės 
10 vai. ryte. Kitų draugijų vir
šininkai 
kyti.

Pereitą savaitę iš Daytono 
balionu, tyrinėjimo tikslais, at-- 
skrido į Clevelandą keturi kari
niai lakūnai. Tą dieną buvo di
delė audra, taigi jie matydami 
pavojų kad bus nunešti į ežerą 
ir ten turės nupulti, nusileido 
greituoju, gelbėdamiesi nuo pa
vojaus, bet užpuolė ant^medžių 
ir visi keturi tapo sužeisti.

m.

irgi kviečiama atsilhn-

20 kuopa savo susirin-TMD.
kime sausio 15 d. svarstė dauge
lį naudingų dalykų kaip visos 
organizacijos taip ir vietinių 
TMD. kuopų naudai. Nutarta 

i pasiųs ti į organą tinkamas raš
telis paraginantis narius rūpin
tis ateinančiais TMD. Centro 
Valdybos rinkimais bei naujais 
darbais organizacijos sustipri
nimui. Taipgi nutarta' -kreiptis 
prie vietinės 47 kuopos kad abi 
bendrai susįdėjusios išleistų at
sišaukimo lapelius į vietos Lie
tuvius su kvietimu rašytis į tą 
ar tą kuopą, ant lapelių sužymė
ti gautas ir kokias gaus nariai 
knygas šiais metais.

Taipgi 20 kuopa išrinko ko
misiją sušaukti vietos tautines

Laikraščiams pavarius agita
ciją, miesto valdyba nutarė pra
dėti darbą taisymui nekuriu 
miesto dalių kad tokiu budu da
vus užsiėmimo keletui šimtų 
bedarbių. Darbų miestas turi 
už apie aštuonis milijonus dola- 
rių vertės. _

Taipgi rūpinamasi kuogrei- 
čiau pradėti darbą statymo pa- 
sažierių stoties viduryje miesto, 
kas duotų užsiėmimo tūkstan
čiams žmonių.

NAUJAS ORIGINALIS TEAT- 
RAEIS VEIKALAS

“Koya ties Giedraičiais”, —- VI 
i veiksmų drama, natūraliai ir 
'vaizdingai perstata kovą su Len
kais ties Giedraičiais 1920
šis veikalas yra' vienas iš ge
riausių, nes parodo kaip tie 
“proše panai” nešė Lietuvai 
vo Lenkišką “kultūrą” ir 
giją ir kaip gavę į kailį bėgo su 
savo “kultūra” do Varšavy. Šis 
veikalas labai įspūdingas ir kar
štai žadinantis ' prio Tėvynės 
meilės. Tinkantis visokių pa
žiūrų žmonėms ir visose vieto
se kaip Amerikoje taip ir Lie
tuvoje. Kaina 35c. Antrašas: 
P. Druskis, 130 Wooster Ave., 
Akron, Ohio.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA
Ofisas 1328 E. 80th STREET

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvė.

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

12000 Superior Ave.

i sa- 
ver-

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS tSt:

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

P 1
K PColumbia Rekordų

ir Grafofonų 
Krautuvė

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
10-Coliniai Abiem Pu
sėn) Rekordai .... 85c 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono^ 
los kjekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

.KAUNO
KRAUTUVĖ

WM. FOX PERSTATO

“OVER THE HILL”
(“Per Kalną“)

Paveikslas Kurį Kiekvienas Privalo Matyti.

PRADEDANT NEDĖLIOJ SAUSIO 22
Trumpu Apribotu Laiku

Victory Strand Theatre
Superior Ave. prie E. 89th Street

Nedėlioj nusižudė netekęs už
siėmimo buvęs banko tarnauto
jas, palikdamas žmoną ir tris 
vaikus. Parėjus iš bažnyčios, 
moteris su vaikais užtiko savo 
tėvą gulintį ant grindų su per
šauta galva. Paliktas raštelis 
sakė: “Pasimatysim dar tenai 
kur nėra vargų ir bėdų”.

Kitas bedarbis pasikorė eže
ro pakraštyje stovinčiame ląive.

Pieną pila lauk, šimtai Ohio 
valstijos pieno produktorių ūki
ninkų pastarose dienose pylė 
pamelžtą pieną lauk dęlei neuž- 
simokėjimo jo nei vežti j miestą 
kur pardavipėto jai-tarpininkai 
už pieną visai pigiai nioką. Už 
pieną jiems mokama 17 centų 
nuo 'galiono (4 kvortos), taip 
kad neužsimoka. melžimas 4iei 
karvių užlaikymas.

Ūkininkai steigia savo koope- 
rativus ir pristatinės pieną žmo
nėms tiesiog be jokių^ tarpinin
kų; tada patįs daugiau pelnys, 
pienas bus pigesnis ir daugiau 
žmonės jo pirks.

©©©©©©©©©©©©©
DR. COWDRICK

Perkėlė savo ofisą nuo Ontario St. 
į savo naują modemišką medikai) 
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.

Dabar yra Clevelande 
Teisingas draugas 

Naudoja modemiškus 
metodus kaip Serums kraujo ligose, 

už vaistus kada 
prieinamos.
9 iki 6 kasdien

(4)

ir kt. Neima nieko 
pats gydo. Kainos
Ofiso Valandos nuo 
Ateikit pasitarimui.

®©©@©©®©®®©©©

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,;

Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, / 
Lieja ir Stogams dangalų 

1.169 East 79th Sf. N. E.
Princetan 1337-K

A. BARTKUS — Lietuvis Fotografas 
Vienas iš geriausių fotografų tarpe Lietuvių 
Amerikoje. Traukia gra iausius vestuvių gru
pių ir pavienių paveikslus. Eina į namus nu
imti visokius paveikslus. Pasportahis traukia 
paveikslus dieną ir vakare. Kurie turi paveik
slus iš Lietuvos ir nori padidint, padarau ar
tistiškai gražius ir sudedu j 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.

Z A. BARTKUS
Lietuvis Fotografistas 

1197 EAST 79TH STREET, CLEVELAND
CXXXXX TTXTTXTTTI

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki per kraustyto jai/ vinduotojai ir statyk 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

Kad Jums Butu
Lengviau

◄> o o$ $ ◄>

Visada yra tikslu The Illuminating Com
pany padaryti elektrą patogiausia naudo-, 
jimui kaip galima. Padaryta padavadiji- 
mai kad permainanti gyvenimo vietas ga
li pranešti apie savo naują vietą telefonu 
pervedimui teri elektros.

Jeigu naudojat Illuminating Patarnavimą 
savo namuose ir keičiat savo gyvenimo 
vietą, jums bus pristatyto elektra visur 
kur tik yra suvesta vielos. Tik pašaukit 
Main 6380, Service Department, ir praneš- 
kit mums permainą adreso.

THE ILLUMINATING COMPANY

■ Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.z.......

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ............ ...... ■...........  $1.2b
Gražiais tvirtais apdarais............. . ................. $2.00

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių ir deklamacijų. Gražiai at
spausdinta. Parašė K. S. Karpavičius. Viso 
144 puslapiai. •............................ . .............. 50c

Ašaros ir Džiaugsmas.- Rinkinys -įvairių eilių, pa
dalintų į keturis skyrius: Iš Žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty
ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi............50

Tautos Vainikas.. Puikiausia dainų-eilių ir deklama
cijų knygelė.. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
Ir merginų-moterų — 'eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............50c

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių — moterų ir vyrų. Žingeidios eilės, gra
žios deklamavimui. Pusi. 144

rir.kinys. Pa- 
atspausdintais

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus eilių 
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, 
■gražia žalia spalva. 80 puslapių

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
atidengymų. Parašė Etenry Wood. Lietuvių kalbon 
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ......

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė’ P. Norkus. Pusi. 182 ............

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z. 
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ............................ . .

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų, 
šešių'atidengimų. Parengė V. J. Piętaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .......... ..........

Tremtinis. Augusto Strinbergo žingeidi vieno veik
smo drapa iš pradžios krikščionybės ir pagony
bės kovos su ja. Vaizdiną Skandinavų gyvenimą. 
Vertė A. A. Tulys. 47 pusi......

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstata turtingo kaimiečio 
bėdns apsivedus su panaite Visai tinka Lietuvių 
Scenai. Lošia 3 moteris ir 4 vyrai. 54 pusi. 35c

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

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

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 geriausią progą 
Su audimo apdarais .

.85

1.00 
$1.50

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

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

Pinigus už knygas ir laikraštį siuskite 
registruotame laiške, paduokit savo

"DIRVA"
7907 Superior Ave.

Karpavičius.

Money orderiais 
aiškų adresą.

Cleveland, O.
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