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Bolševikų Paimtas
ESĄ PADARYTA PALIAUBOS SUTARTIS 
TARP LIETUVOS VALDŽIOS IR BANDITO.

Lyga Paskyrus Francuzijos Gen. Chardigny 
Vadovauti Kariumenės Vilniaus Distrikte.

RUSAI PER NAUJĄ RUOŠIASI ANT LENKI
JOS PULTI.

Airijoje Riaušėse Pereitose Dienose Nužudyta 
Daug Kareivių ir* Sinn Feiniečių.

Londone ir Paryžiuje Gandai apie Vilniaus 
Puolimą Rusams.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Duonos kaina, puola. — Chi
cago. •— Kadangi javų kainos 
atpuolė, čionai numažinama kai
na ir duonos. Numažinimas vi
sai menkas, nes tik po 1c. nuo 
bąkahėlio, tėčiaus tas parodo, 
kad ir daugiau gali atpigti. Vi
suose miestuose palengva atpin
ga duona, pienas ir kitkas.

Kiek pragyvenimas kainuoja. 
New Yorke spąustuvninkų uni
jos prezidentas išskaitliavo, kad 
darbininko šeimynai iš penkių 
dūšių pragyvenimas metams ap
sieina $2,632.68. (Bet labai ma
ža dadelė darbininkų \ tiek į‘me
tus uždirba.

Su laivu gal, žuvo 16 darbi
ninkų. .Siaučiant audraį-J’aci- 
fiko pakraščiais, pereitą savai
tę sudaužytas ant skalų preky
binis laivas; ant jo buvo šešio
lika- žmonių i? apie jų likimą 
nežinoma.

Eksplozija kilo nuo 
Visi darbininkai tuo

Italijoj, netoli Milano, kilus 
dirbtuvėj eksplozijai, užmušta 
6 ir sužeista apie 20 darbinin
kų. Nuo eksplozijos dikčiai nu
kentėjo aplinkiniai kaimai — 
nunešta namų stogai, kiti visai 
suardyti. Milane apversta gat- 
vekariai. 
ugniės.
tarpu buvo išėję ant pietų ir tik 
keletas iš 250 buvo ivdųje.

West Virginijos angliakasių 
streikas pasiekė blogo padėji
mo: Mingo paviete einą didelė 
kova tarp darbininkų ir kom
panijos nusamdytų latrų. At-į 
siųsta streiko vieton 500 regu- 
liarės kariumenės tvarkos pri
žiūrėjimui;

Lowell, Mass. — Tūlose audi- 
nyčiose, kuriose dirba iki 20,000 
žmonių, liko iškabinėta praneši
mai, kad dirbtuvės pradės dirb
ti tik pusę laiko.

Nelaimė ant gelžkelio. Bel
lefontaine, O. — .Pereitą savai
tę pasažierinis trūkis ' užlėkė 
ant kitų relių ir atsimušus į 
prekinį trūkį likosi sužeista 23 
žmonės. „

PROVIDENCE, R. I. ‘
Nedėlioj, lapkričio 28 d., savo 

. mėnesiniam susirinkime šv. Jo
no draugystė, po visų svarsty-, 

■mų savų reikalų, nepamiršo ir 
kovojančių už laisvę savo brolių 
Lietuvoje. Vienam nariui įne- 

■ sus, kad draugystė iš savo iždo 
paaukotų Lietuvos šauliams, vi
si tam pritarė. Sumanymas bu
vo; kad draugystė iš iždo pa
skirtų $100 ir tam likus nutar
tą; nariai dar sudėjo kitą Rini
tą irsykiu $200 tuojaus pasių
sta Lietuvos Misijai New Yor
ke kad ji kuogreičiausia pasiųs
tų į Lietuvą.

Aukautojų vardai nebus gar
sinami laikraštyje, 
po $1 davė, o tas 
daug vietos. Ačiū 
vynainiams už jų
savo šalies reikalams;

nes visi tik 
užimtų per- 
geriems tė- 
atsidavimą

Narys.

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS

LYGOS ARMIJA VYK
STA LIETUVON 
Londonas, lapk. 27 d.— 

Nors nepatvirtintai, bet 
ateinančios žinios skelbia, 
kad Lietuvos Kariumenė 
su Rusijos pagalba sumu
šė Lenkus pernaiiją ir vėl 
Vilnius likosi nuo 
atimtas.

Lenkų

Geneva, lapk. 27 
moji Tautų Lygos 
jau gavo savo maršavimo 
įsakymą. Anglijos pulkas 
iš Dąnzigo ir Francuzijos 
iš Klaipėdos iškeliaus gruo
džio 1 d/Kiti būriai tos ar
mijos, kurią sudarys 1,800 
vyrų, pribus vėliau. Visus 
juos komanduqs Prancūzas, 
dabartinis Lygos atstovas, 
-Pulk. Chardigriy. , •>. 
v* Visa Vilniun siunčiama 
kariumenė susidės iš Ang
lų, Francuzų, Belgų ir Ispa- 
panų, visų bus po dvi kom
panijas kareivių su mašin- 
šautuvais. Jeigu Švedija, 
Norvegija ir kitos šaljs su
tiks, jų kariumenių skyriai 
irgi galės tenai nuvykti,

Lygos armija užims Vil
nių ir jo distriktą, kuomet 
gyventojai baisuos kur jie 
nori prigulėti: Lietuvai ar 
Lenkijai,

Kariumenės užlaikymo iš1- 
kaščius apmokės ta pusė, 
kuriai ta teritorija pateks.

Viėnas dalykas dar reikia 
žinoti, ką gen. Zelgowskis 
darys iš to. Jis užėmė Vil
nių ir dabar dar laiko — ne
žiūrint "Lenkijos valdžios 
pareifkimo, kad ji neremia 
jo — ir Lenkijos valdžia ap- : 
moka jo kareiviams algas. • 1 

Lygos kariumenė, kokia vyk- • 
sta j Vilnių, yra iš vardo, o ne 
su spėka; ją lengvai galėtų su
mušti Lietuvos kareiviai, 
ne tame dalykas ir ne 
ji tenai vyksta.

d. Pir- 
armija

Bet 
muštis

Grįž-Grekijos Karalius 
ta ant Sosto

Luzerne, Šveicarija. — Nu
mestas nuo sosto Grekijos ka
ralius Konstantinas už pataika
vimą Vokietijai ir kaizeriui kai
po švogeriui karės laiku, dabar 
žmonių nutarimų priimamas at
gal. Tuo tarpu jis randasi už- 
rubežyje, bet ruošiasi, po visko 
nustatymo, užimti savo sostą. 
Anglija ir Francuzija tani nu
sprendę priešintis. Londonan 
manoma pakviesti Grekijos pre
mjerą pasitarimui ir nurodymui 
jam tų didžiųjų šalių atsineši-, 
mą. Dabartiniu laiku valstybių 
tarybose jau nepriimamas bu
vęs Grekijos premjeras Venize- 
loš, kuris visą darbą varė Kon
stantiną numetus. Jį dabar už- 
rubežiai.skaito tik privatiniu pi
liečiu.

Pats karalius Konstantinas : 
stengiasi pagerinti santikius su i 
šąjungiečiais ir pakeisti savo l 
pirmesnes pažiūras. <

Norima sulaikyt imigraciją j 
Suv. Valstijas ant 4 metų.
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Sako, Padaryta Paliau
bos Lietuvių su 

Banditais
Londonas, lapk. 30 d. — 

Tautų Lygos kontrolės ko
misija, kaip žinios iš Kau
no skelbia, padarė paliaubų 
sutartį tarp Lietuvos ir gen. 
Zelgowskio, insurgento ko- 
mandieriaus Vilniuje.

Lenkų kareiviai ruošiasi 
pulti Čeko-Slavokiją.

Rusijos sovietų kariume
nė pasiryžus pulti ant Len
kijos rubežių.

Lenkijoj esą daugybė Ru
sų pabėgėlių ir jeigu nebus 
pristatyta* jiems maisto, jie 
turės badu mirti.

Vrangelis važiuoja Pary
žiun išdėstyt Prancūzijai 
savo planus vėl kariavimui 
prieš bolševikus. (Nabagas 
turbūt neturi ko valgyt, tai 
nori gaut Francuzų pinigų.)

NUGRIUVO KALNAS
Paryžius. -L Pereitą savaitę 

nugriuvo viršūnė augščiausio 
'Alpų kalno ir nusirito žemyn į 
Italijos pusę’; savo kelyje ris- 
daniosi kalnas sunaikino didelį 
miško plotą, žiūronais susekta, 
jog patį viršūnė kaino Blanc, 
buvusio augščiajusio visoje Eu- 
ropoje, plyšo ii4 nusirito. Kal
nas buvo 17,782 pėdų augščio, 
dabar manoma k sumažėjo ant 
600 pėdų. Dabar liekasi augš- 
čiausiu kainas Rosa Francuzi- 
jos Alpuose.- Nugriuvęs kalnas 
yra didžiausias žinomas iš to
kių atsitikimų in daugiausia pa
darė blėdies, Keletas namų, ku
rie radosi beveik griuvimo ke
lyje, išliko, nepaliesti.

Žuvo lenktynėse. Los Ange
les, Gal. —- Amerikos automo
bilių lenktynėse\eionai likosi už
muštas žymiausias važinėtojas 
Chevrolet ir kitas dalyvavęs 
lenktynėse. Jų automobiliai su
simušė’vienas į i kitą, laike su
kimosi bandant! pralenkti pir
mutinį.

Bolševikai Sumušė Uk
rainiečius

Londonas. — Bevieliu iš’Mas
kvos pranešama, 
kariumenė sava 
Ukrainos sumušę 
kareivius; jis ir

jog bolševikų 
žygiuose ant 
gen. Petluros 
jo pasekėjai 

pabėgo rytinėn Galicijon.

Aukos Lietuvos 
Šauliams

Nuo pradžios, t. y. 
1919 iki rugį. 18 1920 
vo garsinta) šauliams 
rinkta viso 
Iš tų pasiųsta
(arba 273,020 auksinų (žiūrėk 
pakvitavimą “Trimite).
Ižde liko $220.41

gruodžio 
(kaip bu- 
buvo su- 
$5,246.41

5,026.00

LIETUVOS LAIVAI JAU PRADEDA VAIKŠ
ČIOTI BALTIKO JURE 

Informacijų Biuras) ' 
Garlaivių Bendrovės 
ir įgaliotinis Dr. J.

AIRIJOJE NERAMU
MAI PLEČIASI

Macrooni, Airija. — Pereitą 
nedėldienį Airiams iš pašalų už- 

■ puolus ant būrio policistą, 15 
jų likosi užmušta ir vienas sun
kiai'sužeistas. -Užpuolimą slap
ta surengė apie 100 žmonių.

Valdžia smarkiausia Airius 
persekioja. Paskutinėse dieno
se suareštuota apie 1000 Sinn 
Feiniečių -— svarbiausia jų mi- 
litariai vadai ir įžymesni pilie
čiai.

'Londonderry meste Airiai pa
davė Anglijos policijos ir kariu- 
lųę'nės viršininkams nepasirašy
tus įsakymus kuogreičiausia iš 
to miesto pasišalinti; kadangi 
liks Airių respublikos narių iš
žudyti.

Mullinger mieste policija ir 
kariumenė darė užpuolimus ant 
Airių, bombardaVo miestelį. Vi
sur atsibuna užmuštų ir sužei
stų.; Thurles mieste i nušauta 
pora ypatų. Cork mieste nera
mumui einant, nekurie blogara- 
riai pradėjo plėšti namus ir vi
sokias įstaigas. Kariumenė tą 
jų darbą pradėjo stabdyti.

Abelnai įvairiose vietose pra
ėjusią savaitę užmušta daugiau- 
60 žmonių ir daug sužeista. •

Corko mieste-nuo bombos ek
splozijos gaisras padarė nuosto
lių už $250,000.

Liverpoolyj, Anglijoj, po ne- 
dėldienio nakties pakilo didelis 
gaisras; suimta vienas Airis, 
kuriam tas darbas užmetama.

Londone įvesta didelė atsar
ga, visi Anglijos valdininkai tu
ri saugotojus, karaliaus namai 
ir visi keliai po didele apsauga. 
Nors 
ralių 
masi 
kaip 
mėti

Airija yra sala ir atskira nuo 
Anglijos, bet kad visur Airių 
yra ir jie pasiryžę kovoti su 
Anglija už paliuosavimą savo 
krašto, jie veikia prieš visus di
džiūnus iki nebus Anglų val
džia iš jų žemės iškraustyta.

nesusekta suokalbių ka- 
nužudyti, bet visgi rengia- 
atsargumui. Ministerial, 

spėjama, yra Airių nužy- 
mirčiai.

Panaikina pinigus. Per Bėr
imą ateina žinia, kad Rusijos 
finansų komisija rengia planą 
panaikinimui mėnesio bėgyje 
pinigų ir kad tokis be pinigų 
gyvenimo periodas prasidėtų 1 
d. sausio. Viskas norima įvesti 
duoti dykai ko kam reikia ir vi
si turi dirbti kas ką moka už 
pragyvenimą.

Varšava. — Prie Zbruč upės 
bolševikai jau yra pasiekę Len
kijos rubežių. .čionai vos pa
sisekė išvengti ginkluoto susi- 
rėmio tarp sovietų armijos ir 
Lenkų. Bolševikai bombardavo' 
Podwoloczyskaj netoli Tarnop'o- 
lio. Bolševikai vėliau pasiaiški
no, jog.bombardavo per klaidą, 
manydami, jog tas miestelis y- 
ra Ukrainiečių rankose.

Aukos Lietuvos Gynimo 
Komitetui
Spalio mėn.:

J. Vileišis, Maj. žadeikis 
ir Kun. žilius 

New Haven, Conn. 
Thompsonville, Ct. 
Melrose Park, Ill. 
Elizabeth, N. J. 
Lawrence, Mass. 
Niagara Falls, N. Y.

” (ir 3000 markių) 
Millinocket, Me. 
Seattle, Wash. 
Chelsea, Mass. 
Thompsonville, Conn. 
Hartford, Conn. 
Spokane, Wash. 
Chicago, Ill. 
Plainsville, Pa. 
Lawrence, Mass.

Lapkr. men.: 
St. Louis, Mo.' 
Chicago, Ill. 
Athens, Ill. 
Providence, R. I. 
Lawrence, Mass. 
Rockford, Ill. 
Canton, O. 
Bridgeport, Conn. 
E. St’. Louis, Ill. 
Homestead, Pa. 
Providence,’ R. I. 
Elizabeth, N. J. ! 
Bristol, Conn. _ 
Cambridge, Mass. į 
Cincinnati, O. 
Simsburg, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Rockford, Ill. 
Shelton, Conn. 
Trenton, N. J. 
Benton, Wis. 
Lafayette, Colo. .

Labu 
Pasiųsta Lietuvon
Lieka kasoje

Jonas Žilius, 
Lietuvos Misijos Iždininkas ir

Liet. Šaulių organizacijos 
Narys ir įgaliotinis.

257 W. 71 St., New York City.

$300.00
$355.00
$120.00
$150.00
$558.65
$200.00
$297.50

$195.00
$8.00

$15.00 
$340.00 
$423.00

$5.00
10.00
$5.00 

$100.00

$10.00 
$8600.00

$48.50
$375.50
$350.00
$10.00

$180.56
$10.00

$365.00
$31.00

$150.00 
$1823.05
$301.50
$525.00
$62.00 

$130.00 
$145.56

$10.00
$40.00
$81.50 
$30.00

- $33.00
$1Ą394.32
$15,700.00

$694.32

Ispanijoj pereitą subatą bu
vo jaučiamas žemės drebėjimas.

Po to dar vėl-sudėta: 
Brooklyn, N. Y.

“ Liet, bonais 
Baltimore, Md.

” Liet. Eonais
Philadelphia, Pa.

” Liet, bonais
New York City ir 

Staten Island, N. Y. 
Newark, N. J.

“ Liet, bonais 
Rochester),N. 'Y. 
So. Boston, Mass 
Cambridge, Mass. 
Chicago, 111. 
New Britain, Conn. 
Worcester, Mass. 
Waterbury, Conn.

” Bonais 
Pittsburg, Pa. 
Cleveland, O. 
Amsterdam, N. Y. - 
Harrison-Kearny, N.J.

” Bonais 
Ansonia, Con. 
New Haven, Conn. 
Shelton, Conn. 
Torrington, Conn. 
Shenandoah; Pa. 
Mahanoy City, Pa. 
Plains,. Pa. 
Pittston, Pa. 
Forest City, Pa. 
Braddock, Pa. 
ExeterBoro, Pa.

• Wilkes Barre, Pa, a 
•“Bonais 

Melrose Park, Bl. 
Tamaqua, Pa. 
Palmerton, Pa. 
Donora, Pa. 
Homestead, Pa. 
Wilson, Pa. 
Youngstown, O. 
Newport News, Va. 
Indiana Harbor, Ind. 
Gardner, Mass 
Chelsea, Mass. 
Westfield, Mass.

” 'Bonais 
Millinocket, Me. 
Manchester, N. H. 
Rnmford, Me. 
Kenosha, Wis. 
Thorp, Wis. 
Westville, Ill. 
Kewanee, Ill. 
Cicero, Ill. 
Livingston, Ill. 
So. Chicago, Ill. 
Racine, Wis. 
Paterson, N. J. 
Herkimer, N. Y. 
Easthampton, L. I. 
Long Island, N.-Y. 
Passaic, N. J. 
Bayonne, N. J. 
Wilmington, Del.

$3009.47 
100.00

$1014.00
600.00

$702.91 
300.00

I į (Lietuvos
Lietuvos 

direktorius 
Šliupas lapkričio 24 dieną yra
gavęs iš Londono nuo Martyno 
Yčo ir Kapitono Stulpino tokį 
kablegramą:

Lietuvos Prekybinis laivynas 
jau yra, vėliava ant jūrių ple
vėsuoja. Ačiū Amerikos Lie
tuvių paramai ir Žemės Banko 
direktoriams, žiliui, Petkui- su
tikus finansuoti Lietuvos Gar
laivių Bendrovė nupirko šešis 
prekių garlaivius visai naujus, 
kurie plaukios tarp Klaipėdos, 
Anglijos, Skandinavijos, Vokie
tijos, Holandijos, Francuzijos; 
prireikus bus galima taipgi A- 
meriką pasiekti su prekėmis.

Vakar pirmas laivas išplaukė kokia kada čia atsitiko, užmuš- 
per Stokholmą Klaipėdon. Ki- j ta apie 10 žmonių, daug sužeis
ti baigiami statyti ir bus mums i ta. Trūkis nukrito nuo relių, 
perduoti 15 gruodžio, 5 sausio, 
15 vasario, 1 kovo ir 15 balan-| 
džio. 
mokėti.

Kaip girdėti, Lietuvos Garlai
vių Bendrovės akcijų pardavi
nėjimas eina pasekmingai. Dr. 
J. Šliupo pastangomis ir Ameri
kos Lietuvių parama tapo pa
daryta musų Prekybos Laivy
nui pradžia" kuri be abejonės 
turės daug svarbos ir prie mu
sų tarptautinės padėties sustip
rinimo.

(Šią gautą žinią iš Londono 
mums taipgi prisiuntė ir gerb. 
Dr. J. šliupas, Scranton, Pa., 
Lietuvos Laivyno generalis a- 
gentas Amerikoje. — “Dirvos” 
Red.)

Toronto, Ont., Kanada. — Di
džiausioje gelžk'elio nelaimėje,

Pacifiko pajūriu pereitą sa- 
praėjo didelė' 70-myliųTokiomis ratomis pinigai vaite 

Darbuokitės, kad pa- smarkumo audra. Padaryta blė- 
vasarį galėtume dar du pasažie- dies krašte ir vandenuose nu-

$356.25
$1428.88

6810.00
$1054.90

$307.66
$47.10

$2647.38
$2519‘6.5
$424.77

$1507.50
1150.00
$74.48

$194.00 riniu ,aivu P*rkti Amerikos Ii- kentėjo laivai.
$1770.65 n*Ja*» yra nužiūrėti statyme. 

$254.86 Laivyną intaisius, Klaipėdos Italijos valdžia siunčia kariu- 
*" 150.00 klausimas savaimi išsiriš. Mu- menę prieš sukilėlį D’Annunzio

$41.00 slI re*kalai fronte geri,'Lenkai atimti jo užgrobtus plotus, ku- 
$30.30 smarkiai sumušti. Vilnius be rios ' sulyg ,Jugoslavijos-I tali jos 
$97.00 I balsavimo turi musų būti. sutarties palikta pirmiesiems. 
$36.51 (Parašas) Martynas Yčas, D’Annunzio, sakosi kovosiąs ir 
$11.00 Kapitonas Stulpinas, prieš .savo valdžios kariumenę.

$102.55
$27.50
$50.00

$175.00
$208.85
$128.75
$33,7.010 (
>50.001

. $23.80T

Si
w
M 
f* 

$196.871 J 
s«7 nn I [r 

r* 
$20.001 2 
$10.00 'g

2
S 

m 

4*

$87.00
$263.00

$328.00 
$10.00 

$1095.00
$25.00
$3.94 

$242.45 
$50.00 

$103.50 
$174.00
$16.50
$47.75 •
$7.00

$43.13 
$310.30 
$125.00
$70.00
$30.00 | 
$18.85 | 
$18.00

$277.35
$5.00 Į
$5.00 

$151.00
$5.00 

$10.00

Viso aukų prisiųsta $32,242.36 
Nuo praeito sykio $220.41 
Smulkių aukų Misijoj $11.56

VISO $32,474.33
Lietuvon pasiųsta $29,247.50

įleka ižde $3,226.83
(Nuo Red.: Aplenkiame- siun
tėjų vardus ir prisiuntimo die
nas, nes vietos labai, stoka — 
suminime kiek abelnai iš kurių 
miestų Misija gavo.)

Amerikos valstijų legislatu- 
rose, inėjus moterų balsavimui, 
įvairiose šalies dalyse atstovy
bių vietas turi užėmę 29 mote-l 
rjs. Connecticut valstijos le- 
gislaturoje yra net 5 moterįs.

Atidėta socialistų kongresas. 
Tarptautinis socialistų kongre
sas, rengtas laikyti Berne, Švei
carijoj, likosi atidėtas iki po 1 

Id. sausio; tuo tarpu atsibus Vo
kietijos ir Šveicarijos prieškon- 
gresinė konferencija. I
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Nepamirškite, jog geriausia Kalė
doms Dovana jūsiškiams draugams ar 
giminėms yra knyga. Padovanojimas 
knygos' parodo, jog tas, kuris knygas 
kitam svarbiausia dovana laiko, pats 
irgi yra inteligentiškas žmogus. CJ Da
bar yra pats laikas pasirinkti knygas, 
kokias manote padovanoti savo drau
gei ar draugui. Ų Kurie turime “Dir
vos” Knygyno katalogus, nesunku bus 
pasirinkti, o pasiųsti galite arba patįs 
arba mums priduoti tų ypatų adresus.

Kreipkitės . “DIRVOS” { Knygynąn

H

H

REIKALAUKIT TUOJAU
-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, dai
lus pažiūrėti, pilnas puikių raštų. Pažiū
rėti norėdami siųskit 10c. Dykai nesiun- 
čiama. Skubėkit, kolei dar neišsibaigė.

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

CLEVELAND, OHIO

LIETUVOS LAIVYNAS
Visokie banditai ir brigantai, lyg erkes ir vapsos, zvimbia apie 

Lietuvą ir geria kraujų. Bet Lietuva erkes priputosiąs kraujo su- 
traškys. Nepavyks nei dvarponiams nei Lenkams užsėsti ant 

| sprando Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai at
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 gerų pel

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

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

kainuoja $33.00. Kas penkios akcijos įduoda vienų balsų Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose.

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

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreiptis reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalį Agentų.

DR. J. ŠLIUPAS
1419 North Main Ave. Scranton, Pa.
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
Adv. F. J. Bagočiaus 

Prakalbos
žymiausias Amerikos Lietu

vių prakalbininkas advokatas 
F. J. Bagočius iš So. Bostono 
gruodžio viduryje atvyksta su 
prakalbomis į vidurines valsti
jas. Jam šį maršrutą rengia 
Pittsburgas, Clevelandas, Det
roitas ir Grand Rapids miestai. 
Kurie kiti miestai norėtų pa
rengti gerb. advokatui Bago- 
čiui prakalbas prieš ar po apa
čioje pažymėtų dienų, gali krei
ptis prie jo ypatiškai. Dabar 
garsinamą maršrutą veda Cle- 
velandiečiai, bet iš jų nebūtų 
galima kalbėtojo sau pasiprašy
ti.

Kalbės sekančiose dienose 
ir paminėtuose miestuose:

Pittsburge 
Clevelande 
Grand Rapids 
Detroite

Gruodžio 18 d.
Gruodžio 19 d.
Gruodžio 20 d.
Gruodžio 21 d.

Labai senas laikas, kaip F. J. 
Bagočius šiame krašte lankėsi, 
todėl visiems bus smagu jį ir 
vėl pamatyti ir išgirsti jo kal
bos.

Maršruto Komitetas.

koma, davė gerą pelną Dievui 
ant gafbės. Be abejonės, tas 
pelnas bus nutraukta nuo Lie
tuvos. Tai ve kur kun. F. Ke
mėšio patrijotizmas....

P-ia P. Bandžienė, nesenai 
parengtose Tautos Fondo pra
kalbose kalbėdama pasakė, jo- 
gei musų kunigija daugiausiai 
del Lietuvos darbuojasi. Nesu
prantama iš kur ji gavo tokį 
įkvėpimą. Jeigu ta “darbšti” 
kunigija daugiausiai darbuojasi 
del Lietuvos, tai kodėl ji visą 
laiką stovėjo kun. Kemėšio opo
zicijoj? Gal p. Bandžienė galė
tų rast ir kitą kunigijos darb
štumo pusę — kaip uoliai dar
buojas kunigija šmeiždama Lie
tuvos atstovybę — prieš Lietu
vos reikalus....

Davatka.
Nugirsta, kad čia organizuo

jasi Lietuvių Piliečių Sąjungos 
skyrius. Eisime prisirašyti.

Lietuvos Pilietis.
. .čia automobilių išdirbystėje 
darbai visai sustojo. Darbinin
kai, negalėdami gaut jokio už
siėmimo, vaikščioja be darbo. 
Nepatartina tuo tarpu į čion 
niekam važiuoti, nes darbo ne
gaus. Darbininkas.

DETROIT, MICH.
CHRONIKA

J. Vileišio prakalbos atsibuvo
lapkr. 7 d.; surengė vietos Pa-
skolos Stotis; Lietuvos bonų
parduota už $1,400, aukų šau-
liams ant šautuvų surinkta
$341.20. Aukavo šios ypatos:'

Jonas Laukionis $30.00
Jonas Kirvelis $25.00
TMD. 68 kuopa $25.00

'K. ževis $20.00
V. Tamošaitis $10.00
V. Stasiukynas $10.00
J. Gailiunas $10.00
P. Mickunas $10.00

. P. Baceikis $10.00
K. Tauras $10.00
J. Rąstelis $10.00
P, Skiparis $10.00
A. Sikauskas $10.00
J._- Gąlinskas $10.00
P. A. Račkauskas $10100
J. Brindza $10.00
V. Markuza $10.00
C. Valinskas $10.00
S. Pauliukas $10.00
K. Delvinas $10.00
K. šnuolis $10.00
J. Tamošiūnas $10.00
F. Motuzas $10.00
S. Norbutas $10.00
Po $5: J. Vaičaitis, B. Kriug-

žda, J. Kriugžda ir J. Racila.
Po. $2: A. Kudirka A. Deltu-

va, kun. F. Kemėšis ir»M. čer-
nius. Smulkių $13.20.

Viso surinkta $341.20
šios aukos perduota p. J. Vi

leišiui pasiuntimui Lietuvon.
K. šnuolis.

“Nemuno” ir “Varpo” Ben
drovių įgaliotinis p. V. K. Rač
kauskas lapkr. 14 d. čia laikė 
prakalbą minėtų bendrovių rei- 
kaluose. žmonių buvo pilna 
svetainė ir-keletas nupirko ak
cijų. Taipgi buvo renkama L. 
G. Dr-jai aukos. Prisirašė ir 
užsimokėjo po $2: V. Kevėža, 
J. Bernotas, P. Bernotas, A. 
Kuncaitis, K. Klemarauskas ir 
J. Klemarauskas. Po $1 aukavo: 
V. Kraučunas, J. šarkauskas, 
A. Jaušas, P. Pečkaitis, J. Sa
muolis, J. Jonavičia, J. Liutkus, 
P. Lenkutis, A. Musteikis, C. Va
linskas ir kiti. Smulkių $15.75. 
Viso surinkta ir pasiųsta j cen
trą $37.75.

Taigi, Detroitiečiai, kurie dar 
nesate prisirašę bei užsimokėję 
į L. G. D. — subruskite. Da
bar Lietuvos Raudonajam Kry
žiui daugiausia reikia pašalpos.

K. šnuolis,
L. G. D. Sk. sekr.

ALTS. 29 kuopa lapkr. 13 d. 
parengė vakarą su programų. 
Programas susidėjo iš prakal
bų, dainų, monologo ir deklama
cijų. Dainavo pp. Dobilienė, 
Gailiunienė, Laukionis ir čeba- 
torius. Deklamavo M. Overai- 
tė. Viskas atlikta kuopuikiau- 
sia. Bet daugumas apgailesta
vo, kad nėra p-lės J. Baltruko- 
niutės iš Clevelafldo, kuri čia 
nelabai senai savo maloniu bal
seliu žavėjo publiką.

žmonių buvo neperdaugiausia 
ir pelno, sakoma, liko mažai.

Lietuvos Pilietis.
Parapijos jamorkas (ferai), 

kuris prasidėjo lapkr. 7 d., sa-

DAYTON, OHIO.
Musų kolonijos Lietuviai ir

gi prisidėjo su auka del apgy
nimo Tėvynės nuo žiaurių tiro
nų Lenkų. Vietos .klebono pa
sidarbavimu. paskirta pora au
kų rinkėjų ir surinkta $500; pi
nigai pasiųsta į Lietuvą sumo
je 35,500 auksinų.

Tautininkų srovės nekurie 
žmonės atsisakė duoti tiems 
kolektoriams, manydami, kad 
pinigai bus siųsti į Tautos Fon
dą, nes nebuvo tikrai pasakyta, 
kaip jie bus siunčiami.

A. L. T. S. 34 kuopos nariai 
savo mėnesiniame susirinkime 
suąukavo nuo savęs $100.50.

SLA. 105 kuopa iš iždo paau
kavo $100 (Lietuvos boną tos 
vertės) ir pasiuntė Misijai,- kad« 
ji atiduotų' Apsigyhimb Fondui 
Lietuvoje.

Pas mus mažai yra Brookly- 
niškės “Laisvės” pasekėjų, ar 
geriau sakant Lenkų ponų už
tarėjų; Kad ir randasi apie 
pora, bet ir tie patįs kaip kur
miai išsikavoję žemėj tuno.

Darbai šiuo tarpu galima sa
kyti visai sustoję, nežinia kaip 
ilgai taip stovės.

Jer. Urbonas.

C. BROOKLYN, N. Y.
Pavyzdingas pramoninkas. — 

Jau nuo senai yra musų brolių 
Amerikoje įsigyvenusių ir pu
sėtinai praturtėjusių, kurie tu
rėjo progą ir supratimą įgyti 
šiokią arba tokią pramonę. Nė
ra abejonės, kad randasi ir to
kių, kurie šiandien jau skaito 
savo turtus šimtais tūkstančių. 
Jeigu pažvelgsime į tai, iš kur 
jie pralobo, pasirodys, jog veik 
visi jie tuos turtus sukrovė iš 
savo pačių brolių Lietuvių, su 
pasididžiavimu skelbdami obal- 
sį: “Savas pas savą”. Bet gi 
kada prisieina iš jų pusės “sa
vas” paremti, tai dažniausia to
kių musų bizierių “savumo” ne- 
simatydamo.

Kaip po visą Ameriką, taip ir 
musų kampelyje tokių “ponų” 
yra ikvaliai. Pas mus taipgi 
randasi pramoninkų, kurie tu
ri ir nuosavų namų prisipirkę, 
ir automobilių ir taip visokių 
pabuklių, o jau ir taip kiek jie 
išmėto pinigėlių ant niekniekių, 
tai paprastas darbininkas nei 
kelintos dalies neuždirba. Bet 
pakalbink tą musų “poną” nors 
kiek pagelbėt Lietuvai jos sun
kioje kovoje su plėšikais Len
kais, tai visokių išmetinėjimų 
išgirsi, o jei kuris ir kiek paau
koja, tai daugiausia kad dešim
tinę, o kartais ir dolario gana. 
Bonų tokie yra visai mažai ku
ris pirkęs.

Tokie tai daugiausia yra mu
sų biznieriai; bet kartais tarp 
jų atsiranda ir su prakilniomis 
mintimis žmonių, štai galima 
paimti vieną tokių binzierių ir 
musų kolonijoj — tai pil. K. 
Bagdonas, kuris užlaiko drabu
žių krautuvę 53 Hudson avė. 
Nors tiesa, pil. Bagdonas turi 
pusėtiną krautuvę ir biznį daro 
ne vien iš Lietuvių, bet ir iš

svetimtaučių; su juo papras
tas darbininkas nors susilygint 
negali, vienok ir jį lygint prie 
didelių praturtėjusių biznierių 
irgi negalima. Tečiaus čia ne 
turtas daro: p. K. Bagdonas 
niekados nepraleis nei vieno 
naudingo darbo del Lietuvos 
neparėmęs; kur tik bus kokios 
aukos Renkamos jis visadk pri
sidės, ir abelnai per metus lai
ko jis suaukauja Lietuvai ne
mažiau $100.

štai šiose dienose, kada visi 
mes subruzdome aukauti Lie
tuvos šauliams, p. Bagdonas 
prisidėjo su $30 pinigais ir pa
dovanojo 37 megstinius užval
kalus Lietuvos kareiviams ver
tės apie $200. Jeigu nors 10 
nuošimtis musų biznierių Ame
rikoje butų prakilnių tėvynai
nių kaip šis, ta butų jau ir vi
si bonai išparduoti ir Lietuvos 
vargšams įvalias drabužių su
dėta ir pinigais šauliams suau
kota tiek, kad Lenkų banditams 
Lietuva ištolo “kvepėtų” šeško 
“kvapu”, o jau apie jų briovi- 
mąsi gilyn nei kalbos nebūtų.

Lapkr. 19 ir 20 d. Liet. Filmų 
B-vė čia .rodė tik ką iš Lietu
vos pargabentus judančius pa
veikslus. Pirmą vakarą žmo
nių buvo suėję nedaugiausia, 
bet antrą vakarą suėjo nema
žai. Kiek jau buvo rodyta pir
miau, dabar irgi, kur rodoma 
Lietuvos miestai ir taip jau ki
ti dalykai, tas žmonėms ne di
delė naujiena ir nedaro žymaus 
įspūdžio. Bet vienas geras įs
pūdis pasiliko kiekvieno Lietu
vio širdyje, kurie šiuos paveik
slus matė, tai parodymas ėjimo 
naujokų į Lietuvos kariumenę. 
Paveikslai parodo musų brolius 
pulkais traukiančius, apsiren
gusius kuomi kas turi, kits ir 
neblogiausiais drabužiais, o kits 
visai nudriskęs, — visi jie eina 
Tėvynės ginti. Taipgi parodo-Į

dirva

-----------------------------------------------------------
ADV. F. J. BAGOČIAUS PRAKALBOS

PITTSBURG, PA. 
CLEVELAND, O. 
GRAND RAPIDS 
DETROIT, MICH.

Subatoj, Gruodžio 18
Nedelioj, Gruodžio 19

Panedelyj, Gruodžio 20
Utam. Gruodžio 21

Pastaba šios srities kolonijoms-: 
Kas norėtų rengti pirm ar po paduotų dienų, 

gali susitarti tik su pačiu kalbėtoju.

ma naujokų pradžia mokinimo- 
si; jie trusiasi vieni medinėm 
klumpėm, kiti kitaip apsiavę— 
visi lavinasi kiek galėdami at
rėmimui Lietuvos priešų. Ypa
tingai graudu darosi, žiūrint 
į vieną paveiksle vargšą vaiki
ną su nuplyšusiom kelinėm, 
sykiu su visais pildantį savo di
džiausią pareigą. Nežinau, kaip 
tas atrodys musų broliams A- 
merikiečiams ir kaip į tą visa 
atsineš plačioji ’ visuomenė,- bet 
vistiek tas turį sugraudint vi
sų širdis ii- paliuosuot kišenius, 
kad Amerikiečiai imtųsi pagel
bėt Lietuvai ir tokiems jos gi
nėjams kaip galėdami. Ir čia 
geriausia butų pirkimas Laisvės 
Bonų, o tada Lietuvos Valdžia, 
turėdama pinigų, galėtų apren
gti ir kariumenę.

Viena ką prie paveikslų ga
lima patėmyt, tai kad jie ne
kurie neaiškus; ypatingai toji 
dalis, kur rodoma bolševikų rai
telių jojimas į Vilnių visai ne
aišku, negalima pažinti jų ap
sirengimų.

Pas mus šias kelias savaites 
smarkiai darbuojasi aidoblistai, 
Geležėlė jau trečia savaitė kal
ba kas ketvergas, kuris pusėti
nai ir bolševikus patarkuoja.

Lietuvos Sūnūs.

Klubo balius. Lapkr. 24 d. 
čia atsibuvo Liet. Neprig. Klu
bo balius; buvo skrajojanti kra-

sa; žmonių prisirinko pusėtinai, 
ir viskas butų gerai buvę, kad 
ne tas raugalas. C. Brooklyn© 
jaunimas labai priprato prie jo 
ir net pobažnytinėj svetainėje 
be jo neapsieina. Ne tik komi
teto nariai (baliaus rengėjai) 
buvo nuo jo surugę, bet ir pats 
pirmininkas, nes kada reikėjo 
atvirutes suskaidyt, tai jam, 
nabagui, iš vieno šimto matė-x 
si keturi....

Už to raugolo musų žmone- 
liai dažnai ir viešose vietose pa
sirodo su pripustomis galvo
mis ir raudonom akim. Imki
tės, vyrai, geriau už laikraščių 
skaitymo, gal praregėsit taip 
kaip kitų kolonijų Lietuviai, ' 
kurie taip raugale nęmirksta ir 
daugiau darbuotis gali.

J. ž.

Teatrališki Veikalai
Kunigas Mącochas — 4-rių ak

tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia 17 vyrų ir 4 moterįs. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c.

Graži Mageliona — melodrama 
4 aktų, 6 atidengimu. Lošia 
10 vyrų ir 3 moterįs.^Pusl. 
63. Kaina ’........... ; 50c.
Tremtinis — drama iš krik-, 

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 motėri’ ir® 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Knygos Kalėdų Dovanoms
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus 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
I Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu-
• vių literatūroje raštai iš filosofijos, ^paliečia įvai

rius klausimus. Parašė V* J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos;-raštais šia knyga 
turi geriausią progą. .........................50 

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25 

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 
nuo "Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prašideda Diena;

/Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai .......................50 

Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi.......... ’.....................10 

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 .........'.................... $1.25

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

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi..............35 

šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis.................................. .50 

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

Tautos Vainikas.. Puikiausia damų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de- -

S klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............50c 
Tautos Vainikas — Knyga antra. Eiles įvairių au

torių. Gražiu pieštu viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai .........................50 

Tėvynės Įspūdžiai. Labai gražus dilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ...............35 

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais .................35 

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo (klioštoriuje). Su paveik
slais. Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai . .................. ........ 1.00 

Grafas Kaimiečio Bernu. 6-ių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Vertė Z.
Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ......................25 

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje
atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon
vertė B. Skripkauskiutė. Pusi. 67 ...........35 

Užkeikta Mergelė. Sceniška pasaka, keturių aktų,
šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti, dalyvauja penki vyrai ir po
ra moterų. 35 puslapiai .....................25 

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuesai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............50

KITŲ LAIDŲ KNYGOS
9 Andersono Pasakos .............. ... .. .  .pusi. 82 30
1 Aisopo Pasakos ...................................pusi. 346 1.25

1269 Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
14 • Aukso Obuolio Istorija (su pay.) .... p.84 50

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete .. ...... p. 79 35
11'46 Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238 1.00

Ta pati apdaryta .......................................... 1-75
1147 Apie žemę ir Kitus Svietus.......... *. p. 255 1.00

Ta pati su apdarais ................ 1.75 
3002 Aritmetika ...................... P- 104’ 40
3201 Apie Dievų, Velnių, Dangų ir Pragarų, p. 72 25
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės- 25 
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
. .24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 

35 Badas — Dailus vaizdelis ............... p. 260 1.00
1444 Baltoji Vergija .................................. P- 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60
3212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 

49 Darbas — romanas ................ p. 219 75
895 Dainos Vasaros Grožybių .......p. 33 25

52 Dainavos šalies žmonių Padavimai .......... 75
593 Dramos ..........................:........... p. 122 75
903 Dėdė, arba ainių kančios .................. p. 136 1.00

1172 Dangus — astronomijos knygelė .. p. 193 50
1448 Rvynai Vagių (Kun. Dembskio)............ p. 88 25
1901 Daktaras Kišeniuje .......................... P- 167 75
913 Eilėmis ir Proza .................................. p. 85 35

1295 Ethnologija, Istorija apie Tautas . ... p. 667 2.75
Su apdarais ta pati knyga ........... 3.75 

3232 Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
3500 Elementorius ..................... p. 46 25
3540 Elementorius (kitos laidos) .......... p. 85 30

76 Fabįolė, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 1.00
620 Farmazonai (3 aktų komedija) ...... p. 13į 50

1463 Francuzijos Revoliucija ...................  p. 75 40
3055 Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 110 50

81 Gyvenimas Genovaitės ..................... p. 225 75
88 Granatų Pavėsyje — pasakos ...... p.. 159 50
92 Gulivero Kelionė po nežinomas šalis .......... 50
97 Geležiniai Nagai .................. p. 72 35

925 ■ GIudi-Liudi — Lyrikos Eilės .............  50
1186 Gamtos Istorija..........................r..... p. 209 75

Ta pati knyga su apdarais ...................... 1.50
1187 Gamtos Pajiegos ir Kaip iš jų naudotis . ... 1.00

Ta pati su apdaraist :.............  1.75
1188 Geografija ...................... p. 469 2.25

Su apdarais ta pati knyga .'................... 3.00
1310 Gabija — Rinktinė knyga .............. p. 78 75
3508 Geografijos Vadovėlis .......................... p. 77 1.00
1308 Gadynė šlėktos Viešpatavimo Lietuvoj p. 552 2.00

Ta pati su apdarais .................................. 3.00
1309 Gyvenimo Mokykla ............................ p. 235 1.25

Su apdarais ........................... 2.00
3242 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX ............... 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ..................... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 ■ 50 
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00 

121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75
Ta pati su apdarais .................. 2.75 

124 Istorija Septynių Mokytojų ........ p. 158 75
.128 Išvakarės Gret Lemano Ežero .......... p. 127 75
129 Iždų Sala ...................... p. 213 75

1313 Istorija Abelna ................. p. 498 2.00 
Su apdarais ..........., .....^...... 2.75 

1316 Istorija Suvienytų Valstijų .............. p. 364 1.50
Su apdarais ........................ 2.25 

1319 Iš Mano Atsiminimų (Dr. Pietaris) p. 301 1.25
Ta pati apdaryta ...................... 2.00 

1465 Iš Ko Kjla Melai ir Skriaudos . ... p. 171 75
1324 Istorija (žymiausių Europos Tautų (apd.) 2.00

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai-. 1.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo "pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00 
Tvirtais apdarais ______________ _____  1.50
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Gerb. Spragilas atbėgo su 
šitokiu aprašymu:

SPRAGILAS PAS TETĄ
— Vaikeli, aš mislinu, 

kad katalikai yra geriausi 
žmonės ant svieto ir juos 
Dievas labiausią myli.

— O iš kur tetulei tokia 
mislis į galvą užėjo?

— Ba jis pirmiausia ka- 
kalikus sutvėrė;

— Nemanyk, taip, tetule? 
nes Dievas nesutvėrė "'nei 
kataliko, nei pagonio, nei 
kitokiu tikėjimu neužvadi- 
no, bet sutvėrė tik žmogų.

— Vaikeli, tu visada be
dieviškai kalbi, už tai aš tau 
netikiu. Jeigu Dievas ne
būtų katalikų sutvėręs, tai 
jų ir nebūtų. Ar ne mano 
teisybė? ’ .

— Butų tavo*, jeigu ant 
šios žemės nesirastų dau
giau jokių tikėjimų ir žmo
nės neturėtų kitų dievų. O 
dabar išeina, .anot tavo, te
tule, pasakos, kad dievas 
sutvėrė ir kunigus ar kito
kius šventus sutvėrimus, ir 
už tai jų yra.

— O ar ne taip? Juk su 
Dievo valia, vaikeli, viskas 
stojasi. Tai jeigu kas iš
eina į kunigus, tas išpildė 

I Dievo valią.
— Ar tetulė tiki-į Dievo 

■valią?
— Kibą aš ne katalikė ir 

neičiau spaviednės?
— Tai kam tetulė nuolat 

manė bari, kad aš nėjau j 
kunigus?

— Ba aš labai norėjau,, 
kad mano brolio vaikas bū
tų kunigas, aš neturiu jo
kio sųnaus ir neturiu iš ko 
pasidžiaugt.

— Bet juk mano neišėji
mas į kunigus yra, anot ta
vęs, išpildymas Dievo va
lios, ar ne?

— Ne, vaikeli, ne, taip 
griešnai nekalbėk, ba gali 
savo dūšią pražudyt. Die
vas savo valios neduoda to
kiems šliuptarniams ir ne
leidžia jos j bedievius.

— Tai iš kur .aš gailėjau 
atsirasti tokiš, kaip tetulė 
sakai, bedievis, jeigfftaip 
stojosi be jo valios?

’•— Tave, vaikeli,♦’velnias 
prigundė <ir tu atsitolinai 
nuo Dievo pašaukimo.

— Tai anot tetulės pasa
kos velnio valia yra didesnė 
už Dievo, jeigu jis įgundė 
mane ir kitus daugybę žmo
nių palikt tokiais kokiais 
dabar esam, arba bedieviais 
ir šliuptarniais.

— Lauk! iš mano stubos, 
tu bedievi, jeigu drįsti ši
taip ant Dievo bliuznyt! Aš 
tokių giminių nenoriu, ku
rie jau patįs velniui atsida
vę ir dar nori kitų dūšias j 
pragarą nugramzdint.

— Nepyk, tetule, aš kal
bu kaip ištikro tavo moks
las rodo: reiškia Dievas su
tvėrė- velnią, kad jis žmo
nes gundintų ir prieš jo va
lią kariautų ir visus priver
stų į peklą eiti. Ir tas ra
guočius, kaip matyt, dide
les daugybes griešninkų pa
traukė prie savęs. Jie da
bar turės per amžius pek
loj degt.

—Ne, vaikeli, visi dar, 
kurie nori, gali išgelbėt sa
vo dūšias nuo amžinų peklos 
kančių ir pastot šventais.

— O kaip gi tai?
—1 Nugi tam Dievas su

tvėrė kunigus, kad jie ga
nytų dūšias ir rodytų joms 
kelią į dangų. Ir tu, vai
keli, jeigu butum ėjęs į ku

nigus, šiandieū butum bu
vęs žmonių dūšių ganytojas 
ir pats butum galėjęs amži
nai danguose karaliaut po 
smerčio. . .

— Tetule, nereikalingą 
žmogui amžinai po mirčiai 
karaliaut ir del tos karalys
tės dūšią ganyt.

— .0 kaip nueisi į dangų?
— Apie tai nereik rūpin

tis, dūšia pati sau kelią su
siras.

—’ Ale jos Dievas neleis.
— Tai gali neit, jeigu ne

leis.
— Tylėk, bedievi, ba lauk 

išvarysiu už tokią kalbą.
— Tetulė ir dievobaimin

ga būdama, 6 taip žiauriai 
su manim apsieini, tai ar už 
tokius savo darbus gali ti
kėtis dangaus?

— Bedieviui ir akis išde- 
gint nebūtų grieko, kunigė
lis taip sakė.

— Ar tetulė norėtum, kad 
tau kas akis išluptų?

— Aš jam visas rankas 
sukandžiočiau, jei taip no
rėtų padaryt.

— Ar tetulė žinai dešimts 
prisakymų?

— Kodėl ne: aš kas va
karas gult eidama juos kal
bu.

— Tai nuo dabar kalbėk 
juos išryto, gal geriau'atsi-' 
minsi; ten pasakytą: mylė
si artimą savo kaip pats sa
ve. O ką tu linki kitiems?

— Tenai nepasakyta, kad 
ir bedievius reik mylėt.

— Bet ir nepasakyta apie 
išdeginimą jiems akių. O 
Kristus pasakė': “Daryk ki
tam taip, kaip norėtum, kad 
jis tau darytų.” Tu nenori 
turėt išbadytų akių, tai ir 
kitam to nevelyk, tada tik 
gali tikėtis karalystės dan
gaus.

— Ne, vaikeli, aš bedie
vius su kačerga iš savo na
mų iškraustau kam neiną į 
bažnyčią, ir del manęs gali 
kad ir gatvėj sušalt.

— Niekados, tetule, neti
kėk už tuos savo darbus pa
tekti į dangų, nes jau pra
puolus tavo dūšelė ir ją gun
do kipšai taip su žmonomis 
apsieiti.

— Tai kibą aš velnio ap
sėsta ar ką tu man nori čia 
išnekėt! Aš su tokiais be
dieviais daugiau nenoriu'ir 
matytis.

— Dėkavok Dievui, tetu
le, kad aš išlikau nuo kuni
gystės stono.

— O kodėl? .
— Dar daugiau butą to

kių paikšiu moterėlių buvę. 
Dabar aš, nuėjęs kitais ke
liais, gavau' nors biskelį tik
ros apšvietos ir tau galiu 
pasakyt teisybės. Tau trūk
sta žmoniško jausmo, su
pratimo, o tokia tave pada
rė tik kunigėliai, kuriu pa
mokslų išsižiojus klausaisi!; 
Žmogui reikia stengtis ga
nyt save gyvenant ant že- ; 
mes, daryt gerai kitiems ir 
sau, mylėt artimą kaip sa
ve patį, tada tik bus laimė 
ir gerovė, o po smert galės 
tokie čia gerais buvę eiti 
kur jiems geriaus patiks.

į IŠRADĖJAI
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iuntimo pinigų nieksi 
i negal lenktyniuoti; I 
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itas su parašais pri-l 
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sa ir visad adresuoki!

MIKOLAINIS
n Ave. Brooklyn, N.Y.
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irtin Labiner i
K ROW, NEW YORK I 
Patentų Adv. (Dr.) į

VĖL GALIME JAUSTIS RAMESNIAIS
Lietuva ir Airija yra dvi 

šalįs daugiausia į save at
kreipusios pasaulio domą 
atkaklia savo kova už ne
priklausomybę. Abiejų šių 
šalių kova atsižymi tokiu 
atkaklumu ir atsidavimu, 
kokį kada svietas matė: ko
va eina, taip sakant, danti
mis, nagais — visais žiau
riausiais budais, ir kitaip 
negalima.

Bet Lietuva ir Airija ran
dasi viešai kitokiose aplin
kybėse. Airija turi daugiau 
pasaulio simpatijoh, nors ta 
simpatija jos pozicijoje nie
ko nereiškia, nes Anglija 
skaitosi galingiausia valsty
bė pasaulyje, ir prieš ją turi 
lenktis visi Airių užtarėjai.

Lietuva turi daugiau pro
gų pastoti neprigulminga, 
ne kaip Airija, bet tuo tar
pu Lietuva turi daugiau ak
lų nedraugų — tokių vals
tybių, kurios iki šiolei ma
žai žinojo apie Lietuvą ir, 

■ne- 1 
pa

.prijausdamos Lenkijai, 
svarbiu laiko Lietuvą 
skira.

Abiejų — Lietuvos ir 
rijos — kovos sunkios, 
lyginamai kaip grynam lau- 

,ke nedorėlio užpultos mote
riškės apsigynimo kova.

Ne vienodais keliais ir jų 
kovos eina, nors pasišventi
mas abiejų lygus.

Lietuva šiandien turi sa
vo armiją, turi tiesą palai
kyt ginkluotą spėką ir vi
sas darbas eina organizuo
tai. Lietuva stoja kovon 
atvirai, nors su nelygiu sau 
priešu. Tuo tarpu Airija,“ ir
gi su nelygiu priešu, turi 
kovoti be ginklo, pasalomis, 
slaptai palaikydama reika
lingus įnagius.

Šiose dienose gavome pro
gų atidžiai įsitėmyti į abie
jų tų šalių kovojimą. Lie-1 
tuva, gindamasi nuo daug 
didesnio užpuoliko, sumušė, 
jį. Visos Lenkijos remiama 
bandito vadovaujama gau
ją neatsilaiko, Francuzijos 
gabių oficierių nurodymai 
nieko nereiškia. Lietuva už
sibrėžus: Žūsime, bet nepa
siduosime!

Lietuvos kiekvienas galin
tis panešti ginklą yra gynė
jas. Jis gatavas kur reikia 
stoti mušin, o kiti jau išsto
ję ir jų darbų vaisiai mato
si; Visi, kas gyvas, už Lie
tuvą eina. Lietuvos jaunuo
liai apleidžia savo namus, 
jų patogumus, šilta pastogę, 
eina vargo vargti, Tėvynės 
ginti, nors jų dar nešaukia
ma, nors jų laikas neatėjo. 
Su tokia dvasia išėjęs kovo
tojas pirma išnaikins desėt- 
ką priešų tada tik gal pats 
žus.

Airija taipgi yra pasiskel
bus nepriklausoma: jos gy
ventojai nesiskaito su Ang
lijos teismais, su jos polici
ja, atsisakę mokėti mokes
čius valdžiai, moka jups sa
vo respublikai, turi išsirin
kę sau prezidentą, kuris ši
tuo tarpu važinėja po Ame
riką ■jieškodamas savo ša
liai užtarimo.

Lietuvos priešas užpuldi
nėja išlauko, iš visų pusių 
apstoję žmonės tik ginasi.

Airijos priešas randasi vi
duje. Anglijos viršininkai, 
kariumenė, įstatymai — vis
kas atkreipta prieš Airijos 
gyvavimą. -Bet užtai Ai-, 
riai tą savo vidujinį priešą 
ir naikina taip kaip gali: 
šaudo, pjauna valdininkus, 
degina policijos stotis, ka- 
riumenės stovyklas, degina 
viršininkų namus ir visaip 
kitaip. Iš valdžios pusės, su
prantama, eina irgi didžiau
si persekiojimai: kariumenė 
ir policija šaudo žmones, jų 
Vadus areštuoja, kalėjime 
■pūdo, marina, mirtimi 
džia.

Airijos 'likimas kur 
sunkesnis už Lietuvos: 
Lietuvą pasaulis kalba 
po apie valstybę, kaipo esan
tį faktą ir su juomi privers
ti skaitytis. Tuo gi tarpu 
apie Airius minima tik kai-,

Ai- 
su-

bau-

kas 
apie 
kai-

- po apie žmones, apie tautą, 
į o ne valstybę, ir ji priskai-
- tomą Anglijos padonystei.
į Bet gi vienokis ar kitokis 
i dalinimas nieko nereiškia: 
, svarbiausią rolę lošia žmo

nių — pačių tų šalių gyven
tojų — apsisprendimas: vie
nos ir kitos — Lietuvos ir 
Airijos — apsisprendimas I 
yra būti nepriklausomomis; 
Airija kratosi Anglijos val
džios ir nori išvyti iš savo 
žemių visus svetimus jų en
gėjus, kurie sugrobę jų že
mės ir visą nuosavybę, va
dinasi jų ponais. Lietuva 
tokius jau išstūmė, bet jie 
šiuomi tarpu dar jausdamie
si “ptigulį” prie Lietuvos 
žemių, siundo Lenkijos nu- 
skurėlius užpuldinėti ant 
musų krašto, žadėdami ir 
žemių tenai ir gerovių Lie
tuvoje pridovanoti.

_ Vienas Lietuvis jaunikai
tis nudės desėtką tokių pju
domų atbukusių, nežinančių 
kur eina užpuolikų, vienas 
Airis nudės desėtką Anglų, 
atgabentų jų žemėn slopin
ti Airijos bruzdėjimo. Tau
tos laisvė ir nepriklausomy
bė šiandien žmogui yra vis
kas.

Francuzija Atsipeikėja
Pagaliaus ir Francuzija atsi

peikėjo: iki šiolei prieštaravusi 
Rusijai ir kalbėjusi niekados 
su dabartine Rusija bendro ne
turėsianti, pasiskelbia, jog pra
dės komercijos ryšius su Mas
kvos bolševikų valdžia. Nors 
jos sutartįs nėra aiškios, bet ga
lima tikėti bus padaryta. pagal 
Anglijos modelio. Francuzija 
daugiausia turi priskolinus Ru
sijai, ir jeigu ji ilgiau dar bu
tų kračiusi nuo bendravimo su 
Rusija, ji dar didesnius nuosto
lius paneštų, kuomet Anglija ir 
Italija tiesiog pradeda iš Rusi-.

’ jos naudotis — pradėjusios pre
kybą. Vrangelis pasirodė be
vertė viltis. Dabar Rusijoj ne
simato tokio žmogaus, kuris ga
lėtų vėl iššokti ir pasiskelbti vi
sos Rusijos valdovu ir kurį ga
lėtų Francuzija pripažinti.

Nėra abejonės, kad palengva 
pasauliui atsipeikėjant nuo pra
ėjusios karės svaigulio, paleng- 
vėjus Rusijos padėjimui, galės 
ir pati Rusija atsipeikėti iš tų 
užnuodintų sapnų ir žmonės są
moningai sulauks dienos kada 
galės išsirinkti sau valdžią.”

Ilgas iš lauko užsigudimas ir ■ 
neramumas viduje davė bolše- . 
vikų vadams rrianyti, jog ant jų ( 
kas valanda kas nors tyko, to- ] 
del ir buvo iš jų pusės naudo- ; 
jama visos žiauriausios įmonės < 
pasilaikyti. Palengvėjus aplin
kybėms, Rusija turės daugiau 
laisvės ir laisvai padarys.

Lygos
Žiniose1 

randame, 
mija jau
distriktą ir gruodžio 1 
liavo Francuzijos buris 
pėdos ir Anglijos buris 
žigo. Kaip Lietuva tą

d.
iš
iš

Armija Vilniun 
ant pirmo puslapio 

jog Tautų Lygos ar- 
siunčiama į Vilniaus 

iške- 
Klai- 
Dan-

sutiks ?
- Vėl svetimi užeina ant Lietuvos 
Į žemių tenai tvarką daryti, kuo

met pati Lietuva tą gabiai ga-
■ Ii ir įstengia. Lietuvai tik rėi- 
, kia apsidirbti su zulikowskiu ir 
• jo banditais — ir pabaigta.
I Nepatvirtinančiai skelbia ki-
■ tos žinios, per Paryžių ir Lon- 
, doną (jau turbut didesnio pa

tvirtinimo nereikia), jog Vilnius 
nuo Lenkų atimtas. Nesenai 
dar skaitėme, kad Lietuvos at
stovai tarėsi Maskvoje kaslink 
militarių operacijų. Gali būti, 
kad pasekmėj tų tarybų Vilnius 
ir užpultas Rusų ir Lietuvių 
kariumenių. Lenkijos “nerem
tas” banditas turėjo pabėgti.

Gal kas kaltins Lietuvą vėl 
už “sėbravimą” su bolševikais, 
bet tas jau nuo senų laikų yra: 
kiekviena šalis turi tiesą dary
ti su kita sutartį kokia jai pa
tinka. Nedaroma sutartis su i 
raudonomis idėjomis, bet su

Kaip ten nebūtų, bet Lyga I 
pačia valstybe, nežiūrint kokios 
ji vidujinės tvarkos laikosi.

neturi tiesos Vilniuje plebiscito 
daryti. Vilnius yra Lietuvos 
miestas ir tas, kas Prancūzams 
Paryžius ar Anglijama Londo
nas. Vilnius yra neginčijamai 
Lietuvių miestas, nors ten ir 
randasi Lenkų žmonių.

Kodėl Lyga užsipuola plebis
cito. Vilniui? Juk 'visu laiku 
buvo skelbta, kad Zelgowski yra 
tik “atsimetėlis” nuo Lenkijos 

į ir jo valdžia nepripažįsta. Visa 
Lenkija nereikalavo to. Prie 
to dar, Zelgowski nepavadino 
Vilniaus distrikto ‘Lenkijos pro
vincija’ ar kitaip, bet “Centreli
ne Lietuvos valdžia”. Lietuvos 
jis ir turi būti. Jei tik pirm 
Lygos armijos atvykimo tenai 
Lietuviai spės Vilnių paimt į

A. L; T. S. Seimas
New Yorkę pereitą savaitę at

sibuvo Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros Seimas. Seime 
apsireiškė gana gyvumo ir tar
ta naujų dalykų.

Visuotinu narių balsavimu iš
rinkta ir Seimo patvirtinta vir
šininkais: Pirmninkas P. J. žiū
rįs, sekretorium-administrato- 
rium M. J. Damijonaitis.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj Sekretorium visuotinu na
rių balsavimu likosi išrinkta p- 
lė Petronė Jurgeliutė. P-lė Jur
geli utė, žinoma New Yorke .sa
lvo viešu veikimu, yra antra mo
teris užimanti Susivienijime vie
tą. P-irmiaus yra buvus ■ išrin
kta D-rė Baltrušaitienė vice
prezidente. P-lė Jurgeliutė už
ima vietą po A. B. Strimaičio,savo kontrolę, aišku, kad jokio ima vietą po A. B. St 

plebiscito nedaleis, kaip nedalei-1 ilgai tą vietą laikiusio.

(Tąsa iš pereito num.)
Be abejones, fizinio mokslo studija tu

ri disciplinišką vertę. Fizinis mokslas iš
lavina protą būti ištvermingu, atidžių; pa
mokina kaip tėmyti atsargiai; apsergsti 
skubio suabelnėjimo pavojų; ir sumažina 
intelektuališką tuštumą. Bet gi šitos pa
sekmės gali būti taip atsiektos kitoniškais 
budais. Apšvietimo siekinis nėra abelnai, 
kad išvystyti vieną ar kitą gabumą, arba 
supažindinti su ypatinga faktų sistema, bet 
atvesti į sąmoningą dalyvumą bėgio gyve
nime; sužadinti visas žmogaus jiegas, taip 
kad visa esybė butų gyva ir atsakanti re
gimų ir neregimų daiktų palietimui. Ir 
mokslo studija yra mažiau pritaikyta prie 
šio tikslo atsiekimo, negu žmonių literatū
ros studija. Mokslinis temperamentas tem
pia prie speciališkumų; ir specialistai daž
nai buna siauro proto, netobuli. Jie, žėd- 
nas savo skyriuje, atlieka darbą gerai; ir

KĄ GALIMA MATY
TI GRUODŽIO VA

KARAIS

kimasi yra tai pati primitive 
forma tvėrimosi ir vystymosi 
dangaus kūnų; tolimesnis nebū
tos pavidalas buna bendras su
kimąsi visos medegos arba ga- 
zų debesies; taigi, už ilgų am
žių galima tikėtis, jog Oriono 
nebūva išsivystys į milžinišką 
sukamąsi debesį, kurį galės ma
tyt visi žemės gyventojai, jeigu 

“jų dar čia tebrasis. Toliaus, 
sulyg užtikrinimų, kad ir musų 
saulinė sistema išsidirbo iš to
kio sūkurio, nors sulyginamai 

(mažyčio ir mažiausio, kokį ga-

QRUODIS — paskutinis šių 
metų mėnuo — atneša su 

savimi naują mums nakties er
dvių indomumą ir, nors tas pats 
ir pernai buvo, su tūlais išėmi
mais, betgi nebus nuobodu apie 
tai šįmet vėl pasiskaityti.

šįmet gruodžio naktįs dar in- 
domesnės kaip pereitą metą, ka
dangi šalip nuolatinių žvaigž
džių dar prisideda dvi planetos iraTtronomaiTabarrestf,"h^i-
— Venus ir Maisas, kuris pas- |įos Oriono nebūtos išsivystys
tarasis jau matomas mums iš sįstema> pats vidurys paliks 
vasaros. centreline saule, apie kurią am-

Nuoga akia tėmytojams šis.šiais sukdamiesi-keliaudami at- 
mėnuo bus vienas iš puikiausių sidalinę skrituliai pagaliaus at- 
ir duos progos pamatyti tokius auš ir liks planetomis. Bet gi 
žvaigždynus, kurie kitais mene- baisu net įsivaizdinti, kokia mil- 
siais nebūna taip aiškus. Pir- žiniška sistema galėtų pastoti 
miausia reikia atkreipti domą į Oriono nebula, turint mintyje 
Itą erdvių pusę, kurioje randasi jos dabartinį didumą. Musų 
konsteliacijos’Oriono, Tauro ir saulinė sistema butų tik akme- 
Dvynų ir garsiųjų Šunų grupės nukas ant didelio kontinento,
— Canis Major ir Canis Minor, lyginant ją Oriono nebūtos ap- 
Jie užima pietrytinę dalį dan-'ribėje.
gaus šiuomi laiku ir yra tarp 
nemažiau aštuonių skaisčiausių 
erdvių kūnų, kuriuos šiuomi 
ąįvęju galime matyti kaipo .pir
mo didumo žvaigždes.

Kitas tris pirmo didumo žvai
gždes — Vega, Altair ir Dedeb, 
matome persisvėrusias daugiau 
į vakarų kraštą ir jos pradeda I 
leistis pirm pusiaunakčio. To
li pietvakariuose matosi dar vie
na pirmo didumo žvaigždė Fo- 
malhaut, skaisčiausia Pietų žu
vies konsteliacijoje.

Apie 11 vai. nakties septynių 
žvaigždžių grupelė — Plejados 
randasi tiesiai virš galvų ir jos 
išrodo daug arčiau susiglaudu
sios, negu kada teka rytų kraš
te ar smunka prie vakare hori
zonto. Paskui jas, iš rytų pu
sės, seka V-pavidale Tauro gru
pė su rusva žvaigžde Aldebara- 
nu, nuo kurios į šiaurę matosi 
visai balta Kapella, apie kurią 
jau žinome iš pereitų mėnesių. 
Dar į rytus nuo Aldebarano ap
glėbęs didelį ilgą dangaus plotą 
kįla Orionas, kurio diržas yra 
trįs lygioje linijoje stovinčios ' 
žvaigždutės, o į šiaurę ir į pie- : 
tus nueinančios kitos žvaigždės i 
vienos perstato jį priklaupusį ; 
(pietuose) ir iškėlusį ranką (į i 
šiaurę), Pietuoseųr šiaurėje to ’ 
diržo yra po pirmo didumo žvai- ; 
gždę: Rigel pietuose, o Betel-' i 
geuze šiaurėj. Pastaroji yra ir
gi rausva, o Rigel turi baltą iš
vaizda. Dar viena iš įžymesnių 
Oriono grupės žvaigždžių yra 
Bellatrix, antro didumo, gelsvos 
spalvos; ji randasi šiaurvakari
niame krašte, beveik tarp Tau-' 
ro ir Betelgeuze.

Niekados, sykį įsitėmijęs, šią 
konsteliaciją žmogus nesumai
šys su kitomis.

Nuo tų trijų lygioj eilėj ži
bančių žvaigždelių pietų linkui 
eina da» eilė neaiškių žvaigž
džių, kurių pačiame gale ran
dasi garsioji Oriono nebula ar
ba ugnies debesis, kurį su pa
galba teleskopo, prie gerų aplin
kybių, gali patėmyt kaipo topą 
blyškios šviesos arba kaipo iš
siplėtusią žvaigždę; su dideliais 
teleskopais tasai topelis mato
mas kaipo platus šviesos debesis 
ir užima didelį plotą erdvių, su 
daugeliu žvaigždžių jame.

Pastarais laikais likosi patir
ta toje nebūtoje judėjimas į 1 
keletą atskirų pusių ir todėl ti- i 
kima, jog atskiras nebūtos su- i

Tiesiog nuo Oriono .į šiaurę 
I kiekvienas gali pamatyti Gemi- 
1 ni arba Dvynų konsteliaciją; 
’ jos dvi žvaigždės ■— Kastor ir 

Pollux yra .veik visiškai atsisky- 
• rę nuo kitų žvaigždžių ir keliau- 
i ja viena greta kitos šiaurinėje 

musų pusėj. Nuo jų pietryčiuos,
■ vėliaus, pasirodo žvaigždė Pro-, 

cyon, irgi atskira nuo kitų, oi
■ tiesiai į pietus nuo jos damą at

kreipia skaisčiausia stovinčiųjų 
žvaigždžių — Syrius, iš Didžio
jo Šunies konsteliacijos. Ji 
sau viena, skaisčiausia ir 
kiausia, kokią rytų danguje 
užtikti gali. Teka apie 10 
vakaro ir pasirodo virš stogų 
apie 11 valandą. Jieškoti rei
kia visai pietų pusėj, nes ji yra 
pietinė žvaigždė.

Planetos Marsas ir' Venus ši
tuo tarpu randasi pietvakariuo
se. Abi greitai nusileidžia tik 
spėjus sutemti. Marsas dabar i 
randasi kiek augščiau Venaus; 
jį galima pažinti iš jo rudos 
spalvos, nes Veniis tuo tarpu 
išrodo labai skaisti-balta. Jiėš- 
kotojas neapsiriks nematęs Ve
nų, nes yra skaisčiausia žvaig- 
gde pietvakariuose ir visada pa
simato tame krašte,-kur saulė 
nusileidžia. Kadangi Venus dar 
vis kįla augštyn, tai temstant 
ją galima geriau pamatyti, o ir 
ilgiau ant dangaus pabūna.

Tuoj turėsime progą vėl pa-
■ simatyti sų planeta Jupiteriu, 
! kuris atlikinėja savo vargingą 
1 dvylikos metų kelionę .aplinkui 
1 saulę, šįmet jis yra paėjęs vie-
■ ną dvyliktą dalį kelio daugiau,
■ taigi jį užtiksime kitame zodia

ko stotyje, toliau rytuose, ir jis 
mėnesiu vėliau 'pasirodys. Jis 
dabar dar skaitosi rytine žvai
gžde, bet teka vėlai vidurnakty
je ir greitai paliks vakarine. 
Netoli Jupiterio randasi Satur
nas, irgi planeta, ne taip skais
ti, ir jodvi daugiau' šįmet susi
artinę, negu buvo pereitą žie
mą, kadangi Jupiteris greičiau 
keliauja ir Saturną pavykėjo.

Mėnulis .dabar keliauja tuo 
keliu, kur vasarą keliavo saulė, 
o ji pati nusisvėrė į pietus ap
šildyti aną žemės galą. Mėnu
lis stengiasi ilgiau ir daugiau 
musų žemelei žiemos naktyje 
pašviesti.

Gruodžio 22 d. prasidės sau
lės grįžimas atgal į šiaurę ir 
nuę tada musų dienos pradės il
gėti.

yra 
aiš- 
kas 
vai.

inioms, arba ką. nors išlaukinio ir tuščio. 
Tai yra tas pat diletanteizmo dalykas, tu- 

. rįs opozitiškas ypatybes; ir jei jis reiškia 
bi ką, jis reiškia pilnumą, kurs gali apsi
reikšti tiktai iš nenuvargstančio darbo tę
simo per daugelį metų: nes laikas ir susi- 

I siekimas su žmonėms ir įvairiais patyri- 
, mais yra būtinai reikalingi elementai. Jie 
yra kaip religijos idealas, kurs priverčia 
šventąjį manyti, jog jis esti griešninku; 
kaip godišio mintis, kuri padaro milijo
nierių elgeta; kaip dailininko permatymas, 
kaip poeto sapnas, laikas vis vilioja mus 
ir sulaiko atsiekimo viltį. Išminties jieš- 
kotojas turi turėti augštą tikslą, tvirtą sie
lą ir tyriausią teisybės meilę. Jis negali 
gyventi tiktai vienuose pajautimuose, nei 
gi viename prote,.nei širdyje. Jis tik ga
li gyventi savo tikrame “Aš” ir “Ego”, dva
sinėje esybėje, kuri esti jis pats, jo Ego. 
Jis trokšta viso to, kas geras, kas teisin- 

yra gana svarbus veikėjai del gamtos mok- &as> ^as Sražus, kas prakilnus. Ir šito
kiu budu jis susigiminiuoja su begaliniu 

. Dievu ir jo visu sutvėrimu. Jo mintis da- 

. sigavusi į atomų erdves audžia rubus, ku- 

. rie esti musų kūnas, ir suformuoja pasaulį, 
kurį mes dabar regime ir paliečiame. Kuo- 

. met jis tėmija bliksnojančius žaibus, kurie 

. nušviečia, sudrebina pasaulį — jis yra per
imtas dvasiniu džiaugsmu: ir tuomet jis 
numano, jog tas viskas yra tintai teisybės 
fazė; kad Dievas ir beribė faktai yra daug 
daugiau, negu krutantis, atomizmas, for
muojantis beskaitlingas dangiškas minias. 
Kada mokslo vyrai prikergia ženklelius 
prie elementų ir antdeda atspaudas ant vi
sų natūralių daiktų, ir su pasiganėdinimu 
pareiškia: šita tai čiela teisybė, —- tuomet 
jis žiuri ant gėlių aplinkui save ii’ žaidžian
čių kūdikių, ir žvaigždžių virš savo galvos, 
į saulę, lengvai besiartinančią prie vakarų 
horizonto, į mėnulį bekopiantį augštyn ant 
kokio rytų kalno, — ir jo giliausioji siela 
yra linksma ir džiaugsminga, dėlto kad 

žmogiškas gyveni^7s“yr7plžinim7s7tikė- H'^UČia. begalingumo, gyvos Dvasios virpė-

slo patobulinimo; ir jie, galime pripažinti, 
■yra vadovai kiekviename pagerinimo sky- 
Iriuje. Bet kad ir, kaipo gabus darbinin
kai, aprūpindami mus patogumais ir per- 
tekliais, jie esti išsikraipę ir apšlubę tuo- 
mi, ką jie daro. Žiūrėjimo būdas ant nuo
šalios faktų, sistemos, žiūrėjimas šaltai ir 
visuomet nuo to paties matymtaškio, at
ima nuo proto liaunumą, nusilpnina vaidin- 
tuvę ir užneria ant sielos retežius, 
nos ar kitos rūšies 
svarbą apšvietime, 
specialiame moksle 
nius dalykus. Bet 
daryti geologą, chemiką, matematiką ar 
botaniką, tas nėra tinkamas iššaukti liuo- 

Isą ir harmonišką žmogaus jiegų žaismę.
Mes negyvename vienais faktais; mes 

dar mažiau tegyvename ant vienos rūšies Į 
faktų. Filosofija ir poezija, meilė, viltis 
ir vaidintuvė yra taip esencialiai musų 
gerbūviui įr palaimai kaip ir mokslas.

Vie- 
specialistas taipgi turi 
Jis suformuoja savo 

tą, kas nušviečia pai
kas yra tinkamu pa-

jimas, apsiėjimas, gražybė ir elgimosi bū
das. Jis išsiplėtoja į daugelį linkmių ir 
įleidžia savo šaknis begalybėn. Ir abel- 
niems apšvietimo siekiniams, mokslas yra 
lavinantis iki geriausios naudos, kuomet, 
jis yra įkūnytas literatūroje: verčiau jos 
metoduose ir pasekmėse, negu darbo tru
piniuose.

Kurs tik yra gabus tobulinti, pagerin
ti protą, praplėsti minties lauką, išduoti 
tikras gamtos išdirbinių smulkmenas, pa- 
jiegs pažint gamtos priežastis ir pasekmes, 
kuomet js mokysis punktųališkai. Ir jie 
negali pasilikti nežinomu tam, kurio sie
kinis yra kultūra. Ir vėl cituojant Plato
ną: “Mylėtojas ne išminties dalies bet vi
sos; ir kurs turi mėgimą kiekvienai pa
žinties rūšiai, ir yra užsigulęs mokytis ir 
niekad neužsiganėdinęs. Ir nors gi jis ne
pažins medicinos kaip gydytojas, arba pa
dangių kaip astronomas, ar augmenų ka
ralijos kaipo botanikas, jo protas žais tose 
visose karalijose su liuosybe, ir jis žinos 
kaip subendrinti visų mokslų principus ii’ 
faktus su musų pajautimu gražybei, apsi
ėjimui, gyvenimui ir religijai tokiame ke
lyje, kurio grynas specalistas niekad nega
li rasti.” Ir jo žvilgėsis bus’ platesnis ir 
mažiau trukdomas; jis bus daug gilesnis, 
negu mokslo vyro; nes kurs mato vieną 
daiktų sistemą, temato tiktai jų paviršius; 
ir kurs temato tiktai vieną daiktą, visiš
kai nieko nemato.

Butų klaidinga sanprotauti, kad idea- j 
las čia rekomenduojamas reikštų paviršu- i 
tiniškus prasisiekimus, benuosaikią stiliaus i 
meilę ir poezijos ir iškalbingumo pagraži-

jimą, ir išanksto pranašauja mums kokio
se gražiose sąlygose mes esame apsupti. 
Ir kuomet jie paskelbia stebuklus, kokius 
mokslas padarė: fizinio pasilinksminimo ir 
specialio patogumo padidinimas; žaibai ir 
garas — ant naudos žmogaus; gausesnio 
ir grynesnio maisto parupinimas; gyvas
ties pailginimas; įvairių rusių naudos — 
jis jungiasi su tais, kurie apreiškia garbę 
ir kiltumą ir didybę. Bet jis taipgi žino, 
kad daug daugiau reiškia, negu tas viskas, 
sutvarkymas ir paaugštinimas .žmogaus 
gyvenimo. Todėl gi jis atkreipia savo pro
tą į daugelį nurodymų; ir žiūrėdamas į tei
sybę moksle, js neapaklina savęs teisybei 
religijoje. — Filosofija yra jo vadovas. 
Kuomet jis žino vertę to, kas praktiškai 
naudingas, jis taipgi supranta neapkainuo- 
jamą vertę to, kas kiltas ir gražus;’ ir jo 
apsipažinimas su daugelio minties srovė
mis, su įvairiomis opinijos spalvomis, su- 
drutina ir užtikrina jį, kaip sako Joubert, 
pasirinkimui geriausio.

(Galas)

Lietuviškai-Angliškas ir Angliakai-Lietuviškas

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

Didžiausias 
vcndamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes’ tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų. atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų 'kalbos mokinimus!.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais    $8.0.0 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas_____ 10.00

E®

I?

Tuojau bus ir Kalėdos, todėl iškalno 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 Grafo fonus, “Dirvos” Krau
tuvėje yra puikiausių dovanoms rekordų, kuriuos 
galite parinkti iš pirmiau čia tilpusių arba iš musų 
katalogų. Galite prisiųsti mums užsakymus su 
nurodymais kam pasiųsti, ir mes tai atsakančiai 
išpildysime, pataikydami tiesiog ant Kalėdų. :: ■
Vietiniai galite kreiptis KAUNO Krautuven. Te
nai taipgi galite pirkti ir Columbia Grofonolas.
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(Tąsa iš pereito num.)

valgydinsime, štai ką turime 
padaryti.

Amerikiečiai! Nei žingsnio 
atgal, nei valandos ant vietos, 
bet vis pirmyn ir pirmyn sykiu 
su Lietuvos žmonėmis prie nfc- 
prigulmybes, laisvės ir gerovės.

nesigailėkime! Skolinkime Lie
tuvos gynimui — atsiimsime su 
nuošimčiais. Pirkdami boną už 
$50 — ne tik apginkluosime ir 
šiltai apdengsime Lietuvos ka
reivį, bet dar gražiai apvilksi- 
me, apausime ir visą mėnesį

ne
to,

Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.,

akmeninis karstas, kurs be abejo buvo te- ■ ■ • ’ ’ ■ • - •* • '
nai įkeltas laike bųdavojimo piramidos, j vo ir nori amžiais slėgusi skur- ■ 

dą ir svetimųjų vergiją nusi-l 
kratyti, — yra atakuojami da-| 
bar inirtusių Lenkų imperialis
tų. Nežiūrint į Tautų Lygos 
tarpininkystę, nežiūrint į pa
skelbtą plebiscitą, Lenkų gene
rolas Zelgowski tebešvaistosi po 
Vilnių, ir vietoje dviejų divizi-1 
jų jis turi jau penkiolika. Vie
toj išsinėšinti iš Letuvos į jo 
numylėtą Varšavą, jis despera
tiškai vis dar bando smelktis 
Lietuvos gilumon. Atkaklus 
mūšiai eina plačiu frontu dieną 
ir naktį. Viliugingo priešo už
pulta, Lietuva ginasi vijomis 
pastangomis. Viši Lietuvos gy
ventojai kokių* tautų, tikybų ar 
politinių pažiūrų nebūtų, kaip 
vienas sukilo prieš Lenkų gin
kluotą banditizmą. “Mirsim, 
bet Lenkams nevergausim”" — 
toks Lietuvos žemės balsas. Ir 
Zelgowskio atakos atremtos, ne
žiūrint į jo divizijų skaitlių. 
“Laisva Lietuvos artojų šalis 
ne taip lengva pavergti.” Per- 
trumpos jūsų rankos, “prosze 
panai!”

Vilniaus klausimas liko 
šaulio politikos klausimu, 
pasaulį valdytų teisė, o ne 
das-, teisybė, o ne biznis, — tai 
Vilnius jau butų musų. Tečiau 
dalykai aiškėja ir rodosi, kad 
Rytų Lietuvos su Vilniumi liki
mo neišriš nei Tautų Lyga Ge- 
nevoje, nei pasaulio politikos 
centrai — Paryžius ir Londo
nas. Kada annotos šneka — 

, diplomatai tyli. Vilniaus klau- 
, simą prisieina rišti ne kam ki

tam, kaip Lietuvos kariumenei, 
kovos lauke Lietuvos dirvonuo- 

, se. Su Vilniumi surišta Lietu- 
, vos neprigulmybė ir. visa Lietu

vos ateitis. Todėl Lietuvos žmo
nės, nelaukdami, ar ateis kokia 
pagalba iš svetur ar ne, ėmėsi 
už ginklo ir gina nuo užpuolikų 
savo šeimynas, savo namus, sa
vo žemę, savo turtą, savo gar
bę, savo laisye—i^-ii?tvtr'gyvybę.

Kada tenai skausmuose gim
doma Lietuvos laisvė, kas mums 
čionai daryti?’ šaltų diplomatų 
rolė mums netinka, 
tą patį, kas daroma Lietuvoje. 
Tenai- visomis pajiegomis ski
namas kelias prie naujo laimin
gesnio gyvenimo. Tenai su gin
klu rankoje stengiamasi nusi
kratyti Lenkų imperialistinę o- 
kupaciją. Męs čia darykime tą 
patį su doleriais, tai skolinda
mi, tai aukaudami. -

LIETUVOJE KARĖ — KA
RIAUKIME IR MES.

LIETUVA GINASI — GIN
KIMĖS IR MES.

DIRBKIME DRAUGE — IR 
PASIDŽIAUGSIME DRAUGE.

Lietuvos-gimtinio krašto gy- 
. nimas *yra visų be išimties Lie

tuvos gyventojų užduotis. Tat 
ir mes Amerikiečiai užimkime 
gynimo poziciją" visi kaip vie
nas. Oru į Lietuvą nenulėksi
me, bet dolariais bombarduoti 
Zelgowskio bandas galime tie
siog iš savo stubų. Negalėdąr 
mi patįs asmeniškai kovose da
lly vauti, apginkluokime kiek- 
, vienas už' save bent po vieną 
Lietuvos kareivi ar šaulį. O jie, 
neabejokime,, mokės pastovėti 
už save, už mus, už musj žemę 
ir laisvę. Bet jeigu mes karei
viui indūotume tik ginklą ir 
daugiau nieko, tai dar savo 
krašto gynimo pareigų neatlik- 
tume. Lietuvos ginėjams, ka
reiviams ir. šauliams, apart gin
klo reikia batų; drabužių, mai
sto. Tą visą turi Lietuvos Val
džia parūpinti, o tas kainuoja 
nemaž pinigų. Tat mes, Ameri
kiečiai, nupirkdami Lietuvos 
kovotojams naujus ginklus, ap
rūpinkime juos maistu, drabu
žiais ir avalais. Tam tikslui ir 
skolinkime Lietuvai, pirkdami 
bonus, kad iš tų pinigų but ga
lima visa tai parūpinti. Lietu
vos Laisvės Paskola yra pama
tas Lietuvos gynimo. Aukau
kime dešimtines protesto karš
tyje, bet pirkime bonus šaltu 
protu. Tikslas vienas — Lietu
vos laisvė.

Sena Lotinų patarlė sako: 
“Valgome kad gyventi, bet ne 
gyvename kad valgyti.” Prie 
te galima pridurti: “Uždarbiau
jame ne tam, kad pinigų turėti, 
bet- tam, kad žmoniškai gyven-

Persistatykite sau esą dabar senoviš- j 
kame Egipte ir tyrinėją karaliaus Khufo 5 
piramidos vidų. Štai lipate akmenais aug- ( 
štyn iki 47 pėdų nuo pamatų, prie mažos ( 
trijų ir pusės pėdų ketvirtainės skylės, -ve- , 
dančios vidun. Vadovas su žibintuvu ran- ] 
koje jus įsiveda. Vaikščioti reikia susilen- ( 
kus, nes kelias yra tik penkių pėdų augs- . 
čio, o žengti taipgi reikia atsargiai, nes jis ] 
eina žemyn statumoje daugiau 25 laipsnių. , 
Kelias eina žemyn taip ilgai, rodos be ga- ( 
lo, iki paties pamator o po to dar pačioje 
žemės skaloje iškasta takas gilyn iki 317 
pėdų. Pagaliaus, po pačiu viduriu pirami
dos, ineini į didelį kambarį; jis apšiuręs ir 
prastas; iš to dar gali suprasti, kad laike 
statymo piramidos toji požeminė vieta ne
buvo visai užbaigta ir taip paliko. Kara
lius Khufu nebuvo tenai palaidotas. Ta
sai kambarys buvo tiktai dalimi gudrumo 
seno karaliaus plano suvedžiojimui ir su- 
klaidinimui kapų vagių ateityje, kuomet jis 
jau bus palaidotas. Kambarys stovėjo tuš
čias ir užleistas, tokiu budu jin dasisiekę 
vagįs visuomet tepriėjo išvedimo, kad bene 
jau čia yra buvęs kas pirmesnis ir apvogęs; 
vagįs taip ir paliauja jieškoję mirusio la
vono ir jo turtų, o tuo tarpu slaptame kam
baryje, esančiame piramidos augštumos vi
duryje, karaliaus mumija ramiai sau ilsisi.

Taip, apžiūrėjęs tą kambarį, su vado
vu tyrinėtojas išlipa atgal iki kolei pirami
dos pamatas •prasideda nuo žemės, ir tuo
met ineina į kitą perėjimą, kuris seniaus

i buvo užslėptas ir nežinomas. Vis reikia 
eiti pasilenkus ir užlipti dvidešimts penkis 
akmens sluogsnius, po to jau eina lygus 
takas į piramidos vidurį. Viduryje randa
si karalienės kambarys, 16 per 18% pėdų 
didumo, 14 pėdų augščio. Bet karalienė 
tame kambaryje irgi nebuvo palaidota, nes 
ir tas kambarys pabudavotas tiktai del su- 
klaidinimo kapų vagių, kaip ir pirmasis. ' 

Paskui vadovo einant nuo karalienės
rump Įygiu.taku..prieini" Vletefr nuo^kurioa. 
prasideda kelias augštyn; vedantTs anUpIa- 
čios galerijos, kuri veda dar augštyn. Ant 
galerijos užėjus jau gali išsitiesti, nes ji 
yra 28 Jiedu augščio. Dar palipus augštyn, 
iki 138 pėdų virš pamato, arba ant 50-to 
laipsnio akmens, prisieki mažą prieškam
barį, o per jį perėjus ineini į karališkąjį 
mirties rūmą. Čionai vieta labai erdva ir 
todėl vadovo rankoje, degančio žibintuvo 
šviesa susilpnėja ir lieka visai maža nauda 
iš jos, — kambarys yra net 19 pėdų augš
čio, 17 pėdų pločio ir 34 pėdų ilgio. Jo sie
nos yra iš šlifuoto granito; viršuje lubų 
taipgi išdaryta keletas mažų kambarių, 
kad padarius tuštumą sumažinimui dide
lio akmens spaudimo iš viršaus. Lubų ak- 
menįs, pertiesti *per kambarį, yra tokie 
dideli, jog sveria kožnas po apie 54 tonus 
ir tai yra didžiausi toje priramidoje pas
kiri akmens šmotai. Lubose taipgi yra pa- sai kelias buvo padarytas iš šlifuoto ak- 
liktos mažos skylės del ventiliacijos. Tu- Į mens, kuriame buvo iškapoti gyvulių pa- 
rint tinkamą elektrišką žiburį .ir apšvietus vidalai ir kitokie pagražinimai; turėjo tris

dešimts šešis šimtus pėdų ilgio, šejsiasde- 
šiams pėdų pločio ir augščio, o apie viršū
nę kalno, kur baigėsi kelias, 48 [Sėdas aug- 
sčio.

nes per visas tas ineigas nebūtų buvę gali- ■ < 
ma jo įnešti delei didelio sunkumo. Bene 1 
tame karste ir buvo karalius palaidotas, ( 
tečiaus tai nėra žinoma. Jo uždangalo nė- . 
ra ir viduryje nieko nėra — tuščias. Gal . 
but "kada nors kapų vagįs ir buvo užėję i 
čionai, nors ir labai painioje vietoje, ir iš
vogę karališką mumiją su visu geru. O ga
li būti ir taip, kad karaliui Khufui mirus 
žmonės ir atsisakė jį čia palaidot, pykau- 
dami, kam jis delei pastatymo sau tokios 
pomirtinio atilsio vietos visą šalį buvo į 
biednystą įvaręs. Kitų gi tikrinama, jpg 
esąs kur nors kitas dar neužeitas toje pi- 
ramidoję slaptas kambarys, kurio nei anų 
amžių vagįs, nei šių dienų tyrinėtojai dar 
nėra užtikę, ir karaliaus Khufo mumija 
tebeilsisi ramumoje, laukdama vėl sielos 
jon sugrįžtant.

Jokių aiškių žinių apie karaliaus Khu
fo mirtį ir laidotuves nėra. Gal but, kad 
sulyg tų laikų papročio, jo kūnas buvo pa
verstas į mumiją ir, kuomet atliktos viso
kios pomirtinės ceremonijos, jis pervežtas" 
laidotuvių laivu per upę į piramidą ir siau- 
rais-ilgais tamsiais takais įneštas į kara
liškąjį rūmą padėjimui į karstą sykiu su 
visais jo turtais. Ineiga į tą rūmą paskui 
galėjo būti uždengta granito akmenimis, 
kad kapų plėšikai nežinotų pro kur inei- 
|tį ir tenai paliktas. Šiauriniame pramidos 
šone buvo didelis maldnamis, kurios griu
vėsiai dar ir šiandien teberiogso; tame 
maldnamyje radosi keliolika kunigų apru- 

Į pinimui mirusio reikalų, prie to dar buvo 
didelis pulkas kareivių saugojimui paties 
kapo.1,

Yra užsilikę keletas senų užrašų apie 
tą piramidą, tečiaus gi pats anksčiausiasis 
jų buvo parašytas tik trejetą tūkstančių 
metų piramidai jau prastovėjus. Patįs 
Egiptiečiai apie piramidą nepaliko mums i 
beveik jokių užrašų; gal but kad atmintis 1 
to taip priespaudingo karaliaus nedavė ’ 
■MTOijčms apie jį minėti. Tik Herodotas 
tepaduoda mums vieną plačiausį ir seniau- , 
si aprašymą.' Tarp kitko jisai sako:

“Cheops užėmė sostą (po Rhampsini- 
to) ir pasileido į nedorybę. Jisai uždarė 
šventinyčias, uždraudė Egiptiečiams duo
ti aukas dievams, vietoje to privertė visus 
dirbti del jo paties. Vieniems reikėjo vilk
ti didelius akmenis iš Arabijos kalnų iki 
Niliaus; kiti priėmė tuos akmenis ir gabe
no per upę, kiti gi tempė juos ant kalnynų, 

. vadinamų Libiškais. Prie to darbo nuola
tos stovėjo šimtas-tūkstančių žmonių, gi 
kas trįs mėnesiai vėl tiek pat darbininkų 
juos pamainė, paleisdami ant pasilsio. Net 
dešimts metų vargo reikėjo žmonėms pa
dėti tik pastatymui tinkamo kelio akmenų 
pergabenimui, kas reiškia nedaug mažesnį 
darbą už pačios piramides pastatymą. Ta-

visą tą kambarį, galima butų matyti jo 
budavonės visą indomumą.

Dideliai žmonių domą patraukia žiban
čios nušlifuotos akmeninės sienos. Kam
pe tame kambaryje stovi didelis senoviškas "(Bus daugiau)

LIETUVA KARIAUJA, KARIAUKIM IR MES! 
APG1NKLUOK1M KITUS UŽ SAVE.

(Liet. Misijos Atsišaukimas)
Lietuva užpulta priešo. Lie- ti. .Pats pinigas džiaugsmo 

tuvos žemė vėl šlakstoma jos daro, bet džiaugiamės iš
apgynėjų krauju. Vien už tai, , jei su pinigu ką gero sugebame 
kad nepavydėdami kitiems Lie-, atsiekti. Tat negailėkime do- 

I tuviai ir sau laisvės pareikala- lario Lietuvos apgynimui, nes 
ai* mažas džiaugsmas bus nu
stūmus Lenkų bei dvarponių 
jungą!

Lietuvos Gynimo Komitetas 
štai vėl telegrafuoja:
“Zelgowskio armija sykį jau su

mušta. Reikia su ja pabaigti 
i ir išvyti. Mums trūksta gin

klų ir šiltų drabužių. Ameri
kiečiai, padėkite!”
Broliai ir sesutės! Tik pagal

vokite, kas tais žodžiais pasa
kyta. Lietuvoje žiema, spei
gas, sniegas.... Lenkų atakos 
nesiliauna. O musų kareiviams 
trūksta ginklų ir neturi jie šil
tų drabužių nuo šalčio prisiden
gti. šiurpu! Bet nežiūrint į tą 
visą, Lenkai sustabdyti ir dar
gi sumušti.

Naujausios žinios iš Lietuvos 
sako: Lietuviai sumušė Zelgow- 
skį šiaurėj o nuo Vilniaus: Šven
čionis ir Giedraičiai atvaduota, 
daug raitų legionistų pagauta. 
Taip jiems ir reikia!

Amerikiečiai! Mums ramu 
ir šilta čionai. Bet nepamirški
me Lietuvos apginėjų-kareivių, 
musų laimės sargyboje stovin
čių. Neduokime jiems žūti nuo 
Lenkiškos kulkos be ginklo ran
koje. Nedaleiskime kad jie dre
bėtų nuo šalčio. Nupirkim jiems

■ naują ginklą ir šiltą drabužį.
■ Vienas šautuvas — 10 dolarių; 
i vienas šiltų drabužių kompetas 
. (šilti marškiniai, kelinės, piršti-
■ nes, kojinės, kaklaryšis, antau-
■ šiai) — 10 dolarių. Aukaukime,

Kalėdų Dovana
Geriausia dovana Kalėdoms tai pasiųst pinigų saviesiems j Lietuvą. 
Dabar pigus auksinai, naudokitės proga. Nusiuntimas greitas ir 
gvarantuotas. LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA į Liepojų, Hambur
gą, Bremeną, Rotterdamą ir Antverpą j 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 ženklelį. (49)

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

ir šimtus kitų Lietuvoje pasiekia musų
Pinigų Siuntimo Skyrius

“RUSIJOS MOTERŲ MIRTIES BATALIJONO VEDĖJA” — knyga jau išėjo. Joje telpa pla
tus aprašymas iš jos gyvenimo ir veikimo iki pat galo. Nedau-g 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 Kaledaš.

Laivakortės
Čionai taipgi galite gauti sau laiva

kortes ir reikalingus paliudymus.

THE GARFIELD SAVINGS BANK
“Draugiškas Bankas”

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

pa-
Jei 

kar-

Darykime

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
AKIŲ

Specialistas
Ofiso valandos:
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų. 
7 iki 8:80 vak.

Nedėldieniais nuo 10 
8115 ST. CLAIR AVE. 

Del jūsų vaikų sveikatos

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

12000 Superior Ave.
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© 
© 
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©
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KALĖDOMS ARBA 
NAUJIEMS METAMS

Me^ 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.

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.

©
©
©
©
© -
©
© 
©
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O T I S & C O .
216 Superior Ave. N. E. 

Skersai kelio priešais Pačtą
Trepais žemyn nulipus rasit

A
Atviras Laiškas Šio Miesto Visuomenei nuo 

East Ohio Gas Kompanijos Prezidento
Cleveland© Miesto ir Apielinkių

Gazo Naudotojams:
Nekuriu naudotojų East Ohio Gas Kompanijos ga

zo mintyse pasidarė įspūdis, jog siūloma kilnojanti kai
na už gazą reikš didelį pakėlimą kainos paprastiems jo 
naudotojams. Bet priešingai, pakilimas kainos bus vi
siškai mažas. Sekančios namų vidutiniško išnaudojimo 
skaitlinės, paremtos ant; dvylikos mėnesių su pabaiga Ko
vo 31,1920, lengvai pertikrins šio sakymo teisingumą.

88%%, arba virš septynių aštuntdalių, gazo naudo
tojų Clevelande ir apielinkėse, bėgyje paminėto periodo 
—naudojant mažiau kaip 20,000 kubiškų pėdų gazo per 
mėnesį—abelnai sunaudojo tiktai po 6,100 kubiškų pėr • 
dų, kuomet •

11%%, arba mažiau kaip viena aštunta dalis, gazo 
naudotojų — vartojančių virš 20,000 kubiškų pėdų per 
mėnesį — abelnai sunaudojo virš 35,000 kubiškų pėdų 
per mėnesį.

Ši 11%% klesa sunaudojo 43% viso gazo, tuo gi tar
pu 881/2 klesa sunaudojo tik 57%' viso išnaudoto gazo. '

Tai yra ši maža dalelė, arba vienas aštuntdalis, visų 
gazo naudotojų padaro visus gazo nedateklius laike šal
to oro.

Pasiūlomoji musų nauja kaina reikštų mažiau ne
gu 2%c daugiau ant dibnos tiems daugiau negu septy
niems aštuntdaliams naminiams naudotojams.

Šitas mažas pakėlimas kainos reikalingas sudarymui 
pinigų, kurie liktų nustoti užkertant naudojimą dide
liems gazo naudotojams. Jų nuostolis, tečiaus, reikštų 
geresnį patarnavimą mažiems naudotojams.

Vėl dar, paduodamoji musų kaina reikštų mažiau 
negu 1c ant dienos viršaus prie abelnos kainos 52% nau
dotojų, kurių abelnas sunaudojimas per mėnesį buvo ma
žiau kaip 3,000 pėdų bėgyje paduoto periodo.

Prašome mes jūsų persvarstyti šiuos faktus atsar
giai ir be užsipuldinėjimo, ir tuomet apspręsit, ar ši kom
panija siūlo netikusį vaistą išrišimui naturalio gazo klau
simo.

Su pagarba, jūsų,
M. B. Daly.



DIRVA

GRYBAI
Mudu su Tadu išvažiavom j girią gry

baut. Medžiai nuogi. Vėjas švilpa. La
pai suvytę ant žemės, einant grebžda.

Grybų nėra.
— Kokis velnias mus čia taip toli nešė!
— Tylėk! — riktelėjo Tadas. — Tu čia 

kurk ugnį, o aš eisiu vogt bulvių. Kepsim.
— Ar tu pasiutai! — sušukau. — Dar 

nušaus.
— Tu nesirūpink! — tarė. — Kurk 

ugnį.
Čia yra malkynė ir šieno kupetas. Šie

nas apipuvęs; atrodė, kad jis jau pernykš- 
■čias.

Tadas nuėjo sau, o aš pradėjau nešt 
pagalius ir netoli kupečio sukuriau ugnį. 
Dūmų kamuoliai pradėjo verstis, pasirodė 
ir liepsna. Aš pasidariau šiene vietą ir 
atsisėdau. Durnus vėjas blaško, draiko, 
tarsi kokios tai žilos miško deivės plaukus 
■velia. Puikus vaizdas.

Tadas nuėjo bulvių kast ir nesugrįžta. 
Prįeš ugnį įsišildžiau aš, bet malkos jau 
baigiasi. Tingiu, bet reik eit daugiau at
sinešt.

Ėrakšt, brakšt, brakšt lApai užpakaly
je. Maniau, kad Tadas sugrįžo. Bet atsi
suku. Ugi nepažįstamas vyras ir su re
volveriu rankoje. ,

— Rankas augštyn! — pasakė.
Persigandau. Pakėliau rankas. Iš

kratė jis mano kišenius ir radęs kelis ska
tikus nuėjo sau.

Eisiu malkų atsinešt. • Nuo malkynės 
imti bijau. Duobėje riogso sausas kelmas. 
Paimsiu ir nunešęs uždėsiu, tai bent degs. 
Praspyriau lapus. Koka tai sena gunė.... 
Pradengau. Nugi buteliai.... Juose ko
kis tai rudas, tyras skystimas, o ant bute
lių užrašas: “Monticello”. Aš žinau, ką 
radau.... Čia puikus grybai — apie šim
tas butelių degtinės. Negaila nei tų kelių 
skatikų, ką valkata atėmė. Pasiėmiau vie
ną butelį, uždengiau gunę ir užvertęs kel
mą atgal prie ugnies. Sukurščiau ugnį ir 
vėl šildausi.

— U-u! — Tado balsas.
— U-u! — atsiliepiau.
Atėjo ir jis. Atsinešė kelias bulves, 

apkapstė į žarijas ir atsisėdo. Aš iš kupe
čio ištraukiau butelį..

— Iš kur tas? — jis pradžiugo.
— Ramdau! — atsakiau.
— Ar tik vieną?
— Kam klausi? — atkirtau. — Gerk! 

Tau užteks.
Tadas paėmė butelį į rankas, iškėlė į 

aųgštą ir sušuko:
— Tas tai jau iš dangaus!
— Išlupo korką ir tarė:
— Sveikas!
— Sveikas!
Užsivertė: Kliu-kliu-kliu, — maniau, 

'kad nei man neliks. Atidavė. Nusišluo
sčiau bonkos kokią ir:

— Svęikas!
— Sveikas, į sveikatą!
Užkandžiams išsikrapštėm karstų bul

vių iš žarijų. Nei nepajutome, kai butelį 
ištuštinome. Ugnis gęsta, bet mums šilta 
vistiek.

Temsta. Bet apie važiavimą namon 
mes nešnekame. ,

Apėmė snaudulys ir pasvirau šiene ant 
šono.

mes valkatos. • f
Bešnekant aš maniau, kad jis užmirš 

apie tas mergas, tokiu budu išvengtume Į 
bėdos, bet kur tau. Tadas sako: |

— Kelk!
— Duokime ramybę.
— Sakau — kelk!
Atsikėlėme ir dui vytis. Ką jos, varg

šės, ištruks — pasivijome. Butą jų mieste. 
Beturinčioš pirkinių. Tadas su revolveriu 
varosi jas prie ugnies. Jos verkia, šneka
si, bet kas mums galvoje. Atsivarėme. 
Susėdo. Tadas įkišęs ranką į pintinę už
griebė duonos.

— Tai, vyre! — jis sušneko: — turi
me ne tik po pačią, bet duonos ir dar ko...

Aš atsikėliau ir krepešioju tolyn. xMan 
rupi ta degtinė. Nenoriu tiesiai eiti į tą 
vietą, kad neužspitriotų Tadas.1 Mat, su 
degtine nusprendžiau apsidirbti aš vienas. 
Pasiėmiau tris butelius, duobę užžėriau la
pais ir padaręs vingį antroje kupečio pu
sėje į šieną įkišau dvi bonkas, o trečiąją 
parodžiau prie ugnies.

Mergos sėdi. Tadas revolverį nepalei
džia iš rankos. Jis tikras plėšikas. Jis pa
matė butelį.

—' Tu ir vėl turi bonką! — jis nuste
bo. — Atkimšk ją ir pavaišink jas.

— Reik! — pasakiau.- — Jos taip liūd
nos.

— Po velnių! — sušuko Tadas. — Čia 
tikras dangus!

— Bet jei kas užkluptų, tai butų dan
gus. -

— Kas čia velnias eis1 naktį.
Kišau ranką į pintinę ir užgriebiau al- 

vę. Pripyliau degtinės ir duodu vienai; 
ji purtosi.

— Lyg tai jos gers.
— Gers, gers, gers! — prabilo Tadas.
Aš siulau alvę degtinės, o Tadas pašo

ko iš savo vietos ir grūmoja ginklu. Mer
ga iš baimės paėmė ir išmaukė.

— O jau su ta valia Dievo.... — pa
sakė Tadas. — Pripilk dabar kitai.

Pripyliau. Antroji nei nesipriešino. 
Pagriebęs atlaužiau duonos — valgo.

— Dabar jau jų sparnai pakirpti....
— Neužsitikėk! — atsakiau.
— Puikios peteliškės!.... — sakė Ta

das. — Ir velnas ar Dievas čia visko mums 
taip gausiai aptiekė.

Dar inpyliau degtinės ir jos nesiprie
šino — išgėrė. Likusią degtinę mudu iš
siurbėme. Pintinėje užgriebiau mėsos. 
Keptume, bet nėr druskos. Čia viskas ge
rai, bet aš kenčiu baimę, kad mergos kokį 
šposą neiškirstų, bet jos, vargšės, apsvai
go. Ant galo aš ant jiešmo pamoviau mė
są ir spirginu. Viena merga kai spirs ko
ja ir mėsa į ugnį įkrito. Ji taip gardžiai 
nusijuokė.

— Trauk ją velniai įr kepsnį! — pasa
kė Tadas. — Nieko nereik! Bile pačias 
turime.

Viena paprašė, kad paduočiau pintinę. 
Padaviau. Išėmė sviesto. Nesūdytas. Te
pame, gleizojame pirštais ant duonos ir 
valgomi

Ugnis jau apgeso. Visur tamsu. Nu- 
krepešiojau prie malkynės ir atnešęs už
dėjau ant ugnies malkų. Liūdnumas nuo 
veidų mergoms pranyko. Palei gražesnę- 
ją aš atiisėdau. Paėmiau jai už čeveryko 
ir žiuriu į akis — juokiasi.

— Ar nešalta? paklausiau.
— O, aš visa degu-I—atsakė.
Numoviau jos čeveryką nuo kojos. Ji 

grybšt nuo mano galvos kepurę, uždėjo sau 
ant kojos ir juokiasi.

— Tadai, ką tu veiki?
— O, aš turiu darbo! — atsakė jis.
Jos mėgino atkartot musų ištartus žo

džius, bet joms nesisekė. Šalę manęs sė
dinčioj! nutvėrė ir pakudavo mane už plau
kų. Ugnies liepsna žaidžia šešėliuose; ap
šviečia kūgį ir mus ir vėl prigęsta.

Dar sykį aš atsikėliau.
— Kur tu eisi? — ji sušneko.
— Aš eisiu namon.
— O, ką tu ten niekus šneki! Buk čia 

drauge! — ji vadino.
— Aš sugrįšiu, — pasakiau.
Atnešiau malkų ir sukurstęs ugnį vėl 

blinkst į būrį.
Ji apkabino mane.

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
■ ■ ■ TT- . . _jj.ą

MYLĘK TIK MANE.
Jei tu sutiktum mano palikt, 
Amžiais mylėti, nepaliaut, 
Aš tau gražybes žemės visos 
Akims atskleisčiau nuodug

niai;
Aš apdainuočiau tavo plau

kus
Ir gražias tavo akeles, 
Aš aprėdyčiau tave savo 
Dainų žodeliais maloniais.
Aš. išbučiuočiau tavo ran

kas,
Apmaučiau deimanto žie

dais,
Šilkiniuos’ rūbuos padabi

nęs,
Mylėčiau meile mylimų.
Gėle darželio tu man esi, 
Viltis gyvent, upe jausmų, 
Jei tu kur dingtum, nesi

liaučiau
Braidyt pasaulių tolimų!

M. B-nienė.
Nuo Juokų Red.: Gaila, kad 

turime pasakyti teisybę: tas, ei
les ne pati musų bendradarbė 
gerb. M. B-nienė rašė, bet tik 
teikėsi mums prisiųsti, kaip sa
ko, gavus jas nuo “jo” pirm ap- 
sivedimo. Toliaus ji paaiškina 
sekančiai: taip įsimylėjusi į jį 
už jo gabų poetiškumą, tokius 
gilius jausmus ir atsidavimą, 
kad tik ir laukė atskleidžiant 
visų tų prižadų. Bet o! koks 
skirtumas tarp prižadų ir tik
rumo. Ne tik gražybių, sako, 
pasaulio jis neparodė, bet net iš 
namų bijojo išleist, kad kas ki
tas nepažiūrėtų, ir dainų dau
giau nemokėjo parašyt — tur
būt ir tas pačias keno kito pa
prašė jam parašyt.... ir ran
kų nebenorėjo bučiuot, kai-bul
ves beskutant jos susijuodino, 
ir už deimanto žiedą pačiai rei
kėjo' baigt mokėt, nes ant bar- 
go buvo paimtas; ir šilkų rūbų 
visai nematė, o meilė —. tai kaip 
stuobrio! Vietoj braidymo 5>o 
pasaulį, dabar dar sako: jei tu 
išgaištum, aš. kitą gaučiau....’

— Kokie paiki tie smertelni 
vyreliai..

“Jeigu poetai užgema, tai ko 
p-lė Kleopatra laukė iki 16 m. 
parašymui pirmųjų savo eilių?” 
—' Klausia Kazys Titėnas.

gerb. šašas, atrado save vėliau, 
negu p-lė Kleopatra; jis jau vy
ru būdamas parašė pirmą daly
ką: “Ratai, Mergina ii- Ratai” . 
ir nuo to pradėjo rašyt ir eilių.

Daugybės žmonių dar savęs 
tebejięško; daugybė jau žino, 
jog' jie egzistuoja, bet dar ne
surado progos įsikunyt. Vieni 
atranda save gamtoje, kiti mei
lės pradžioje, kiti — viduryje 
meilės, kiti — jai pasibaigus; 
kiti — skurdui aę nelaimei ar 
išgąsčiui užėjus. Kiti atranda 
save moksle — atidengę kokią 
naują paslaptį, atlikę kokį kar
žygišką darbą.

Bet norėti atrasti save kame 
nors mintims patinkamame ir 
svajonių gražiai išpuoštame dai
kte ar vietoje — hera galima.

.Nei kūniškas nei dvasiškas 
Žmogaus užgimimas neįvyksta 
nuo paties pasirinkimo; bet nuo 
to, kaip turi stotis. Tik tada 
pasijunti esąs, kada apsireiški 
ir kaip, o ne kada nori apsirei
kšti ir kaip. Juokų Red.

Gerb. Spragilas mums prane
ša, kad pirmiausia. į jo sumany
tą tvert Lietuviškų’ Srovių Ly
gą Amerikoje atsiliepė Šventa- 
kuprių Partija, kurios centras 
randasi Brooklyne ant Plazos, 
prie Washington© arklio. Tik 
šventakuprių Partija nutarė iš 
savęs pridėti dar 1 ir % punktą 
prie įstatymų ir tą parašyt iš
rinktas gerb. J. Ambraziejus, 
amžinas šventakuprių Partijos 
garbės narys.

jKun. Fabijonas parašė kitą 
straipsnį prieš Lietuvos Misiją 
ir Atstovybę ir patalpino savo 
organe. Straipsnis yra šitokiu 
antgalviu: “Kurioje Pusėje Tei
sybė: Pora Minčių apie L. Misi
jos ir T. Fondo Lenktynes.”,

Toliau seka straipsnis su jo 
atsakymu, ir tas straipsnis ši
taip skamba:

“Musų”.
Kokie paiki tie smertelni 

žmoneliai.

Vietinis blaivininkų (a. a. gir
tuoklių) klubas subruzdo, kada 
miesto valdžia pradėjo gaudyti 
jo patronus — slaptus “buzės” 
darytojus ir pardavėjus. Daug 
.jų jąu pakliuvę ir dar daugiau 
paklius.

Klubas už tai nerado ką da
ryt su kreicorium, kad jis po 
senovei turi savo naudą.

JV

“DIRVA” Kalėdų Dovanai
Ateina Kalėdos — visi duoda saviškiams draugams, pa
žįstamiems 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 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumų taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi į 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumų, lygiai kaip ir visuose valstijos ; 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie visko Brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų r 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, . 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuoj aus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kad 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

JIE DĄR
ALKANI

įįįAISTO vis dar Cen- 
1 * tralinėj Europoj nė- 
rauž tek t i nat.— -— ----

Toli pamatėme eina du.... Tečiaus 
įžiūrėt negalima, ar vyrai, ar moterįs. Aš 
papasakojau Tadui, kad mane užpuolė.

— Nebijok! — pasakė Tadas. — Šia 
aš turiu.

Parodė revolverį.
Tie kas tai du eina arčiau, bet ne pas 

mus, o matyt, kokiu tai taku eina sau. In- 
tėmijome, kad tai mergos.

— Žinai ką? — tarė Tadas.
— Na?

i — Mudu jau perkvaili šį vakarą ras
ti namus.

— Tai ką?
— Susigaukime tas mergas..’..
— Gali būti velnias, Tadai.

Gūsiais aš pramerkiu akis. Liepsna 
šokinėja sau šešėliuose.

Rytų pusėje pradėjo brėkšt.
Rytas.
Išsimiegojome ir išsipagiriojome. Pra

švitus susėdome ir žiūrime į vienas kitą. 
Plaukai pilni šienuoįių — susivėlę. Dai
rausi ir žiuriu — Tadas irgi krapštosi.

Kur tos regėtos peteliškės su apkar
pytais sparneliais?.... Viskas buvo tik 
sapne.

“Monticello! Monticello!” — manau 
sau. O ką Tadas manė — sakyt nepasakė, 
tik skubinomės eiti namon. .

Grybo gi nei vieno.
Šliburis.

Atsakymas' reikalauja filoso
finių-išvedžiojimų ir gaila, kad 
klausimas ne rimtu keliu pakel- . 
tas — butų galima apie žmonių 
užgimimus daug pakalbėti. Už
gimimai yra nelygus. Vieni už
gema kunu ir miršta tokiais; 
kitų po kūno gimimo, savu lai
ku gema dvasia. Aiškiau sa
kant, žmogus gema du sykiu: 
vieną sykį,' kada jis pasaulyje 
atsiranda arba ateina į musų 
draugiją, o kitą sykį —. kada 
jis save šiame pasaulyje atran
da. žmogaus užgimimas arba 
savęs atradimas turi turėti ir
gi svarbias priežastis. Ir turi 
parodyti save kuo svarbiu.

Pav. p-lė Kleopatra (gerb. 
K. Titėnui matyt ji davė prie
žastį save atrasti, nes iki šiolei 
jis niekuo niekur nepasirodė) 
atrado save būdama 16 m. — 
tada ji parašė pirmas eiles. Ka
dangi jos eilės rišasi su gamta, 
ji atrado save kur laukuose, bu
bama susivienijusia, kaip gerb. 
Budrikas rašo; su gamta.

Gerb. Cirineušas, kuris dar 
.tebesiranda kelionėje į “Paleng
vėjimo Kalną”, atrado save pa
sijutęs meilės kryžių ant pečių 
tempiąs. Iki tolei jis save ne
žinojo ir gyvenimo nejautė.

Gerb. Prometėjus arba buvęs

Gerb. P. Vaišnis (iš Bostono) 
atsišaukia su klausimu, kaip jis 
galėtų prigulėt prie abiejų nau
jai organizuojamų klubų: Cleve- 
lando Plikių ir Waterburio Sen
bernių. Jis į abu tinka.

Davatkų organas “Draugas” 
sumanė duot savo skaitytojams 
priedą, kuris užvadintas “.Lai
vas”; žiūrėsime, ar toli jisai 
nuplauks....

Šiame banke nupirktas 
maisto draftas pristatys 
jūsiškiams užrubežiuose 
tiesiog į namus. Mes už 
šitokį patarnavima nieko 
neimame.

Cbe Cleveland 
Cruet Company

JONAS BALUKONIS
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

902-4 Engineers Bldg. 
Ontario St. prie St. Clair 

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CttluuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio

Telefonai: Rosedale 5768, Princ- 
ton 431
Valandos: tik vakarais nuo 7 

iki 9 vai.
Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

“Pinigų Siuntimo Patarnavimas”

Tylėk! jis riktelėjo. Matai ya|gjy Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet
ŠlttJ! labai reikalingos kiekvienai šeimininkei- Pa-

— Kas męs, po velnių, Tadai? siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 1.25
— Žinai girioje!. . . . — jis atsakė: —, Gražiai apdaryta ---------------------------------- - Į-50

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

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

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

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

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
Panėdėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

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 1 841 
metais, turi sumokėto kapitalo $ 18,000,000 
ir siunčia pinigus Europon daugiau negu ki- 
ta kokia finansinė organizacija. Musų kai
nos yra žemos, patarnavimas atsakantis.

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

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

2048 East Ninth Street, Cleveland

Arba rašykit savoj'e kalboje į:
Foreign Money Order Department 

AMERICAN EXPRESS COMPANY
65 Broadway, New York.
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LAWRENCE, MASS.
Nors bedarbė jaučiama ČI* 

kaip ir visoj Amerikoj, bet šių 
dienų Lietuvos padėjimas ne
užmiršta. ‘Rengiama prakalbos, 
teatrai ir šiaip įvairios sueigos 
ir tas bus daroma ir dedama 
centai kolei priešas Lenkas bus 
iš Lietuvos žemių išvytas.

Prie progos noriu priminti 
musų pramoninkus, kurie su
sikišę rankas į kišenius, ramiai 
sau ruko cigarus, visai nepaisy
dami Lietuvos šauksmo. Visuo
menė turėtų primint musų biz
nieriams atkreipt atidą j Lie
tuvos pagalbos šauksmą. Ar 
gi jau jie negali nusipirks nors 
už $50 Laisvės boną?. Jeigu 
jie neperka, žmonės turėtų pa
sielgt su jais tinkamai. Jie ne 
tik patįs, bet ir savo pirkėjus 
turėtų paragint bonus pirkti. 
Nereik šnekėt, kad bus taip ar 
kitaip, bet stengtis padaryt taip 
kaip Lietuvai tinka. Lietuva 
bus Respublika, bus laisva ir 
nepriklausoma, o tą visą padė- 
kim jai lengviau atsiekti, visi 
išvien remdami. Jeigu mes ne- 
remsim pinigiškai, daugiau mu
sų brolių turės nuo priešų nu- 
kentėt.

Suprasdami, kas gali padaryt 
Lietuvą laiminga, neturėtume 
daug išmetinėjimų, išsikalbėji
mų daryti, niekam kaltės neuž
mesti už dabartinį sunkų jos 
padėjimą, kaip tik patįs ant 
savęs. Jei norim matyt Lietu
vos gražią ateitį, stokim visi 
su atviromis širdimis dirbti žo
džiu, pinigais ir ginklu, o Lie
tuva liks nuo priešų išliuosuota.

Skaudžiai turiu čia priminti 
vieno Lietuvos išgamo laišką, 
tilpusi “Laisvėj”, tūlo P. Kiau- 
lėno, kuris ilgus metus "čia gy
veno, kurį daugelis vietos Lie
tuvių pažįsta. Pereitą metą jis I 
buvo pabėgęs iš Lawrence už

bolševikizmo platinimą ir besi
slapstydamas dasigavo į Lietu
vą. štai dabar atrašė savo gi
minaitei laišką, kuriame rašo: 
“Vežiausi 100 jardų audeklo", 
kelias poras čeverykų ir tt., už 
tai įvežant į Lietuvos rubežių 
pareikalavo užmokėt akčižių 
(ir kur čia nereikalaus užsimo- 
kėt už gabenimąsi visos krau
tuvės!) Jus žinot, ką aš ma
nau ! Prakeiksta Tėvynė Lie
tuva, kurion aš parvažiavau.”

Kaip su tokiu pasielgtų Ame
rika, Vokietija, Anglija.? Tai 
tokių neprietelių turi Lietuva 
daug, išskyrus jau svetimuo
sius ir dvarininkus. Bet tikė
kime, jog laikui bėgant apsiva
lys nuo įvairių niekšų. .

J. Žukauskas.

Nukauti Kovose su 
\ Lenkais

Tamutis Jonas — Radviliškio 
miešto, šaulių apsk.

Sirvydis Juozas — Kamajų 
m., Rokiškio ap.

Jurgelaitis Juozas — Bebri- 
ninkų k., Pažeriu v., Vilkaviš
kio apsk.

Garžauskas Pr. — Jokaičių 
k., Ariogalos v.

Laraninas Larijonas — Juo- 
zapavo k., Nevarėnų vai.

Stumburys Antanas, 
Mūrininkas Antanas, 
Judkauskas Chaim,. 
Petravičius Juozas, 
Markiras Pinas, 
Jurevičius Juozas, 
Straukas Leonas, 
Vaitkus Kazys,

Poškus Antanas, 
Steponavičius Kazys, 
Zilbermanas Abromas, • 
(Beimanas Maksas, 
Galbagis Stasys, 
Kasilauskas Juozas, 
Pudionis Aleksas, 
Vyneris Faibė,

Gabranas Antanas,
Levin David,
Pulinkas Antanas,
Šimkus Stasys,
Sruogis Andrius.
Liaušas Domas Kaiminių

k., Telšių apsk.
Norvaiša Laurynas — Jezo-

ciškių k., Kalvarijos v.
Lizas Vladas,
■Balsys Juozas — Mosėdžio 

k., Platelių v., Kretingos ap.
Kropštaitis Pranas — Šilėnų 

k., Būdviečių v., Seinų ap.
Misevičius Feliksas — Pače- 

merų k., Kvedairių v. Taur. ap.

Narkunas Jonas — Babutitf 
k., Utenos v. ir ap;

Grubliauskas Jonas — Šil®" 
nų k., Veiverių vai.

Kupstis Damas — želių k«» 
Papilės v., šaulių ap.

Pečiulionis Petras — žagarų 
Ik., Kučiųnų v., Seinų ąp.

E VIOLET LAXATIVE

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 kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug
aiūfė, 7182^1. Ciiif'Aw*"—

Išdirbami per Cleveland Grain 
& Milling Co. Cleveland, 0.

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. 

VAIKAMS 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
Virginia Richards

— Telephone Eddy 6948 R.
Ed gw. 3048R.

SKAND1NAVIJOS-AMERIKOS LINIJA

is lovoms. Reikalaukite laivak 
ds agentu ant Skandinavijos Li

.NDINAVIAN-AMERICAN LT" 
•8 Wash'nsV'n St., B—t-n • 
17 N. Dearborn St., Chicago. III. 
-3 U. 3*r<l St., Minneapolis, Min.'..

Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 
keliauti per Liepoju

( LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de-

Lietuvos Pramones ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

VIRBALYJE
Kuogreičiąusia 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 į Lietuvos Valstybinį Banką. Parvažia

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės:
-Mr Z.47_Brąa4 St.T-Newark, N.J, j

MAGDE. '‘Ak, kaip man niekti pal
vą 1 /i bandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
r.ieko nepaijdbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi/" '

MARE. "Na, tai kam tau kęst be-

©

kai gražus, švelnus ir vysti. O tai ? 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES/" Į 

sį'. U Kas tai yra RUFFLES? Ar j
tai gyduolė? Ne!! Ar kve- J 

l£'-|Į piantjs vanduo? Ne!! RUF- J 
ĮĄ lį •FLES yra tai paprasčiausia i 

plaukų ir odos sustiprintojis, j
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal | 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but I 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? j

KUFFLKS
panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos į 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks 1 Paskui tik retkar- .g 
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. į 

j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik į 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

ad. RICHTER O CO., 326-330 Broadway j* New York
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® AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? “

Laivakorte | Liepojų $145. Eidkunus $106.70
Tai yra musų kaina tik per vandenį. 

Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums. 
Nereiks bedavoti Nebus vargo
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Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo
dam ir prirengiant visas reikalingas kelionei popieras.
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Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- 

legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas 
negauna, pinigus jums gražinsime. 
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Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
©I
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Reikalingas Lietuvis Krautuves Vedėjas
BUS MOKAMA GERA ALGA IR DUODAMA DALIS PELNO.

__ PIRMESNIS PATYRIMAS TAME NEREIKALINGAS.
THE CONTINENTAL GROCERY STORES, INC.,

yra $2,000,000.00 korporacija, su tikslu atidaryti 200 krautuvių Clevelan
de, pardavimui pirmos rūšies valgomų daiktų žmonėms už mažesnes kai
nas kaip pavienėse krautuvėse. Continental krautuves bus noriai priimtos 
ir remiamos Cleveland© žmonių, nes jos numažins pragyvenimo kainas ir 
suteiks pilna paganedinima ant kiek tas paliečia daiktus ir patarnavima.
Jus visi žinot naudingumą perkant prekes daug antsyk. Dabartinę sistema 
maži krauuvninkai moka 15-20% brangiau už tuos pat daiktus kaip daugy
bė vienos savasties krautuvių, ir praleidžia kitus 1 5-20% viršinėms lėšoms. 
Continental Krautuvių pirkėjai sutaupys po 20c. nuo kiekvieno dolario, išleidžiamo 
maistui, tuo gi- tarpu ir kompanija pasidarys sau teisingą pelną ir galės apmokėt va- 
vo darbininkams algas geresnes, negu kitos kokioc individualės krautuvėj.
PIRNAS ŠINTAS CONTINENTAL KRAUTUVIŲ BUS ATIDARYTA SAUSIO M. 

1921 METAIS, IR KOMPANIJAI REIKALINGA
LIETUVIAI KRAUTUVĖMS VEDĖJAI

Kiekvienas krautuvės prižiūrėtojas turės padaręs kontraktą su gera alga, komišinu 
ir bonu už tulus parduodamus dalykus. Šalip to jie gaus dividendus nuo kompanijos 
padaromų pelnų.
Kiekvienas krautuvės vedėjas taipgi bus ir kompanijos dalininkas, jam bus suteik
ta proga įsigyti piniginį indėlių iki $1,000.000. Nėra reikalinga turėti tą sumą pini
gais tuojaus, kadangi kompanija priima dalimais įmokėjimais nuo sava parinktųjų 
žmonių. Kompanijos Šerai yra išdalinti į 8% užtikrintuosius ir paprastuosius Šerus, 
ir $1,000 vertės užtikrintų šėrų duoda jų savininkui $50 vertės paprastųjų Šerų kai
po bonus.

Krautuvių Vedėjų Atsakantumas ir Tinkamumas:
Continental Grocery Stores Company palaiko lavinimo mokyklą savo krautuvių ve
dėjams, todėl tai pirmesnis groserių krautuvės patyrimas nėra reikalaujamas. Bile 
inteligentiškas, sveikas vyras, tarpe 20 ir 40 metų, yra tinkantis tai pozicijai, jeigu 
jis yra gero pobūdžio ir atsakančių papročių. Suprantama, krautuvės vedėjai turį 
kalbėti pusėtinai gerai Angliškai.

Tai yra Proga Visam Gyvenimui del Atsakančių Žmonių.
Vietos yra tiktai kelios ir tie, kurie pirmiau atsikreips, bus pirmiaus apsvarstomi.

Ateikit su savo popieromis ir klauskit
MR. OLNEY

CONTINENTAL GROCERY STORES? INC.
520 UNION BLDG. q . « / ,

CLEVELAND, OHIO

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su (mokėjimu 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 {mokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo įmo-

- kėjima 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 {mokėjimu $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 
j mėnesį.

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488
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Žinios iš Lietuvos
KOVA TIES GIBAIS. jlaiko atsipeikėję nuo pirmutinio

Gibai (į pietus nuo Seinų) y-(smūgio, puolė atakuoti musų 
ya tarpe dviejų ežerų: Pamario kasimus. Musų drąsus vyrai
ir Gerelio. Pro kaimą eina plen
tas į . Augustavą. Į pietus nuo 
Gibų tuojau prasideda Augus
tavo miškai, kuriuose slėpėsi 
klastingi Lenkai, žinodami, kad 
ant Gibų gali pulti didelės- Len
kų pajiegos, mes gerai įstipri- 
jjome kiekvieną kalnelį, paslė- 
pėm savo kulkosvaidžius ir ap- 
sitvėrėm vielų tvora. Vakarų 
pusėj nuo Gerelio buvo kita mu
sų kuopa, kuri taip pat gerai 
įsitvirtino ir tvora apsitvėrė. 
Pirmutinius savo apkasus ap
klojome plonytėmis velėnomis, 
Lenkams suklaidinti. Turėda
mi gerus apkasus, musų vyru
kai tarp savęs kalbėjosi:

— Tegul tik paliokas pasiro
dys iš miško, tai mes jam pa
rodysim ko Lietuva kainuoja!

Upas visų buvo geras.
Rugsėjo 20 ir 21 dd. Lenkai 

-darė žvalgybas, kuriose musiš- 
kiai jų du nukovė ir keletą pa- 

•šovė. Vienas tokių pašautų pa
kliuvo į musų rankas. Vietiniai 
gyventojai vieni stovėjo ištolo 
ir patylom šnabždėjo, matyt 
prijaučiantieji Lenkams, kiti 
prašė musų kareivių sužeistąjį 
jiems atiduoti, o jie jam teis
mą padarysią, atsilyginsią už 
padarytas skriaudas. Lenkiu
kas bailiai dairėsi į šonus. Pa
klaustas, ko Lietuvon lenda, 

-atsakė:
“My niechcemi z "Litwą wo- 

Jowač,’ ale nas gonią naši pany, 
buržuazja” (Mes nenorime su 
Lietuva kariauti, bet mus varo 

■ponąi, buržujai). Žinoma, jiems 
Tupi savo dvarai apsaugoti ir 
-ant “chlopų” jodinėti..

Rugs. 22 d. anksti rytą Len
kai vėl darė žvalgybą, bet mū
siškių gerai apšaudyti pasitrau
kė ir vėl 'viskas nutilo. Visa

gine bare nei šūvio, rodos; kad 
"Ir karės nėra. Kareiviai baigė 
tvorą pinti, kiti apkasus taisė, 
treti, laisvi nuo tarnybos, dra
bužius taisė, bulves kepę....

Staiga kairėje pasigirdo šau
tuvų ir kulkosvaidžių tratėji
mas, rankinių granatų bumsė- 
jimas. Kareiviai, pametę savo 
■darbus, pradėjo rinktis į apka
sus kovai ruoštis. Visiems bu
vo aišku, kad Lenkai puola. Už 
kokių 2 minučių iš dešinės pra
nešta mums, kad matosi einant 
ir jojant daugybė Lenkų ir kaž 
kokia vilktinė (gurguolė). Kuo
pa buvusi į vakarus nuo Gere
lio ir ligšiol tylėjusi, staiga pa
leido smarkiausią šautuvų ir 
kulkosvaidžių ugnį. Lenkai ėję 
rami ir tokio “sveiki” iš Lietu
sių nelaukę, iš karto pakriko, 
lies perdaug jau karštai juos 
mūsiškiai žiržiančių bitelių lie
tum šventino. Tečiau už kiek

laikinai ugnį sulaikė ir leido 
.'Lenkams tvarkoje prieiti prie 
vielų tvoros. Kaip tik Lenkai 
pradėjo draskyti tvorą, mūsiš
kiai paleido iš šautuvų ir kul
kosvaidžių tokią ugnį, kad pas 
tvorą tik dulkės kilo augštyn, 
ir Lenkų tiršta grandinė tapo 
paguldyta prie musų vielų tvo
ros.... Tie jau daugiau ne
mindžios Lietuvos šventų lau
kų.... Po to tuojau puolė an
tra grandinė, bet jos likimas 
buvo toks pat, kaip ir pirmo
sios. Šioje vietoje Lenkų arti
lerija nedalyvavo.

Lenkai matydami, kad- šioje 
vietoje mūsiškiai iš jų tik juo
kiasi ir kaip piktžoles skina, sa
vo puolimą sustabdė ir visomis 
pajiegomis užgulė Gibus. Rei
kia pažymėti, kad tos dvi Len
kų grandinės - tapo sunaikintos 
dešimties minučių laiku.

Gibus puolė didžiausiu smar-. 
kurnu, kartu šaudydami iš šau
tuvų, kulksovaidžių ir patran
kų, kurias prisivežė kone į vie
ną liniją su pėstininkais. Jos 
stovėjo nuo mušu apkasų ne
daugiau kaip per 800 žingsnių. 
Šaudė ne tik į apkasus, bet į vi
są kaimą ir į apielinkės laukus, 
nors tuose laukuose nieko ne
buvo. Neviena grįčia tapo vi
sai sugriauta, o daugelio matė-' 
si tik kaip stogo lentos lėkė vir
šum ir durnai su dulkėm pro iš
daužytus langus ėjo lauk, žmo
nės, tokio pragaro staiga už
klupti, tušpius namus, pametę, 
kas spėjo, pabėgo, o kiti sulin
do į bulvių duobes.

(“Karys”)

ŽEMĖ KAREIVIAMS.
Vyriausiosios Komisijos Ka

riams žeme aprūpinti š. m. spa
lio 23 d. nuspręsta paimti Vals
tybės nuosavybėn kariams že
me aprūpinimo reikalui iš pri
vatinių savininkų šiuos palivar
kus:

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.
1001 E. 79 th Street
Kampas Cramb Avenue.

šaulių apskrityj iš Jurgio Na- 
rišlcino Gruzdžių 290 deš. Man- 
toviškių 90-deš. Dimitrijevka 
50 deš., Katiliškių 58 deš., Lį- 
biškių 130 deš. Možuliukų 188
deš., Osinovka-Beriozovka 150 
deš., Bartkunų 80 deš., Pamu- 
šės-Sivirskių 150 deš., Georgi- 
evska ir Pridotka 130 deš. Med- 
valakių 150 deš. Maldėnų-Rau- 
diškių 110 deš. Burbių 167 d. 
Beržėnų 301 deš_ Šepkaičių 125 
deš. Naujosios Žagarės 217 d. 
švedpolio 20 deš. — 120 k. s. 
ir Bružo pal. 240 deš., o išviso 
2,834 deš., 1,320 k. sieks, dau
giau ar mažiau, kiek juose bus 
atrasta matuojant.

Trakų apskrityje Žaslių vals. 
Solomejos Svendkauskienės, An
takalnio pal. 140 deš. ir Niauri- 
škės pal. 80 deš., o viso 220 d.; 
daugiau ar mažiau, kiek bus 
juose rasta matuojant.

Iš Aleksandros fon Han, val
dančios šaulių apsk., Papilės v. 
Aksilių dvar., kuriame yra viso 
mes sulyg įstatymo "Kariams 
666 dešimtinės, o iš jų 616 deš.
miško ir 60 deš. dirbamos že- 
žeme aprūpinti” žemės neimti, 
kadangi paėmus einant “žemės 
reformos įvedamuoju-įstatymu” 
miškų, dirbamos žemės visai 
mažai savininkei teliktų.

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
1 Kalbame Lietuviškai.
902-4 Engineers Bldg.

Branch Ofisas 
Šalę North American Banko 

6127 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Gerierališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

CUNARD LINE
tiktai 9 dienos

I
Hamburgan ir 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.

ATIDAI LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR 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

F. AD. RICHTER & CO., 
New York.

PRIEŠ PLEBISCITĄ.
Kauno miesto teatre lapkričio 

1 d. buvo didelis mitingas, ku
riame dalyvavo Lietuviai, žy
dai, Baltrusiai. Mitingas pri-
ėmė protesto rezoliuciją prieš 
Tautų Lygos nusprendimą da
ryti Lietuvos žemėj kokį tai 
plebiscitą.

Cincinnati, O. — Vienoje rub-Į 
siuvykloje šiame mieste 500 
darbininkų nutarė pasitraukti 
iš savo vietų ant mėnesio laiko 
pavesdami jas neturintiems dar
bo.

Badas Chinijoj. Penkios di
džiausios Chinijos provincijos,

3 DR. L. A. STARCE t 
5 OPHTHALMOLOGISTAS J
5 AKIS IR NERVŲ SISTEMA ■ 
5 SPECIALIŠKUMAS J 
9 žvairas Akis pataisau be Peilio ■ 
5 Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8. J 
3 Nedėld. ir Sered.: 10 iki 12. ■

KAMz KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4* PAIN-EXPELLER
Vftlzbnženklis ui r o g. S. V. Pat. Ofiao.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Relkalank, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
VaizbaženklĮ.’

su apie 53,000,000 gyventojų, 
badauja ir žmonėms reikalinga 
greita pagalba, nes gręsia mir
tis. Nors kitur yra javų ir mai
sto, bet kad vienintelė trans-

portacija į tenai galima tik na- 
šais, mulais, točkėmis ir veži
mais, dėlto niekaip tų tolimų 
sričių negalima spėti aprūpinti 
maistu.

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

bėtino. Stebėtinas grajijantis Laik
rodis — tas tai yra naujausias laik
rodžiuose išradimas. Tas laikrodis 
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
kį užvedus grajina skirtingas melo-1 
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 turė
ti kiekviename name. Ir jus to laik
rodžio niekur negalite gauti kaip tik 
pas mus. Tikra kaina to laikrodžio 
yra $18.00 Kiekvienas, kuris is- 
kirps šį apgarsinimą ir prisiųt mums 
užsakymą gaus šį laikrodį tik už 
$11.45. Mes neprašome pinigų iš- 
ahkšto, tik parašyk savo vardą ir ad
resą aiškiai, indėk $2.00 parankos, 
o kitą užmokėsit kada tą laikrodį atveš jums į namus. Kiekvienas, 
kuris prisius $11.45 iškalno už tą laikrodį, tam prisiusime VISAI DY
KAI gražią deimantinę špilką ir paapksuotą retežėlį. (49)

Nepraleiskite progos, bet rašykite tuojaus pas:
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 N. Irving Ave. (Dept.) 415) Chicago, Hl.

AR RIZIKUOSIT SAVO VAIKŲ 
SVEKATĄ IR PATUOGUMĄ?

Ant neužtikrinto gązo ištekliaus
KUOMET SCHNEIDER
HEATER COMPANY

DUODA JUMS PROGĄ 
INTAISYTI SAVO NAMUOSE

PRAGARSĖJUSI

Champion Pečio
Bėgyje 12 Valandų nuo 

Užsisakymo.
DUODAMA LENGVAIS

IŠMOKESNIAIS

Pakeiskit Jį Šiandien Vieton Savo Bazinio Pečiaus
EAST 75th ir KINSMAN ROAD 

Broadway 1775 Princeton 2515-L

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų ’‘Peridonto” del Be-j 

skausmio Dantų Traukimo. *

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man šiuntėte 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už^u teikimą pagalbos mano‘kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

rtlWStllW

Kūdikių geriausias draugas >
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, 

nutildomas. Greičiausia, jis. turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas 
negaus:

©®©©©©©@©©©©@@@@©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©@© 
© 
© 
© 
© 
f 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Užsiseneję Ligos

ne- 
kol

BAMBINO
- I© 

,© 
©

Kam žudytis save ir vargintis deiei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musą lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.50 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi suteiksime paaiškinimus apie 
pasidarymą sau naminio gardaus alaus.

- ■ HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Vaikai myli jį! Jie nori jo daugiaus! r
Tikrasai turi Bambino lėles paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:
F. AD. RICHTER & CO., Bash Terminal Bldg. No. 5, /BROOKLYN, N. Y.
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T. P. NEURA 00
2041 HAMILTON AVE.

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 A V. 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 
stengiuosi 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 Ave.

Elektriškas Prosas Panaikinsi
Nuovargį Prosijimo Dienoje

Elektriškas Prosas panaikina nepagei
daujamą darbą, surištą su senovišku 
prosijimu.
Jis prašalina varginantį vaikščiojimą 
nuo pečiaus ir prie pečiaus ir nekantrų 
laukimą kolei prosai sušils. Juomi ga
lima dirbti-greičiau, geriau ir lengviau 
drapanas pasirengti.
Elektriški Prosai parsiduoda visose 
Elektriškų Draiktų Krautuvėse priei
namomis visų kišenei kainomis.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illiuninating Building

Public Square

VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi- 
1 tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa

dėjimą, iki hepervėlu. 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 autoritetų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai 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 
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 Av. ir East 55th Street.

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chronišku Ligų.
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x-ray egzaminavimas !$1
1) JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

Z VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
P- Kt-JH N* 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.
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš 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 Berline, Londone, 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsisenėjusių 
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 vakarė. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO



[ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Į pasiaiškint, jisai išsitraukęs re
volverį pradėjo šaudyt ir many
damas ją nužudęs, pats sau ga
lą padarė.

Seredos vakare Goodrich na
me atsibuvo Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės šėrininkų Cleve- 
lando Sąryšio susirinkimas. Da
lyvavo buris šėrininkų, kurie 
svarstė ateities Bendrovės rei
kalus; nekurie kėlė daug nepa- 
siganėdinimo delei Bendrovės 
viršininkų netvarkaus vedimo 
biznio, didelių algų ėmimo ir 
važinėjimo ne Bendrovės reika
lais. Taipgi aptarta pavedimas 
visų vietos šėrininkų balsų me
tiniame susirinkime tinkamai 
ypatai. Sekančiame numeryje 
bus apie tai plačiau.

Buvęs miesto tapnos narys.dijos —menkas nesusipratimas. 
Joseph Kraus pereitą utamin- Jis vadino ją eiti su juo ant ba
ką norėjo nusinuodinti, kuomet liaus, bet ji, susitarus su savo 
valdžios agentai jo minkštųjų drauge eiti vienadvi, atsakinėjo 
gėrimų krautuvėj krėsdami už
tiko degtinės. Ineinant į jo įs
taigą policijai, Kraus patėmytas

negalinti su juo eiti. Susirūpi
nęs vaikinąs manė, kad jo mer- 

_ _ _ _ gėlė eis su kokiu kitu vyru.... 
pilant lauk iš Stiklelio degtinę, Besiginčijant, dar nespėjus jai

Adv. F. J. Bagočiaus prakal
boms paimta Moosę Salė, 1000 
Walnut St., prie E. 9 gatvės. 
Atsibus nedėlioj, gruodžio 19 d. 
nuo 6 vai. vakare. Gerb. Bago- 
čius kalbės Lietuvos paskolos ir 
musų Tėvynės gynimo reikale.

žadama rengti pietus adv. Ba
gočiaus pagerbimui. Kurie 
retų dalyvauti, gali kfceiptis 
ba “Dirvos” redakcijon arba 
Dr. J. šemoliuną.

kurią buvo parengęs žmogui 
duoti, nuo to sugriebta jo krau
tuvę krėsti. Kratos darytojai 
nepatėmijo kaip jis nuodų paė
mė, bet nuvežus policijos stotin 
pasirodė jis staigu apsirgęs.

Jis paimtas į ligonbutį, kur 
prisipažino paėmęs nuodų.

Mieste eina didelės kratos ir 
jieškoma degtinės visose gėri
mų įstaigose.

Bellaire, O. — čionai savo 
namuose atrastas nužudytas 
angliakasis. Jo galva buvo su
daužyta, o šalę gulėjo kruvina 
plyta,- Nelaimingojo kišeniai 
buvo tušti. Aišku, kad koks 
piktadaris atėjęs vagystės tik
slu nepagailėjo žmogaus gyvas
ties atimti.

no- 
ar- 
pas

Cuyahoga pavieto kelių pa
taisymui nutarta praleisti tris 
milijonus dolarių. Bus parduo
dama bondsai už 6 nuošimčius 
tam tikslui pinigų sukelti.

Airijos prezidentas De Valera 
pereitą nedėldienį lankėsi Cle- 
velande ir Airių organizacijų at
stovų sueigoj likosi sutverta 
Ohio valstijos skyrius Airijos

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 musų agentas. Kreipkitės 
prie jo.
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Atidarym Į

Dr. V. Kudirkos Draugystės
metinis susirinkimas atsibus 51 Pripažinimo Organizacijos, ku- 
d. gruodžio, nuo 2 vai. po pietų, ri ves plačią propagandą visoje 
paprastoje vietoje, Flynn salėj. Amerikoje.'
Bus rinkimas valdybos sekan- , —•————
+ i.aw»cj vnof-oma ir fairtflri I e e

Teisėjas papuolė bėdon. Vasa
rą, vieną naktį likosi -nušautas 
automobilių garažio savininkas 
Kagy. Prie tos žudystės maišė
si tūlas Joyce ir teisėjas Mc- 
Gannon. Tuo laiku, ligonbuty- 
je mirdamas, Kagy buk pasa
kęs, kad Joyce jį nušovė. Bet 
tyrinėjimams einant, Joyce li
kosi išteisintas ir dabar teismas 
prikibo prie teisėjo ir jis kaltir 
namas žmogžudystėje. Po nu
šovimo toje apielinkėje radosi 
teisėjo automobilius, - kurio te
nai buvimą jis aiškina kaipo pa
davimą pataisyt. Visu laiku 
jis bandė išsisukti nuo kaltės.

tiems metams ir taipgi tariamai 
kįti svarbus reikalai. Nariai 
būtinai ateikit; kurie turit mo-1 
keti, pasiskubinkit anksčiau.

Sekr. J. Ruškis.

Clev. Lietuvių Budavojimo ir 
Paskolos B-vė (bankas) laikys 
savo dešimts metų gyvavimo 
paminėjimą nedėlipj, gruodžio 5 
d., nuo 4 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje, 6835 Superior Ave. 
Inžanga visiems dovanai.

Birutės Duonkepykla darbą 
pradėjo ir visus vietos Lietu
vius, ypač moterėles ir mergi
nas (kurios gali būti moterėlė
mis) užkviečia atsilankyt ant 
įkurtuvių. Kepykla randasi ant 
4608 Superior avė. Taipgi pa-, 
matysit puikų Birutės namą ir 
visą biznį. Sako dalins dykai 
šviežiai iškeptos karštos duone
lės ir pyragaičių (tik sviesto pa
tiem? reiks atsinešti....).

Suimti Lietuviai už degtinės 
darymą —

G. Stanaitis,
■ Marė Rutkauskienė (ji areš
tuota už norėjimą atsidirbti pir
mesnės bausmės už degtinės da
rymą) ,

J. Belšaitis ir kiti, kurių pa
vardės ne Lietuviškai paduotos 
ir sunku policijos rekorduose 
sugaudyt.

Continental Grocery Krautu
vės, kurių skelbimas randasi 6- 
me puslapyje, reikalauja tinka
mų vyrų vedimui jų krautuvių, 
kurios rengiama mieste atida
ryti. Krautuvių vedėjams bus 
mokama alga ir dalis nuo par
duotų prekių. Patyrimo, sako, 
tame biznyje nereikalinga.

A. L. T. S. 18 kuopos susi
rinkimas atsibus kitą nedėldie
nį, gruodžio 12 d., nuo 2 vai. po 
pietų.' Nariai nepamirškite at
silankyti.

Nedėlios vakare vienas vai
kinas, 21 metų amžiaus, peršovė 
savo mylimąją, 18 m., ir pats 
nusižudė. Priežastis tos trage-

Parsiduoda keturių kambarių 
rakandai, sykiu galima paim
ti ir keturis kambarius gyve
nimui. Priežastis pardavimo 
išvažiavimas Europon. Atsi- 
šaukit: H. Yakniunas, 8103 i 
Bellevue avė. Antros lubos.

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra ati
miniu dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes mojd- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Prin. 1361

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS tSt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Švieskime Lietuvą
^Mes norime, kad Lietuvos mokyklose bu
tų užtektinai rankvedžių mokiniams;
CJMes norime, kad Lieuvos žmones turėtų 
gerų laikraščių ir knygų;
4J Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji 
literatūra, norime, kad Lietuvoje butų pla
tinama pažangiosios dvasios spauda;
ę 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” ii’ 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
307 West 30th Street New York, N. Y.
P. S. Kurie iškirpę šį skelbimą prisius mums su aiškiu 
savo antrašu, tiems bus siuntinėjama dovanai visiems 
metams “Lietuvos Ūkininkas”. ~ Paskubėkite!

' , DENTISTAS
DR. J. A. KURLANDER

ST. CLAIR kam. E. 24 St. 1419 ADDISON ROAD
11 ryte iki 1 dieną z Netoli Wade Park Ave.
4 popiet iki 8 vakare ' 8:30 iki 10:30 vai. ryt
Nedėldienį 11 iki 12 dieną 1:30 iki 3:30 po pietų

Siunčiame Pinigus j Visas Šalis Užrubežiuose.

COLL VER - MILLER CO.
2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

1698 W. ,25th Street
Kampas Franklin Ave.

LATAPEP
KRAUJUI — “Jiš 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 Tonic

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

^Reikalaukit
Eagle Štampų

SANTA CLAUS JAU ATVYKO 
PASVEIKINT VAIKUČIUS!
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žaislų Skyriun. čionai jie galės praleisti daug links
mų valandėlių, žaisdami ir prisižiūrėdami visų naujų žai
slų ir gražių lėlių. Duokit jiems patiems pasirinkti ką 
labiausia mėgsta, ir jų surašą inteikti pačiam Santai pir
ma išėjimo iš krautuvės, kad butų galima užsakymus iš
pildyti iki jie visiškai neišjirkti ir neišskirstyti.

Gyvuliukai, visokių rūšių, vel- 
'tat. vetu padengti, $1.00 iki $4.98.

Meškutės $1.00 iki $175.
Gyvuliukai, plušio oda, kainos 
nuo ’k* ^95.00
Orlaiviai ant ratų 75c iki $2.75 
Orlaiviai, gražiai padaryti,- kai- 
nos nuo 59c iki $10.00 
Importuoti gyvuliukai-žaislai joA XX U, 75c iki $15-00-
Arkliukai, importuotos 
75c iki $39.00.

Arkliukai, čionaitinio darbo, $1.25 iki $25.00.
Magiškos Liktarnos po $4.50 iki $11.50.

Nojaus Arkos po 85c iki $3.98.
Lopšiukai, pintiniai po 90c iki $7.50

Guminės bolės, išmargintos, 12c iki $1.50
Sumbarinų gaudytojai kaina 85c iki $1.59

Mechaniški moteliai, kaina nuo 75c iki $15. 
Kaladukės, paveikslų kubikai, po 88c iki $3.00. ,

Greiti Boteliai, po 75c iki $1.50.
Kaladukės, sudedamos viena į kitą, 35c iki $2.48 

Kaladukės, gražiai išmargintos, 18c iki $4.75.
Rašomos lentelės, Ciciliško stiliaus, 3.98 iki $4.75 

Rašomos lentelės, pakabinamos, $1.98 iki $35 
Skambinami varpeliai, nuo 50c iki $3.48 
Bankutės nuo $1.00 iki $4.50 tT. 
Cedro skrynelės $5 iki $14.50 
Kanuolės, visokių didumų, nuo 
Rašomos mašinukės $1.50 iki $5 

,35c. iki $4.75.
Budavojimo kaladukės, “Tyro”, į! 
kainuo $1.50 iki $10. // I 1

,j Al 
Kalbamos mašinos, $6 iki $20. 
Kuly erčiai žaislai po $1.25.
Lėlės, tikro' didumo, 85c iki $25 U 
Lėlės, lankstomos, 85c iki $35.
Lėlės, gražaus drūto darbo, nuo $7 iki $38.

Lėlės, iš, celuloido, kaina nuo 39c iki $4.
Lėlės, parėdytos, kaina $50 iki $25.

Metalinės Lėlės kania nuo $2 iki $4.
Lėlių stubelės, kaina nuo $1.69 iki $45.

TOYLAND—TREČIOS GRINDYS
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Birutės Kepykla Jau Veikia
ENAĮ laukiama Clevel'ande Duonkepykla Birutes 

Bendroves jau atidaryta ir turi sau už garbe kvies
ti visus vietos Lietuvius ir Lietuves atsilankyti ir 

paragauti šviežiai iškeptos Birutes Duonos ir Keksų, ku
rie bus dalinami dykai, ir taipgi apžiūrėti naujai intaisy- 
tos Lietuviškos duonkepyklos, įrengtos pagal naujausios; 
mados ir sistemos.

Birutės Duonkepykla yra ne vienos ypatos biznis,, 
bet Cleveland© Lietuvių įstaiga, užvesta korporacijos pa- 
grindais; prie šios naudingos organizacijos ir dabar dar 
gali prisidėti, kurie nori, ir patapti jos savininku su dau
gybe kitų. Prisidėti gali kiekvienas įmokėdamas $50 
už šėra ir gali pirkti daugiau, Šerų. Trurppu laiku šėraį 
bus daug brangesni.
Nedėlioj, GRUODŽIO 5 d., nuo 2 vai. po pietų, Biru
tės Bendrovės Kepyklos Name įvyks įkuriamasis Kepyk
los susirinkimas, kurin kviečiami visi vietos Lietuviai ir 
Gaspadinės ir tos, kurios dar gali būti Gaspadinėmis, at
silankyti ir patirti, kokia Puiki Birutės Duona ir Keksai.

Ateikit tiesiog Kepyklon
4608 SUPERIOR AVENUE

Čionai bus dovanai dalinama visiems atsilankiusiems tik: 
iškepta šviežia duona ir pyragaičiai.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pradėjus Birutės Kepyklos Duonai platintis, bus išvežio- 
jama po namus ir po1 visas krautuves. Temykite veži
mus ir visad' reikalaukite savo KRAUTUVĖSE ir GRO- 
SERNESE, kad jums pristatų Birutės Duonos.
Birutės Kepykloj bus parduodama geriausi miltai už pusę kai
nos. Kas norės už pinigus imti 50 ar 100 svarų-maišais. >

Tikėdama visų parėmimo ir užkviesdama tapti da-< 
lininkais, pasižada jums geriausiai patarnauti —

Birutės Bendrovės Valdybą.

Pelno Dalinimosi
Išpardavimas

NESULYGINAMOS KAINOS VYRAMS IR VAIKINAMS

Siutų ir Overkotų
KUOMET mes sakome, jog duodam šiam išpardavime didelį skai

čių siutų ir ploščių (overkotų) už MAŽIAU, NEGU MES MOKĖJOME 
UŽ JUOStjųs galit persistatyt, kokį pasišventimą mes padarome kad užga
nėdinus publikbs reikalavimą pigesnių kainų! Štai taigi vyrai jums proga! 
Prisipirkite jums reikalingų drapanų DABAR, tokia kaina, kokių niekur ne
rasit. Tūkstančiai apvalkalų tokių žymių išdirbysčių, kaipo Fitform, Adler 
Rochester, Monroe, etc. yra parduodama trijuose dideliuose skyriuose. Pa- 
žvelgkit j tuos nepapfastus kainų numušimus. Pripažinsi);, jog nieko pana
šaus pirma nesat matę.
Paprastai nuo $30 iki $40 kainos parsiduoda po
VYRŲ ir vaikinų tiesioginiai ar dubalta krutinę siutai, vilno- ft (1(1 
nių, kašmero ir gražių mišinių. Taipgi ploščiai dailios mados, * 8 į I 
uiters ir ulsterettes formos, aplink diržais ir tik užpakalyje. ^^i|l 
Tai negirdėtas pasirinkimas tokia žemą kaina.

Paprastai nuo $45 iki $60 kainos parsiduoda po
FITFORM, Monroe ir kitokie augštos rūšies darbo. Vienodos fftfl QH 
ir maišytų spalvų siutai, viena ir dviem eilėm guzikų. Ploš- * < Į I ■ 
čiai sunkaus šilto ulster, ulsterettes ir taip paprasti gražus ;
ploščiai. Tai gražiausias surinkimas geriausių madų. v

Paprastai nuo $62.50 iki $75 kainos parsiduoda po
FITFORM, ir kiti augštos rūšies išdirbiniai. Siutai gražių vii- Q ji ft (1(1 
nonių audinių, chevots, kašmero ir gražių maišinių, tinkami */Į Į I i 
vaikinams gražiam išėjimui. Plošęjai visose naujausiose ir "i tiU| 
geriausiose madose, kaip ištisi, ulsters, raglans ir ulsterettes.

Bailey s Antros Grindys
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