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Lenkai Visu Frontu
Smarkiai Sumušti

Daug Lenkų Banditų Pateko Lietuvių Nelaisvėn. 
Giedraičiai ir Švenčionįs nuo Lenkų Atimti.

Lietuvos Atstovai Tautų Lygoje. Pareikalavo vi
sai Lenkus iš Lietuvos Žemių Iškraustyt.

AIRIJOJ ATSIBUNA KRUVINI MŪŠIAI.
BOLŠEVIKAI RUOŠIASI PRIEŠ LENKUS.

Sako, Maskvoj Lietuvos
Ofensiva e

Panevėžio pusėj Paimta

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Nuo ko paėjo New Yorko ek
splozija? — Dabar patirta: na
gi kilus darbininkų unijų vado
vų tarpe varžytinėms už darbų, 
vienos tų unijų vadovas, Brin- 
dęll atkeršinimui kitai surengė 
eksploziją. Jisai dabar padė- 
tas po $100,000 kaucija. Brin- 
dell yrą prezidentu budavojimo 
pramoninkų tarybos, vienas iš 
aukščiausiai apmokamų darbi
ninkų vadovų Amerikoje. Jis 
buvo pareikalavus .nuo vieno 
kontraktoriaus $7,500 kyšio, o 
jei negaus, iššauks darbininkus 
į streiką. Kada tasai atsisakė 
pinigus duoti, Brindell jį .pri
vertė išeiti iš biznio. Tašai dar
bininkų vadas ra visų-pusių ltt* 
po kyšius nuo darbininkų ir 
budavojimo' koritraktorių. New 
Yorko eksplozijos nuotikis bu
vo jo surengtas kada jam nepa
sisekė ant savo pastatyti.<Vie- 
niems varant darbą ant Wall 
gatvės, anuo sykiu jis pasiuntė 
žmogų su vežimu .dinamito, dar
bininkui visai nežinant ką jis 
nugabeno. Jam buvo prisaky
ta nuvežus ton vieton, kur dar
bas varomas; palikti ir grįžti 
sau atgal. Nuo to eksplozija ir 
ištiko.

Brindell nuo darbininkų lupo 
po. 50c. kas mėnue^iš jų algų 
apmokėjimui jam, ir jo alga su
sidarė iš $30,000 metuose.

Charleston, W. Va. — Anglia
kasių streiko srityje pasikarto
ja betvarkes ir nežinomi (kom
panijos pasamdyti), užpuolikai 
atakuoja darbininkus.

Nušauta vienas kareivis, ir 
vienas darbininkas kitame su
sirėmime.

Jąsper, Ala. — Kasykloj iš
tikus gaisrui; sudegė devyni an
gliakasiai; trįs sužeisti. Gais
ras kilo Užsidegus gazui.

Maistas atpinga. Visoje ša
lyje maisto kainos pamaži at
puola. Spalio mėh. kainos nu
puolė 3 nuošimčiais, žinoma, 
butų gerai,-kad jos pradėtų pul
ti ir krautuvėse: nors krautuv- 
ninkai pigiau perka, bet dar se
no laikosi parduodami;
. Bangor, Me. — Ežere prigė
rė 16 medžio kirtėjų, kuomet 
motorinis laivelis, kuriame jie 
važiavo, užsidegė. Darbininkai 
buvo vežami per ežerą, kuomet 
laivelis užsidegė; iš sujudimo 
nekurie sušoko į vandenį.

Washingtone Amerikos Dar
bo Fderacijos sekretorius Mor
rison padavė ultimatumą, kad 
nebūtų numažinama darbinin
kams algos. Federacija tuojau 
Šauks 116 internarionalių uni
jų, su ja sujungtu, priešinimui
si ąlgų numušinėjimui.

Atstovai Tariasi Pradėt 
int Lenkų.
600 Lenkų Kavalerijos.

KAIP LIETUVIAI VEI
KIA PRIEŠ LENKUS'

Ryga, lapk. 23 d. — Iš 
Kauno atėjo pranešimas, 
kuris skelbia, jog Lietu
viai atsigriebė prieš Len
kus, sutaisė savo linijas, 
paimdami nelaisvėn Len
kų brigada su jos visu 
štabu.

Panevėžio srityje Lie
tuviai atkirto 600 Lenkų 
kavalerijos ir paėmė ne
laisvėn.

Rusų-Lenkų taikos ta
rybos atsinaujino, kuo- 
mę patikrinta, jog Len
kų kariumenė galutinai 
.ištraukta už? linijų, .kur 
ji 'buvo kada padaryta 
musių paliauba ir Len
kai tada nesusilaikė.

LIETUVIAI DUODA 
lenkams; KAD 

NET DULKAI «
Varšava, lapkr. 21 d. — 

Tarp Zelgowskio kariume- 
nės ir Lietuvių įvairiose da
lyse atsibuna nauji mūšiai 
šiaurėje už Vilniaus; dau- 
belyj vietų .Lietuvių kariu
menė prasimušė į kitą pusę 
Lenkų laikomos linijos. Ši
tas Lietuviams pasisekimas 
pasirodė po to, kaip Polesi^ 
joj bolševikai išstatė nau
jas spėkas prieš Lenkų kitą 
vadovą Balakovičių. Taip
gi raudonoji armija veikia 
prieš Permykiną, Pavlenką 
ir Petlurą Ukrainoje.

Iš Vilniaus Lenkų vadai 
skubiai Varšavon praneša, 
jog Lietuvos kariumenė pra
dėjo ofensivą prieš jų įstei
gtą “centralinės Lietuvos” 
“valdžią”. Lietuviai užėmė 
Giedraičius ir Švenčionis ir 
paėmė nelaisvėn daug Len
kų, tarpe tų ir vieną gene
rolą.

Rikontuose pradėtos Tau
tų Lygos komisijos taikymo 
tarybos Lietuvių su Zelgow- 
skiu atidėtos. Matyt Lietu
viai atsisako su banditais 
reikalus turėti.

Per 3 valandas į New Yorką 
iš Clevelando nulėke pačtinis 
orlaivis, darydamas po 141 my
ku į valandą. Tai greičiausia 
kelionė, kokią kas tarp šių mie
stų yra kada padaręs.

Sako, Reikia Lenkus ir 
Lietuvius Bausti

Geneva, lapkr. 23 d. — Lor
das Cecil reikalavo Tautų Ly
gos uždėti bausmę Lenkijai ir 
'Lietuvai, pagal Lygos taisyklių, 
'už vedimą karės po paėmimo 
kivirčių taikyt Lygos tarybai. 
'Bausmė butų pertraukimas 'vi
sų ryšių. Cecil reikalauja, kad 
butų viešai paskelbti visi nuo
sprendžiai Lygoje apie Lietuvą 
ir Lenkiją ir gali būti Lenkija 
iš Lygos išmesta. (Lietuva ir 
taip peturėjo ryšių su Lyga — 
nuo to nenukentės taip kaip po
nai Lenkai.)

Grekijos karalium sugrįžta 
senasis, nuverstas, kaip žmonės 
to' pasirodė reikalaują.

LIETUVIAI REIKA
LAUJA PRIVERST

LENKUS IŠEITI
Geneva; lapkr. 21 d. — 

Lietuvos atstovai atsilankė 
Tautų Lygos posėdin ir per
traukę viską pareiškė, jog
Lenkai turi sutraukę prieš 
(Lietuvius penkiolika divizi
jų, ir reikalavo, kad Lyga 
pavartotų prieš Lenkiją, 16- 
tą taisyklę Lygos įstatymų; 
sulyg kurio, jeigu Lygos 
narys eina į karę be pasi
stengimo pirmiausia visais 
budais karės vengti, jis tu
ri būti užblokuotas, visokia 
ekonominė blokada turi bū
ti panaudota ir kad pavar
tota butų militaris ar laivy
no spaudimas, kaip Lygos 
tarybos nuožiūra pasirody
tų tinkamiausia.

Lietuviai pareiškė Lygai, 
jog Zelgowski dabar užpuo
lė Lietuvius plačiu frontu, 
o iš paimtų nelaisvėn Len
kų pasirodo, kad Zelgowskj 
be perstojo Lenkija remia.

(Po šito pranešimo Lygai 
apie Zelgowskio užpuolimą 
atėję vėlesnės žinios; kaip 
telpa viršuje, parodo Lietu
vių pergalę.)

Rusų-Lenkų Kare Atsk 
naujina. Lenkus Ima

Didele Baimę
Berlinas, lapkr. 20 d. — Be

vieliu iš Maskvos pranešama, 
jog “sovietų valdžia priversta 
yra pernešti karę į Lenkų ne- 
tralį ruožą, delei gen. Balakovi- 
čiaus atakavimų bolševikų ka- 
riumėnės; taW Lenkų užpuolikų 
buria irgi atsisako liaut kariatit. 
Varšava skeibia, jog 15 divizi
jų esą sukoncentruota prie Len
kijos sienos.

Taip pat pranešama, jog Lie
tuvos atstovai Maskvoje taria
si su Rusijos valdžia pradėjimui 
bendro milįtario ofensivo prieš 
Lenkus.

Lenkai, kaip paskutinės ži
nios sako, skubinasi trauktis iš 
užimtų nuo Rusų teritorijų, tuo- 
mį manydami išsigelbėti nuo 
naujo bolševikų užpuolimo, ku
riems pirmiau nepasisekė, kada 
pietuose Vrangelis kėlė lermą.

Bolševikai veikia ir prieš Uk
rainą, užėmė Proskurovą, Podo- 
lijoj, ir pasiryžę smarkiau grieš 
Petlurą išstoti.

-Rytų Siberijoje bolševikai su
judo prieš tenai veikiančius sa
vo priešus; užėmė Borgia ir ki
tas vietas. * * *

Iš visko aišku, jog tarp Ru
sijos sovietų ir Anglijos valdžių 
likosi padaryta prekybinė su
tartis ir Britanijos pripažini
mai bolševikų įvyksta. Angli
ja'tik dar reikalauja, kad bolše
vikai visai pasiliautų propagan
dą varę rytuose ir abelnai prieš 
Did. Britaniją.

KĄ LYGA DARO DEL 
LIETUVOS

Geneva, lapk. ,18 d. — Pirmu 
kartu Tautų Lyga nusprendė 
panaudoti militarę spėką užtik
rinimui paklusnumo jos įsaky
mams. Bus siunčiama armija 
Lietuvon palaikymui tvarkos ir 
pravedimui plebiscito, ką tary- 

■ ba nusprendė nedaryti su Vil
niaus sritimi, patyrimui ar tas 
miestas liks Lenkams ar Lietu
viams. Prie Prancūzų, Anglų 
ii- Belgų kareivių bus pasiųsta

. ir Ispanijos -kaijiumenės dalis.
Tokį žingsnį Lygos taryba da

ro sulyg punkto 11, kuris lei
džia, karės pavojui gręsiant, 
Lygai imtis tokios akcijos, ko
kia išrodytų tinkamiausia palai
kymui taikos, f

Galutini planai dar neišdirb
ti, tečiaus, šakok- nesimato keb
lumų sudarymui tarptautinės 
kariumęnės pasiUnttmui Lietu
von. Francuzija ir Anglija tu
ri dikčiai kariumęnės Silezijoje, 
iš kur ir pasiųsf, Ispanija irgi 
siųs savo dalį žeme.

Geneva, lapk. 18 d. — Atęida 
žiruos, kad vykstant Tautų Ly
gos Komisijai į Lietuvą iš Len
kijos, ji likosi Lietuvos karei
vių netoli Kauno apšaudyta. Tas 
atkreipė Lygos tarybos domą 
ir pradėta jieškot priežasčių. 
Buvo tai per klaidą ir nežioji- 
mą, kadangi komisija ne tais 
keliais norėjo pervažiuoti Lie
tuvių liniją, kaip buvo žadėjus.

Liberališki Lygos nariai pa
davė reikalavimus išaiškint ko
kiu tikslu ta komisija Lietuvon 
siųstą. Nutarta niro šio sykio 
visus Lygos sprendimus skelbti 
.VW’-. -

Buvęs Italijos premjeras Tit- 
toni pritaria priėmimui į Lygą 
ir Voiketijos; Vokietija tuomi 
tarpu laukia, kolei ją užkvies— 
pati nesisiulo. Francuzija pra
dėjo jau šiauštis, kad jeigu, esą, 
Vokietija Lygon įstos, Francu
zija iš jos išsitrauks.

* « *
Tautų Lygos sostinėje Gene- 

voje tikima, jog “be perilgo ati
dėliojimo” atsiras būdas prisi
dėjimui prie Lygos ir Suvieny
toms Valstijoms. Tokia viltis 
pakilo iš naujai išrinkto prezi
dento Hardingo kalbų. Pasiro
do, taigi, kaip politikieriai žmo
nes už nosių vedžiojo šaukdami, 
jog balsavimas už demokratus 
ir prisidėjimas prie Lygos bus 
pražūtis. Prie tos pačios Lygos 
ir respublikonai šalį prirašys be 
jokio prieštaravimo. Buvo tik 
panaudota agitacijos gaida, kad 
“šalin lyga ir viskas panašaus.”

Indijoje kasdien neramumai 
didėja ir laukiama didelių su- 
bruzdmų. Anglija rūpinasi ką 
daryti.

Padėkavonės dienos 300 me
tų sukaktuvės. 300 metų atgal 
dabartinės Mass, valstijos pa
kraštyje apsigyvenę ateiviai iš 
Anglijos, po didelių vargų ir 
bėdų rudenį sulaukę gero der
liaus, dėkavojo Dievui, kad ga
lės žiemą išgyventi. Nuo tada 
ir likosi įvesta padėkavonės die
na, kuri atsibuna paskutinį ket- 
vergą lapkrityje. 1620 m. A- 
merika buvo tik laukinė šalis.

AUKOS LIETUVOS 
GYNIMUI

Lenkai mėto bombas į Lietu
vos miestus, ardo bažnyčias, už
muša žmones. Amerikos Lietu
viai atsako Lenkams pirkdami 
Lietuvos Valstybės bonus ir 
dėdami aukas.

New Haven, Conn., lapk. 14 
d. laikytame susirinkime Lie
tuviai pardavė daug bonų ir su
rinko aukų $1,207.97.

Ansonia, Conn., lapk. 14 d. 
pardavė bonų ir surinko aukų 
$415.

Mahanoy City, Pa. Ir maine- 
riai sukilo Lietuvą ginti. Ma- 
hanoj'aus Lietuviai dabar vėl 
nupirko už $1,200 bonų ir $300 
sudėjo aukų.

New Philadelphia, Pa. šios 
kolonijos Lietuviai, ilgai tylėję, 
atsiliepė: vėl nupirko .kelis šim
tus bonų ir sumetė $120’ aukų. 
Prasižadama dar- daugiau.

Bayonne, N. J. Būrelis Lie
tuvių, apie 80 žmonių, davė pi
pirų zulikowskiui: Lietuvos Gy
nimo Komitetui sumetė suvirš 
$1,000.

Detroit, Mich. Lapkr. 7 d. 
išpirko daug bonų ir sumetė 
$341 aukų Lietuvos gynimui.

Lietuvos Misija,
257 W. 71 St., New York City.
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KRUVINI NUOTIKIAI 2ULIKOWSKIO NAUDAI VEIKIAMA —
AIRIJOJE PASISAUGOKIME!

Dublinas. — Nedėlioj atsibu
vo kruvinos tragedijos šiame 
mieste, Anglijos kareiviams už
puolus “futbolės” lošio plecių- 
je Airių susirinkimą; kareiviai 
pradėjo į žmones šaudyti; ten 
pat nušauta 10, daugybės su
žeista. Keturiolika likosi nu
žudyta Airiams darant užpuoli
mus .ant militarių viršininkų jų 
stavyklose. Dubline atsibuvo 
keliose vietose gaisrai.

Valdžia pradėjo smarkiai im
tis darbo ir ruošiasi nuslopinti 
visokį Airių pasijudinimą, su
gaudyti visus respublikos vado
vus. Visk?s«daroma taip kaip 
po sukilimų per Velykas 1916 
metais. Daugybės areštuojama 
ir grūdama kalėjiman.

Žudymai Airių ir iš jų pusės 
niogimas Anglų viršininkų ne
siliauja. Nėra dienos, kad vie
noje ar kitoje pusėje nebūtų 
nuostolių.

Amer. Lietuvių Piliečiui 
Sąjungos Susirašymai |

su Tautų Lyga
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Kuomet buvo gauta žinių, jog 
susirinkusieji Bruselyje Tautų 
Lygos nariai tarp kitko spalio 
25-27 dd. svarstys ir klausimą 
delei nustatymo rubežių tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, tai Ameri
kos Lietuvių Piliečių Sąjunga 
neiškentė nepasiuntusi ilgesnio 
Tafitų Lygos Pirmininko Leono 
Bourgeois vardu kabelio, kuria
me buvo išdėstyti 'Lenkų val
džios link Lietuvos nusidėjimai 
ir prasižengimai ir buvo reika
laujama, kad nieko nelaukus^ 
'Zelgowskio kariumenė ?butiyriš 
Vilniaus išvyta ir Lefakų .dva
rininkų akcijai butų padarytas 
galas.

Buvo tat daryta ne delei to, 
kad butų ant Tautų Lygos ak
cijos pasitikėta, bet norėta, kad 
ir nuo Amerikos Lietuvių var
do butų iškeltas pačioj Tautų 
Lygos buveinėje aiškus protes
tas prieš Lenkų invaziją. Apie 
Amerikos Lietuvių gaminamus 
protestus Lyga gali nusiduoti 
nieko nežinanti. Amerikos Lie
tuviai gerai šiandien jau žino, 
jog Tautų Lygos nariai pasi-

I Visi žinome, kad Lietuvos de^' 
mokratinė Respublika yra su
tverta valios Lietuvos krašto 
darbo žmonių, darbininkų, ūki
ninkų, amatninkų. ir iš tų luo
mų paeinančios inteligentijos. 
Visi žinome, kad dabartinė Lie
tuvos Valdžia yra pastatyta 

[Steigiamojo Seimo, kursai liko 
išrinktas visuotinu, lygiu, tei
sėtu balsavimu. Taipgi visi ži
nome, kad didikų-dvarininkų 
luomas senai išsižadėjęs savo 
Lietuviškos kilmės, bet neišsi
žadėjęs savo dvarų ir pelno, 
kursai yra Lietuvos darbininkų 
gaminamas, — šiandien yra 
Lietuvos Neprigulmybės priešų 
pusėje. Žinome ir esame įsiti
kinę, kad Lietuvą valdo ne po
nai, bet Lietuvos liaudis. Bet 
ar visi žinome, kad per vieni 
yra tie, ką pastaruoju laiku mė
to visokius lapukus, užvardin
tus: “Kodėl jus remiate savo 
mirtinus priešus” ir. .tam pana
šiai? Kas per vienas yra tas 
komitetas "progresivių” mote
rų, pasirašęs ant tų lapukų?

aiškus: Lenkams rūpėjo sukelti 
bruzdėjimą Lietuvoje, kad tuo 
pasiremiant užimt visą Lietu
vą; Dokumentais priparodyta, 
kad tas proklamacijas sėjo Len
kų ranka. Dabar čia Ameriko
je mėtoma proklamacijos, taip
gi su vienu aiškiu tikslu: kenk
ti Lietuvos laisvės paskolai, nes 
paskola yra “mirtini gazai” 
Lenkų imperializmui.

Tat keno čia darbas?!
Bolševikiškoje Lietuvių spau

doje -giedairia panašiai, kaip ir 
tose proklamacijose: visos Lie
tuvių pastangos niekinamos ir 
išjuokiamos, gi Lenkų imperia
lizmas toleruojamas, čia gim
sta labai indomus 'klausimas: -iš 
kokių pelkių bolševikinėj spau
doj apsireiškia tas Lenkiškas 
nuolaidumas? Atrodo, kad be 
“Polskich groszy” čia neapsiei
nama. Neaišku. Visuomenė lau
kia, kad greičiau tas klausimas 
paaiškėtų.

Liet. Misijos Inf. Biuras.
Tose "proklamacijose” užsipuo
lama ant Amerikos Lietuvių 
darbininkų, užsipuolama ant čia 
esamų' politinių srovių, “katali
kų”, “tautininkų”, “socialistų” 
už tai, kad visi jie užtaria Lie
tuvos Respubliką, kovojančią su 
Lenkijos imperializmu ir Lietu
vos parsidavėle dvarponija; už
sipuola už tai, kad pinigiškai. 
remia Lietuvą, pirkdami Lais
vės bonus ir dėdami aukas Lie
tuvos apgynimui. Visose pro
klamacijose gausiai drapstomą 
purvais į Lietuvos Valdžią, me
lagingai iškraipomi faktai; bet' 
’apie Lenkų veržimąsi į Lietuvą 
nėra nei žodžio!'

Ką tas viskas'reiškia?! Ar 
tai proto pamišėlių darbas, ar

Ačiuoja už Pinigus Lie
tuvos Gynimui

New York, lapkr. 20 d. (Nuo 
Lietuvos Mįsijos). — Šiandien 
gavome iš Kauno nuo šaulių 
Sąjungos sekantį kabelį:

šimtas tūkstančių auksinų 
(siųsti rugs. 25 d.) ir du šim
tai tūkstančių auksinų (siųs
ti spalio 27) gauta, širdin
gas ačiū Amerikiečiams.

Šauliai žymiai sustiprėjo, 
ų Teiki? žymią atrautą priešui. 

Padėtis gerėja.. ^Nepaliaukite 
mus Šelpę.

šaulių Centro Valdyba. ‘ 
šauliai kėliose vietose padėjo

papirktų išdavikų, ar amžinų 
kvailių ?

Pernai metą, kada Pilsudskis 
ruošėsi pulti Kauną, panašios 
proklamacijos pasipylė Kauno 
apielinkėse, ypač Panemunėje. 
Dabar, kada Žulikowskis puolė 
ant Kauno, tai daugelyj dvaruo
se "proszė panų” kabinetuose ir 
atrasta panašių bolševikiško to
no proklamacijų. Tų prokla
macijų tikslas buvo vienas ir

musų reguliarei kareivijai su
mušti priešą, šauliai laiko apie 
60 varstų fronto, šauliai suse
ka priešus šiapus linijų ir de
moralizuoja juos užimtose vie
tose už linijų. Amerikos Lietu
viai, gelbėkite Lietuvos Šau
liams.

JONAS ŽILIUS, 
šaulių Sąjungos narys ir 

Įgaliotinis Amerikoje.
257 W. 71 St. New York City.

skubino iš Kauno išvažiuoti, 
kuomet gen. Zelgowski su savo 
neva “sukilėlių” armija mėgi
nęs buvo Rauną užimti ir tuoj 
vėl suskubo sugrįžti, kuomet 
Lietuvos kariumenė ir visokių" 
laisvanorių ir šaulių būriai yra 
ne tik sustabdę tą Zelgowskio 
maršą, bet ir gerokai atgal at- 
mušę tuos Lenkų grobikus.

Pateisinimui šio užpuolikų 
pralaimėjimo Amerikos spaudoj, 
pradėti skelbti melagingos ži
nios, kad buk iš Vokietijos de
šimtimis tūkstančių keliauja 
kariškiai ir kad buk net patsai 
Bermontas-Avalovas ir Vokie
čių štabai įsitaisę yra Kaune 
savo buvynę.

Maža to, skelbta, buk kovose 
su mumis Zelgowskiui pasisekė, 
paimti nelaisvėn ir vienas Ki
nietis, o tat neva liudija, jog 
Lietuviai ir nuo Rusų bolševi
kų gauną pagalbą, nes tie Ki
niečiai buvę yra bolševikų ar
mijoj'.

Tečiau po kelių dienų tylėji
mo didžiulėj Amerikos presoje 
pasirodė neaiškios žinios, buk 
tarp Zelgowskio “sukilėlių” at
sirado kokių ten nesusipratimų, 
o kaip praneša “The New York 
Call’, socialistų laikraštis iš lap
kričio 15 d., buk kelios divizijos I 
iš tarpo šių sukilėlių atsisakiu
sios eiti prieš Lietuvius. v.

Tuomet Zelgowski (ir jį pa
laikanti Lenkų vyriausybė) pa
sijuto, jog jį laukia Vilniuje 
toksai pat galas, koksai teko 
pamtyti Bermontui-Avalovui, — 
suskubo atkeliauti pro Varšavą 
automobiliais Tautų Lygos na
riai, ' kad ištirti mat, kiek yra 

(Tąsa ant pusi. 7-to)

l— 1 .

REIKALAUKIT TUOJAU

4-AS numeris "ARTOJO”, mok
slo, literatūros ir juokų mėnesi
nio žurnalo, išeis Gruodžio 1 d. 
ir bus išsiuntinėtas prenumera

toriams ir kurie iškalno užsisakys.
Kaina vieno numerio 10c. Metams $ 1. 
“ARTOJAS” didelio formato, 30 pusi., gra
žiais pieštais dviem spalvom viršeliais, dar
ius pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai rtesiun- 
čiama. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

’’ARTOJAS”
E. 79th Street, Corner Superior Ave.

CLEVELAND, OHIO

LIETUVOS LAIVYNAS i
3

3

3 
I 
f

Visokie banditai ir brigantai, lyg erkės ir vapsos, zvimbia apie 
Lietuvą ir geria kraują. ~/. _ __L__ ’ J
traškys. Nepavyks nei dvarponiams nei Lenkams užsėsti 
sprando Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai 
sikelti iš vargo ir iš pelenų. To gi delei —

Jeigu nori, kad Lietuvos Vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jeigu nori savo laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu indomauji užjurin eprekyba;
Jeigu nori, kad pačtas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos;
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir pinigai greitai pasiektų gimi

nes Lietuvoje;
Jeigu nori pats dalyvaut Lietuvos prekyboje ir turėti gerą pel

ną; ir
Jeigu nori prisidėt prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir vargo, tai 

'skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su 10 nuoš. padengimui organizatjvių išlaidų (surpliuso) 

kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos duoda vieną balsą Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose.

Lenkai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais; argi mes 
Lietuviai busimo žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą /nuengti 
stengiasi ? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime 
dirbti labui Lietuvių tautos bent'sykį! (49)

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreiptis reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės General] Agentą.

Bet Lietuva erkes priputosiąs kraujo su- 
‘ " ant

atg.

DR. J. ŠLIUPAS
1419 North Main Ave. Scranton, Pa,

t
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DETROIT, MICH.
Nepavykęs boikotas. Gal but 

“Dirvos” skaitytojai dar pame
na, kaip ponas Uosis per “Dar
bininką” visaip išniekinęs. Lie
tuvos Atstovybę, J. Vileišį ir 
MAjorą P. žadeikį paskelbė boi- 
cotą: kad nei viena kolonija 
tekviestų nei p. Vileišio nei Ma

joro žadeikio su prakalbomis. 
Ir gal but atsirado silpnos va
lios musų tėvynainių, kurie tam 
boikotui pritarė. Bet kiekvie
nas tautiškai susipratęs Lietu
vis, geras Lietuvos pilietis, su 
pasibjaurėjimu pažiurėjo į tą 
skelbiamąjį boikotą tiems, ku
rie ištikimai tarnauja Lietuvos 
Respublikai. Dar daugiau. Su
sipratę Lietuvos piliečiai stojo 
su savo atstovais prieš Lietu
vos reikalų trukdytojus — Uo
sius ir Ko. Ir štai pirmiausiai 
išeina su parengimu p. J. Vilei
šiui prakalbų ta kolonija ir net 
ta Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotis, kurioj pats Uosis yra 
pirmininku! Mat, tos stoties 
nariai nepritarė savo pirminin
ko avanturai. Reiškia, kad p. 
Uosis suklupo ant pirmo žing
snio ir, žinoma, ant naudos Lie
tuvai ....

Jeigu p. Uosio patarimo — 
boikotuot Lietuvos Atstovybę— 
butų buvę paklausyta, reiškia 
musų atstovams butų užimta 
burna, o jų vieton visokie avan- 
turistai Mastauskiai ir kapito
nai Bielskiai vėl galėtų vesti 
Lietuvos laisvę į Lenkų uniją. 
Bet Amerikiečiams Lietuviams 
sykį atsikračius tų “vadovų", 
daugiaus į juos nežiūrės ir Lie
tuvos reikalų nebepaves į jų 
rankas — stos su savo atsto
vais.

Kaip augščiau minėta, gerb. 
J. Vileišis atvyko Detroitan 7 
d. lapkričio išryto. Ant stoties 
pasitiko jį prakalbų rengimo 
komitetas — F. Motuzas, K. 
šnuolis ir J. Tamošiūnas. Ant 
pietų p. Vileišis nuvyko pas pp. 
Motuzus, kur būrelis vietos dar
buotojų laukė. Prie užkandžių 
visi susirinkusieji išreiškę gerb. 
Vileišiui geriausius linkėjimus 
jo darbuotėje. Vileišis, dėko
damas už tai, teikė taipgi nau
jų žinių apie Lietuvą ir kalbėta 
apie įytfiriuss Tėvynės reikalus. 
Pagaliaus p.' Vileišis išreiškė 
norą pasimatyt su L. L. Pasko
los stoties pirmininku kun. F. 
Kemešiu, kad jam priminus, jo- 
gei užsipuldinėjimai ant Atsto
vybės kenkia Lietuvos reikalui. 
Komitetas sykiu su gerb. Vilei
šiu, važiuojant ant prakalbų, 
užsuko pas kun. Kemešį. Sa
koma, jog kunigas nesmagiai 
jautėsi iš pasikalbėjimo, kada 
jam buvo priminta apie kenki
mą Lietuvos reikalams.

Vakare atsibuvo prakalbos, 
kur musų Atstovas dviem atve
jais kalbėjo apie kovą Lietuvos 
su priešais, sakydamas, jogei 
Lietuva kovos tolei, kolei neliks 
nei vieno priešo ant Lietuvos 
žemės, ir prašė, kad Detroitie- 
čiai prisidėtų su dolariais pirk
dami Lietuvos paskolos bonus. 
Bonų parduota už $1500. Ant
ru atveju gerb. Vileišis kalbėjo 
apie šaulius ir aukų jų šautu
vams sudėta apie $350.

Panedėlyje, lapk. 8 d., p. Vi
leišis išvažiavo New Yorkan.

“Dirvos” Korespondentas.
S. Tataroniui. — Su “Kelei

viu" tamistai ginčytis nepata
riame, nors žinome, kad tašai 
plačiaburnis tankiai niekų pa
skelbti moka. Netalpisime.

PROVIDENCE, R. I.
Lietuviai darbuojasi. Lapk. 

14 d. čia buvo prakalbos, kurias 
surengė Paskolos Stotis ir Liet. 
Piliečių Sąjungos skyrius išne
šimui protesto prieš Lenkus, 
kurie dabar plėšia Lietuvą ir 
jos gyventojus kankina; taipgi 
buvo ir renkamos aukos Lietu
vos Gynimo Komitetui.

Nors ir Paskolos Stotis sykiu 
rengė ir darbavosi, bet apie bo
nus kalbėtojai pamiršo publi
kai užsiminti, nežinia del kokios 
priežasties — gal perdaug buvo 
įsikarščiavę ant Lenkų. Tiek 
to, vis gali sakyt, kad prakalbos 
gerai nusisekė. Reikia tai ži
not, kad šios prakalbos nebuvo 
kokios partijos, bet visuomeniš
kos, tai ir publikos buvo apie 
500, bet jų ne visi atjautė mei
lę prie Tėvynės Lietuvos ir da
bartinio jos padėjimo kaip že
miau pamatysime iš aukavusių 
vardų, nes pasirodo, kad tik 20 
nuošimtis aukavo. Teisybė ir 
tas, kad dar šios prakalbos ne 
paskutinės, tai dar ir tų, kurie 
mažai aukavo arba visai neau
kavo, aukos galės pralenkt šiuos 
pirmutinius; nės kaip patarlė 
sako: ne tas išlaimi, kuris ką 
nors pradeda, bet tas, kurs už
baigia didvyriškai pradėtą dar
bą.

Visapusiai imant, Providen
ces Lietuviai sumuša kitas di
desnes kolonijas savo duosnumu 
ir bonais. Pavyzdin, sulyginus 
Bostono Lietuvius su Providen- 
de, butų 20 ant musų vieno, bet 
kadangi mes nekėliam partiviš- 
kų lermų, o dirbam del labo sa
vo šalies ir brolių kovojančių 
už laisvę, tai mums geriau se
kasi. Bostono posklepinės fe
deracijos (iš bažnyčios skiepo) 
tik vaidus kelia ir kovoja prieš 
laisvę mylinčius Lietuvius, net 
Lietuviais save nevadina, tik 
“Musų katalikų federacija”, — 
ir jų darbų vaisiai tokie.

Beje, buvo čia atvažiavęs T. 
Fondo pirmininkas organizuoti 
“musų katalikų federaciją” ir 
suardyt Lietuvių Piliečių Sąjun
gą, kuri čia pusėtinai gyvuoja 
ir turi 107 narius; bet kol kas 
jam nieko nepavyko, nors ler- 
mo {valias sukėlė tarp musų ra
miai gyvenančių ir išvien dir
bančių Lietuvos labui žmonių.

Reikia ir tai žinot,*~kad Liet. 
Piliečių Sąjungoj yra 75 nuoš. 
gerų parapijonų, bet jie yra ir 
uolus tėvynainiais ir laisvės rė
mėjai, su troškimu, kad tik Lie
tuva taptų laisva.

Aš iš savo pusės patarčiau, 
kad dar mes laikytumės išvien 
iki Lietuva bus visai atliuosuo- 
ta nuo -priešų ir paliks Nepri- 
gulminga Respublika.

Kalbėtojams užbaigus kalbė
ti, prasidėjo aukos Lietuvos gy
nimui ir tam geri tautiečiai — 
Lietuvos, sūnus ir dukterįs — 
sudėjo $582.77. Lietuvos Mi
sijai pasiųsta $520; likusieji gi 
$62.77 išmokėta už prakalbų 
surengimo lėšas. Pirmiaus iš 
čia yra pasiusta į Lietuvą se
nkančiai: spalio 1 d. — $100 L. 
R. K. Lietuvoje ir $100 Šau
liams. •Spalio 22 d. pasiųsta 
$150 Lietuvos kareiviams arba 
ant kokio tikslo valdžiai reikės. 
Lapkr. 1 d. pasiųsta $375.50 
Liet. Gynimo Komitetui. Šitie 
pinigai yra surinkti per Liet. 
Piliečių Sąjungos skyrių. Su
dėjus kartu tų dviejų mėnesių 
—/Spalio ir lapkričio — aukas, 
mes, Providences Lietuviai (ne 
kokios federacijos) išsiuntėme

per Lietuvos Valdžios atstovybę I 
į Lietuvą $1245.50.

šie pinigai yra surinkti se
kančiai: per L. G. D. skyrių su
rinkta arba likę nuo visokių jo 
parengimų ir per pasidarbavimą 
Lietuvių Piliečių Sąjungos na
rių, kurie savo susirinkime pa
skyrė apie 12 narių ir tie ėjo 
per savo tautiečių stubas.

Prakalboms pasibaigus ir su
skaičius aukas, vienas iš kalbė
tojų užklausė publikos, per ko
kias įstaigas nori aukas siųst 
(nors tas klausimas buvo ne 
kalbėtojo reikalas, bet prakalbų 
vedėjo). Reikia žinoti, kad kal
bėtojai buvo Bostono federaci
jos nariai, tai jie tikėjosi, kad 
per jų rankas pinigai bus pa
vesta T. Fondui, o ne Misijai. 
Jau čia toks atsitikimas buvo 
per parapijos prakalbas: kalbė
jo T. F. pirmininkas ir rinkta 
aukos šauliams; surinkus pi
nigus, paskelbta, kad siųs juos 
Fondui ir žinomą kalbėtojas iš
sivežė pinigus su savim; auka
vusieji dar ir dabar pyksta, ka
dangi jie liko apvilti (bet už tai 
kalbėtojas nieko neskaitė už 
savo kelionę). Matyt, ir dabar 
taip norėta padaryti ir buvo pa
tarta publikai balsuoti, bet pra
kalbų vedėjas užprotestavo, pa
aiškindamas, jog žmonės žino 
kokiam tikslui aukavo, ir nerei
kia kelt publikoj neužsitikėjimo. 
Na, žinoma, jie pakėlė lenęą: 
abu kalbėtoju ir kunigas reika
lavo balsuot ir aiškino, kad per 
kitas įstaigas pinigai greičiau 
Lietuvą pasieksią, negu per Lie
tuvos Valdišką Misiją, bet iš 
publikos dauguma laikėsi savo, 
kad pinigai butų siunčiami Mi
sijai ir kad vietinis komitetas 
turi pasiųst, neduot išsivežt iš 
čia niekam nei cento.

Bet užtai kalbėtojai atkerši- 
no: nors žadėjo kalbėt dykai, bet 
vėliaus atlupo po $15; vienas 
dar reikalavo $25 ir kelionės lė
šų, bet kad pirmas paėmė tik 
$15, tai ir antras turėjo tikt už 
tiek.

Tai matot, aukautojai, kokie 
tai “patriotai” musų klerikalai: 
jiems neapeina musų Tėvy
nė Lietuva, jie tik dolariniai 
patriotai, tik musų suaukotus 
dolarius gaudo, šis yra geras 
■payyzdis, ir kitoms', kolonijoms, 
kad saugotų iš jų nagų surink
tas aukas ir siųstų jas patįs 
per savo komitetus stačiai Lie
tuvos Misijai, ne kokiam ten 
fondui, jei norit, kad jūsų pi
nigai nueitų tam tikslui, kokiam 
jus aukavo t.

Aukos lapkr. 14 d:
Juozas Sabas $60.00
Juozas Dragūnas $50.00
Albinas Šarkos $30.00
Motiejus Nasolis $22.00
Aleks. Deltuva $20.00
Eleonora Sapka $10.00
Jonas Akulavičius $10.00
Motiejus Kudzmickas $10.00
Jobas Bucevičius $10.00
Juozas Jasulevičius $10.00
Jokūbas Rukštelis $10.00
Jurgis Rossilas $10.00
Vincas Mineikis $10.00

ADV. F^J- BAGOČIAUS PRAKALBOS
PITTSBURG, PA.
CLEVELAND, O.
GRAND RAPIDS
DETROIT, MICH.

Pastaba šios
Keis norėtų rengti pirm ar po paduotų dienų, 

gali susitarti tik su pačiu kalbėtoju.
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Subatoj, Gruodžio 18
Nedčlioj, Gruodžio 19 

Panedėlyj, Gruodžio 20 
y tam. Gruodžio 21

srities kolonijoms:

Pranas Karpavičius $10.00 
Vincas Dzekevičius $10.00 
Ignas Jurkevičius { $10.00 
Steponas Razukęvičius .$10.00 
Antanas Avižinis $10.00 
Antanas Dzekevičius $10.00 
Kun. A. Tamuliunas $10.00 
Jonas Dvareckas $10.00 
Juozas Karpavičius $10.00 
Antanas A. Avižinis $10.00 
Augustas šerkšnas $10.00 
Ambr. Gumauskas $10.00 
Jurgis Bematavičia $10.00 
Juozas Tulaba $10.00 
Aleks. KačeviČius $10.00 
Stasys žalabauskas $10.00 
Jonas Petrauskas $10.00 
Jonas šimukonis . $6.00
Po $5: Ig. Jančiauskas, Sim. 

Cvirka, Hil. Miškinis, Al. Dze
kevičius, V. Normantas, M. Ma
ckevičius, S.’Urbonas.

Po $2: E. Mackevičienė, V. 
Miškinis, A. Baliukoniutė, Vin. 
Menciunaš, B. Staniulis, O. Ze- 
leniutė, A. Petružis, E. Klima- 
šauskienė, P. Bužinskas, J. Gi- 
nevičius, Pr. Gūdonis, V. Gice- 
vičius, Pr. Patackas, M. Tamu- 
lienė, J. Dzekevičius, M. Kuca- 
vičius, J. Babaliauskas.

Po $1: J. Taraška, V. Versec
kas,' A. Rakauskas, J. Cickevi- 
čius, M. Markevičius, A. Bubnis, 
J. Kreivis, Ig. Jurgevičius, .V. 
Vilbikas, J. Stoniutė, S. Russas, 
D. Bernatavičia, J. Bagdonas, 
S. Spietaliunas, D. švedas, J. 
Sakis, J. Vilbikas, D. Nameika, 
M. čurila, S. Noreika, V. Dili- 
ponas, J. Noreikienė, J. Jurge
levičius, J. Židonis, A. Juodvir
šis, A. Aliukonis, R. Jurgele
vičienė, V. Bankauskas, D. Zlo
tas, M. Bernatavičienė, J. Kai- 
ris. Smulkių aukų $31.67.

Viso surinkta $582.77
Patriotas.

MIRĖ J. SVYRŪNĖLIS.
Ketverge, lapkr. 11 d., Lake

ville džiovininkų sanatorijoje, 
Middleboro, Mass., mirė J. Svy
rūnėlis, darbavęsis musų litera
tūroje kaipo eilininkas ir bele
tristas. “Dirvos” skaitytojai su 
jo eilėmis iš seniaus yra susi
pažinę, nes jų daug tilpdavo, o 
taipgi yra išleista jo eilių kny
slė — “Tėvynės Įspūdžiai”.

Velionis gyveno keletoj vie
tų (kuomet rašinėjo “Dirvai”, 
gyveno Baltimorėj ir tenai buvo 
džiovininkų ligoninėje), paskiau 
persikėlė į Middleboro, Mass. 
Tikra jo pavardė yra Jonas Vi- 
reliunas, bet šalip tos jis atski
rose vietose vadinosi ir kitokio
mis pavardėmis. — Pastaruoju 
laiku jis rašinėjo “Laisvėje?’

.C GERB. Q i
^opragilo KAMPELIO^ I
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Gert. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

BINGHAMTON, N. Y.
Lapkričio 14 d. ALTS. 64 kp. 

surengė prakalbas; kalbėpo p. 
S. E. Vitaitis iš New Yorko, 
‘/Tėvynės” redaktorius. Kalbą 
laikė dviejose temose; pirmoje 
apie dabartinį Lietuvos padėji
mą, antroj — apie ALT. Sanda
rą. Reikia pažymėti, kad abiem 
atvejais kalbėtojas puikiai da
lykus atvaizdino ir publikai pa
tiko. Net ir po visų klausimų 
ir atsakinėjimų susirinkusieji 
gaišavo salėje ir nenorėjo skir
stytis.

Bet ištikrųjų prakalbos visgi 
nenusisekę buvo. Mat, nors a- 
pie tas prakalbas jau buvo ži
nota savaitė prieš tai, bet tą 
pačią dieną ir toj pačioj svetai
nėj, apačioj, rengė savo kermo
šių parapijonįs, išsiilgę kunigė
lio, iš džiaugsmo naują gavę ir 
laimėję streiką prieš kun. Am- 

įbrozaitį; naujasis pribuvo kun. 
K. Skripka. Tokis parapijonių 
parengimas padarė publikoj su
maišymą — dauguma kaip mo
terėlių taip ir vyrų iš apačios į 
viršų ir iš viršaus į apačią bė
ginėjo, kitos trepais bėgdamos 
stūgavo ir neužsilaikė žmoniš
kai, viena net pro duris įkišus 
galvą ėmė visa gerkle rėkt, iki 
atsirado žmogus, kuris ją iš
stūmė ir duris užrakino. Po 

| valandėlės viskas aprimo.
| šitas lermas buvo vienas ne- 
I smagumas, lyg išrodytų tyčia 
| parapijonų paruoštas paardy- 
imui darbo, kuris buvo su tiks
lu pagelbėt Lietuvai.

Antras nesmagumas — tai 
prieš pradėsiant kitu atveju kal
bėtojui kalbą, prakalbų vedėjas 
pranešė publikai, jog jam pasa
kyta, kad už svetainę reikalau
jama du syk tiek, nes, esą, kam 
kalbėtojas kalbėjęs apie Lietu
vos bonus ir apie šauliams au
kas. Publika iš to nusistebėjo' 
ir kalbėtojui, kaipo svečiui, ga
na keistai pasirodė, nes nebuvo 
girdėjęs tokių sutvėrimų, kurie 
panašiai butų užsikirtę prieš 
Lietuvos laisvę. Prakalbos at
sibuvo Lietuviškoje svetainėje. 
Bet pažįstant musų “komunis
tus”, visai nėra ko stebėtis — 
jie bile ką darytų, kad tik pa
kenkus Lietuvos reikalams, o 
kad • Lietuvių svetainės direkto
riai yra visi komunistai, tai be
pigu jiems taip daryti. Tik rei
kia stebėtis, kodėl didžiuma sa
lės šėrininkų, kurie nėra prie
šai žmoniškumo ir Lietuvos lai
svės, nieko nesako tų direkto
rių šiam nežmoniškam nusista
tymui ?

Lietuvos Priešų Priešas.

< 11 rai <
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fe pasirinkti, o pasiųsti galite arba patįs fe 
fe arba mums priduoti tų ypatų adresus. jfe 
r S
fe Kreipkitės “DIRVOS” Knygynan 
fe fe
SittOWU X ? ff f-f ffft S

SPRAGILAS TVERIA 
LIETUVIŲ PARTIJŲ 

LYGĄ.
Visas pasaulis, kada ge

rai kailį vienos' tautos ki-, 
toms išpėrė, užsimislino su
tveri tautų lygą — arba li
gą ar kaip kitaip, ąle tokį 
dalyką, kurioj prigulėdamas 
įtiktai ligonis negali kariaut, 
o katrie dar turi galės, kaip 
kurmiai knisasi ir neduoda 
vieni kitiems ramybes.

Bet aš nelabai rūpinuosi 
apie tautų ligas ar lygas, 
■viskas kas man -labiausia 
rupi, tai Lietuvių partijų ar
ba srovių lyga. Jau daugy
bė metų kaip kariauja, ko
voja ir engiasi tarp save 
klerikalai su bedieviais, .so
cialistai su tautininkais ir 
juos buržujais vadina, taip- 
pat katalikai, tautininkai ir 
socialistai tarp savęs, o ku
nigų srovė ir bolševikų šir
šynas irgi neduoda Lietu- 
tuviams ramybės.

Aš dabar noriu pasakyt, 
kad jau nuo šiandien, vyrai 
ir moterįs, laisvos ir nelais
vos pilietės, vergai ir kari
ninkai, vadovai ir pasekėjai, 
gana kariaut ir vieni ki
tiems čiuprynas pešiot.

Sutverkim srovių lygą!;
■ Visi, Amerikos vadoyai, 
lyderiai ii’ gizeliai, diploma
tai ir šudaktariąi tvėrė vi
sokius tiltus, blokus, kala
des, sąryšius, susibendrini- 
mus ir susituokimus. Bet 
iš to nieko gero neišėjo.

Dabar aš, gerb. Spragilas, 
šonkaulių skaitytojas ir ki
tokių titulų vyras, atsišau
kiu į visas sroves, slaptas ir 
viešas, visuomeniškas ir pri- 
vatiškas, skaitlingas ir su 
vienu žmogum federacijas, 
sutverti Amerikos Lietuvių 
Partijų arba Srovių Lygą, 
su tokiais įstatymais, kurie 
užbaigtų musų tarpe kares 
ir barnius, koliones’ir per 
kišenių vieni kitiems špy
gų rodymą, iš užpakalio lie
žuvio kaišymą ir tt. ir ttttt. 
ir dar toliau.

Jau nusibodo Amerikos 
Lietuviams visų tų monar
chų valdymas, jų gizelių di
rigavimas, visokie bliovimai 
ir staugimai, kada kitos 
srovės ką nors daro.

Gerb. Spragilo, Lietuviš
kų Partijų Lygos įstatymai 
bus tokie.

Iš viso bus tik vienas, o 
ne keturiolika punktų, nes 
kaip buna daug, visada per
daug ir jeigu jie buna geri, 
žmonės iš džiaugsmo jų ne
išpildo, arba jei netikę — iš 
neapkantos arba visai už
miršta kurį pirma reik im
ti, nuo kurio galo pradėti, ir 
blokai suįra ir tiltai sulūž
ta ir už tai iki šiolei musų 
srovės viena su kita nesu
siėjo.

Štai gerb. Spragilo Lygos 
įstatymai:

Punktas pirmas ir pasku
tinis: Visos Amerikos Lie
tuvių srovės, srovelės, jun
gės ir kriukučiai, tautinin
kų srovė, bedievių susivie
nijimas, klerikalų federaci
ja, socialistų partija, kuni
gų sąryšis, bolševikų ir ko
munistų spietis — susiva- 
žiuoja į vieną krūvą, pada
ro didelį — didžiausią už 
visus buvusius suvažiavi
mus, paima didelę svetainę 
su dideliu karidorium, kur 
už durų lai palieka savo vi
sas neapikantas, kerštą, pa
sityčiojimus ir kenkimus —

ir lai susiėję susibučiuoja ir 
pasisveikina ir, pasižada pa
liauti ant visados būti vieni 
kitį neprieteliais ir kerštau
ti ir viską daryti, kas nege
ra ir nemiela jam pači'am ir 
jai pačiai, ir paskui lai nu
verčia visus savo vadus, ca
rus, kaizerius ir jų slaptas 

| šnipų ministerijas ir pasa
lintas senatas ir ermyderių 
kėlimo kongresus ir lai prie 
Srovių Lygos prisideda tik 
žmonės su geru vardu, su 
tyra sąžine, ne kunigai ir ne 
raudonkakliai bolševikai ar 
išalkę komunistai, ir su to
kia padaryta pradžia lai iš
eina per kitas salės duris, 
kad daugiau negalėtų sugrį
žti pro senas uz durų palik
tas neapikantos ir keršto 
šliures, p visos srovės tegul 
padaro sau tokia užduotimi, 
kaipo Lygos įstatymu: kad 
jeigu kuri viena srovė no
rės, bandys ar užpuls kitą 
srovę, visos kitos srovės su
eis užpultajai į pagalbą ir 
Įnubaus pačią Lygos narę už 
tokį pasielgimą arba išrinks 
iš tos srovės kaltininkus ir 
ant sausų šakų pakarinės, 
kad nebūtų sėjama nesusi
pratimo, dergimo, kenkimo, 
kas jau yra nusibodę; jeigu 
kurios iš tos Lygos srovės 
nariai arba vadovai ar jų 
pasekėjai darys konspiraci
ją prieš kitą kurią srovę, 
kad aną iššaukus į ginčus 
ir į atvirą kovą, tai tokį da
lyką ištyrinės visų srovių 
susfųsti delegatai ir atras
tiems kaltais ant kaktų iš
degins raidę “Z”, neš ji yra 
paskutinė raidė abėcėlėj ir 
toks žmogus bus jau pasku- 
tiu tarp visų ; o jeigu jau iš
tiktų tarp dviejų kurių sro
vių susipešimas ir Lygos ap- 
sprendimai, mediacijos, tat 
kymai ir perkalbėjimai nie
ko nereikštų, tada visos sro
vės pasidalina pusiau: vie
nos eina į joms patinkamą 
pusę, kitos į joms patinka
mą ir pradeda" diskusijas^ į 
dergimu, niekinimu, supu- 
vusių kiaušinių mėtymu, in- 
tarinėjimais, skundais val
džiai ir tt., iki vėl viskas nu
sibostų, ir tada užveria tai
ką ir toliau pildo įstatymus;. 
o ta svarbiausia vieta, iš ku
rios visi įstatymai .butų iš
duodami, kur butų visos Ly
gos knygos ir dokumentai 
ir vadinama sostine, lai bus 
Cleveland© miestas, Ohio 
valstijoje, ant Erie ežero 
kranto, kur nėra jokių er- 
štų, nei įsigalėjusių kunigų, 
nei bolševikų, nei komunis
tų, nei kitokių netvarkada- 
rių, tokis miestas, kurie bu
vo neutrališkas visose ko
vose ir jame neatsibuvo nei 
seimų, nei mitingų, nei blo
kų tvėrimų, kurie paskiau 
butų buvę^ išardyti, ir kur 
visokiuose atsitikimuose iš 
visų Amerikos kampų Ly
gos delegatai galėtų suva
žiuoti vandeniu; gelžkeliais ■ 
ir orlaiviais.

Tokie tai bus Lygos įsta
tymai, vieno punkto-, nė iš 
daug, aiškus ir lengvi išpil
dyti, ir už tai gerb. Spragi
las, kaipo sumanytojas ir 
steigėjas ir įstatymų davė
jas, turi būti priimtas gar
bės nariu.

Visi, kurie sutinkat ant 
šito Srovių Lygos plano ir 
jo vieno punkto, tuojaus at- 
sišaukit ir pradėsim vykint 
ant žemės ramybę, lygybę 
ir sutikimą, o tas lai pus 
paskutinis iš visų musų ge
rų darbų, kuris niekados 1 
neiširs ir nebus paimtas jo
kių Fabijonų, Grigaičių ar 
komunistų glėbin.
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DU NAUJI VEIKALAI 
Lošimams

Kunigas Macochas — 4-riy ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Busi-. 35. Kaina ...... 30c.

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų' ir. 3 moterįs. Pusi. 
63. Kaina .......... 50c.

(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)
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VĖL GALIME JAUSTIS RAMESNIAIS
Užeina,' lyg audra, nėra-’ 

mumas visiems Amerikos 
Lietuviams, kuomet pernau- 
jų priešai musų šalį užpuo
la, ir visi su intempimu ir 
atsidavimu irusiame jai pa-, 
gelbėti.

Pradžioje karės, užėjus 
debesiui Rusų, nuteriojus ir 
nudeginus musų kraštų, su- 
šigriebėm rūpintis nukentė
jusiais. Atsimušus Vokie
čiams — vėl rūpinomės-. Tos 
dvi audros praėjo. Prasi
dėjo paskiau Bermontinin
kų ir bolševikų pasiaubos. 
Laukėm liųstaudami pasek
mių. Jos pasibaigė gerai.

Prasidėjo varžytinės su 
Lenkais. Šalip apkarpymo 
mažesnės svarbos Lietuvos 
pakraščių, liko užimtas Vil
nius. Budėjome ir trusėmės 
iki jis liko išliuosuotas.

Taip visu šiuo, poros me
tų bėgiu nuo visasvietinės 
karės pabaigos mes turėjo
me liūdesių, nusiminimų ir 
pakartotinai džiaugsmo die
nas-.

Vėl užėjo negerovė: Len
kai banditai antru kartu 
įsiveržė į musų žemes ir no
rėjo tolyn žengti.

Bet visur jie sutiko sto
ras, galingas musų brolių 
krutmes-sienas ir neprasi
veržė nei kiek toliau, bet 
priešingai, dar likosi atgal 
atmušti, kuomet Lietuviai 
susiorganizavo;'

Šių savaitę mes turime 
džiuginančių žinių, štai iš 
pirmo skaitome apie paėmi- 

jną priešų brigados ir štabo, 
Panevėžio srityje atkirtimų 
600 Lenkų kavalerijos. Pas
kui — Tautų Lyga grųsina 
Lenkams išmetimu iš jos už 
kariavimų prieš Lietuvų; iš 
kitos pusės bolševikai grų
sina mūsų priešams^ nauju 
užpuolimu.. Šie visi nuoti- 
kiai.vėl praskaidrina mu-. 
sų mintis ir džiaugsmas ap
ima širdį.

Tautų Lyga nusprendusi 
leisti balsuoti Vilniaus sri
ties gyventojams, kokioj pu
sėj jie nori likti. Tam mes 
nepritariame. Rodos kad -ir 
visos Lietuvos apsisprendi
mas apsireiškia — nesutiki 
ant nieko, iki neliks nei vie
no priešo musų žemėje. «

Jeigu Lietuva Vilnių ati
duoda kitų svarstyklėms — 
ji yra žuvus: Vilnius turi 
būti mūšų, o tų padarys Lie
tuvos ginklai. Jokių teisių 
prie jo Lenkai nuo pat jo 
pradžios neturėjo ir dabar 
hęturi tiesos niekas apie jį 
kalbėti.

Lenkai, jausdami bolševi
kų pavojų, išdulkės iš Vil
niaus su visais savo “Lietu-i 
viekais” Galičijonų legio
nais. Lietuviai juos jau da
bar visur sumuša. Nori iš
mušti iš Lietuvos iki kokia 
ten komisija vadinėdama kų 
suplanuos- Lenkų naudai. 
" Dabar, kolei Vilniuje ran
dasi Lenkai, negali būti kal
bos apie apsisprendimų: jie 
durtuvais privers žmones 
už jų pusę' balsuoti; jei ne
galės dabar keršyti, paskui 
žadės visus išskersti kas už 
Lietuvų balsuos, įgųsdini- 
mui žmonių juos remti.

Šiuom tarpu Lietuvai mu
sų pagalba vis labai reika
linga; reikia remti Šaulius, 
Gynimo Komitetų, pačių ka- 
riumenę. Reikia jų aprū
pinti tolesniai apsigynimui 
nuo raudonosios propagan
das, kuomet Lenkus išvijus 
prisieis su Rusais vėl’ susi
durti sulaikymui jų ar tai 
išalkusių kareivių -veržimo
si į musų ukius ar “dikta
torių” su naujomis orato- 
rijomis atsilankančių.

Aukų šiuo tarpu niekur 
kitur nepadėkit, kaip tik 
Lietuvos Misijai siųskit; ji 
paskubės musų pinigais į 
laikų priešams ugnį sukur
ti.

Tegul ši musų kova bus 
paskutinė ir iki Kalėdų pa
baigtume Lietuvų liuosuoti: 
paruoštame mūšų kariume- 
nei Kalėdų Eglaitę Vilniuje!

Dalyvaukime Visi
Sausio 11 d. New Yorke, Me 

Alpin Kotelyje, atsibus Lietu
vos Atstatymo Bendrovės šėri- 
ninkų metinis susirinkimas.

Kiek jame šėrininkų galės da
lyvauti aišku iš to, kad didžiu
ma jų gyvena toli nuo New Yor- 
ko ir kelionei pravažinėtų visus 

įsavo šėruš. Jokiu budu negali 
nuvykti suvažiaviman paskiri 
šėrininkai.

Bet tas nesvarbu. Bendrovė 
turi tokius pamatus, sulyg ku
rių vienas žmogus, išrinktas ar 
paskirtas kitų kolonijų kaipo jų 
įgaliotinis, nuvykus suvažiavi
man, gali juos atstovauti.

Bet tokia paskiro asmens at
stovybė ar įgaliojimas neturėtų 
prasmės, jeigu jam nebūtų ati
duodama ir su parašais paliu
dytai pavedama šėrininkų įga- 
liavimai arba “PROXIES”, ku
rios dabar jau šėrininkams iš
siuntinėtos.

Taigi, renkant ir siunčiant į 
seimą delegatą, šėrininkai turi 
jam ir savo balsavimo teisę pa- 
vesti.

Dar šėrininkai turi laiko iki 
tam' suvažiavimui ir gali išsi- 1 
rinkti savo atstovus. Geriaus ' 
butų, kad dalyvautų daugiau iš 
kožnos kolonijos, bet jų balsai 
turėtų būti sutartini.' Bet dau- Į 
gumos atstovumas nesvarbu iš 
ten, kur reikia didelių lėšų ke
lionei, kada visų balsu vienas 
gali išsireikšti.

Ikišiolei beveik visi Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės šėrinin
kai, negalėdami dalyvauti suva
žiavime ir nežinodami kam sa
vo balsus pavesti (vienas šėras, 
t. yra $10 turi vieną balsą), sa
vo “proxies” siuntė atgal Ben
drovės raštinei arba nepažymė
ję nieko, arba pavedę kokiam 
iš vardo žinomam žmogui. Ne
pasirašytas “proxies” sekreto
rius turi teisę sau panaudoti ir 
padaryti kaip jam patingą, su
lyg korporacijos taisyklių.

Bendrovės šėrininkai sekantį 
savo organizacijos suširinkimąn 
privalėtų pasistengti padaryti 
visuomenišku, kadangi tai yra 
visuomeniška įstaiga, visuome
nės kurta ir plačiais tikslais už
vesta.

Padėka Amerikiečiams
Nuo Vyriausiojo Lietuvos Gy

nimo Komiteto yra gauta pa
skelbimui laikraščiuose toksai 
kablegramas:

Ačiū Amerikos broliams už 
gausias aukas. Lietuva suju
do kaip niekados: ginkluoja
si, organizuojasi, eina parti
zanais, savanoriais; kiekvie
name valsčiuj komitetas, duo
dama didžausioš aukos, re
miama Valdžia. «

Dvarininko Zelgowskio pa
sekėjai Lenkai vieną' kartą 
sumušti, sulaikyti. Reikia 
juos pribaigti ir išvyti.

Į Trūksta ginklų, šiltų rūbų. 
Padėkite, broliai! Amžinai 
laisvi busime. Dvarų ponams 
neatiduosime, savo žemę ap
ginsime.

Vyriausias Lietuvos 
Gynimo Komitetas.

Tasai kablegramas pasiųstas 
iš Kauno lapkr. 19 d., gautas 
Washingtone lapk. 20.

Jonas Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

Begėdiški Klerikalų 
Darbai

Iš įvairių vietų gauname pra
nešimų kaip klerikalai pasiry
žę priaugint savo Tautos Fon
dui tą šimtą tūkstančių dolarių. 
Kur tik rengia susirinkimus, 
sako rinksią aukas Lietuvos Gy
nimo Komitetui arba šauliams, 
o paskui tik, surinkę pinigus, 
praneša, jog pinigai bus pasiųs
ti Tautos Fondui — “ačiū”.

Tokių begėdiškų klerikalų pa
sielgimų tarpe stovi atsitikimas 
pora savaičių atgal Providence, 
R. L, kaip matote koresponden- 
sijoje ant pusi. 2-ro. gTenai jie, 
Bostono “federacijos” šulai, iš
plėšę žmonių aukas per akis 
vieną sykį, norėjo ir antru 'kar
tu' taip padaryti, kiiomet surin-

kta apie $600 Lietuvos šaulių 
organizacijai. Aukavusieji pa
kėlė protestus ir vos pasisekė iš
gelbėti pinigai iš tokių rankų, 
į kurias papuolę, nežinia kur 
nueina ir ar juos kas paskui 
mato.

Kada eina reikalas apie gel
bėjimą Lietuvos, visuomenė ge
riausia turėtų žinoti, jog pini
gams ne vieta Tautos fonde, bet 
Lietuvoje, kur jie galėtų veik
ti laisvės darbą.

niškai spaustuvei Lietuvoje in- 
taisyti), rinkti aukų partijos 
reikalams, informuoti Lietuvius 
Amerikoje apie šios dienos nuo- 

| tikins Lietuvoje.
Dr. D. Alseika, 39 m. amž., 

Vilnietis, yra gerai žinomas Lie
tuvos visuomenes darbuotojas. 
Pastaruoju laiku jis buvo Vil
niaus Lietuvių Laikinojo Komi
teto narys, pirmosios Lenkų o- 
kupacijos metu,. Taip pat jis 
yra Lietuvių Mokslo Dr-jos Vil
niaus Komiteto- narys. Savo 
profesijoje Dr. Alseiką yra pa
sižymėjęs tuo, kad yra Lietuvių 
Sanitarinės Pagalbos Draugijos 
Pirmininku Vilniuje; jo rupes
niu įsteigta ir jo vedama yra ge
riausia Vilniuje Lietuvių ligo
ninė.

Lietuvos politikos gyvenime 
Dr. Alseika dalyvauja nuo 1904 
metų ir nuo senai bendradar- . 
biauja pažangiems Lietuvos lai- L 
kraščiams, k. t. “Varpui” ir | 
“Lietuvos Ūkininkui”. Jis yra 
taipgi vienas iš steigėjų tvirtos 
ir intekmingos partijos, Lietu- 
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PROTO LAVINIMAS
Rašo BUDRIKAS.

Atvyksta Dr. Alseika
“Varpo” akcinė B-vė Lietu

voje siunčia Amerikon žinomą 
darbuotoją Dr. Danielių Alsei
ką.
' “Varpo“ Bendrovės generaliuur iniexmingos partijos, 
įgaliotiniu Amerikoje yra laiki- vos Valstiečių Sąjungos, 
nosios “Varpo” B-vės valdybos-* ui. Dr. Alseika buvo nuo tos 
narys p. V. K. Račkauskas, bu-!partijos delegatu Lietūvos Val- 
vęš “Tėvynės” redaktorius. Jam 
pagalbon ketino atvykti Ameri
kon pilietis Pajaujis. Tečiaus 
jo kelionę sutrukdė karė, ir jis 
tupėjo išeiti į frontą, Tėvynės 
ginti. Vieton jo atvažiuoja Dr. 
Alseika, įgaliotas darbuotis čia 
“Varpo” Bendrovės, Lietuvos 
Valstiečių Sąjungos ir Lietuvos 
Socialistų-Liaudininkų Demok
ratų Partijos reikalais: kelti 
kapitalą "Varpo” B-vei (moder-

stybės Taryboje. Taryboje jis 
gynė darbo žmonių reikalus.

“Varpo” Bendrovės tikslai A- 
merikos Lietuviams yra žinomi: 
leidimas Lietuvoje laikraščių, 
knygų, darbavimos kultūros dir
voje. Tat reikia tikėtis, kad 
Dr. D. Alseikos misija neliks 
be pasekmių: “Amerikos Lietu
viai visados karštai remdavo 
kulturinius Lietuvos darbus, pa
rems ir šį I

viskas kitas didelio savo nau- 
ŽMOGAUS PROTO dingumu ir svarbumu žmogaus

gyvenimui.
Protas pagamino iš nieko vi

sas spausdinamas! mašinas i. 
raides ir popierį, ant kurio da
bar mes šiuos žodžius skaito
me ir per ką galime vadintis 

suskaitomų milijonų celių. Kož-1 civilizuotais, kultūringais, suži- 
na iš jų padalinta į molekulas. noti savo tautos, kitų tautų ir 
Molekules susideda iš atomų, viso pasaulio praeitį, visos že- 

• Atomai, savu keliu, kaip mo-lmės žmonių nuveiktus darbus 
derniškasis mokslas parodė, su- 
pasidarę dar iš elektronų, kurie 
yra ne kas kita, kaip elektriška 
spėka. Tokiu budu ta medega, 
kurioje atsibuna žmogaus mąs
tymas, yra paprastas susibėn- r _

‘drihim'ast pasidalinimas ir su- kares, skerdynes,tikėjimus, 
organizavimas elektriškos spė- idėjas ir privertei ar patraukė 
kos atomuose, molekulose, celė- žmones jų sekti.
se ir celių grupėse. Protas sutvėrė karalius, ap-

Nekurios tos celės ar grupės karūnavo juos, didžiavosi jais 
celių musų smegenyse, sudarė 
mums visa tai, del ko mums gy
venimas yra galimas ir vertas 
gyventi, tik ką pačios žemės iš 
tų celių mes nesutvėrėme.

Maža dalelė vienų smegenų 
pagamino visus veikalus Sha- 
kespearo, kita garsią muziką 
Beethoveno, kita pasižymėju
sius piešinius ir stavylas Mi- 
chaelangelo — tokius dalykus, 
kurių jokis gyvas sutvėrimas 
dar neperviršijo.

Siuvamoji mašina, mezgamo-1 
ji, elektriška pajiega, 
lokomotivai — yra vis 
prastos žmonių mintįs, 
votos į kvietą medegą.

Musų mintims sunku persi- 
statyti, jog kietasis akmuo na
mų pamatuose, geležiniai bal
kiai, palaiką budinkus tvirtume, 
arba geležinės pertiesos, kurios 
palaiko virš vandens ilgiausius 
tiltus, yra niekas kitas, 
tik siisibendrinę-susijungę 
lėlės elektriškos spėkos.

JIedaleistina mums net 
sistatyti, jog visas apčiuopia
mas kietas žemės skritulis, kaip 
'mes jį vadiname, galėtų būti to
kiu netikru dalyku.

Taip pat nelengva mums per- 
sistatyti tai, kad* kuomet prieš 
mus atsimuša akyse visokie dai
ktai, sakysime ant stalo knyga,

VEIKIMAS

[XJIEKO pasaulyje nėra didelio 
ar mažo. Mes žinome, jog 

smegenįs yra sudarytos iš ne-

ir jais naudotis ant toliaus.
Tie patįs smegenįs sutvėrė 

pasaulyje vergiją, baudžiavą, ir 
jie patįs ją panaikino.

Smegenįs arba protas sutvė
rė pasaulyje inkvizicijas, kryžį 

tikėjimus,

gariniai 
tai pa- 

subuda-

kaip
da-

per-

ir žeminosi prieš juos, pagaliau 
tas pats protas nuvertė juos ir 
nužudė. Jis įsteigė žiaurią Ru
sijos autokratiją, paskui pakei
tė ją revoliucijoniška autokra
tija, tokia pat žiauria.

Protas kelia karias ir daro 
taikąs.

Jis užgludi /Vieną žmogų tau
pyti pinigus ir būti didžiausiu 
payyduoliu-šykštuoliu, net sau 
valgyt pavydėti, o kitą padaro 
didžiausiu išlaidunu, kuris nie- 

Įkad nieko neturį.
Jis poetui atvaizdina saulė

leidžio stebėtinumą ir paslaptin
gą gražybę, kuomet kitam jis 
tik sukelia mintis apie tai, ko
kis galės būti rytojaus oras, o 
trečiam tik mislį ką jis pietų 
valgys.

Protas pagelbsti vienam žmo
gui ar vienai klesai joti ant ki
tų sprando, paskui padeda joja
mą nusikratyti ir sunaikinti, 
kaipo nereikalingą.

Protas atidengė paslaptis že- 
! mes vidurių, daugaus augštybių, 
erdvių platumos; atskyrė religi
jų gerąsias puses ir išsijojo iš 
jų viliugystes. Tas pats protas 
dar vienus palaiko karštais fa-, 
natikais-tikinčiais, kitus atito- 
lino nuo visko, kas rišasi su žo-

Protas paro- 
mėhųlio, žvai- 
ir apmieravo 
žemę; jis iš- 

mieravo jūrių gilybę, plotį ir 
kalnų augštumą, , Jis atidengė 
paslaptis ligų, maro, ir atrado 
budus kovai su tuomi.

Protas, kokis jis yra, verste 
verčia nieką neišmanantį saky
ti-: “aš viską žinau” ir mokslin
čių nusiskųsti, kad: “jau bai
giu gyvenimą, bet dar pusę ne
patyriau kas pasaulyje yra”.

Ištiesų, žingeidus yra tas be- 
Jąvidalis, beformis, be svaros, 
neapipiešiamas dalykas, -ką mes 
vadiname protas arba mintis.

Daugiau negu svarbiu turėtų 
būti visiems klausimas: “Ką aš 
galėčiau daryti išdirbimui savo 
smegenų išduoti, ką nors, vietoj 
tik nešiojantis su savi porą akiu 
tėmyti ką kiti daro,, kuomet aš 
nieko neįstengiu?”

džiu “tikėjimas”, 
dė vietas saulės, 

virtuvėj'e pečius; telefonas, ku-lgždžių; pasvėrė 
ris neša musų balsą nuo Atlan- skersai ir išilgai 
tiko iki Pacifiko arba net į vi-' 
durį jūrių be jokių vielų, yra 
niekas daugiau kaip mintis, o 
ištiesų mintis neturi mieros, va
gos, pavidalo ar apribio.

Iš žmogaus smegenų paeina 
įvairiausios mašinos, padargai, 
įrengimai, budavonės ir išradi
mai, kurie visi padarė musų gy
venimą daugiau ir daugiau pa
togesniu, malonesniu ir žmones 
daugiau atsakantesniais.

Iš žmogaus smegenų paeina 
visi budinkai, būtinai reikalin
gi žmogui, su visais patogumais 

I— elektra, garu, gazu ir kitais 
intaisymais. Gatvėse elektriš
ki tramvajai," kuriuos varo tik 
viena paprasta viršujė kabanti 
bejausmė viela. Taip pat gar
vežiai, garlaiviai, orlaiviai iri

(Tųsa iš pereito num.)
rie džiaugiasi laisvoje proto žaismėje, ku
rie yra viliojami tuomi, kas- simetriška, 
kurie turi instinktų gražybei, kurie plau
kioja idėjų srovėje taip natūraliai, kaip 
paukščiai lekioja ore. Jie atsišaukia į pro-! 
ta kaipo čielybės, padilgina visus jo gabu-j 
mus, sužadina visapusiškų sųjausmų su 
gamta ir pasaulio žmonėmis. Jie praple
čia musų gyvenimo žvilgesį, prikelia mu
myse musų giminingumo sąmonę su žmo
gišku bėgiu ir musų besinaudojimu, nežiū
rint musų blogų ir neįkvepiančių aplinky
bių; jie apipila mus geriausiomis-puikiau- 
siomis mintimis ir kilčiausiais darbais, kas, 
rodos, plaukia iš žmogaus smegenų ir šir
dies. Jie prigelbsti padaryti žmogų, sulyg 
Platono, “ne išminties dalies, bet visos: 
kurs turi mėgimų žėdnai pažinties rūšiai, 
ir užsidavęs mokytis ir niekad neužsiganė
dinęs; kurs turi proto puikybę-didybę ir 
yra viso laiko in visos egzistencijos spekta- 
torius; kurs yra harmoniškai subudavotas 
iš proporcionalio ir puikaus proto, kurio 
pati prigimtis žengs savaimingai linkui vi
sų daiktų esybės; kurs turi gerų atminti 
ir yra spartus išmokti; kurs yra kiltas, ma
lonus, puikus, teisybės, teisingumo, drąsos, 
blaivybės draugas.”

Jų apreikštas idealas yra tobulas har- 
moniškos kultūros idealas. Jų gyvenimo 
|tikslas Jiėra padaryti amatninkų, gydyto
jų, prekėjų, advokatų, bet gyvų-tikrų žmo
gų, vikrų visuose jo gabumuose; kurs pa
liestų pasaulį visais atžvilgiais ^kuriam vi
sas pažinimas butų pageidaujamas, visa 
■gražybė mylima; ir kuriam gražus-mahda- 
gus apsiėjimas ir kiltas veikimas butų ne-1 
išvengiamas.

Nėra reikalo darodinėti kur ir kodėl 
Grekai suklydo, kadangi čia eina klausi
mas tiktai apie intelektualiai-dvasinį gyve
nimų. Ir tame jie buvo pilni.

Nei gi nėra minties čia pasakytos apie 
mokslo studijos išgelbėjimo jieškančių ver
tę, be tikro pažinimo, be kurio nei vienas, 
šiame amžiuje, negali, tikroje prasmėje, 
būti pavadintu mokytu. Kas, ištikrųjų, 
mokinas kalbų priderančiai, įgyją moksli
nį pažinimų. Ir Grekai nėra tiktai poezi
jos ir iškalbumo mistrai; jie taipgi yra va
dai prie tikros išminties priežasties: tei
sybės, mokslinio metodo pavartojimo. Jie

yra matematikos, logikos ir metafizikos ir 
fizikos mokytojai. Kurs žengia prie kul
tūros Grekų dvasioje: kurs geidžia m<../ti 
daiktus kokiais jie yra, žinoti geriausį, kas 
buvo mintytas ir padarytas, nesibijos nie
ko kito, kaip tik iškreivotos teisybės; ir jis 
panorės susipažinti ne tiktai su metodu, 
bet taipgi, kiek galint, su fizinio mokslo 
didis gamtos pažinimas yra neapiprekiuo- 
jamas kultūros įrankis. Toks pažinimas 
didžiai pavertina literatūrą.

Mes mokinamės tuomi, kas iššaukia 
mumyse meilę ir pagarbą; tuomi, kas tve
ria viršaujantį ūpą ir pastovų siekį. Bū
dami paklusnus su paguodojimu tam, kas' 
viršina mus, mes išaugštiname patįs save. 
Kuomet mes esame susijudinę-užsidegę, 
mes esame gyvesni; tuomet mes esam stip
resni, malonesni, kiltesni. Bet "gi žiūrėti 
ant gamtos vien tik mokslo vyro šnipo'aki
mi, tai būti šaltu ir nesąjausmihgu; moky
tis metodinių eksperimentų, tai įgyti paži
nimą, kurs, jeigu nėra subendrintas su gy
venimu, tėra mažai užinteresuojantis. ši
toks pažinimas butų fragmentiškas-trupi- 
ninis. Fragmentas, kurs nėra nuskilęs nuo 
minties ir meilės, vilties ir vaidintuvės, 
vargiai tiks musų sielos dievnamio tvėri
mui. Mes galime dasižinoti daug ko apie, 
chemiškus elementus, geologišką epochą, 
spėkų korelaciją ir žvaigždines erdves. Bet 
nebusime visiškai apsišvietę. Tuomet įneš 
tiktai nusistebėsime. Mums reikalinga da
sižinoti ką nors daugiau: meilę. Meilė yra 
tobula apšvietėja.

Mes ateiname pasaulio akivaizdon, ku
ri nėra Pajautimų akivaizda, nei gi kurią 
tikėjimas, viltis ir meilė butų išpranašavę. 
Mes įžengiame elgimosi akivaizdon. Mu
sų pasielgimas žmogiškame gyvenime yrą 
daugiau užinteresuojantis, negu faktai pa
daryti žinomais. Mes ešąme ištikrųjų žin
geidus dažinoti visa, kas tiktai galimą, apie 
atomų ir biogenezio tikrumą. Bet musų 
tikra užduotis yra mokytis pažinti- kokią 
reikšmę turi šitokia teisybė sąryšyje su 
Dievo ir sielos klausimais.

(Bus daugiau)

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbūs isto
riškas aprašymas senovės. Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. . 1.00 
Drūtais audimo apdarais .'................................1.50

SIŲSKITE KALĖDINIUS PINIGUS SAVO 
GIMINĖMS IR DRAUGAMS 

UŽRUBEŽIUOSE PER

FIRST NATIONAL BANK
Kalėdos jau tuojaus ateis. Padarykite jas linksmomis 
šventėmis jūsų mylimiesiems Europoje pasiųsdami laiku 
jiems Kalėdines dovanas pinigais.

THE FIRST NATIONAL BANK

siunčia pinigus kaip per kabelį taip ir draftais į visas Lie
tuvos dalis ir pristato tikrai ir saugiai. Šis bankas yra di
delis su tvirtai įsteigtu užrubežinių reikalų departamen
tu, turi savus tiesioginius bankinius susinėsimus jūsų ša
lyje ir gali suteikti jums geriausias kainas ir greičiausia 
atlieka patarnavimus ant bile kokios sumos, kiek tik no
rite pasiųsti.

Ateikit ir apsirupinkit savo dovanų siuntimu anksti, kad 
gimines nenusimintų. Jųš atrasite tūkstančius savo pa
žįstamų ir draugų su reikalais musų įstaigoje, kur galima 
susikalbėti jūsų gimta kalba ir suprantama jūsų reika
lai kaip jūsų pačioje šalyje.

FIRST NATIONAL BANK
FIRST TRUST & SAVINGS COMPANY

Sudėtini Šaltiniai virs $134,000,000.

247-301 EUCLID AVE. 260 SUPERIOR AVE. 
Netoli Public Square

Superior Avenue Bankinis skyrius atdaras Subatomis 
vakarais nuo 6 iki 8.
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BRITANIJOS LAIVININKYSTES PAŽANGA nugramzdintų jo, jokia vėtra, 
(Trumpa peržvalga iki 1903 m. Pagal Practical Seamanship, ^°kia kuomet siautusi yra, ne- 

by John Todd and W. B Whall)

vos kos nors butų sapnuoti te
galėjęs apie tokį laivą’; dar 1890 
m. tebuvo vos keturi laivai di
desni už 8000 tonų, o 20' maz
gų buvo didžiausias- greitumas 
ant vandenyno. Nuo tada An-, 
glai daugiaus negu padvigubi
no tą apėmį ir dabar 12,000 to
nų nebūna iš kelio paprastam 
garlaiviui -— taip mes greitai 
žengiame priekin. •

Tipišku modernišku buorlai- 
viu esti keturstiebinis laivas 
“Liverpool”, geležinis su plie
no balkiais, 2 deniu, grobiai lyg. 
tinklas. Jo ilgumas 333,2 pėdų, 
plotis 47.9, gilumas 22.5 ;vo jo 
visas tonažas išneša 3,400.

(Taip viskas buvo 1903 m., 
kada “Practical Seamanship” 
tapo 5-tu sykiu išleista. Šian
dien daug naujų atmainų ir pa
gerinimų Anglijos laivininkys
tėje yra įvykę.)

Centralinėje Amerikoje, San 
Salvador respublikoje, Izalco 

įmet nors ^pastatytas, ir be- vulkane atsivėrė 6 naujos ger- 
jie palaikys tą titulę^per dauge- klės; is vulkano- kelinta savai- 
lį ateinančių metų. 1880 m. * tė liejasi daug lavos.

turėtų ant jo įžiūrimo efekto, 
[jei bent tik sumažintų jo grei
tumą; jis bene bus saugesnis 
už sausą žemę. Jeigu reikėtų, 
jis galėtų nuplaukti 23,400 ma
zgų, po 12 mazgų" į valandą, ne
pasiėmęs anglių; o su jo dvy
nomis mašinomis ir propelle- 
riais jis yra apsergėtas nuo su
smukimo; kas padaro jį stebė
tinai tinkamu į galimą tarnys
tę kaipo pagelbinis kreiseris 
(ginkluotas laivas). Nėra kam
šos ant laivo, ir tiek vietos yra 
duota kiekvienai ypatai kad iš 
visų klesų jis tiktai veža ,1500 
keleivių, kurių 350 esti svetai- 
niniai. Viduj jis yra puikiau
siai nupaišytas ir papuoštas, o 
iš lauko yra lyg kokia milžiniš
ka jakta, taip kad iš arto sun
ku tikėti, bau jis toks yra dide
lis laivas. Jis be dvejojimo yra 
puikiausias laivas, koks buvo 
kuomet nors .pastatytas, ir be-

DR. J. ŠLIŪPAS. 1
(Tąsa iš pereito num.)

Tarp 1790 ir 1800 m. garas 
tapo pritaikintas prie laivų va- ‘ 
rymo,'tečiaus turėjo dar 70 me
tų praeiti, iki likta buvo pilnin- ' 

'gai revoliucionizuoti Pirklybinę 
Tarnybą. Rods tiesa, kad dau
guma didžiulių krasos garlaivių 
Įsigyveno pirma to, bet iki Sue- : 
zo kanalas nebuvo užbaigtas, 
garlaiviai nebuvo parėję į visa
tinę vartonę pirklybos reikaluo
se, ir beveik išvijo buorinius 
laivus nuo kiekvienos jūrės. 
Tuomi tarpu Kalifornijos auk
so karštligė, o vėliaus Australi
jos aukso skuba ir arbatos pir- 
klyba, atnešė trumpę gadynę 
greitalaivių (clippers). Pirmu
tinė ir labiausiai pagarsėjusi 
greitalaivių gadynė buvo maž
daug nuo 1840 iki 1855 m.. Di
deli greitumai buvo laimėti dau
gelyje atvejų ir stebėtinos at
skiros kelionės tapo atliktos.

Pav., “Horiqua” laivas iš šan- 
i ghai į New Yorkę per 88 dienas.

“Swordfish”,iš šanghai į San
• Francisco ■.— 31 diena (nustebi

no "keliaudamas vidutiniškai po 
240 mylių kasdien per visę ke-

• lionę). I
> “Comet” iš San Francisco į 
Į New Yorkę — 76 dienos.
į “Northern Light” keliauda- 
. mas iš San Francisco į Bosto- 
’ nę, nustebino vidutiniškai nu

plaukdamas po 200 mylių į die
ną.

.‘Dreadnought’ iš Sandy Hook 
į Queenstown' (per Atlantiką) 
•— 9 ir 3-4 dienų.

Ištisoje-dienos kelionėje “Fly
ing Cloud” praneša patikrintą 
nuplaukimę 433 jūrinių mylių 
bėgyje 24 valandų, o “Sovereign 
of the Seas” 419 tame pačiame 
laike, kas beveik prilygsta die
niniam nuplaukimui musų ge
riausiųjų Atlantinių reguliarių 
laivų šios dienos.

Vėliaus Black BaM’iaus grei- 
talaiviai į Australiją atlikę yra 
stebėtiną darbą; pav. “James 
Baines” iš Bostono į Liverpool; 
— 12 dienų'ir 17 valandų; ir 
trumpam laikui Anglų arbatos 
fcreitlaiviai, " bėlenktyniuodami 
namon, nustebino jūreiviškąjį 
svietą savo plaukiojimais.

Teisybė, laivai čionai paminė
tieji buvo statyti Amerikoje ir, 
išskyrus “James Baines”, Ame
rikos savastimi. Iš Britanijos 
laivų tame laikmetyje užteks 
paminėjus p. Green’o “Challen
ger”, kurs laivas lenktyniavo 
namon 
lenge” 
lionę į 
dviem 
statytas Amerikoje, atliko ke
lionę iš Melbourne į 63 dienas. 
Vėlesniuose laikuose mes parei
name prie greitalaivių tokių 
kaip “Serica”, “Teaping” ir 
"Ariel” ir prie Aberdeen’o grei
talaivių Geo. Thompson’o ir Co., 
kurių “Thermopylae”, nors da
bar perkeltas į anglies pirkly- 
bą, vis dar tebturi gaidį prie 
stiebo viršūnės, Sits laivas at
liko 'kelionę namon iš Melbour
ne į 60 dienų.

Daugelis senųjų Rytinės In
dijos Blačkwališkių atlikę' yra' 
stebėtinas keliones, imant do
mėn jų pavidalą: pav. Green’o 
“Alnwick Castle” iš Kanalo La 
Manche į Sandsheads dusyk į 
'68 dienas. Tečiaus šitų laivų 
atsitikime daug kas prigulėjo 
nuo žinojimo vėjų kelionėje, ko
kį laivo kapitonai turėjo, ir nuo 
budo plaukiojimo; aprūpinti ge
rais žmonėmis, jie ilgiaus buo- 
rėmis varėsi ir atliko kelionę 
greičiaus negu paprastieji lai
vai, o geriems jūriniams lai
vams vos retkarčiais tereikėjo 
sukinėtiesi prieš vėją. Rašyto
jas yra matęs antrąjį stiebą ir 
keturkampes žemutines lybuo- 
res (studding sails) viename ši
tų laivų, kada pirmutinės riev- 
buorės ir priešakinės bei užpa-

kalinės brambuorės (top gallant t 
sails) tebebuvo išskėstos. S 

Nuo 1870 m. metinis tonažas 
garlaivių ėjo didyn labai grei- • 
tais žingsniais. Sukrautinė ma- • 
šina, kuriai pasekė tri-krautinė, , 
o dabar keturguboj], sumažino ; 
nuo tonos ant tonos anglių su- , 
vartojimą iki dabar svarbiausio
ji dalis pirklybinio laivyno ša
lies susideda iš garlaivių. x Tei
sybė šiandien yra didesni ir ge- ; 
resni buoriniai laivai negu kuo
met būdavo, daugelis iš jų ke- 
turstiebiniai, bet jie yra mažu
moje, ir jie randasi iš didžiau
sios dalies Ąpstralijos ir Ame
rikos Pacifiko pirklyboje.

šiandienykštis moderniškiau
sias įrengiamas augštakliasio 
pirklybinio buorlaivio skiriasi 
nuo senojo tipo visatinai štai 
kame:

Bukšprysas turi daug mažiau , 
krovos (tik turi labiau gulsčią 
poziciją) ir jis bei kliverio kar
tis paprastai esti vienoje (gele
žies ar plieno) žėgliakąrtėje arr 
ba gegnėje. t-

Skersinės žėgliakartės (pra- 
tiesinės) yra keturkampesnės 
ir augštyn kėlimas mažesnis,'o 
marsabuorės (ir dažnai bram
buorės) žėgliakartės esti dvigu
bos.

Lybuorės retai besivartoja.
štagbuorės (stagsails) telpa 

ant kiekvienos tinkamos gegnės 
arba paspirties.

Laivo liemuo arba kiautas 
turi formą *greitlaivio, o s’ena- 
sai tipas, be jokio išsirietimo 
denio ir su plačia trumpa for
ma, užleido vietą • gražesnėms 
rūšims ir geram išsirietimui su 
didesniu ilgumu.

Puikiausieji laivai ant van
dens paviršio tai Anglų iškil
mingieji krasos garlaiviai, pląu- 
kiojantieji tarp Liverpoolio ir 
New Yorko; iš šitų jų Cunardo 
linijos “Lucania” ir “Campa
nia” atsižymi didžiausiu grei
tumu, ir, prielankiose aplinky
bėse, nuplaukia daugiaus kaip 
540 mazgų į dieną. Bet už vi
sus labiaus pagarsėjęs .yra Bal
tosios žvaigždės linijos (White 
Star) “Oceanic” (kuris, pirm 
huleidimo vandenin’ tos -pačios 
kompanijos. “Celtic’o“ 20,904 
"tonų, buvo dideliausiu laivu ant 
vandenyno). Šito indomaus lai
vo dydis yra toks: Ilgumas per
dėm 705 pėdos 6 coliai; plotis 

1 68 pėdos 4 coliai; gilumas 49 
pėdos 8 coliai; 17,274 tonų; 28

■ tūkstančių arklių spėka. Jam 
1 paskirtas laikas — lyg geležin

kelių traukiniui — atvykti (ar
■ Liverpoolin ar New Yorkan) 
1 trečiadienio rytmetyje, ir jokių 
, mėginimų viršyti nėra daroma.
- Jis yra būtinai neskęstantis, nė-
■ sa jo daugelis nepermerkiamų
■ pertvarų yra ištiesų neperšlam-A 
! pami, juose nėra jokių durų. 
* Joks paprastas susitrenkimas
- su kitu laivu ar su ledynu ne-

tas ir pakeltas sykiu su ja.
Rašyto jas-ištorikas Plinius sako, jog 

nuogulnus akmenims vežti kelias buvęs iš I, 
nitro ir druskos, kurs vėliaus, kuomet jau ' 
darbas buvo užbaigtas, ištirpo ir prapuo- i 
lė; o jeigu buvo iš plytų, tai tapo išardy- Į 
tas. Herodotus, tečiaus, pasakoja/ kad ak- 
menįs buvo keliami į viršų tam tikromis j 
mašinomis nuo vieno laipsnio ant kito ir . 
taip vis augštyn, paimant sekančiai aug- ! 
ščiau stovinčiai svirčiai. - Senovėje nebuvo 
žinoma vindai ant stričkių, taigi buvo var- 1 
totą vien'svirtis, kaip Lietuvoje vandens ' 
iš šulinio pasėmimui.i

Tokiu tai budu piramida iškilo iki 481 
pėdą augščio, arba 150 pėdų augštesnė už 
Šv. Petro Katedrą Ryme, arba beveik du 
sykiu augšteąhė už Flat Iron budinką New 
Yorko mieste. Piramides šonai eina nuo- 
laidyn ant 51 laipsnių ir 50 min. Pats pi
ramides viršus dabar nėra smailas, nes 
viršūnėje yra platforma iš 203 akmenų plo
to, bet, kaip tikrina Plinius, viršūnė, nei 
nėra buvusi nusmailinta, nes ant pirami
des čiukuro buvę palikta plotas iš šešioli
kos ir pusės pėdos aplinkui. Ar buvo kas 
ant tos viršūnės padėta, ar ne. jis apie tai 
nemini. Dabartinės viršūnės platformos 
didumas yra 32 pėdų ir 8 colių keturkam
pis, ant kurio liuošai gali stovėti bent šim
tas žmonių.

Apskaitliuojama, kad visoje piramidoj- 
jje yra sukrauta net 2,300,000 šmotų ak
mens, kurių kiekvienas abelnai sveria po1 
pustrečio tono arba 5,000 svarų ; vidutinė 
miėra akmenų yra 4 pėdos ii' 10 colių ilgio 
ir 2 pėdos ii' 2 coliu augščio. Didžiausias 
akmuo, kokis surastas iš lauko piramides 
sienoje, yra 9 pėdų ilgio ir 61/. pėdos aug
ščio. Kaip ir turėjo būti, apatiniai akme
nis yra daug didesni, negu viršutiniai. Lip
dymui akmenų vieno prie kito naudota me- 
dega buvo maža kiek storesnė, negu popie- 
ros šmotas, o akmuo taip dailiai buvo nu
tašytas ir sutaikintas, kad į tarpą sienoje 
nebuvo, galima įkišti net ploniausio peilio 
galo. Visa piramida, sakoma, buvusi ap
dėta šlifuotu akmeniu, taigi žiūrėtojams 
kiek iš toliau ji išrodė kaip didelė žerėjan- 
ti skaisti akmenų krūva, kuomet ją paden
gdavo saulės spinduliai. _ Taipgi vienoje 
pusėje tūrėjo būti laiptai, vedantįs į pat 
piramidos viršūnę, nes kitaip jokiu budu 
nebūtų buvę galima dasigauti ant viršuje 
buvusios platformos. ' •

Nežinia, ar ant tų išlaukinių sieninių 
akmenų’ buvo iškalta kokie ženklai-hiero- 
glyfai, ar ne, — apie tai gal but niekas ir 

1 nesužinos; Herodotas tik kalba apie vieną 
tokių užrašų pamatiniame akmenyje, o 
Arabų rašytojai esą užtikę jų daugiau. 
Buvo kalbama, kad jeigu į. tok j išlaukinį 

’ šlifuotą akmenį drūčiai kuo nors suduota, 
■ tai iš jo pasklisdavo kokis tai 'keistas kva

pas, delei ko ir praminta tie akmenįs “dvo 
kiančiais”, “kiaulakmeniais”. -

Visas gabumas, kokį Egipto architek
tai stengėsi parodyti, buvo sudėtas ant in- 
tai^ymo slaptųjų piramidos viduryje kam- 

1 barių. Ineiga viduryje šiaurinėje pusėje 
buvo atsargiai užslėpta sieniniais akmeni- 

' mis, ir tik kuomet viršutiniai piramidos 
akmenis liko nuplėšti, tą ineiga surasta.

(Bus daugiau)

©

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.
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te, apie 700 mylių* atstu. Akmentašiai dir- , 
bo senovišku budu, skaldydami akmenis su , 
mediniais kyliais ir- apdirbdami juos į rei- , 
kalingo didumo šmotus pjaustant variniu j 
pjuklu. Kalkakmenis didžiajai piramidos į 
masei buvo iškertamas Mokattam kalnuo- j 
se, keletas mylių atstu kitoje Niliaus pu- , 
sėje. Dabar atsilankantieji Egipte tose j 
vietose mato iškirstų ąjemenų ’vietų žymes, ; 
iš kur karaliaus Khufo darbininkai gabe- ■ 
no piramidai minkštą akmenį.- Tose ak
mens skaldyklose dirbo didelė daugybė vy
rų. Kita armija žmonių trusėsi ant Gizeh 
augštumos, gamindami akmenyje aštuonių 
colių gilio -vietą, kad joje padėtieji pama- : 
tiniai akmenįs užsilaikytų saugiai ir tvir
tai; Ilgas gulštus urvas buvo iškastas gi
lyn į kietą akmenį, kur dugne- buvo kasa-: 
mas tam tikras kambarys. Trečia darbi
ninkų armija buvo užimta1 per dešimtį me
tų, kaip Herodotas tikrina, padirbimui ke
lio, kuriuomi reikėjo pergabenti akmenis 
nuo upės ant Gizeh, kalno. To kelio dalis 
dar ir dabar randasi netoliese moderniš
ko kaimelio Kafr.

Ruošimąsi tapo galiaus užbaigtas ir 
imtasi už tikro statymo darbo, Skaldyklo
se akmenįs buvo kraunami ant rogių ir ant 
ritulių žmonės juos dangino linkui upės; 
valtėmis perkelta juos per vandenį, kiton 
pusėn, paskui vėl dėta ant ritulių, kuriuos 
traukė ilgos eilės vyrų, pasirišę virvės, lin
kui plačių ištaisytų tvirtų-slįdžių lovių, ku
riais tempė į piramidai priruoštą vietą. 
Yra manoma, jog nekuriu Egipto pirami- 
dų statymas buvęs pradėtas sykiu su to ar 
kito karaliaus užėmimu Sosto; kas metai 
buk tai buvę apibųdavota ant kapo po nau
ją akmenų eilę, ir taip iki karaliaus mir
čiai piramida arba jo paties kapas išaug
davęs į milžiną, jeigu kurs ilgai karaliau
davo, ir užbaigtas tapdavęs tik jam numi
rus.

Bet karalius- Khufu pranašavo sau il
gą gyvenimą ir viešpatavimą. Didumas 

’ jo piramidos ir vietos jo, kambarių ir slap
tų kamarų bei kelių buvo suplanuota iškal- 
no. Piramida užėmė trylika akrų žemės 
ir buvo lygiai keturkampė, kiekviename šo
ne turinti po 756 pėdas; apie piramidos 
pamatą ėjimui yra daugiau negu pusmylė, 
o ketufkampųmas taip atidžiai nutaikin- 
tas, jog dabartiniu-laiku inžinieriai net su 
geriausiais instrumentais tegali nutėmy- 
ti klaidą mažoje colio dalyje:

Apie visą piramidą išgrūstas gražiai 
platus akmeninis kelias; 'Visos keturios 
piramidos pusės stovi taip, kad kiekviena 
išpuola lygiai — į šiaurius, pietus, rytus ir 
vakarus.

Palengva, eilė po eilės, toji didelė bu- 
davonė augo; kožna augštesnėji akmenų 
eilė buvo dedama siauryn į vidų, kad pi- 

.ramida eitų smailyn į viršų. Nežinoma te
čiaus kokiu budu akmenįs galėjo būti už
keliami augštyn ant sienų. Nekuriu tvir
tinama, buk buvę pilamas smėlio nuolai
dus kelias, kuriuomi ir buvo užtraukiama 
tašytieji akmenįs augštyn ant sienų kur 
reikia? Piramidai augant, ii' ’kelias ilgin-
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/ *čionai yra minima Angliškos mylios, ku
rios turi 5280 pėdų.
“RUSIJOS MOTERŲ MIRTIES BATALIJONO VEDĖJA” — knyga jau išėjo. Joje telpa pla
tus aprašymas iš jos gyvenimo ir veikimo iki pat galo. Nedaug turime. $1.25. Pusi. 295.

PINIGAI KALĖDOMS

Šis bankas pasiųs pinigus Kalėdoms į 
Lietuva saugiai ir greitai, kur tik norit.

Jokia dovana nebus taip maloni Ka
lėdoms kaip pinigai.

Atsikreipkit šin bankan ir parengkit 
pinigus išsiuntimui dabar, kad jie tenai 
nueitų kaip tik prieš Kalėdas.

Laivakortės
Čionai taipgi galite gauti šau laiva

kortes ir reikalingus paliudymus.

THE GARFIELD SAVINGS BANK
“Draugiškas Bankas”

St. Clair Ave. prie E. 79th St.
Main Office — 322 Euclid Ave.'

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

The Municipal Savings and Loan Company 
moka depozitoriams 5% ir pinigai yra sau
giai ir gerai užlaikomi. Depozitorius gauna 
nuošimtį nuo podejimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAYINGS & LOAN 
COMPANY

7909 Superior Ave. prie E. 79th St.
Sumokėtas Kapitalas $300,000

LAIVAKORTES 
VISOM LINIJOM

Siunčiame Pinigus į Visas Šalis Užrubežiuose.

COLLVER - MILLER CO.
r.';: r: - •- ‘ -’n

2033 E. 9th Street 1698 W. 25th Street
netoli Euclid Avenue Kampas Franklin Ave;

prieš ' Amerikos “Chal- 
iš Anjer, atlikdamas ke- 
62 dienas ir laimėdamas 
dienom. “Lightning”,

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

. taupinimui

SHORE

Melba Drug' Store
Kuomet Gydytojas išrašo'vaist-ųs, 

' atsiminkit apie The MELBA 
| DRUG STORE
į Receptų Specialistai.
> Superior A v. ir Addison Rd.

i

t

i

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

Kalėdų Dovana
Geriausią dovana Kalėdoms tai pasiųst pinigų saviesiems i Lietuvą. 
Dabar pigus auksinai, naudokitės proga. Nusiuntimas greitas ir 
gvarantuotas. LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA j Liepojų, Hambur
gą, Bremeną, Rotterdamą ir AntverpJ į Lietuvą ir iš Lietuvos ati- 

, traukiame šeimynas.
Padarymas pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedime dalių, pirki 
me ir pardavime. Pinigus siųskit pačto Money orderiais; Atsa
kymui pridėkite 2c. krasos ženkleli. (49)

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA 
168 Grand St. Brooklyn, N. Y. (Tel. Grnpt. 4548)
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ŠIUOS MIESTELIUS, 
DIDELIUS IR MAŽUS

ip šimtus kitų Lietuvoje pasiekia musų
Pinigų Siuntimo Skyrius

KALĖDOMS ARBA 
NAUJIEMS METAMI

Mes dedame visas pastangas, pad pi
nigai pasiektų jiems reikalingas vietas 
GREITAI — su laiku del Švenčių.
Ateikit pas mus tuojaus ir priruoškit jū
sų pinigus išsiuntimui.
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IŠRADĖJAI ji 
• Prisiųskit© man savo braiži- .. 

nius išradimo išegzaminavimui. * ’ 
Reikalaukite išradimų knygų- X 
tės “Patarimai Išradėjams”, ku- į 
ri duodama dykai. •

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

Martin Labiner
15 PARK ROW, NEW YORK 
Registr. Patentų Adv. (Dr.)

St. Clair ir East 55-ta gatri,
Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12000 Superior Ave.

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS UNIJA

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valzbaženklis tižreg. S. V. Prt. Ofise.

Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijųk Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu
\ vt keliauti per LiepoiuL I LIETUVA

Garsus per dutigiaii kaip 
50 mel ii.

Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite laivakortes 
nuo jos agentų ant Skandinavijos Linijos 

ar kreipkitės prie jos Centralinių Ofisu 
gg SKANDINA VIAN-AMERICAN LIP'S 
ygl i/8 V/ash’ncton~St., Bęstpn 
88 117 N. Dearborn St., Chicago. Hl.

i-3 G. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
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Siunčiame į: Kauną, šaulius, Telšius, Pa
nevėžį, Biržus, Vilkmergę, Marijampolę, 
Jurbarką, Vilkiją, Šakius, Mažeikius, Vil
kaviškį ir tų miestų' apielinkes ir į daugy
bę kitų Lietuvos miestelių.

SIUNČIAME
PINIGUS

BILE

216 Superior Ave. N. E. 
Skersai kelio priešais Pačtą
Trepais žemyn nulipus rasit'
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KRIMAS - KAS JIS BUVO 
PRAEITYJE

tinėje dalyse Krimo yra 115 Angliškų my
lių, o didžiausias ilgis nuo “galvos” iki 
“uodegos” yra 225 mylių. Visas plotas su
sideda iš apie 9,700 keturkampių mylių ir 
taigi lyginasi beveik Sicilijos salai, apie 
kurią čia buvo apkalbama. Pirm karės te
nai gyvena apie du milijonai žmonių.

Ankstyvojoje Grekijos istorijoje ran
dama .ęinių, jog Kim.eriai, Keltai ir artimie
ji su brolainiai Velšiai buvo pirmutiniai 
žinomi žmonės, Krimą laikę po savo glo
ba. Juos vėliaus išvijo Skytai, bendringa 
Lietuviams gentis. Vėliaus po to tenai bu
vo įsteigę savo sodybas Grekai. Hunai, 
kuomet veržėsi ant Europos, Krimą pir
miausia užgulė ir nuteriojo. Jį taipgi bu
vo apkolonizavę Byzantijos Grekai, Vene- 
ciėnai ir Genoiečiai. Vėliaus jį užkariavo 
Tatarai ir įsteigė Mohametonišką valsty
bę po Khanų valdžia. Bakši-Sarai, jų sos
tinė, pasilikus šiandien kiek permainyta, 
yra tai dalimi Azijos Europoje. Svarbiau
sios senojo Tatarų miesto ypatybės yra 
tai Khano palociai, kurie daugeliu atvejų 
panašus Granados Alhambrai,

Krimą užkariavo 1771 metais Katari
na Didžioji, Rusijos imperatorė, ir nuo ta
da jis pasiliko Rusijos Imperijos dalimi iki 
žlugimo tos šalies politiškos vienatvės 1917 
metais. Diduma to pusiausalio gyventojų 
tebėra Tatarai, nors taipgi yra dikčiai su
simaišiusio su jais Grekų ir Italų kraujo.

Sevastopolis, vakariniame krašte Kri
mo, buvo svarbi senosios Rusijos valdžios 
militarė stotis ir taipgi buvo stovykla Ru
sijos Juodųjų jūrių laivyno. Iš .tenai, su- 
lyg gražių džiaugsmingų imperialių sap
nų, turėjo pasileisti iš Rusijos pusės dalis 
“Der Tag” spėkų, kurios butų atėmę iš 
Turkų Bosforą ir Dardanelius ir uždėję 
Šv. Jurgio Kryžių ant Konstantinopolio ir 
Kristaus Kryžių viršuje Šv. Sofijos mald- 
namio. ,

O

. VAI KOKIA ŠIRDIS.
Mačiau ten,darželyj daug rožių žydėjo, 
Dabino jos gamtą, o žmonės gėrėjos; 
Mačiau kaip nuskynė vieną kurs mylėjo, 
Tad’ metęs purvynan iš josios bjaurėjos.

Praeiviai tad’ juokės, tyčiojos-iš rožės, 
Kad purvina liko, nebėr’ nekaltybės;
Bet vienhs žinodairrs tikrybę tos grožės, 
Nuplovė x vandeniu šventos paslaptybės. 

Prispaudęsr prie savo vargingos krutinės,.-. 
Prabilo tais žodžiais, kuriuos ji žinojo, 
Suprato tada ji slaptybę mėlynės 
Ir lapės tuos žodžius, kurie ją viliojo

Užgauti kurs šventai taip jąją mylėjo, 
Nustot nekaltybės prieš visų akis, 
Paimti tą taką, kur gėdon lydėjo, 
Dabar grįžt prie pirmo, vai kokia širdis.

Pranas Pakuršietis.

GALVOS PRIŽIŪRĖJIMAS
Reikalinga prižiūrėti galvos odą, o ne 

plaukus.
Spalvavimas arba dažymas permainys 

žilus plaukus.
Plikumas retai gydomas. Galvos oda 

panaši į kūno odą ir turi būti švariai už
laikoma. Tas išnaikins pleiskanas ir plau
kai pasiliks švelnus. Nesvilink plaukų ga
lų, nes. jokio gero nepriduoda.

Vadinamas “plaukų maistas” negali 
užlaikyti, arba geriau sakant, maitint plau
kus. Jeigp nori gražius plaukus turėti, 
visuomet'turėk sveiką galvą — tuomet ir 
plaukai bus sveiki. Kuomet prausi plau- 
kus vartok karštam vandenyj markytą ab- 
rusą. Jeigu plaukai taptų peršausi nuo 
tankaus prausimo, sumaišyk biskį alkoho
lio (grudų, grain) ir ricinos aliejaus (cas
tor oil): apie penkis šaukštukus aliejaus 
prie puskvortės alkoholio. zšis sumaišymas 
plaukams priduos žvilgėjimą ir išnaikins 
pleiskanas. a Ne visuomet plaukų slinkimo 
priežastis paeina nuo nesveikos galvos 
odos. Eik pas gydytoją, ne barzdaskutį, 
kad tau galvą gydytų, nes plaukų slinki
mas gal yra ženklu kokios ligos ir gydy
tojas lengvai pažins ir išgydys. Tankiai 
plaukų slinkimas reiškia naujus plaukus.

Žiliems plaukams yra priežastįs ir to 
išgydyti negalima, bet .sveika galva gali 
sulaikyt plaukus nuo žilimo. Svarbią rolę 
prie plaukų žilimo turi paveldėjimas, tapti 
žilais.

Krimas, apie kurį pastarose dienose 
buvo rašoma kaipo mūšio vietą tarp bol
ševikų ir Vrangelio, kur jis sutiko sau pra-, 
žūtį, yra daugeliu atvejų žinomas žmonėms 
ir net mokyklas lankantiems vaikams, — 
rašo National Geographic Society buleti- 
nas.

Tai yra pasakiškųjų Kimerių žemė, 
apie kuriuos Homeras dainavo savo “Ody- 

-sejoj” ir nuo ko tas pusiausalis pasiliko 
.-sau vardą; tenai tai atsibuvo Krimo Ka
rė, Sevastopolio paėmimas ir Lengvosios 
Brigados 'Užpuolimas ir kitokie nuotikiai 
praeityje; tenai taipgi prasidėjo mielašir- 
dystė karės laiku.

Krimas yra žinomas kaipo Tatarų “Ro
jus”, kurie paskutiniai buvo iš daugybės 
tautų, nuteriojusių tą pusiausalį, iki Mas
koliai pagaliaus jį sau pasijungė." Keliau
ninkai, vykstantieji iš šiaurės, Krimo iš
žiūrą išsykio palaikytų prasta, nelemta, 
kuomet prisieina keliauti beveik per tuš
čias lygumas šiaurinėje Krimo dalyje; te- 
■čiaus sykį persisveri per kalnus į pietinę 
dalį, iridomų Krimo aprašymą kiekvienas 
.su entuziazmu pritvirtins. Tenai Gamta 
;yra padarius puikų daržą, gražius plotui 
ir pažiurai ^ir patogumui, tai yra Riviera 
Rusijos ir ta patogumų vieta susideda iš 
jūrių, kalnynų ir neapsakomai vaizdingų 
žalumynų, kuri ištiesų lenkė tą pasižymėju
sią Italijos dalį, kuomet dar Rusijoje žy
dėjo carizas.

Nors Krimas priguli prie Rusijos, ku
ri vadinama šalta, kadangi pasiekia pačią 

• šiaurę, tečiaus pietiniai Krimo pakraščiai 
priveda senąją sutižusią carų imperiją iki 
pat tropikų arba pietų. Ant kalnų pama
tų ir apgaubtuose kloniuose auga vynuo
gės, figos, alyvos ir kiti švelnieji vaisiai; 
magnolijos, saurai ir mirtos; taipgi visas 
plotas nukaišytas laukinėmis gėlėmis *ir 
žole. Kad tos srities švelnus klimatas bu
vo patirtas labai ankstyvuose laikuose, tą 
liudija griuvėsiai Grekų, Byzantijos ir Ita
lų achitekturos, kurie randasi tarpe vėles
niųjų budavonių Tatarų, palocių Rusijos 
imperialės šeimynos ir didžiūnų ir dailių
jų didelių dabartinių laikų viešbučių to 
patogumų stočių, kur turtingosios Rusijos 
klasės pirm pasaulinės karės būdavo su
važiuoja padykiniauti. Jalta, tose laisvo
se dienose, skaitėsi Rusijos Niša, Newport 
ir Miami sudėjus į vieną f jos viešbučių ir 
žaismių ir lošių vietų gyvenimas buvo taip 
panašus, linksmas ir išlaidus, kokį tik ga
lima buvo rasti daugelyje vietų, kur pasau
lio tinginiai-turčiai prieš karę suvažiuo
davo.

Krimas- yra pusiausalis tokioj formoj, 
kad vos išlikęs nuo pastojimo sala. Tasai 
žemės šmotas, nusidriekęs į Juodąsias jū
res nuo didžiosios pietų Rusijos išrodo lyg 
milžiniškas nelygiais kraštais blynas. Ją 
jungia tiktai siauras bryžis JPerekopo per- 
smaugos — tiktai apie versto pločio ke
lias ir visai žemas, keleto pėdų virš van
dens. Vienoje to kelio pusėje yra Juodo
sios jūrės, o kitoje prišvinkę, pelkėti van
denis, vadinami Putrido jūrėmis, išsiki
šęs šonas iš Azovo jūrių. Tasai siauras 
ruožas yra vienatinis naturalis jungis Kri
mo su didžiąją sausuma, betz keletas ver
stų į rytus .siauriausia perkarpa Putrido 
jūrės yra suvesta tiltu, per kurį eina ant 
pusiausalio geležinkelis. Dar toliau į ry
tus yra nusidriekęs per daugiau 50 vers
tų nuo sausžemio ypatingas naturalis su- 
įsipilimas, beveik kaip siūlas siauras smė
lio takas, žinomas kaipo “Arabato Liežu
vis”. Netoli šiaurinio - šito smėlio pilimo 
galo likosi perkirstas kanalas sujungimui 
vandenų iš Azovo su Putrido1 jūrėmis. Iš 
militario atžvilgio, karės laiku apsidruti- 
nimas ir apminavimas šių' trijų užeigų ant 
paties Krimo ploto yra visiškai lengvas ir
patogu tenai gintis. į"

Didžiausia platuma šiaurinėje ir pie-
Nuo American Red Cross 

Bureau of Foreign Language Information Service 
Lithuanian Section ■* 

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų <spausdinių, — didelio formato knyga, su daugy- 

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

Su ponu Dievu, tik susimilda
mas neužmiršk mano senbernio 
dejones patalpinti.

Gaila ir liūdna, kaip ant šito 
margo svieto daug keistybių at- 
sibuna: kožnas save tinkamiau
siu laiko ir ką geriausio gauti 
nori. Senos mergos laiko save 
jaunomis ir jaunų vyrų jieško; 
seni vyrai nori jaunų mergelkų 
už pačias paimti. Už tai taip 
daug ant svieto vargo, taip bė
dų daug yra, kad merga ko no
ri, negal gaut už vyrą, o vyre
lis taipgi kokią nusižiuri, nie
kad jos prieiti laimės tos netu
ri. Kolei bus ši žemė, kol svie
tas laikysis, tolei kožnas savo 
tinkamą vaikysis, nepaisant ar 
gali kas ką nori gauti, nes kas 
prieš jų norą gali prieštarauti!

Gerb. Erškėtis (Paryžiuje) 
nesupranta, kodėl Francuzija 
piešiama moteriške’ su raudo
nais marškiniais apsivilkusią ir 
galva padengta raudona kepu
raite, o Dėdės Samas (Suvieny
tos^ Valstijos) parėdytas su ruo- 
žuotom kelinėm, augšta skrybė
le ir žvaigždėtu 'kaspinu -.ir il
ga ožio barzda.

Ogi tas padaryta dėlto, kad 
šalies vardas, “France” yra mo
teriškos kilties, todėl moteriš
ka ir atvaizdinama, o papuošia
ma tos šalies vėliavos spalvo
mis. Dėdė Samas (Uncle Sam) 
pramintas Suv. Valstijų tėvu iš 
to, kad Angliškai pirmosios dvi 
Suv. Valstijų raidės yra Ū. S. 
ir Dėdei Šamui ir šalies vardui. 
Tas Dėdė Samas taigi parengia
mas Amerikos vėliavos sp. Ivo- 
mis: žvaigždėmis ir bryž ais. 
Bet Dėdė Samas turi ir Tetą, 
Kolumbiją, kuri perstatoma mo
teriška taip pat aprengta Suv. 
Valstijų vėliavos spalvomis ir 
turi panašią Francuzijai kepu
raitę.

V
Clevelande organizuojasi nau

jas klubas — plikių. Laimin
gos kloties. Linkėtina, kad vi
si prie to klubo prigulėti galė
tų, nes plaukų kirpimas labai 
pabrangęs.

O Waterburyje organizuoja
ma senbernių klubas, kaip mu
sų bevieliai korespondentai pra- 
nea. Irgi gerų pasekmių, nes 
Suv. Valstijose mergų yra daug 
daugiau, negu vyrų....

4/
Pirm išsėsiant imigrantams 

Suv. Valstijose, kiekvienam tu
rėtų būti pasiūloma $500 už re
ceptą bombų darymo. Jeigu 
kuris receptą žino, jam apmo
kėti pinigus ir pasiųsti jį atgal.

Po visko, pagaliaus, susipra
to Cleveland© Lietuviai, kad 
tverdami kuopeles, organizuo
dami skyrius duonos nevalgys. 
Ir įsteigė Birutės Duonos Kepi
mo Bendrovę.

Ne vien tik žodžiais žmogus 
gyventi gali.

•JUOKIS
ir'Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
■i .......................... - ■ ——

Senbernio Dejonės.
Vai jus lupos, jus ružavos, 
Kaip nukaista vieno akjs, 
Kada jus dar nebučiavus, 
Girdi sakant: “O, tu, traukis!”

Lyg perkūnas tada trenkia, 
Lyg gyvatė rodos kanda;
Plaučius tulžis rods aptvenkia 
Ir lyg pragar’s visur skamba.

Ne del to aš rodos gimęs, 
Kad nelemat but mylėti, 
Kada senberniu pastojau 
Nėra kam manęs gailėti.

Nėr’ su kuo jausmais dalintis 
šviesioj dienoj ar naktyje, 
Visos juokias, visos stumdo, 
Kai nedėg’lį židinyje.

“Kam gyvenu?” klausiu savęs, 
širdis taria: “Nežinau jau”, 
O tos mergos visos juokias, 
Sako, kad aš ^pasenau jau... .-

Tegul busip aš ir.... senas, 
Bet širdužę vistiek turiu, 
Nors jus sakote, kad ’kelmas’, 

“Bet nežinote kaip myliu!....
W. Senberniu Pirmininkas.

Nuo Juokų Red.: Nors tai 
graudu, bet teisybė, o ta didėji 
W su tašku ištikro butų didelė 
misterija, jeigu neturėtume drą
sos pasakyti, jog tai reiškia: 
Waterbury (ir dar Conn.) arba 
visą titulą išeilės pasakius: Wa- 
terburio Senbernių Pirminin
kas. Trumpa ir aišku, štai ką 
apačioj gerb. musų poetas rašo:

Gerb. Juokų Red.: Rašau šią 
gromatą su, intencija- prašyda
mas tamistų gazietoje vietos, 
kad savo šventablyvame laik
raštyje liautumėtės užgaudinė- 
ti musų jaunas širdis, dedanti 
eiles apie kitų meiles, ir tt. Ma
čiau, kad pas jus apverkia vi
sokio plauko Mučelninkai ir Ci- 
rineušai savo sunkias kryžiaus 
keliones, tai ir pastanavijau pa
rašyti savasias bėdas. Gal kiek 
ant širdies lengviau pasidarys.

Tegul anas paralius, tos mer
gos nemyli musų, senbernių, ir 
gana. Anais metais pėtnyčio- 
je nueinu pas vieną, atsiklau
piu ant kelių ir sakau: “Mer- 
gioke, buk tu mano; o aš tavo, 
be tavęs piap^ mano amžius kai 
mėšlas”. Ji manin pažiurėjus 
nusijuokė, kuldu, kuldu linkui 
durų, atidarė, o aš vis klupau, 

Ines manau, kad ji nuėjo savo 
reikalu. Bet ji atsistojo, pasi
rėmė ant adverijos ir sako: “Ta- 
mista kvailas, tamista sen. .ąs 
išeik lauk.” Aš tuom sykiu ė- 
miau čiaudėt, nes kaž kokios 
smiltįs iš kažkur birėjo. Atsi
kėliau ir išėjau. Ba ji mano 
sau esanti jauna ir nenori to
kių senių. Ale klausyk, gerb. 
Red., kada aš Lietuvoje kiaules 
ganiau, tai ji jau su bernais 
jaujoje kiksus grajino. Dieva
ži, misliu sau, ir dar jauna skai
tosi, o aš jau senas.

Tai mat, kokios mano bėdos.

■ -j—

QAUGOJIMAS pinigų nė- 
ra tai vienatinis būdas, 

. kuriuomi Society patarnau
ja savo depozitoriams. Ji 
taipgi skolina pinigus ant 
budavojimo namų, pasaugo- 

' ja Liberty Bondsus dykai, 
turi užrubežinių reikalų pa
tarnavimo skyrių tiems, ku
rie nori pasiųsti pinigus į 
kitas šalis.

Incorporated 184Q 

ponely for^aDinys 
in the CfitB of dleoelonb 

nnucravAXB
Didžiausias ir Seniausias Taupymo 

Bankas Ohio Valstijoje

“DIRVA” Kalėdų Dovanai
Ateina Kalėdos — visi duoda saviškiams draugams, pa* 
žistamiems ir giminėms Dovanas. “DIRVA” bus tinka
miausia Dovana tiems jūsų draugams ar giminėms, ku- 
rie darbuojasi visuomenės labui, kurie yra prakilnus ir« 
inteligentai žmonės. Gryni mokslo raštai, gražus juo^ 
kai ir plačios visuotinos žinios šiuomi laiku yra reikalin
giausia kiekvienam einančiam progreso keliu.
Jūsiškiai Lietuvoje, nuvargintoje Tėvynėje, taip pat iš
troškę sielos peno, pertai paskubėkite jiems užrašyti da
bar, ir lygiai ant Kalėdų juos pasieks pirmas šiuomi tar
pu išrašytas laikraščio numeris, paskui kas savaitė at- 
eidinės kaipo prakilniausias svečias iš Amerikos.
AMERIKOJE METAMS $2. LIETUVOJE METAMS $3

Saugumas Pirmiaus
■: Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
našiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. CIar Avė. Banke arba' 
jo skyruje, už metų laiko matysit kas at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki-- 
tur $2, $3 ar $4.

THE ST. CLAIR AVE. SAVINGS 
AND LOAN COMPANY

2006 St. Clair Avenue

1 PASKUTINIS LAIVAS 
CENTRALINEN 

EUROPON

DRIES Kalėdas išplau
kia iš New Yorko 29 

d. Lapkričio.

Mes dar galime suspėti 
priduoti jūsų siunčiamas 
Kalėdų Dovanas pinigais 
jūsiškiams užrubežiuose, 
iki Sukatos ryto, Lapkri
čio 27 d..

Wbe Cleveland 
Cruet Company

Jūsų kaimynystėje yra musų Skyrius

PRADEKITE SAVO KALĖDINĖS DOVA
NAS LEISTI ANKSTI

Puikus pinigų siuntimo patarnavimas, ko
kį American Express Company įsteigė del 
Lietuvos pirm Karės, dabar vėl atnaujintas.

Priėmimo rašteliai parodo, jog priėmėjui 
pistatyta pinigai’į apie tris savaites. Mes iš
mokame markėmis, kad yra legaliai priimta 
Lietuvoj e. t

American Express Company įsteigta I 841 
metais, turi sumokėto kapitalo $ 18,000,000 
ir siunčia pinigus Europon daugiau negu ki
ta kokia finansinė organizacija. Musų kai
nos yra žemoę, patarnavimas atsakantis.

Pradėkit savo Kalėdines dovanas siųsti 
anksti, pirm prasidėjimo skubėjimo ir užsi- 
grudimo.

Atsikreipkite į musų skyriaus agentūras prie 
Ameriran Railway Express Company, arba vieti
niame musų ofise:

2048 East Ninth Street, Cleveland

Arba rašykit savoje kalboje į:
Foreign Money Order Department 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway, New York.
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Amerikos Lietuvių Pilie
čių Sąjungos Pradžia 

ir Tikslai Ateityje
. Spalio 8 d. susitvėrė Lietuvių 
Piliečių Sąjunga, kuri ,turi tik
slą rūpintis Amerikos Lietuvių 
kaipo Lietuvos piliečių reika
lais, ir remti Lietuvos Valstybę. 
Prie Sąjungos privalo prigulė
ti visi Lietuvos piliečiai ir pi
lietės, o tap pat gali prigulėti 
ir Amerikos Lietuviai, pastoję 
Suv. Valstijų piliečiais. Visi 
nariai moka metinę mokesnį po 
$3 kas met, o už 1920 metus 
vieną dolarį. Visos Lietuvių 
Piliečių Sąjungos ineigos suda
ro vieną iždą, būtent Valstybi
nį Amerikos Lietuvių Fondą, iš 
kurio du trečdaliu eina Lietu
vos Valstybės reikalams ir per 
Lietuvos Atstovybę Amerikoje 
atiduodamos Lietuvos Valstybės 
iždui. Iš likusios dalies Valsty
binio Fondo ineigų iki 75 nuoš. 
gali būti paliekama įvairiems 
vietos Lietuvių reikalams, ku
rie išleidžiami sulyg sąmatos 
Vyriausios Lietuvių Piliečių Są
jungos Valdybos patvirtinimo, 
o likusieji 25 nuoš. tos sumos 
eis įvairiems Lietuvių Piliečių 
Sąjungos organizacijos 
lams. Lietuvių Piliečių 
gos biuras yra Lietuvos 
vybės Amerikoje žinioj 
kinai yra sudaromas prie Lietu
vos Misijos, New Yorke, kur 
pasilieka ir Vyriausios Lietu
vių Piliečių Sąjungos Valdybos 
biuras. . Tuo tarpu Valdybon 
tapo išrinkti šie penki asmens 
sulyg balsų daugumo: J. O. Sir
vydas, adv. F. J. Bagočius, J. 
V. Liutkauskas, J. Bagdžiunas, 
ir S. E. Vitaitis ir kandidatais: 
V. A. Lazdynas, V. Ambroze- 
yičius, A. B. Strimaitis ir J. J. 
Gerdauskas. Visais Lietuvių 
Piliečių Sąjungos reikalais pra
šoma kreiptis šiuo adresu:

Lithuanian Mission
257 W. 71 Street,

New York City, 
būtinai pažymėjus ant konver- 
to: Lietuvių Piliečių Sąjungai.

Veikimas.
Lietuvių Piliečių Sąjunga ve

da registraciją visų Amerikoje 
gyvenančių Lietuvos piliečių, 
prigelbsti jiems suradime už
darbio, šelpia darbo netekusius 
ar dirbti negalinčius delei svar
bių priežasčių, palengvina viso
kiais budais kuomet jie nori sa
vo Tėvynėn grįžti ir suteikia 
pagalbą naujai atvažiavusiems, 
priveizdi užsilikusių palikimų ar 
šiaip kokių išmokėjimų Lietu
vos piliečiams ir apskritai vi
same kame pridaboja Lietuvos 
piliečių teisių ir tinkamo jų 
garbės išlaikymo; rūpinasi su
pažindinti atvykusius Amerikon 
su šios šalies įstatymais, vietos 
kalba, pragyvenimo sąlygomis, 
darydama tuo tikslu paskaitas, 
pamokas, Anglų ir Lietuvių kai-, 
bos kursus ir tt., teikia savo pi
liečiams visokių žinių ir infor
macijų apie Amerikos ir Lie
tuvos valstybių reikalus, parū
pindama jiems ar tai laikraš
čių ar šiaip raštų, ir atlieka vi
sus kitus darbus, kuriuos Lietu
vos Piliečių Sąjunga randa rei
kalingais.

Sąjungon 
vos piliečiai 
ji nemažiau 
gali prigulėti ir Amerikos Lie
tuviai, kurie jau yra pastoję S. 
V. piliečiai.

Visi L. P. Sąjungos eiliniai 
nariai moka į Sąjungos iždą pa
matinį ^Valstybinį mokesnį po 
tris dolarius į metus, pradedant

reika- 
Sąjun- 
Atsto- 
ir lai-

priguli visi Lietu- 
ir pilietės, turintie- 
17 metų, o taip pat

Atid
Spalio 1 

velando L 
Svetainės 
vai. po pi ė 
tainę rinkt . 
du, žiūrinėj], 
rėjosi ir dzn

Atidaryni

, su spalio pirma diena, 1920 m.
Visi gyvenantieji dabar A- 

merikoje privalo tuos metinius 
mokesnius mokėti nuo laiko 

1 Lietuvių Piliečių Sąjungos įsi- 
steigimo, neveizint į tat ko
kiais metais prie organizacijos 
pristotų. Atvykstantieji nau
jai Amerikon moka šiuos mu
kesnius nuo tų mėty, kuriais 
jie yra atvažiavę Amerikon.

Metiniuose Liet. Pil. Sąjungos 
susirinkimuose kasmet nutaria
ma, kokia visų sąjungos inei- 
gų dalis kitais metais privalo 
eiti Lietuvos Valstybės reika
lams, kokia gali būti vartojama 
įvairiems Amerikoje gyvenan
čių Lietuvių reikalams ir kokia 
Liet. Piliečių Sąjungos organi
zacijos reikalams.*

■ Organizacija.
Kiekvienoj atskiroj vietoj ar 

kolonijoj, kame susidaro nema
žiau 15 priaugusių (17 m.) Lie
tuvos piliečių, norinčių prigu
lėti prie L. P. Sąjungos, gali 
būti steigiamas Sąjungos sky- ' 
rius. Kiekvieną naujai susior- : 
ganizuojantį skyrių patvirtina . 
Vyriausioji Sąjungos Valdyba. I

Lietuvos piliečiai Į
Gyvenantieji Lietuvos piliečiai Į PITTSFIELD, MASS, 
tokiose vietose, kame nėra mi- Lapkr. 7 d. čia per susirinki- 
nėto skaičiaus asmenų, privalo mą geros širdies tėvynainiai su- 
prisirašyti prie artimiausiojo J. 
Sąjungos skyriaus.

Vyriausioji L. J*. Sąjungos 
Valdyba renkama yra trims 
metams visuotiname Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavime kas 
metai birželio mėnesyje. Ji su
sideda iš 9 narių, iš kurių kas 
met išeina po 3 narius prade
dant nuo gavusių rinkimuose 
mažiausia balsų. .

Išrinktieji į Vyriausiąją Val
dybą patįs pasiskirsto tarp sa
vęs funkcijas, nustato darbuo
tės dėsnius ir visą savo veiki
mo planą. Esamasis Lietuvos 
Respublikos Atstovas Ameriko
je skaitomas garbės pirmininku 
šios Vyriausiosios Sąjungos.

Lietuvos Informacijų Biuras.

■. dėjo Lietuvos kariumenei aukų. 
Aukavo šie:

žasįs sako bus žiema šilta. 
Elyria, O. — Vietoj lėkti j pie
tus, čionai pastebėta pulkas lau
kinių žąsų nuskridusių į šiau
rę. Oro pranašautojai tikrina, 
jog tai yra žymės švelnios šil
tos žiemos.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

VIRBALYJE
Kuogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk pinigus 

L. P. P. Bankan, ten gausi 
7% padėjus dviem metam 
5% ” vieniems metams
3 % ” neapribotam . laikui

Apsisaugojimui nuo nelaimių keliaujant į Lietuvą, pasi
dėk savo skatiką j Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
M. Narjauskas, 747 Broad St., Newark, N.J.

UOLINE
KALĖDINIAI LAIVAI

S. S. SAXONIA — 14,300 tonų — GRUOD. 9
Kabineto kaina..........,......................... $180.00
3-čios klesos kaina ......................... ,. $125.00 -

Pridėjus $5 Karės Taksų.
TIESIOG HAMBURGAN

3-čia Kleso kaina į Eitkūnus per Hamburgą $130.40 
Pridėjus $5 Karės Taksų.

Jūsų kaimynystėje yra muąų agentas. Kreipkitės 
prie jo.(

$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$10.00
$10.00 
$10.00 
$10.00 
$6.00

Ona Vaičikoniutė 
Armėnas 
Kairia 
Vaicikonis 
Rapšis 
Ladavičius 
Urbonas 
česnelis 
Vaicikonis . 
Ramonas 
Jaras 
$5: J. Aukštikalnis, P. Ur-

L. 
J. 
P. 
P. 
A. 
A.

P.

Po
bonas, P. Viekerotas, M. Užu- 
balis, J. Cudaras, O. Mielčiutė, 
P. Rapšytė, A. Milerius, J. P. 
Gasiunas, P. Labakojytė, F. Mi
lerius, S. Dilis, A. Kuncas, F. 
Austrąiškis, K. Lapinskas.

Po $2: J., česnelis, K. Pet
rauskas, J. Indruška, P. Bra
zauskas, J; Baronas, P. Virbic
kas.

$1: A. Aukštikalnis, J. Gasiu
nas, A. Arlauskas, J. Gasiunas, 
D. Pagojytė, K. Viktaravičius, 
P. Samolonis, V. Kamarauskas, 
K. švilpoms, A. švilponieni, J. 
Raila, A. Gasiunas. Viso $205.

Pinigai pasiųsti Lietuvos Mi
sijai New Yorke. Aukavusiems 
širdingai ačiū.

Tėvynės Sūnūs.

F. LEVANDAUSKAS
1203 E. 79th Street

Užlaikau gražių ir šviežių gėlių, 
padarau puikius bukietus veseli- 
Joms ir paęrabams. Kada jums 
prireikia gėlių, kreipkitės i mane.

UOJAU bus ir Kalėdos, todėl iškalnd apsi
rūpinkite DOVANOMIS. Lietuviški Dai
nų, Muzikos Rekordai ir kitokie rekordai 
Grafofonams bus tinkamiausia padovano

ti jūsų giminėms, kaimynams ir draugams, kurie
turi savo namuose Grafofonus. “Dirvos" Krau
tuvėje yra puikiausių dovanoms rekordų, kuriuos 
galite parinkti iš pirmiau čia tilpusių arba iš musų 
katalogų^ €[J Galite prisiųsti mums užsakymus su 
nurodymais kam pasiųsti, ir mes tai atsakančiai 
išpildysime, pataikydami tiesiog ant Kalėdų. :: 
Vietiniai galite kreiptis KAUNO Krautuvėm Te
nai taipgi galite pirkti ir Columbia Grofonolas.
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j DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
i GYDYTOJAS IR CUIUuRGAS

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 6768, Princ- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al
*.......  Į @3 ©

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė

Užlaikau geriausių vyriškų, 
moteriškų ir vaikams parėda- 
lų, marškinių, apatinių, kal- 
nierių, kaklaraikščių, jekių, 

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cram b Avenue.

j® ©

AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? f
Laivakorte Į Liepojų $145. Eidkunus $106.70

Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras.

Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime. 

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. Ė. 37th Cleveland, Ohio

Tai yra mano paveikslas. Atėję pamatysit. 
Mediciną praktikavau per 40 metą.

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 
daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.

Reikalauk pokelio su Bambino lėles paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėję 6oc. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.
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Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO

©@©©©©©@@@@©@©@©@@©@©©©@@@©@@©©®@©©(^(g)@@

I' Užsisenėję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man ūmai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavimas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ, 
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _ Ji ,    HM 
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visu gydymo 
laiku nesimaišo ir nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbantį žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tre- 
pais viršun. Mano Kambario numeris 7. Apžiurėkit kad 
atėjot geron vieton. Ofiso valandos kasdien nuo 1 po pie
tų iki 8 vakare. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

Dr. M. L. Stehley, specijalistas
2573 EAST 55th ST., 2-ros lubos, Room 7. 
Kampas Woodland A v. ir East 55th Street.

CLEVELAND, OHIO.
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokėjimu Nuo $350 iki $1650 Dolerių

Manantieji pirkti Namus nepamirškite ateiti pas savus — tai yra pas Lietu
vius, nes mes turime visados didelį rinkinį visokių Namų visose Mies

to dalyse Parduodam su mažu įmokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.

$16,000. Namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
nasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $ 1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

Po $5,500 Du Namai 7 kambarių, ant E. 70 gat. (Russel Rd.) netoli nuo 
Superior avė. Parsiduos su įmokėjimu $550, ant mėnesinio išmo
kėjimo po $42 į mėnesį.

Po $3,500 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokėjimu $350, ant išmokėjimo po $27 
į mėnesį.

Taipgi turime ir daugiau, kurie čia nėra pažymėti. Be to turime didelį rinkinį Lo
tų visose dalyse miesto, kuriuos parduodame su mažu inmokėjimu, ar jeigu kas tu
ri seną namą ir norėtų statyti sau naują, mes mainome su primokėjimu arba priedu.

LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau pats ir kada tik at-

Baigęs 1 —,, _
Gydytojas, Specialistas Chroniškų Ligų.

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

© ©
© © ©

Mokslą. Registruotas, su Leidimu @

© © © © ©

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai: Rosedale 1157

PETRAS MULIOLIS
Telefonai Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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Amerikos Lietuvių Piliečių Sąjungos Susirašymai 
su Tautų Lygos Sekretoriatu

(riumenę bi kokios tautos, kurios 
kariumenė bus užėmus terito-

1 riją, -kurioj turės įvykti plebis
citas. šiuo tikslu ir kad užtik
rinus, idant Tarybos padavadi- 
jimai butų užtikrinti, šiai Tary
bai duodama teisė tuoj įvesti 
kontrolė ant visų kelių ir gelž- 
kelių, kurie veda arba praeina 
per ginčijamą teritoriją.

Taryba proponuoja abiem pu
sėm išsitarti, ar jodvi tinka ant 
šių sąlygų ir duoti atsakas į 
raką per 10 dienų, pradedant 
nuo spalio 28 dienos.

Be to Taryba nuo abiejų pu
siu reikalauja, idant nuo savo 
valdžių jie duotų formalį pasi
žadėjimą, jog jos paliaus tarp 
savęs -kariavusios ir padarysią 
viską, kas tik reikalinga, taikos 
palaikymui. Kariškos komisijos 
nariai lygiu budu privalo pasi
stengti prašalinti visas sunke- 
nubes, kurios tik gali įvykti.”

Toksai tat Tautų Lygos pa
siūlymas. Ar Lietuvos Valdžia 
yra ant jo tikusi ir kaip ant šio 
pasiūlymo reagavusi, tuo tarpu 
nėra žinoma.

Minimoji šiam pasiūlyme lini
ja iš Gruodžio 8 d. nėra dar tik
rai žinoma, tečiaus, kaip gauna
me patirti, ji eina netoli šių 
miestų ir vietų:

Lenkų pusėje lieka Vištytis, 
Vyžonis, Punskas, Seinai, Kap
čiamiestis, Druskininkai. To
liau ji eina Nemunu iki Merki
nės pro Butrimonius, ’ Stakliš- i 

: kius, Vievį* Musninkus, širvin- 
tus. Lietuvių pusėje lieka Vi- 
deniškis, Maletai, Kukutiškis, 
Taurogina, Salakai, Ežerėnai ir 
Ilaukė.

Sulyg Tautų Lygos nutarimo 
yrd ^pavedama plebiscitui visi 
gyventojai į rytus nuo šios li-

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo)
•pas mus Vokiečių, kad gal juos 
-prašalinus; Maža to. Ant Kau
no ir Ukmergės pradėjo mėty
ti bombas, gąsdindami ir terie
dami nekaltus piliečius, kad pa
rodžius savo narsumą.

Tokios tai žinios iš Lietuvos? 
Ką ši Tautų Lyga nutars, grei
tai išgirsime, o Uabar pažiūrė
kime, . ką Tautų Lyga jau yra 
nutarusi. Tat matyti iš atsa
kymo, kursai Tautų Lygos sek
retoriato tapo prisiųstas Lietu-' 
-vos Piliečių Sąjungos Valdybai 
iš Genevos lapkričio 2 d.

Patvirtindamas telegramo ga
vimą, Lygos sekretoriatas rašo, 
kad tas telegramas buvo sutei
ktas Lygos nariams ir jog ji 
kaip Lenkams taip ir Lietu
viams yra oficialiai pasiuntusi 
savo nutarimą iš spalio 27 d. 
Šis Tautų Lygos nutarimas yra 
■didžiai svarbus ir čion paduoda
me jį pilnai, išvertę iš Prancū
zų -kalbos.

Bruselis, spalio 27 d. — Tau
tų Lygos Taryba susirupinusi 
labiausia tuomi, kad kaip nors 
sugrąžinus taiką tarp Lietuvių 
ir Lenkų tautų ir priimdama do- , 
-mon tvirtą Lenkų valdžios pa
reiškimą, jog ji nepritarianti : 
£en. Zelgowskio sumanymui ir i 
skaito jį maištininku dabar, ir 
toliau priimdama iš antros pu-l’ 
sės domon, jog abi pusi sutin
kančios, kad patiems gyvento
jams, kurie yra užinteresuoti, 
butų palikta teisė spręsti apie 
savo likimą ir pasiremiant ta 
teise išspręsti jų pretenzijos, 
■atsišaukia į abi pusi, priminda
ma jų pasižadėjimus Tautų Ly
gos akivaizdoje ir kviečia ofi
cialiai priimti tokius patarimus.

1. žmonių nubalsavimas (ple
biscitas) privalo įvykti po prie- nijos, bet nieko nesakoma apie 
žiūra ir kontrole Tautų Lygos, gyventojus į pietus ir pietų-ry- 
Šiuo nubąlsavimu ginčijamosios tus nuo tos linijos, kame dar 
teritorijos gyventojai, būtent į-yra visi plotai Lietuvių apgy- 
rytus nuo linijos, kuri buvo venti ir už kurios yra dar vi- 
1919 m. gruodžio 8 d. Augščiau- sa eilė musų miestu ir mieste- 
sios (Aliantų) Tarybos nusta- lių. Viskas priderės nuo musų 
tyta, galės liuosai ištarti savo pačių stiprumo, taigi stiprinki-

KURIE NEGAUNAT “DIR
VOS” laiku, nerugokit ant: mu
sų, nes visas suvėlavimas yra 
pačto. Mes nuolatos išsiunčia
me vienodai ir tą pačią valandą 
kas savaitė ant pačto priduo-

dąm. Niekad iš musų pusės 
nesusivėlina ir todėl nebarkite 
leidėjų, bet supraskite, jog paė 
tai perdaug užversti laiškais ii 
neatkreipiama domes į laikraš
čius. ,Taip yrą su visais, ne tik 
sv “Dirva”. Admin.

DAINOS SPAUDON
žymiems musų kompozitoriams išvažiavus Lietuvon, 

Amerikos Lietuvių chorai likosi be naujų dainų. Todėl 
nusprendžiau išleisti tuoj po Naujų Metų (1921) keturias 
dainas: “Esmi jaunas Piemenėlis”, “Malda prieš Karę” 
“Kur tie Laukai” ir “Pavasaris Tėvynei”.

Iki sausio 1 d. 1921 m. šių dainų kainos bus sekančios: 
kas užsakys nemažiau kaip 100, gaus po 20c.; nemažiau 
50 — gaus po 25c.; nemažiau 25 —r po 30c.; nemažiau 10 
— po 35c.; o vienas egz. 10c. Po naujų metų tos pačios 
dainos parsiduos po 50c.

Norintieji gauti už sumažintas kainas siųskite užsa
kymus (pažymėdami kiek ir kurių dainų);’su pinigais, 
sekančiu antrašu:

VINCAS GREIČIUS
801 4 Bellevue Ave. Cleveland, Ohio

LATAPEP To“c
KRAUJUI — “Jis Neapsirinka” — TVIRTUMUI 
Geras nuvargusiam jautimui, Nustojus Apetito, 
Nevirškinimo ir Nervuotumo laike, skilvio ir Ink
stų ir žarnų negerume. Tai palaima skilviui suirus.

Sustiprins kūną ir negalėsi pagaut “FLU”.
Gvarantuojama per Latapep Co. Cleveland, O. 

Taipgi Laxapep pilės — del vidurių.
Parsiduoda visose aptiekose.

Welch’s

DR. J. A. KURLANDER
ST. CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADŲISON ROAD

11 ryte iki 1 dienų Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare 8:30 iki (0:80 vai. ryt
Nedėldienj 11 iki 12 dienų 1:30 iki 8:30 po pietų

rytus nuo linijos,

Viskas priderės nuo musų

nuomonę prie ko jie linksta, ar 
tai prie Lietuvos Valstybės, ku
rios Valdžia tuo tarpu Kaune 
turi savo buveinę, ar’ prie Len
kijos.

Tautų Lygos •* Taryba turės' 
nuspręsti, kame ir kokiuose šios 
teritorijos rubežiuose turės ple
biscitas įvykti ir ji turės nusta
tyti šio plebiscito pravedimui 
būdą ir laiką, kad užtikrinus 
laisvę ir paties nubalsavimo ti
krumą.

2. Tautų Lygos Taryba turės 
nuspręsti priemones, kurių ji 
turės imtis kaip prieš taip ir lai
ke paties plebiscito, būtent ar 
tai atitraukti ar nuginkluoti ką-

mės.

CUNARD LINE 
tiktai 9 dienos 

į
Hamburgan iri Liepojun

Laivas AQUITANIA
Išplaukia Gruodžio 14 

3čios Klesos Kaina 
HAMBURGAN ...... $121.00 
LIEPOJUN ... ...’.... $145.00

Pridėjus $5 karės taksų.

Jūsų mieste randasi musų agen
tas. Kreipkitės prie jo.

AR RIZTKUOSIT SAVO VAIKŲ 
SVEKATĄ IR PATUOGUMĄ?

Ant neužtikrinto gązo ištekliaus
KUOMET SCHNEIDER 
HEATER COMPANY

DUODA JUMS PROGĄ 
INTAISYTI SAVO NAMUOSE 

PRAGARSĖJUSI

Central 1690 Main 2063
JONAS BALUKONIS

Vienatinis Lietuvis 
Advokatas CIevelande 

Praktikuoju riaubse Teiamuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
Sale North American Banko 

Atdaras vakarais.

Champion Pečiu
Bėgyje 12 Valandų nuo 

Užsisakymo.
DUODAMA LENGVAIS 

IŠMOKESNIAIS

PAKEISKIT JĮ ŠIANDIEN VIETON SAVO GAZINIO PEČIAUS
LOUIS EISENBERG 

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

Princeton 1337-K

522.24-26-28 O | M C ■ eSt 

Prospect Avenue ubf H ■ Colonial Arkadas
5as®1lis?l

Važiuojantiems Namon 
Per Latvius

Iš Kauno nuo Užsienio Reika
lų Vice-Ministerio Petro Klimo 
yra gautas toksai pranešimas:

Paskelbkite laikraščiuose, 
kad grįžtantieji iš Ameri
kos Lietuviai per Latviją 
pinigus nesivežtų šu savim, 
bet leistų per banką. Lat
viai leidžia išsivežti tiktai 
800 auksinų. Kita atima.” 
Keliaujantieji Lietuvon gali 

išsiimti čekius iš Lietuvos Mi
sijos New Yorke ant Valstybės 
Iždinės Kaune arba gali lygiu 
budu ir per kitas įstaigas išsi
pirkti čekiiis.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
I DANTISTAS

OfUo valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Stnot 
Cleveland. Ohio.

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto. Šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorini® alie
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Clair Ave.

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko-; 
da'ks paveikslams imti, ly- ; 
giai ir kitokių fotografi-: 
joms reikmenų. Yra bu-; 
minių dalygų, perfumų,; 
sadlainių. Receptai musųI 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas - 
irgi puikiai išdirbant.

79Q1 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

Rosedale -945 Prim-1861

ją, Hamburgą ir .visur.
' Pasai kelionei į Lietuvą.
I Padarymas Lietuvišką doku

mentą.
Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderį. Rašydami pridėkit 
2c. štampą ir visad adresuokit

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.

KLASIŠKŲ ŠOKIŲ MOKYKLA 
SUAUGUSIEMS BALETO KLESOS — 

Virginia Hall — 10601 Superior Ave. Panedėlio vak. 8 vai. 
O’Laughlin Academy — W. 65th ir Detroit — Ketv. 8 val. vak. 

VĄJKAMS KLESOS —
Glenville Center Bldg. 105th ir St. Clair, Subatos po piet 1:30 
Southern Academy, W. 25th ir Clark — Ketvergais 4:30 p. p. 

Mokinama Baleto ir Kojų Pirštų Technika — Apsiėjimas ir 
Draugiškų Šokių apeigos.

Louise M. Burke — Telephone Eddy 6948 R. 
Virginia Richards Edgw. 3048R.

EKSTRA NAUJAUSIS! Sustok ir Skaityk!
Dėlto, kad mes turime ką nors ste

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laik
rodis — tas tai yra naujausias laik- 

i rodžiuose išradimas.) Tas laikrodis 
I parodo valandas ir minutes kaip ir 
kiekvienas kitas. Padarytas stip
riai, gražiai apdirbtas ir laikys vi
sam amžiui. Jeigu mylite girdėti 
gražią muziką, nereikia jums mėtyt 
pinigų už visokius muzikališkus in
strumentus, pavyzdin: Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa
našių. Jums tereik tik pasukt rak
tą viršuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir meliodijas, 
kurios pralinksmins jus ir jūsų vi
sus draugus. Jis grajina 15 minutų 
su vienu užvedimu ir kiekvieną sy
ki užvedus grajina skirtingas melo
dijas. Laikrodis aprūpintas mecha
nizmu, kad muzikos voliukai persi
maino pats. Tai didelės vertės laik
rodis, nes šalę laikrodžio turi dar ir 
muziką. Tokį laikrodį reikėtų ture- 
ti kiekviename name. Ir jus to laik
rodžio niekur negalite gauti kaip tik 
pas mus. Tikra kaina to laikrodžio 
yra $18.00 Kiekvienas, kuris iš- 
kirps šį apgarsinimą ir prisiųt mums 
užsakymą gaus šį laikrodį tik už 
$11.45. Mes neprašome pinigų iš- 
anksto, tik parašyk savo vardą ir ad
resą aiškiai, indėk $2.00 parankos,

o kitą užmokėsit kada tą laikrodį atveš jums į namus, 
kuris prisius $11.45 iškalno už tą laikrodį, tam prisiusime 
KAI gražią deimantinę špilką ir paapksuotą retežėlį.

Nepraleiskite progos, bet rašykite tuo jaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY

Kiekvienas,
VISAI DY-

(49)

1219 N. Irving Ave. (Dępt.) 415) Chicago, III.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

išdirbame pasportus trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir- pažįstamus.

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT IŠ LIETUVOS JR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

3RD AVE. Cor. 6th St. Dept. L. 5 NEW YORK, CITY

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty

tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa-
• kuo jam, išleidriamjr sukraunamu

3400 St. Clair Avenue* Cleveland, Ohio.

DR. RAY R. SMITH, Dentistas
E. 67th ir St. Clair—E. 20th ir St. Clair 
DARBĄ GVARANTUOJU 10 METŲ.

Mano -ofisas atdaras vakarais, taici jums 
nereikės gaišuoti iš darbo del dantų pasi

taisymo.
Naudoju saro garsų “Peridonto” del Be-į 

skausmio Dantų Traukimo. *

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo", kuomet galite 
pasinaudoti* musų lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už 11.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymų sau naminio gardaus i lauš.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

daugiau niežėjimo, kasjmosi, 
įvykstančių nou pleiskanų

žmogue kasosi galvą,

Kasįmasi pasidaro papro- 
JįH čiu, ir tuomet žmogus ka- 

sosi nejučioms. Bet jis 
-VaV žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino.. <
Vyrai ir moterįš kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
/ ~ o kenčia bereikalingai,
J nes tą niežėjimą galima
’ lengvai prašalinti. Nebus
plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų,

T. P. NEURA CO. I
2041 HAMILTON A VE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLĮ).

Tikiuos, kad galėsime prieiti prie pirkimo pigesnių 
tavorų ir galėsime geriaus patarnauti Lietuviams. 
Kas su mumis prekiaus visokiuose valgomų daik
tų tavoruose, tas daug sučėdys pinigų ir pasijuos, 

kad jo kišeniuje lieka lyčnas dolaris..
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas įieš
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

2001 HAMILTON AV. 3246 SUPERIOR A V.
1332 EAST 55th ST.

(Telefonai — Gyvenimo — Central 4675-K.) 
(Biznio: Central 3620-L Central 8792-W)

Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet aš 
stengiuoki palaikyti senas ir net kitus daiktus parduodu 
pigiau, už kitus. Lietuviams patogiausia pirkti viską rei
kalingo ant stalo mano krautuvėse. Kovokit su brangumu.

T. P. Neura, 2047 Hamilton Aye.

KIEKVIENAME NAME CLEVELANDE 
TURĖTŲ BUT ELEKTRIŠKAS PROSAS 
Elektriškas Prosas--yra vienas iš labiausiai 
naudingų ir prie to pigiausių iš daugelio 
Elektriškų Reikmenų, padirbtų palengvini
mui naminio darbo.
Maža kaina už jį ir mažutės lėšos jo ope- 
ravimui suteikia kiekvienam progą pasi
naudoti jo patogumu ir kiekviena Šeiminin
kė CIevelande turėtų jj turėti.
Kodėl neužsisakyti vieną dabar, iš sau ar
timiausios Elektriškų Daiktų Krautuvės, 
ir turėti gatavą kada kitą sykį reikės pro- 
syti?

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Squaye

Išdirbami per Cleveland Grain-
& Milling Co. Cleveland, O.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
) Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
gąlime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: r

AD. RICHTER G CO., 326 ’30 Frce<?w®-. Few York «>——

X-RAY EGZAMINAVIMAS !$1
wOl JEI SERGI KOKIA liga ir nusiminęs, nenustokJ® ' vilties ir ateik pas mane pasitarimui.

R * • Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

-. Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken- - 
kia. As naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, Aš Pagelbėsiu.
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose Bęrline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisen ėjusių 
Ligų vyrų, ir moterų davė man progą'visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokis man® gydymas yra .atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo už jums 
prieinamas kainas. Jeigu jūsų liga neišgydoma, aš jums tai pasakysiu. Jeigu išgydo
ma, tai labai trumpu laiku aš apsiimu išgydyti čia galima susikalbėti Lietuviškai.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
5511 Euclid Ave., Netoli E. 55th St., Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. 
CLEVELAND, OHIO
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visuomenės atsisakė jų fondą 
remti. Sarmata butų taip ak
lais būti ir nežiūrėti į Lietuvos 
reikalus, o į savo kunigų fondą.

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00 

Baltru- 
$5.00 

$76.00

Z. šimanskiutė
F. Mockaitis
J. Kilinskas
J. Kalikauskas
J. Paluckas
A. šeštokas
J. šauklis
K. Bubliauskienė
A. Ronbat
M. Gudelevičia
A. Mec
A. Tauroza (per 

konienę)
Su smulkiais viso
Kurie norite aukauti, galite 

pridUot “Dirvos” redakcijon — 
pinigai tuoj buna išsiunčiami 
Lietuvos Misijai, neina jokin 
fondas.

V. K. Račkausko prakalbos. I 
Lapkričio 24 d., seredos vakare, 
Goodrich svetainėj kalbėjo p. 
V. K. Račkauskas, Lietuvos At
statymo Bendrovės 'atstovas iš 
New Yorko, paakstindamas Cle
velando visuomenę paremti Lie
tuvą ir nušvietė daug labai in- 
domių ir svarbių faktų apie da
bartinį Lietuvos padėjimą.

Pabaigoje kalbos ragjno visus 
prisidėti prie “Nemuno” Ben
drovės, kuri veikia Kaune dirb
dama Lietuvos ūkiams reikalin
gų padargų. Taipgi ragino pa
remti Lietuvos spaudą, priside
dant prie “Varpo” Bendrovės.

Publikos buvo visai mažai, 
kądangi oras buvo lietingas, o 
prie to nespėta išgarsinti. Ke
letas ypatų paėmė Šerų.

Gerb. Račkauskas, kuris de- 
sėtkas dienų atgal per Cleve- j 
landa važiavo Detroitan ir Chi- ■

S1UO tai pu ant gi eitųjų : ]ajjtag į)US pagarsinta vėliaus, 
is Chicagos atvyko čia prakal-1 
bą atlaikyti, o ketverge ryte vėl 
išvažiavo Chicagon.

visai atsimetė nuo fėrų rengi
mo, kada kita dalis Clevelando

Kurie norit knygelės apie pi
lietybę, galit gauti dovanai Ci
ty Hall, Immigration biure. — 
Knygelė yra taip puikiai su-

ruošta, kad tiesiog kaip katekiz
mas norintiems pastoti šios Sa
llies piliečiais. Tai yrą “Cate
chism for New Citizens."

Tūlas laikas atgal vienoj stu- 
boj kilo gaisras. Pašaukta ug- 
nagesiai, bet taipgi susekta ne 
tik gaisras, o ir priežastis iš ko

jis kilo: nagi eksplodavus deg
tinės varymo aparatams. Su
imta jų savininkas. Nuo eks
plozijos apdeginta jo moteris, 

i Savininkas apkaltintas už slap
tą degtinės darymą ir laukė 
bausmės. Tuo tarpu nuo apde- 
gimo jnirė jo žmona. Teisėjas 
pasakė: jau jis ir taip dabar

susilaukė geros bausmės, ir pa- 
liuosavo nuo kitokio baudimo.

Federate valdžia pasiryžus 
kuosmarkiausia kovoti su nami
niais degtindariais.

Ligos platinasi. Miesto svei
katos perdėtinis sako jog tai iš 
priežasties šalto oro.

Atminkit, kad gruodžio 19 d., 
nedėlioj, čia atvyksta su prakal- 

Iba Advokatas F. J. Bagočius iš 
'Bostono. Svetainė ir prakalbų

Seredos vakare Lietuvių Sa
lėje atsibuvo Teatrališko Choro 
draugiška vakarienė.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų susirinkimas atsi
bus ateinančio j seredoj, gruo
džio 1 d., 7:30 v. vak., Good
rich salėj, 1420 E. 31 St. Visi 
Clevelandiečiai, kurie turite pir
kę L. A. B-vės šėrus ir dalyva
vę prie sutvėrimo vietino šėri
ninkų Sąryšio, ateikite, šis są
ryšis susitveręs ne del partiviš- 
kumų varinėjimo, bet rūpinimo
si savo Bendrovės reikalais, ku
rioje turime sudėję savo centus. 
Bus rinkimas atstovo j metinį 
suvažiavimą, todėl dar ir savo 
“proxies” nesiųskit į Bendrovę, 
kolei susirinkimo nebus, nes lai
ko dar turite. Valdyba.

Iš priežasties Padėkavonės 
dienos šventės šią savaitę ‘Dir
va” susivėlino.

T. M. D. 20 kuopos vakaras. 
Lapkričio 21 d. Germania salėj 
atsibuvo TMD. 20 kuopos per
statymas komedijos “Aptieko- 
rius” ir deklamacijos. Lošė se
kančios ypatos: Aptiekorius — 
A., Lapinskas; Jo pagelbininkas 
— P. Seinauskas; Marytė — E. 
Baltrukoniutė; Advokatas — I. 
Sams, Policijos viršininkas — 
A. ( šmigelskis. Režisierius — 
K. fS. Karpavičius. Visi lošėjai 

.sąvo dali satliko gražiai. P. 
Tamašauskas dviem atvejais pa
deklamavo. A. Zdanis kalbėjo 
apie aukas Lietuvos 
ir aukavo sekantieji:

<► Tai yra Krautuvė del 
Žmonių

Vietinio Tautos Fondo aukų 
rinkėjai, kaip teko nugirsti, se
kančias melagystes skelbia kur 
tik nueina: Esą, Tautos Fondui 
Lietuvos Misija pavedus visą 
darbą Lietuvos šaulių pinigų 
rinkimo ir siuntimo, todėl visi 
privalą aukauti Tautos Fondui.

Nežinia, ar tai yra prasima
nyta melagystė paskirų aukų 
rinkėjų, ar tai yra įsakymas iš 
“augščiausios galvos” sumany
mo? Visuomenė, kuri reikalau
ja, kad pinigai tiesiog Lietuvon 
eitų, tokiems rinkikams atėjus 
užkišusią, kur jų pinigai eis. 
Bijodami nieko negausią, jie tą 
savo giesmę gieda. Kam slėp
tis po melagystės skraiste?

šauliams

Juozas Žilionis $10.00
Iz. Samas $5.00
A. Lapinskas $5.00
A. B. Bartaševičius $5.00
A. Zykus $5.00
E. Andriunas $2.00
K. Varakojis $2.00
K. Paševičius $1.00
J. Judeiks $1.00
V. Balčiūnas $1.00
A. čečeta $1.00

\J. Staniškis $1.00
P. Belskis $1.00
A. Kerutis $1.00
A. Baltrukonieriė $1.00
J. Vaizmužis $1.00
T. šimkunienė $1.00
T. Neura $1.00
I. Staugas $1.00>
J. Miščikas $1.00
B. Varakojienė $1.00
J. žiaunis $1.00
J. Brazauskas $1.00
A. K. Mockevičius $1.00

Aukų Fondui nepavedama. 
Clevelando biznieriai Lietuviai 
sumanė sudėti kokių daiktų ir 
nuo savęs pasitarnauti Lietu
vai, kad tuos daiktus sunešus 
krūvon ir surengus fėrus, pasi
darytų Šauliams aukų. Biznie
riai vieni stovėjo už Misijai pi
nigų atidavimą, o klerkališkie- 
ji norėjo Tautos fondui. Ant 
to nesutikus tautininkams biz
nieriams, klerikalai net, atsisa
kė nuo darbo!

Visas tas “derybas” varant, 
adv. Vincas Pugheris" pasiuntė 
Misijai užklausimą apie tai, kur 
tinkamiausia šauliams renka
mas aukas duoti. Atsakymą^ 
štai koks:

Gerbiamas Tamista:
Tamistos laiškelį iš 13- 

tos dienos lapkr. esame gavę 
ir į klausimą Clevelando Lie
tuvių Biznierių galėtume šiaip 
atsakyti. Lietuvos Misija A- 
menkoje' yra Valstybės įs
taiga ir bepartiviai aprūpina 
visus reikalus link musų Val
stybinių reikalų. Viši kiti 
Fondai yra tai partijų pada
rai ir žinoma galima ir jais 
naudotis ant kiek kas turi 
prie jų pasitikėjimo. Todėl 
patartume, surinktus pinigus, 
nukentėjusiems nuo karo, 
siųsti per Lietuvos Misiją, 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 
kaipo pusiau Valstybinei Lie
tuvos įstaigai.

Su pagarba
J. Vileišis,

Lietuvos Misijos Pirm.” - 
pagirdę, musų klerikalaiTą

O.

PAJIEŠKAU DARBO BU- 
ČERNĖJE PAS LIETUVĮ. 
TĄ DARBĄ ESU GERAI 
PATYRĘS. KREIPKITĖS: 

JONAS JARUŠAUSKAS 
8114 Medina Avė. 

"------

Švieskime Lietuvą
(J Mes norime, kad Lietuvos mokyklose bu
tų užtektinai rankvedžių mokiniams;
(Mes norime, kad Lieuvos žmonės turėtų 
gerų laikraščių ir knygų;
MJMes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji 
literatūra, norime, kad Lietuvoje butų pla
tinama pažangiosios dvasios spauda;
<JJ Mes norime, kad musų Lietuva butų šviesi 
ir skaisti, — Todėl

Prisidėkime prie Akcinės 
“VARPO” Bendrovės,

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lietuvos 
Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spausdina kny
gas.

“VARPO” Bendrovė inkorporuota Lietuvoje, turi 
nuosavią spaustuvę. Jos priešakyje yra šie žmo
nės: Dr. K. Grinius, Dr. J. Staugaitis, adv. M. Šle
ževičius, adv. J. Vileišis, M. Bortkevičienė, J. Ma
kauskas, prof. Šimkus, Alb. Rimka, V. K. Račkau
skas ir kiti.

V. K. RAČKAUSKAS
West 30th Street New York, N. Y.
Kurie iškirpę^} skelbimą prisius mums su aiškiu 
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Paskubėkite!
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savo antrašu, tiems bus siuntinėjama dovanai 
metams “Lietuvos Ūkininkas”. Paskubėkite!
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Namai kuriuose duodama 
Merchants Trading Štampai

PELNO DALINIMOSIH

IŠPARDAVIMAS
Mes Paaukosime Savo Uždarbį Laike šio Didelio Išpardavimo!

Prasidės Lygiai 8:30 Panedelio Ryte Lapkr. 29
RADIKALIS NUMUŠIMAS! Taip. Jo

kiame sezone — jokiame išpardavime — 
jokiu laiku bėgyje visų dvidešimts vie

nų metų musų istorijos nebuvome pasiūlė 
geresnių dalykų, kokių galima bus gauti šia
me išpardavime—tai pažymėjimas augščiau- 
sio musų kainų numažinimo čiukuro. Viso
kią mintis apie lėšas ir pelnus šiuo lakiku ati
dėta į šalį. Tai Išpardavimas Sumušas Vi
sus Pįrmesnius Nuotikius Prekių Vertėje! 
Tai Išpardavimas Suteikiąs Stebėtiniausius 
Pasirinkimus, kaip kada Buvo! Tai Išpar
davimas Reiškias Sutaupyma Tūkstančių 
Dolarių Musų Daugybės Draugų!

Aliejiniai Nepermatomi Langams 
Užtiesalai Specialiai po

Mieros 3x6 pėdas, susideda iš tamsių P" ft 
ir šviesiai žalių spalvų. Užkalti ant ft U ft 
gerų volukų. Jie yra antros rūšies, ■! J Ii 
nes ne visiškai sveiki, bet jų apga

dintų dalių negalima patėmyt. 
dangalai parsiduoda po $1.25. 
mi po 59c.

BAILEY’S—PENKTOS

Visiškai geri už- 
šitie parduoda-

GRINDYS

$4.98 Chiffon Velvet ir Kitokie
Rankiniai Krepšeliai po

Su slaptu kišenium. Kiti neturi su-ftM r n 
segamų rėmų. Slapti kišeniai pritai-W /iv J 
syti taįp kad prie jų žinantis greitai į 
priena ir jie nesimaišo su kitais daik

tais viduje, šilkiniai pamušalai. Krepšeliai tu
ri viduje ir veidrodėlius.

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

NĘPRIIMAMA

Užsakymai Laiškais

Telefonais ir

Nesiunčiama C. O. D.t

Jokie Daiktai Šiame

Išpardavime

PIRMIAU negu durįs Panedėlį spės atsi
daryti, pulkai vyrų ir moterų turėtų su
eiti ir laukti čionai parodymui pradėji

mo šito pastebėtino nuotikio — nes jis pažy
mės prasidejima naujos eros prekių pardavi
mo istorijoje. Tūkstančiai įvairių daiktų 
šiame išpardavime bus galima pirkti, kurie 
tiks kaipo puikios dovanos Kalėdoms. Da
bar Imkitės už Smarkaus Veikimo! Tai yra 
Išpardavimas, kurio, jųs; neturėtumėt pralei
sti. Daugybė musų krautuvės pardavėjų 
užtikrina jums atsakantį ir mandagų patar- 
navima. Prasidės lygiai nuo 8:30 vai. Pa-X 
nedėlio ryte, Lapkričio 29, ir tesis per de
šimts dienų. ’ *

Vaikų Reguliarės $2 Flanelinės
Bliuskos po

Mokyklon eiti bliuskos iš geriausio ft ft 
flanelio mėlinos, rudos, gelsvos, švie- U V ft 
sios ir tamsios pilkos spalvų. Tai yra J Ų 
pilnos plačios bliuskos; tinka drūtam 
nešiojimui, tvirtos rankovės ir pažastįs. 
ros eina nuo septynių iki šešiolikos metų.

BAILEY’S—ANTROS GRINDYS

$7 iki $8 BLANKETAI

Mie^

Reguliaris $3 Satino Audimas,
Yardas po

Labai gražus satinas 'del siuvimosi 
šlebių, populiarėse mėlinose ir juodo
se spalvose. Tai puikiausias nešio
jimo šilkas moterims ir merginoms. 
Tik penketas tūkstančių jardų, taigi 
pirkti anksti. 4 colių pločio. Jardas

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

patartume 
po $1.88.

-39c Baltinti Turkiški Maudynėms
Abrusai po

Padirbti iš švelniai nuausto sniegu ft ■■ 
balto audimo ir apdirbti gražiais mė- Į ft ft 
linais kraštais. Tai butų patogiausia Į ■ I !■ 
dovana Kalėdoms-. Jų vertė nepapras-
ta. Pirkėjui apribojama jų pardavimo skaičius 
iki 12 šmotų. Po 25c. vienas.

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

Apsiulėti Axminster Karpetų
, ’ Šmotai,

Didelė krūva iš penkių tūkstančių Ax- ft ft 
minster karpetų šmotų; mieros 18x27 U U ft 
coliai ir 18x36 coliai. Vertės nuo $1.25 į| Į| !■ 
iki $1.75. Laike musų Pelno Dalini- 
mosi išpardavimo, juos parduodame tik po 88c.

BAILEY’S—PENKTOS GRINDYS

PO

33c Germantown Mezgimui Siūlai,
Tolkelė po

Keturių iš aštšuonių linkių Imperial J| ft 
rūšies mezgami siūlai švederiams, ap- 1 L ft 
movams, sliperiams ir įvairiems ki- I Į Į Į» 
tiems daiktams. Daugelio rūšių šio 
laiko spalvų ir užtektinai baltų ir juodų, 
kėlė parsiduoda po 16c.

BAILEY’S—PENKTOS GRINDYS

Tol-

GERIAUSIOS VERTĖS 
CLEVELANDE.

PENKI šimtai porų šių pui
kių ekstra storos vilnos ap- 
sivyniojamų miegant blan- 
ketų trejopos mieros — 60x 
80 colių, 70x)0 colių ir 72x84 
colių. Margintų, bryžuotų ir 
vienodos spalvos. Specialiai 
nupiginta laike musų pelno 
dalinimosi išpardavimo, pora 
Po ..............................................

Bailey’s—Skiepe «

$1.95 Virtuvėms Prijuostės, Visai
Atpiginta, po

Jie yra pasiūti iš šviesių ir tamsių A "9 
spalvų perkelio; vienodos spalvos, dry- U K ft 
žuoti ir languotai marginti. Aptaisy- į| ■ ■■ 
ta -kišeniais ir su diržais. Labai tin
kamose madose pasiūti. Atsakančio darbo; drū
ti ir patogus.

BAILEY’S—KETVIRTOS GRINDYS

28c Vertės Platus Viskam Geri 
Perkeliai, Jardas

Aštuoni tūkstančiai jardų šito viskam 
tinkamo perkelio bus parduodama šia\ 
me išpardavime. Jis yra įvairių mar
gų spalvų, kvietkuotas ir dryžiuotas.
Geras audimas. Parsiduo stiesiog kerpant 
lenkimo. Tinka žiurkšštams ir kitkam.

BAILEY’S—SKLEPE

PO

15c
nuo

Vyriški Gražus $1.50 ir $2
Marškiniai po

Gražus minkšti nekrakmolyti marš- m 4 n 
kiniai iš gero audimo; yra daugelyje 1 i I v 
naujų patrinų ir iš ko pasirinkti. Pa
siūti su dvigubais mankietais. Tai 
yra visai nauji marškiniai. Pirkite jų daugiau 
ir pasidėkite Kalėdoms dovanojimui.

BAILEY’S—ŽEMĖS GRINDYS

$5 Plytuoti Andarokai, Specialiai
. Numažinta iki

Jokios moteries drapanų šėpa nėra O ft Q C 
pilna, jeigu joje nesiranda tinkamo w /ivu 
andaroko visokiam nešiojimui, šie Į
andarokai pasiūti iš vėliausio margi
nio — ar tai laisvos spalvos arba Sudėtinos aš
trios. Visi yra plytuoti. Mieros del merginų 
ir moterų.

BAILEY’S—SKLEPE

o o o 
o 
o

Vaikams iki $1.48 Vertės Šilti
Apvalkalai po

Didelis- parinkimas puik'ių, gerai pa- ft A 
siutų ir tinkamų vaikučiams apval- Į— 11 ft 
kalų nuo vienų iki šešių metų am- Į Į J !■ 
žiaus. Pasiūti iš šilto flanelio vieno-
dos arba margintos spalvos. Taipgi yra skalbia
mų gingham, chambray ir lininių. Daugelis iš 
ko pasirinkti.

BAILEY’S—SKLEPE

Merginų $10.95 Velvetinės Suknios,
Specialiai po

Gražios, jaunos dvasios mados suk- (P ft QQ 
nioS' mokyklas lankančioms mergai- įpLivv 
tems nuo šešių iki keturiolika metų.
Išdirbtos iš švelnaus velvetino, kraš
tai šniūreliais apvesti ir apsiulęti. Sutaupysit' 
$3.05 ant kiekvienos suknios ką pirksit.

BAILEY’S—TRECIOS GRINDYS .
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