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Vilniuje Balsavimo
Nebus

IKI LIETUVA NEPRIPAŽINTA D E JURE 
NEGALI BŪTI JOKIO PLEBISCITO - 
TOKIS LIETUVOS NUSISTATYMAS.

Genevoj Lietuvos Reikalus Gina A. Voldemaras.
Iš Tautų Lygos išsitraukė Pietinės Amerikos Res

publika Argentina.
BOLŠEVIKAI ARMĖNIJOS SOSTINĖJE.

Senasis Grekijos Karalius Konstantinas Galutinai 
Laimėjo, bet Sajungiečiai Grasina Šaliai 

už Priėmimą Jo Atgal.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Clevelando skyriai Amerikos 
Darbo Federacijos savo susi
rinkime, didžiausiame kokį ka
da turėjo, nutarė sukelt $30,000 
vadinamam “kariniam fondui”, 
kurio tikslu bus garsinti, moky
ti ir kovoti prieš pastangas iš 
darbdavių pusės palaikyti dirb
tuves atdaras Visiems — ne- 
unijistams ir unijistams. Tas 
sumanymas pirmiausia : veiks 
supažindinimui darbininkų su 
unijų nauda, paskui nedasilei- 
dimui neunijistų dirbt sykiu su 
unįjistais, ko labiausia darbda
viai nori, nes tokių budu jie ga
li numažinti unijistams algas.

Milville, Mass., užsidarė gu- 
mirfftj daiktų išdirbystė, paleis
dama nuo vietų 750 žmonių.

Londono, Anglijoje, 
/miestelyje, atsibuvo

PASKIAUSIOS 
ŽINIOS
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■bedarbių demonstracija, kurio
je dalyvavo daugiau 1,000 dar
bininkų ; jie užėmė miestelio 
rotužę ir tenai įsteigė savo pa
stovą. Valdžiai Londone poli
cija davė persergėjimą, kad yra 
rengiamą kita demonstracija ir 
kad “teroristai ir kriminališki 
elementai • gali kėsintis pakelti, 
didesnių riaušių, pasinaudodami 
ta progai’. Bedarbių vadai esą 
pasiryžę eiti su demonstracija 
pas premjerą su reikalavimais 
“užbaigti dabrtinį terorizmą!’.

Williamson, W. Va. — Mingo 
paviete, kur angliaksiai ’kovoja 
su kompanijos apsamdytais -val
katomis, vienas streikeris kalė
jime netyčia padegė savo lovą, 
kas pergąsdino visą miestelį, 
nes manyta, kad to gaisro gali 
būti didelės pasekmės. Toje 
srityje hūo visų atiminėjama, 
ginklai ir kariumenė prižiūri 
tvarkos. <

Rhode Island valstijoje, kaip 
praėjusieji rinkimai parodė/'so
cialistų partija kaipo politišką 
yra mirus. Kad turėt* oficiali 
dalyvumą, taisyklės rodo, rei
kia gauti nors du nuošimčiu vi
sų. balsų- kožnuose rinkimuose.

Plain City, 
vieno .ūkininko 
tris vaikus ir 
du iš jų mirė,

Utah valstijoje; 
žmona pagimdė 
vieną, mergaitę; 
pora gi gyvena.

• New Yorke gaisre sudegė 5 
žmonės.

Wilsonas su naujai išrinktu 
prezidentu Hardingu rengiasi 
sueiti pasikalbėt apie Tautų Ly
gą.

Apsivalymo Banga
Daugelyje miestų, tarp' Chi- 

cagos ir Clevelando, pakilo di
delis - subruzdimas apsivalymui 
nuo visokių kenksmingų gaiva
lų, žulikysčių, svaigalų slaptų 
pardavinėtojų ir visus tuos aš
triausia persekioti. Daug jau 
suareštuota ir vis nauji trau
kiama atsakomybėn už įstaty
mų lužymą.

PLEBISC1TO NEBUS
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Washington. — Gruodžio 4 d. 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
yra gavusi iš Kauno nuo Balu
čio tokį kabelį," pasiųstą gruo
džio 3 dieną:

Plebiscito musų sostinėj Vil
niuje prie ' jokių aplinkybių 
nebus. Toksai yra' visų Lie
tuvos gyventojų šauksmas. 
Tokios nuomonės prisilaiko ir 
musų 'Valdžia.

Kad pagreitinus Zelgows- 
kio likvidavimą Lietuvos Val
džia yra padariusi paliaubų 
sutartį ' su Lenkijos valdžia. 
Visą atsakomybę už tai, kad 
Zelgowskis išpildys tos sutar
ties išlygas, paėmusi yra ant 
savęs Lenkijos valdžia. Tau
tų Lygos' kontrolės komisijai.i 
yra pasiūliusi sudaryti ne
utrali zoną tarp musų ir Zel- 
gowskio kariumenės. Musų 
linija eitų nuo Jakaičių ties 
Varėna Vievio linkui į rytus 
nuo to miesto, toliau ant Šir
vintų ir Giedraičių, paliekant 
šiuodu miesteliu neutralėje 
zonoje, ir toliau Dubinkių ir 
Joniškiu linkui.

Zelgowskio linija prasidėtų 
nuo Deksnių (apie Varėną, į 
vakarus nuo gelžkelio Varšu
va- Vilnius) ir eitų ruoštu per 
6 iki 10 kilometrų į rytus 
nuo musų linijos, pasibaigda
ma apie Varnėnus.

Kontrolės Komisijos nariai 
šiąnakt išvažiavo į Vilnių ir 
Varšavą.

Genevos Konferencijoj Lie
tuvos Valdžia yra atstovauja
ma A. Voldemaro ir jo pagel- 
bininkų 
raus.

P. Klimo ir T. No-

(Pasirašęs) Balutis.
dar nėra oficialių ši
tai, kad Tautų Lyga

Ikšiol 
nių apie 
butų atsisakiusi priimti Lietu
vą ir kitas Baltijos valstybes 
Tautų Lygos nariais. Apie tai 
dar nebuvo galutino nutarimo.

Senojo Karaliaus Laimė
jimas Grekijoje

Kada trumpas laikas atgal 
Grekijoje buvo paleista baisu
mams, rinkimuose pralaimėjo 
Venizelistų pusė, o laimėjo ka
raliaus Konstantino šalininkai. 
Dabar vėl leista plebiscitas, ar 
žmonės tiesiog nori karaliaus 
Konstantino ar ko kito, ir da
bar pasirodė laimėjimas Kon
stantino pusėje, todėl trumpu 
laiku senasis karalius sugrįžta 
savo žemėn iš Šveicarijos, kur 
jis 
šų 
los 
jo 
beždžionės įkandimo. Sąjungie- 
čiai ir dabar grąsina Grekijai- 
nepasekmėmis, kam ji priima 
karalių atgal, kuris norėjo pri
sidėti karėn prie Vokietijos.

Bet ko reiktų kitoms šalims 
kištis į Grekijos žmonių norus? 
Jei visur duodama apsispręst, 
Grekija savo apsisprendimą pa
rodė aiškiai, nežiūrint ar jis ki
tiems patinka.

buvo iškeliavęs po to kaip 
sąjungiečių pagalba Venize- 
jį nuvertė ir pavedė sostą 

sunui, dabar mirusiam nuo

Bolševikai -Užėmė Ar
mėnijos Sostamiestį

Londonas. — Rusijos sovietų 
kariumenė pereitą savaitę už
ėmė Armėnijos sostinę Erivan 
ir, sulyg Maskvos pranešimų, 
Armėnija pasiskelbusi sovietų 
respublika. Senosios valdžios 
kariumenė pasidavusi sovietų 
administracijos tarnystai.

Bolševikų kariumenės dalis 
esą pasiekus Trebizondą, o Tur
kų nacionalistų vadas Mustapa 
Kemal Paša siunčia savo kariu- 
menę prieš Grekus Smyrnos 
fronte.

Daugelyje Ispanijos dalių at
sibuvo bombų eksplozija ir pa
daryta daug nuostolių tik vie
nos nakties laiku. Eksplodavo 
bomba Seyille arcivyskupo pa- 
lociuose. Taipgi padėta bombos 
prie kitų didžiūnų namų. Mad
ride sugadinta du miltų fabri
kai ; darbas esąs streikuojančių- 

I kepėjų.

Kaizerienę serga. Doorn mie
stelyje,. Holandijoj, serga bu
vusi Vokietijos imperatoriene, 
kaizerio žmona, kuri su juo sy
kiu gyvena ir prasišalino iš Vo
kietijos- karės pabaigoje, nu
metus kaizerį nuo-sosto. Nė
ra vilties, kad ji pasveiktų.

D’ANNUNZIO KARIAUS.
Londonas. — Insurgentas D’ 

Annunzio, kuris užgriebė nuo 
Jugoslavijos miestą Fiume ir 
jo apielinkes, dabar atsisako 
ant savo valdžios reikalavimų 
iš tenai pasitraukti , ir pasiry
žęs mirti kovoje, bet nepasi
duoti. Sako jis turįs visą Fiu
me minomis išdėstęs ir jeigu 
matytų sau galą, vsą miestą į 
debesis. išsprogdintų ir pats te
nai žūtų; — Mat, idiotas, nori 
ant amžių pasižymėt tokiu sa
vo niekšiškiausiu darbu, 
kada kas bandė padaryti. 
Annunzio yra apie 53 m. 
žiaus, garsiausias Italijos 
tas ir rašytojas.

kokį
D’- 

am- 
poe-

YOUNGSTOWN, O.
Lapkričio. 28 d. čia 

V. K. Račkauskas,
kalbėjo 

buvęsP- 
"Tėvynės” redaktorius, „Lietu
vos Atstatymo Bendrovės įga
liotinis. Jo prakalbos pasekmės 
•buvo tokios: parduota Lietuvos 
bonų -už ■ $400 ir per prakalbas 
surinkta $1-11.75 aukų.

Po to dar per namus ponios 
Povilonienė ir J. P. Sabelienė 
surinko ’ $165.63. -— Abelnai iš 
čia išėjo šitokia suma:
Spalio 5 žiliui pasiųsta $112.00 
Nuo baliaus lapkr. 23 d. $51.36 
Lapkr. 24 d. $114.64
Lapkr. 24.nuo J. P. Sabel

gauta $50.00
Pp. J. Povilonienės ir

J. P. Babelienės surin
kta pert namus

Lapkr. 27 d. baliaus 
Lapkr. 28 d. teatro

Viso ___
Bonų nupirko Progresivis

Klubas už $500.00
Kitaip bonų parduota $400.00

Viso iš čia $1563.47
Pradedant p. Račkauskui kal

bą sudainuota Lietuvos Himnas 
ir perstatyta Lietuvos Vėliava.

Savo kalboje p. Račkauskas 
nušvietė .mums daug indomių 
dalykų apie Lietuvą ir Vilnių 
ir apipiešė ką matė Lietuvoje 
būdamas. Visi klausėsi su di
deliu žingeidumu.

Buvo taipgi sulošta du veika
lai — “žilė Galvoj, Velnias Uo
degoj” ir “Meška”; ’lošimą va
dovavo, p, B. Vaitekūnas. Ge-

$165.63
$58.09

$111.71
$663.47

^REIKALAUJA IŠMES
TI 10?PUNKTĄ

Geneva, Šveicarija.'— Tautų 
Lygos posėdyje Kanados atsto
vai pakėlė balsą reikalaujantį 
iš Lygos įstatymų išmesti 10 
punktą; delsi j kurio Visu laiku 
ir SUv. Valstijas respublikonai 
senatoriai neprileidžia prie Ly
gos. Argentinos delegacijos pir
mininkas pridavė Lygos pirm- i 
sėdžiui notą, (kurioje pareiškia 
ofiėalį Argentines išstojimą iš

< Lygos, kadangi, sako, jos esu- 
mas neturi prasmės, nes susi
rinkimas neduoda švars'tyti jo
kio Lygos įstatymų priedo ar 
pagerinimų-. 1

Šveicarijos" (delegacija pada
vė sumanymą rūpinimosi karės ‘ 
nukentėjusių vaikų likimu.

Austrija likosi priimta į Tau- ‘ 
tų Lygą kaipo narys. Iš ma- ' 
žesniųjų priimta Costa Rica.

Priėmimo j Lygą, komisija 
tuo tarpu vis prieštarauja Uk- ' 
rainai, Lietuvai, Latvijai, Ar- 
zębijanui ir Jiichtensteinui.

Airijos Padėjimas
Londonas. Bandon mies

te, Airijoje, šiose dienose kilus 
riaušėms tarp Sinn Fęiniečių 
ir Anglijos kariumenės, likosi 
.užmušta trįs civiliai,

Viena žymi Airė vadovė, po 
vyru grafienė Markievič, kariš
ku^ teismu apkaltinta konspira
cijoje platinti; sukilimus ir už- 
mušėjystes Airijoje.

Neyv Yorkan pereitą subatą 
atvyko žmona mirusio nuo ba
do Anglijos kalėjime Corko ma
joro MacSwiney. Su ja atke
liavo ir .mirtnfėjo -sesuo,.. .Jas 

’krašte sutiko šimtai^ Airių mo
terų ir vaikų, pasirengusių juo
dai /ir plevėsuojančių Airijos 
vėliavukes. Ji vyksta prie 
miteto, tyrinėjančio Airijos 
dėjimą.

ko-
pa-

likosi
rietą

Meksikos prezidentu 
inauguruotas ir užėųiė 
generolas Obregon. Jo valdžia 
greituoju ėmėsi darbo ir' pra
dėta areštai ir gaudymai suo
kalbininkų, kaip ■ manoma/ vei
kiančių jo nuvertimui.

Saldainių kainos. Amerikoje 
saldainių svaro išdirbimas, su 
cukraus kaina ’9c. už svarą, po 
padarymo pasirodo nuo 65c. iki 
$1.50. Kalėdoms besiartinant 
kada buna didelis saldainių pir
kimas, kainos labai pakeliamos.

Paduota Washingtone bilius
suvaržymui ar net visai panai- katalikiškas 
kinimui spekuliacijos maisto aukas karėje 
produktais ir vata. [vaikams.

Susitvėrė Lietuvoje Ko- ŠALIN LIETUVOS APSIGYNIMO TRUKDY
TOJAI!mitetas iš Amerikos

Lietuvių Kariškiams 
Šelpti 

(Lietuvos Informacijų
Nemažas Amerikos

skaičius jau sugrįžo Lietuvon. .užsigeidė užgrobti musų w . . 1 I ownoa G/tarino V.ilmii cii m
Kai kurie iš jų jau įstojo sava
noriais tai į Lietuvių armiją, [matydama pavojų, pradėjo rū
tai šaulių Sąjungon. Iš esan-l pintis visomis pajiegomis Lie- 

Lietuviu I tuvos

Brolau! Lenkai su Pilsuds- 
Ikiu, Sapieha, dvarininkais pa
rbėgusiais į Varšavą ir kitais 
kruvinais imperialistais prieš-

Biuras)

Lietuviui- .---- r . ------  —. *
! olrtrizi 111701 rmirlS ii«7rr*»zil^4-J TYiiiatj

I Tėvynės sostinę Vilnių su jo
I apielinke. Lietuvos Valdžia,

čiųju Kaune Amerikos LietuviųItuvos likimu: Tautų Lygai ir 
susiorganizavo naujas Komite-1visam Pasauliui prirodė, kad 

T . , . .. . 1-.. musu teisybe visur. Lenkai ne-tas Lietuvos Armijai padėti, |įsten’gdami teisybės kebu Jaimė- 
butent Amerikos Lietuvių Ka-|tj; pamynė po kojų visokią tei- 
rės Sanitarinis Komitetas. Tan | sybę ir mėgina su spėka bjau- 
Komitetan frieina D-ras Rut- raus apgavimo ir užgrobimo 
kąuskas, kaipo pirmininkas, Ve- J1au?;0ST re"
reckiq Adžffvc ČPinnlią ir Kau llkvl->U Vilnių. Tuo tikslu Len- reckis, Adzgys, Cesnulis n Kau kijos vaidžįą sugalvojo nerim- 

Vyriausias Armijos gydy- tą ir kvailą būdą užgrobimo, 
(rpnprnisis Na- lionS coim rron ’i'olrvrkur-

pas. 1
tojas generolas leitenantas Na
gevičius per šį komitetą krei
piasi prie Amerikos Lietuvių su 
tokiu prašymu, kursai tapo ka- 
blegramu prisiųstas Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje’.:

ilgo fronto. Musų 
trūksta šešiolikos 
automobilių, 160 

vežimų. Iš epide-

tukstaučjų

Raudonasis 
ligoninėms

dp-

Kr. 
bal-

“Praneškite Lietuviams A- 
merikoje, kad musų kariume
nė kasdien auga skaičiumi, 
stiprėja upe ir gerai muša sa
vo priešą, bet praneškite ir 
apie nepakenčiamus vargus 
sužeistų ir ligonių kariškių, 
kurie žiemos laiku yra gabe
nami 'iš 
pulkams 
sanitarių 
sanitarių
mijos priežasties reikalinga 
tuojaus 19 kilnojamų dezin
fekcijos karietų. Karės ligo-' 
ninei sužeistiems tyrinėti rei
kalingas vienas Rentgeno ą- 
paratas. Bendroj sumoj vi
sų daiktų reikalinga ant sep
tyniasdešimta 
larių.

“Amerikos 
padeda karės
tiniais. Dabar susiorganiza
vo Kaune Amerikos Lietuvių 
Karės Sanitarinis Komitetas 
iš asmenų: Dr. Rutkauskas, 
pirmininkas; Vereckis, Adž- 
gys, Cesnulis ir Kaupas’.

“Broliai Amerikiečiai! Sku
binkite su pagalba kariume- 
nei, siųskite ar per nurodytą 
komitetą 'ar į Krašto Apsau
gos Ministeriją Karės Sani
tarijos reikalams.”

(Pasirašęs).
Vyriausias Armijos 

Gydytojas
Gen. Leit. Nagevičius.

riausia visus prijuokino B. Vai
tekūnas ir M. Garšva. Poni J. 
P. Sabelienė savo rolę irgi at
liko pusėtinai gerai. Kiti lo
šė irgi neblogiausia.

Deklamavo mergaitės Luko- 
ševičiutė ir Rambauskiutė, at
liko gražiai.

šiame vakare viskuo daugiau
sia pasidarbavo tautiška kuopa 
(?) ir Progresiviškas Klubas; 
aukos pasiųsta Lietuvos Misi
jai del Šaulių. Vardu šaulių 
Organizacijos ištariu visiems 
ačiū, o ypač tom moterim, ku
rios daug vargo panešė aukas 
rinkdamos po stubas. Jas vie
tos klebonas net čigonėmis iš
vadino ir liepė niekam neaukau
ti, bet pasivėlino su tuo para
ginimu, nes darbas jau buvo 
atliktas.

Aukautojų vardai:
Jonas Timinskas 
Juozas Pavilionis 
J. Mitchell 
Martinas Siubonis 
Pranas Galkus 
Petras Janusevičius 
Jurgis* Pavlikonis 
Jonas Katilius 
Simonas Radzyilas 
J. Mikonis 
Po $5: L. Ruzinskienė, K. 

Danielaitis, J. Cibulskis, Paul 
Crowleg,'Teddy Tsuris, K. Oku- 
tis, J. Aurila, Dr. A. M. Rozen
baum, P. Sirvidis, St. Konstan- 
tinavičius, Ip. Grikauskas, J. 
šilingas, Jacob Yurkshart, Jo
seph Freedman, M.. J. Kubina, 
P. Mikalinskas, E. Lukoševi
čienė, V. Vaitekunienė.

J. Barzda $4.

$15.00
$11.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

$7.00

Popiežius prašo aukų. Romos 
popiežius atsikreipia į visas 

bažnyčias rinkti 
nukentėjusiems

Po $3: K. Milvidas, P. So- 
deikis, J. Kapturauskas (aną 
kartą jis aukavo $2, bet nebu
vo pagarsinta.)

Po $2: p. Daraskevičienė, 
M. Keršulis, A Strainis, J. Trin
ka, T. G. Maddison, p. Balčiu- 
vienė, J. Brody and Sons, John 
Rendnell.

Po $1.50: J. Tsundts, T. Did- 
jurgis, J. Balčius, K. Kučins
kas, H. Rome. P. Sapiega $1.25.

Po $1: M. Vilkevičius,/V. Pe
čiulis, V. Savickas; B. Kuprose- 
vičius, p. Kuprbsevičienė, J. Ta- 
mulionis, B. Novilięnė, H. Se- 
nionis, P. Skatikas, M. -Skatikie- 
nė, J. Kubilius, L. Nasinavičia, 
A. Strakonis, M. Palšienė, J. 
Kiškunas, S. Kriščiūnas, O. Vai
kutis, K. Aurila, F. Janušaus
kienė, K. Martinavičius, M. Da- 
raškevičius, J. Svinkh, J. Pavi
lionis^ P. Pranis, J. Balčiūnas, 
P. Kalėda, V. Mileris, M. Bara- 
tinskas, St. Balčiūnas, A. Gu- 
denas, J. LeveviČius, A. Bart
kus, P. Darasevičius, K. Pranis, 
M. Venckus, V. Konstantinavi- 
čius, O. Kopturauskienė, L. Pa- 
kaklis, S. Washause, J. Klivins, 
Fair Store, Leonard Levy, J. 
Markauskas, B. Markasky, J. 
Balčiūnas, F. Lipstas, V. Paj- 
cenjis, Wm. Smith, Charles Kir- 
shel Electric Store, Magid, B. 
Fisher, J^ Guzauskas, A. Buro
kas, K. Veckis, p. Gužauskienė, 
J. Balčius, p. Pečiulienė, P. Siu
bonis, P. Karsokas, P. Stanivi- 
kas, K. Andrijauskas. T. Mal
ei k 25c.

• Slapta liepė savo gen. želgow- 
■ skiui atsiskirti sau dalį kariu- 
1 menės, pasiskelbti jokios val

džios neklausančiu ir su ta ka- 
riumene užgrobti Vilnių, žel- 

1 gowskis tą ir padarė. Toks Len
kų pasielgimas turi .tikslą ap
saugoti Lenkų dvarus, kuriuos 
jau Lietuvos Valdžia pradėjo 
dalinti, ir prievarta sujungti 

' nori jie Lietuvą su Lenkija, o 
jos gyventojus padaryti savo 
vergais. Visi Lietuvos pilie
čiai, taip ir mes Amerikos 
Lietuviai, žinome, kuriems ru
pi Lietuva ir jos žmonių laimė, 
ir tokiu Lenkų-grobikų pasiel
gimu pasipiktinom. Dėlto kaip 
vieni taip ir antri 
gelbėtis.

Kadangi mums, 
čiams, patogiausias 
miausias gelbėjimo 
pinigais, tat įr pradėjom pirkti 
Lietuvos Lasvės bonus kiek kas 
išgalim, ir kitus kalbinam, kad 
pirktų Bonus ir aukautų šau
liams, kurie dabar lošia svar
bią rolę — jiems reikia užtek
tinai amunicijos ir šiaip viso
kios kariškos medegos, tr tą' 
da'rbą’ dirbsim tol, kol nebus' ai?' 
vaduota’■ nuo' Lenkų-endekų ‘so
stinė Vilnius.

Pagaliaus klerikalai (tik ku
nigai ir jų pritarėjai.)., kuriems 
Lietuva 'rupi lygiai tiek, kiek 
bolševikams, tik skirtumas tarp 
jų tas, kad bolševikai nori pri
skirti Lietuvą prie Rusijos, o 
klerikalai prie Lenkijos, pa
matę, kad Lietuvos Misija pra
dėjo visomis savo jiegomis va
ryti darbą pirmyn, t. y.''parda
vinėti Bonus, rinkti Šauliams 
aukas, raginti Amerikiečius gel
bėti savo Tėvynę ir tt., tai jie 
pradėjo tą Misijos darbą truk^ 
dyti .ir taip jau gudriai, kad'' 
mums prastiems darbininkams 
sunku ir permatyti tą 'gudry
bę. -Bet, brolau, tik atidžiai 
pradėk sekt jų darbus ir pama
tysi štai ką: Jie, klerikalai, ap
simetę didžiais Lietuvos patrio
tais, ąpsimaskavo Tautos Fon
du, Raudonuoju Kryžiumi ir 
šiaip labdaringomis organizaci
jomis, kad dar labiau nukreipus 
žmonių duosnumą į savo/pus.ę, 
ir per savo laikraščius pradėjo 
visuomenę siundyti ant Misijos, 
skleisti nepasitikėjimą, bjau
riausiai šmeižti jos narius, ypač 
jos pirmininką gerb. Vileišį už 
tai, kad jis pareikalavo nuo jų 
atskaitos tų pinigų, kurie buvo 
ir bus renkami Lietuvos vardu 
ir del Lietuvos, o save teisinti 
ir augštinti iki dangaus. Jie 
apsiskelbė esą nekaltais avinė
liais ir busią teisingais, todėl 

: drąsiai, sako, aukaukite į Tau- : 
tos Fondą.

Labai butų pagerbti ir išaug- ' 
štinti, jeigu jie tuos savo, tei
singus (taip jie sakos) pasiel
gimus išpildytų, bet deja, kad 
jie. tik žada. Del to ir kįla ■

griebėmės

Amerikie- 
ir prieina- 
budas yra

. klausimas, kas juos privers su- 
, rinktus pinigus siųsti Lietuvos 

Valdžiai, jeigu jie dabar jau 
atsisako išduot atskaitą jos at- 

1 stovui! Juk valdžia ar jos at- 
1 stovas — tai vis tas pats, nes 
1 valdžia pati čia negali būti.

Kas gi žinos, kad jie tuos 
pinigus sunaudos Lietuvos val
stybės reikalams, jeigu jie at
sisako siųsti juos per Misiją? 
Kas gi užtikrins, kad jie visus 
tuos surinktus pinigus panau
dos vien tik Lietuvos valstybės 
reikalams, jeigu nesileidžia prie 
kontrolės 
nojimo ? 
brolau! 
davinių, 
kad šiandien pasitikėjimo nėra 
ir ateityje būti negkli. Dar mes 
neužmiršom Gabrio ir jo Kom
panijos, kur Tautos Fondo tūk
stančiais buvo užlaikomas. Ne
užmiršom nei kun. Laukaičio, 
kuris po smert žadėjo rojų to
kiems, kurie aukaus $5, o kaip 
surinko penkines, tai įr išnyko 
kai mėnulio šviesa giedrioj die
noje. Broliai Amerikiečiai, ku
rie dar nesat klausę savo tėvų, 
brolių, giminių ir šiaip pažįs
tamų Lietuvoje, kaip Tautos 
Fondas šelpė nuo karės nuken
tėjusius, tuojau užklauskite ir- 
gausit atsakymą tokį- pat, kaip 
ir kiti jau yra gavę, kur sako, 
kad pagalbą gavo tik kunigų gi
minės- ir jų geri draugai, o tuo
met tikrai žinosit ar mes me
luojanti ar klerikalai.

šalin kunigai! šalin Tautos 
Fondas,! Mums nereikia jokių 
tarpinihkysčių fondo. Mes au
kas siusime tiesiog Lįetuvos 
Valdžiai per jos atstovybę. Lie
tuviai Amerikiečiai, pinigiškai 
prisidėkime prie atvadavimo 
musų sostinės Vilniaus; Pirki
me Bonus kiek kas išgalim, ąu- 
kaukim šauliams — jiems' rei- 
kiax užtektinai amunicijos, ir 
siųskim tik per Misiją šiuo ad
resu:

Lithuanian Mission 
257 W. 71 St., New York City, 
be jokių Tautos Fondų,- kurie 
peršasi patarpininkauti.

Lietuvos Saugotojų 
Slapta Sąjunga.

atstovo ir žmonių ži- 
Kas ? Niekas! Ne, 

Gyvenimas turi ^daug 
kurie aiškiai liudiją,

L. G. D.
Paklausei savo amžino skriau

dėjo “prosze pano” balso ir jo 
saldžių žodelių, tai dabar gėrė
tis, kaip dabar tavo 
'krauju maudosi prosze 
žųlikovskis!

L. G. D. Centras per 
trų metų savo gyvavimo turėjo 
net 75 skyrius įvairiose naujo- 
kynėse-Amerikoje ir nesykį per
sergėjo skyrius, kad nesiduotų 
savęs suvilioti, bet veltui buvo 
šauksmas ir maldavimas — Lie
tuvis tik iš vardo buvai, o ne 
iš darbo!

Amerikoje yra arti milijono 
I Lietuvių, žinoma, tik iš vardo. 
Todėl L. G. D. pajieško tikrų 
Lietuvių. Jau atsišaukė 88.

. Kiekvienas, kuris aukaują 
[ant syk nemažiau $10 arba su- 
kolektuoja nuo kitų nemažiau 
,$50 ir pinigus prisiunčia L. G. 
D-jos Centran, gauna Paliudy
mą, kad yra Tikras Lietuvis!

Užsiregistruok savo vardą. 
Kas bus sekantis?
' Dr. A. L. Graičunas,

Centro Sekretorius, 
3310 S. Halsted St. Chicago, Hl.

brolio 
panas

pusan-

Jos. P. Sabel.

M
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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. Da
bar yra pats laikas pasirinkti knygas, 
kokias manote padovanoti savo drau
gei ar draugui, ę Kurie turime “Dir
vos” Knygyno katalogus, nesunku bus 
pasirinkti, o pasiųsti galite arba patįs 
arba mums priduoti tų ypatų adresus.

Kreipkitės “DIRVOS” Knygynan
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CHRONIKA
Živilės Dramos draugija prie 

TMD. 68 kuopos lapkr. 27 d. 
turėjo vakarą su perstatymu 
“Išgama”. Veikalas paimtas iš 
Lietuvos lenkinimo laikų, kuo
met Lietuvis-kaimietis dėdavo 
visas pastangas išmokinimui 
ir ’“pastatymui ant kojų” sa
vo vaikų, tikėdamas senatvėje 
gauti pasijuos prieglaudą. Vai
kai, eidami mokslus, taip sulen
kėdavo ir kuomet jiems jau 
tėvų paramos nebereikėdavo, 
jų visai išsižada. Jiems, mat, 
būdavo gėda pasirodyt Lenkų 
draugijoj, jei jis yra Lietuvio 
vaikąs. žinoma, ir dabar 
yra dar tokių, kurie darbuojasi 
Lenkų naudai.

Lošėjai savo roles atliko ge
rai, ypač gyvai lošė F. Motuzas 
kun. Burdulio rolėje. Nekurie 
lošė prasčiau, ypač kurie nespė
jo išmokti žodžių, tai savo pri
dėdami kalbėjo, kas išėjo ne
gerai. žmonių buvo pilna sve
tainė. Sakoma draugija turė- 
rėjo apie $80 pelno. Svečias.

TMD, 68 kuopa lapkr. 28 d. 
laikė susirinkimą, kuriame bu
vo išdalinta nariams knyga — 
“Lenkų Apaštalavimas Lietu
voje”. Kadangi tūli nariai jau 
buvo minėtą veikalą pasipirkę, 
tai rodė lyg neužsiganėdinimą 
už pirkimą kitų įstaigų knygų. 
Pagalinus nutarta išreikšti pa- 
geidšvimą, kad ateityje TMD. 
Centro Valdyba leistų naujus 
rastus, kaip draugijos tikslai 
rodo. (Nuo Red.: Prieš tokį 
veikalą nieks neturėtų priešta

rauti; jei kas turi dvi, turi ap
sidžiaugti, nes yra kur padėt: 
tuoj siųst Lietuvon arba gimi
nėms arba kareiviams. Paėmus 
tą veikalą iš kitų spaudos Drau
gija paėmė taip kaip but savo 
atspausdinus, nes neperspaus
dino seno dalyko.)

Taipgi kuopos baldyba prane
šė, jogei ji, delei urnų nuotikių 
Lietuvoje, paskyrė iš iždo $25 
musų krašto gynimui ir pinigus 
perdavė J. Vileišiui, kuomet jis 
čia lankėsi. Pranešimas priim
ta su pagyrimu, kad valdyba 
rūpinasi Tėvynės reikalais.

Sulaukimui Naujų Metų nu
tarta rengti draugiškas vakarė
lis.

Po TMD. 68 kuopos susirin
kimo tuojau toj pačioj vietoj 
buvo laikytas Lietuvos Piliečių 
Sąjungos įsteigiamasis susirin
kimas, kuriame priimta 17 na
rių. Išrinkta laikinoji valdyba 
iš trijų ypatų :pirmininkas K. 
Šnuolis; raštininkas — V. Ka
marauskas ; iždininkas — F. 
Motuzas.

Turiu pastebėti, jogei visi 
dalyvavusieji šiame susirinki
me išreiškė didelį užsiganėdini- 
mą, kad galės bašališkai patar
nauti Lietuvos valstybei. Tiki
masi, kad Detroitiečiai rems 
šią bepartivę įstaigą — Lietu
vių Piliečių Sąjungą. Geresniam 
išaiškinimui Lietuvių Piliečių 
Sąjungos tikslų yra rengiama 
ant gruodžio 21 d. Bohemų sa
lėje (49 Tillman st.) adv. F. J. 
Bagočiui prakalbos. Taigi visi, 
kurie jaučiatės esą Lietuvos 
piliečiais, dėkitės prie šios Są
jungos. Taipgi ateikite į adv.

Bagočiaus prakalbas, kuris aiš
kins apie pilietybės pareigas. 
Beje, šiame susirinkime-dar nu
tarta organizuoti Lietuvos Ap
sigynimo Komitetą. Apie tai 
nutarta pasitarti su kitomis 
srovėmis, kad sudarius iš visų 
partijų bendrą komitetą, kuris 
aukas siųs vien per Lietuvos 
Misiją. K. Šnuolis.

VALPARAISO, IND.
šis miestas yra pagarsėjęs 

tarp Lietuvių savo universite
tu, kuris ikšiolei buvo gana de- 
mokratingas ir prieinamas ne
turtingiems mokslo jieškoto- 
jams. Tečiau nuo praeitos va
saros universitetas pateko į 
Board of Trustees, likosi nu
skirtas mokyklai naujas prezi
dentas D. R. Hodgdon, kuris 
yra kilęs iš biednos šeimynos, 
bet dabar persisunkęs aristo
kratiškumo dvasia ir, žinoma, 
jis stropiai darbuojasi, kad ir 
mokyklą tokia pat padaryti. Į 
tą trumpą laiką jau suspėta 
padaryti reformų, pav., moks
lo mokestis pakelta, priversta 
mokiniai lankyti koplyčią-audi- 
torium, kur sėdynės padalinta 
sulyg mokinių klesų, preziden
tas auditorijoje be ilgo-juodo 
apsiausto bei frako nepasirodo; 
taip pat “ura” arba “rah-rah” 
[ir poteriai ir bolės žaislai, ro
dos, užima svarbiausią vietą. 
Pirma to nebūdavo — buvo 
kreipiama daugiausia domos į 
tikrąjį mokslą, apšvietę. Rei
kia manyti, jog ir toji mokykla 
greitu laiku paliks biedniems 
neprieinama.

Aplinkybėms taip keičiantis, 
suprantama, Lietuviai turės iš 
tos mokyklos greitai išnykti, 
nes kuone visi Lietuviai lanko 
ją tik iš savo pačių kišenių. Šį
met čia esama dar per trisdė-

šimts Lietuvių moksleivių, ku
rie palaiko keletą organizacijų, 
svarbiausia jų yra tai L. M. Li- 

Iteratiška Draugija, kurios na
iviais yra visi Lietuviai mokslei
viai ir turi nemažą savo kny
gyną, katrą lanko beveik visi 
Amerikoje išleidžiąmi Lietuvių 
laikraščiai (iš Lietuvos ateina 
“Varpas” ir “L. Ūkininkas”).

Lapkričio 27 d. L. M. L. D. 
suruošė tradicinį savo vakarė
lį, kurio programe, apart pa
čių moksleivių, dalyvavo ir sve
čiai iš Chicagos: Dr. černaus- 
kas, Dr. Biežis ir pora panelių. 
Panelės maloniai mums padai- 

Įnavo keletą Lietuviškų daine
lių, o daktarai trumpai išsireiš- 
|kė laisvos dvasios Lietuvių mo
ksleivių reikaluose. Daktarai 
skatino mus atgaivinti musų 
mirusią organizaciją ir išleis
ti laisvą moksleivių žurnalą. 
Ištiesų, tas mums turėtų labai 
rūpėti. Vietos mokiniai arti
miausiu laiku žada susirinkti 
del to reikalo ir pasitarti gali
mų įmonių tam darbui. Butų 
smagu, kad ir kitų mokyklų lai
svai manantįs moksleiviai tuo 
pasirūpintų ir uoliai imtųsi už 
darbo, nes ta organizacija, kaip 
ir daktarai išsitarė, daug lem
tų moksleivių dvasiniame išauk
lėjime ir jų idealų įkūnijime.

Išvažiuodami Dr. Biežis ir 
Dr. černauskas neužmiršo ir 
musų knygyno, kuris vargsta 
finansišku nedatęklium, — jie 
paaukavo jo palaikymui po $10. 
Beje, katalikai' moksleiviai bu
vo pasikvietę iš Chicagos kun. 
Bučį (lapkr. 21 d.), kad pasta
rasis papasakotų, iš kur gyvy
bė atsirado. Kun. Bučys tą ir 
padarė, šia kaip: Be kiaušinio 
nieks negali atsirasti; kada že
mės skritulys virė, tai gyvy
bės ant jo nebuvo, gi gyvybei 
atlėkti nuo kitų planetų per
šaltos beribės. Tatai iš kur 
tasai biesas-gyvybė atsirado ? 
Nagi Dievas ja išperėjo. —

L. A. B-vės Nariams 
Šėrininkams

Lietuvos Atstatymo Bend
rovės šėrininkų Sąr. Cleye- 
lande, savo susirinkime 1 
Gruodžio nutarė ir paveda 
savo balsavimo lapelius — 
PROXY — žinomam. Lie- 
vių veikėjui

J. O. SIRVYDUI 
193 Grand Street

Brooklyn, N. Y., 
ir pataria visiems šėrinin
kams, kurie dar savo lape
lių neišsiuntė, parašyti ant 
J. O. Sirvydo vardo ir jam 
tiesiai nusiųsti.

Ant lapelių turi būti pa
dėtas tinkamoj vietoj pa
ties šėrininko parašas.

L. A. B-vės šėrininkų 
Sąryšio Clevelande 

Vąldyba.
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Knygos Kalėdų
'.“DIRVOS" LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto-
riskąs 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

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 ........................ 1.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje/Joje aprašoma ir išaiškinama 
įvairus ' ^amfds aįsirėisicimai, per ilgus amžius 
sutverę misterirkas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu 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 Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė. Planetą šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ...................... .50

Lietuviu Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma,

• yra buvusi lietuvių prabotė: Parašė J. O. Širvy- 
, das. 35 pusi...... ........................ .10 

Rusijos Moterų ’’Mirties Ba ta Ii jono” 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-
Tikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(sų 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- 
•s.’.tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren-
:« gė Tulelis. ...... ... f........................50 

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakyme-
” lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su- - 

taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67. . ... .25 
Tautos Vainikas.. Puikiausia dairių-eilių ir deklama

cijų knygelė. Telpa joje keleto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de
klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............50c 

Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au
torių. Gražiu pieštu viršeliu, kaip ir pirmoji 
knyga. 144 puslapiai .........................50 

Tėvynes Įspūdžiai. Labai gražus eilių 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 
jš vienuolių gyvenimo Tklioštoriuje). Su paveik-
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Dovanoms
KITŲ LAIDŲ KNYGOS

Andersono Pasakos ............................pusi. 82 30
Aisopo Pasakos .................. pusi. 346 1.25 
Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50 
Akyvi Apsiriskimai Sviete ........ p. 79 35
Apsireiškimai Atmosferoje ........ p. 238 1.00

Ta pati apdaryta ........ ............ 1.75 
Apie žemę ir Kitus Svietus ........ p. 255 1.00

Ta pati su apdarais ............................... 1.75
Aritmetika J...................................... p. 104 40
Apie Dievų, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 25
Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybes 25 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 
Badas — Dailus vaizdelis .......... p. 260 1.00 
Baltoji Vergija ............................... p. 118 50
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 
Oarb'as — romanas .. >............. p. 219 75
Dainos Vasaros Grožybių .......... p. 33 25
Dainavus šalies žmonių Padavimai ...... 75 
Dra'mos ........................ p. 122 75 
Dėdė, arba ainių kančios .......... p. 136 1.00 
Dangus — astronomijos knygelė .. p. 193 50
Rvynai Vagių (Kun. Dembskio) ...... p. 88 25
Daktaras Kišeniuje ........................ p. 167 75
Eilėmis ir Proza ............................... p. 85 35
Ethnologija, Istorija apie Tautas .... p. 667 2.75

Su apdarais ta pati knyga .......... 3.75 
Edgaras, Nuo ateizmo prie teisybės .. p. 214 75
Elementorius ...................................... p. 4G 25
Elementorius (kitos laidos) ................. p. 85 30
Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. .. p. 353 1.00 
Farmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 50
Francuzijos Revoliucija .................... p. 75 40
Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 110 50
Gyvenimas Genovaitės ............ p. 225 75
Granatu Pavėsyje — pasakos ...... p. 159 50
Gulivero Kelionė po nežinomas šalis ......... 50
Geležiniai Nagai ............................... p. 72 35
Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės . ..r........ 50
Gamtos Istorija................................... p. 209 75

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

Ta pati su apdarais! .................. 1.75 
Geografija ...................................... p. 469 2.25

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

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

Su apdarais ........................... 2.00 
Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX ........ 25
Gyvenimas Išganytojo Svieto .................... 75
Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00 
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75

Ta pati su apdarais .................. 2.75 
.Istorija Septynių Mokytojų ..............  p. 158 75
Išvakarės Gret Lemano Ežero ........... p. 127 75
Iždų Sala .............................   p. 213 75

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas

Tik gaila, kad kun. Bučys, gal 
ir nenorėdamas, užmiršo pasa
kyti, iš kur tas Dievas gavo 
kiaušinių. Mat, norint tokius 
dalykus išaiškint, vistiek, ar 
ant Dievo ar ant velnio viską 
versi, prieš tave pasilieka kokia 
tai misterija. ■ Bet gi turime 
pasakyti, jog kun. Bučys yra 
gerai apsišvietęs, moksliškas 
žmogus, ir jei jis stengtųsi tą 
savo žiniją teisingu budu, be 
Dievo priemaišos, žmonėms pa
skleisti, tuomet Lietuviai gal 
ir pasidžiaugtų jo darbais.

Tulelis.

C. BROOKLYN, N. Y.
Musų kolonija dabar galima 

I sakyt įsijudinus, šiokį-tokį vei
kimą parodo; draugijos-ypač su 
baliais sukruto. Vietos Lietu
vių Neprigulmingąs "Klubas ir
gi rengia. Lapkr. 24 d. buvo 
parengęs bąli ūkią, tik žmonių 
atsilankė mažai. Priežastis ne
atsilankymo ta, kad rengta vi
duryj savaitės, seredos vakare, 
o kiti prieštaravo" eiti, kam baž
nytinėj salėj rengta.

Lapkričio 27 .d., vakare, A. 
L. T. Sandaros .Seimo padaili
nimui, McCaddin salėj atsibu
vo Operetės Draugijos persta
tymas St. Šimkaus “čigonų”. 
Žmonių buvo pilna salė, bet vei
kalu, kaip teko girdėti, nedau
gelis esą patenkinti. Viena, tai 
labai trumpas, o'kita — lošėjai 
nekurie buvo prastai išsilavinę. 
Prieš “Čigonus”, buvo atliktas 
dialogas, iš ko publika gerai pa
sijuokė.

Petraukoje kalbėjo tik ką at
vykęs iš Lietuvos Dr. D. Alsei
ka, savo trumpoje kalboje nu
plėšdamas dabartinį Lietuvos 
padėjimą ir ragindamas žmo
nes aukauti Lietuvos Šauliams. 
“Kuomet aš apleidau Lietuvą” 
— sakė kalbėtojas, — “tai bu
vo didžiausias sujudimas visoj 
šalyj: visur, žmonės ginklavosi 
ir stojo į pagalbą savo Valdžiai, 
kad tik atrėmus Lenkus plėši
kus. Tiesa, kada Lenkai pradė
jo briautis ir kada užėmę Vil-

šimts kartų galingesni už mus 
kaip žmonėmis, taip ir pinigais, 
bet matydami tokį žmonių suju
dimą, nuo savo planų turėjo at
sisakyti, nes jei užimtų, matė, 
kad kožname kaime turės pa
likti pusėtinai kareivių žmones 
valdyti, o jau tada ir užėmus 
nebus lengva savaip elgtis.” — 
Taip kalbėtojas aiškino apie 
Lietuvos šaulių darbuotę, kurie 
atliko neapsakomai naudingą 
darbą Lietuvai, šauliai ne tik 
padeda kariumenei atremt prie
šą, bet ir taip teikia pagalbą ir 
sužeistiems ant karės lauko, ir 
užtai, sako kalbėtojas, Ameri
kiečiai turi šaulius kiek galėda
mi remti. Buvo renkama tam 
tikslui aukos ir sudėta $133.46. 
Auka, sulyginus su publikos 
skaičiumi, maža, bet kad vaka
re prieš šį susirinkimą toj pa
čioj salėj prakalbose, kur kal
bėjo Dr. J. šliupas, P. J. žiuris 
ir F. živatkauskas, taipgi bu
vo surinkta virš $300 aukų ir 
už $1,300 bonų parduota, tai 
jau visada iš tos pačios publi
kos negalima daug tikėtis. O 
jau Brooklyne ir pirmiau buvo 
surinkta atskiruose susirinki
muose šimtais ir tūkstančiais, 
pertai žmonės dabar daug ir 
neduoda. Lietuvos Sūnūs.

WATERVLIET, N. Y.
Čionai miesto name rengia

ma steigti Legalės Pagalbos 
Biuras Teisėjo J. Sidney For
syth sumanymu ir jis savo pa
tarnavimą suteiks visiems do
vanai. Patarimai, užklausimai 
ir reikalinga teisių pagalba bus 
galima gauti atsikreipiant te
nai visiems panedėlio vakarais, 
nuo 7 iki 8 valandos. Šio biu
ro tikslu yra pagelbėti sutaikin
ti nesusipratimus, į kuriuos ki
tataučiams tankiai pasitaiko į- 
kliuti. Teisėjas Forsyth- už tai 
nieko neims ir pasišvenčia vi
siems ant naudos pasidarbuoti.

Vietos Lietuviams patartina 
kreiptis pirmiausia prie jo, vie
toj jieškoti advokatų ar ko kito.

Atid Į
Spalio 1' lį ( 

velando L 
Svetainės • jį 
yąj. po pie 11 
tainęrinkt į j 
du, žiūrinė, i] Į 
rėjosi ir džlj

Atidaryni

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. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 .............50

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Bė 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 niokinimusi.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais----- $8.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ______ 10.00

nių dar nesustojo toliaus ėję, 
tai jau nekurie manė, kad bus 
po viskam, jau Lenkai užims 
Kauną ir- visą Lietuvą. Jie tu
rėjo planus tą padaryti, bet su
kilo liaudis po visą Lietuvą, vi
sos partijos, kaip socialdemok
ratai taip ir krikščionįs demo
kratai ir visos kitos išvien; ta
da visi nusiminėliai atsigaivino 
ir stojo į darbą, ir Lenkai likos 
sulaikyti, žinoma, Lenkai tu
rėjo planus ir butų galėję užim- 

Į ti Lietuvą, nes jie yra bent de-

Adv. F. J. Bagočiaus 
Prakalbos

Subatoj, Gruodžio 18 d.,
L. M. D. Svetainėje, 

142 Orr Street, Pittsburg, Pa.
Pradžia 7 vai. vakare.

Nedėlioj, Gruodžio 19.d., 
Moose Svetainėje,

1000 Walnut Str., Cleveland, O.
Pradžia 6 vai. vakare.

Panedėlyje, Gruodžio 20 d., 
Šv. Jurgio Dr-stės Svetainėje 

Kampas Quarry ir Webster gt.
Grand Rapids, Mich.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Utarninke, Gruodžio 21 d., 

Bohemų Svetainėje,
49 Tillman St., Detroit, Mich., 

Pradžia 7 vai. vak.
Adv. F. J. Bagočius kalbės 

šios dienos politikos klausimuo
se ir Lietuvos reikalais.

Šenai šioje srityje gerb. Ba
gočius lankėsi ir gal vėl ilgai 
prisieis laukti jo kalbą išgirsti, 
todėl nei vienas neturėtų pra
leisti tą progą.

"Kurios kolonijos šioje dalyje 
norėtų kviesti Adv. Bagočių į 
savo miestą, tegali su juo pa
čiu nusinešę prieš ar po tų die
nų jam prakalbas rengti.

Maršruto Rengimo Komisija.

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

APIE “ŠONKAULIUS”
arba

Kodėl Vyrai Jų taip Ilgai 
Nesusiranda.

Šventas raštas sako, kad 
sutvėręs Dievulis viską kas 
ant šios mizernos musų že
mės randasi, ir sulaukęs ne- 
dėldienio pasilsėjo.

Taip ir aš, sutvėręs par
tijų lygų, gavęs nuo Šven- 
takuprių Partijos aplikaci
ją, sulaukęs nedėldienio ir 
aš atsisėdau, užsirukiau il
gą pypkę ir pasilsėjau. Sė
džiu ir mislinu.

Šį sykį mari užėjo mislis 
apie šonkaulius.

Ir pasakysiu iš kur ji už
suko. Aną dieną vienas at
rašo man gromatą ir klau
sia: Pasakyk, gerb. Spragi
le, ar jau susiradai sau šon
kaulį, ir duok man receptą 
kaip butų galima man susi
rast sau, ba aš jau tuoj tik
siu į abu: Waterburio sen
bernių ir Clevelando plikių 
— klubu. Greičiau, sako, 
kolei adventas neužeis.

(Pasirašo)
(Bet prašė nesakyt kas...)

Aš pavarčiau jo gromatą, 
pamislinau ir paėmęs plie
no -plunksną parašiau šiuos 
žodžius: Kas tau. galvoj 
apie mano šonkaulį, o kad 
nori gaut atsakymą kaip 
susirast sau, tai reikėjo in- 
dėt 2c. štampą.

(Pasirašiau) 
Spragilas.

Su tais šonkauliais ištik- 
ro didelė bėda — didžiausia 
kokią ant svieto gerb. ma
ma Jieva užtraukė! ta vi
sa bėda paeina nuo jos, o 
ne nuo ko kito. Tada būtu
me sau rojuj ramiai gyve
nę, skainioję grušias, obuo
lius, slyvas ir vyšnias ir' be 
vargo kaktos prakaito bū
tume galėję valgyt ir tuos 
suvalgę laukt kolei kiti už
augs, arba nuo vieno me
džio nuvalgę nueit atsigult 
po kitu. Ir taip be palio
vos ir be galo.

Ir savo1 šonkaulių tada 
nebūtų reikėję jieškoti, ries 
jie po šonu gulėtų, ir nebū
tų tiek daug bėdos su jais 
buvę.

Dabar jau pervėlu gailė
tis, tik reikia pykti ant blo
gų pasekmių. Ir-aš pykstu 
ir visi pyksta ir užtai svie
te nėra ramumo ir kantry
bės, nei meilės nei pakajaus. 
Neužtenka kad mes čia ant 
šios ašarų pakalnės bėdas 
kenčiam, bet dar iš savo 
dūšeles po smerties del tų 
šonkaulių praganyt galim.

Štai kokie graudus verk
smai ant šios žemelės dabar 
girdisi:

Vieni jieško, plynes brai
do, naktis nemiega, dieną 
iš mislių neišsiblaivo ir pra
kaituoja ir skubina ii’ tik 
šaukia ir šaukia: “Kur ma
no šonkaulis! Kur mano 
šonkaulis!”

Jau čia, žiūrėk, numatė 
kokį, ir sukasi ir laižosi, lyg 
katinas prie lašinių, ir mis- 
lina, kad atrado, kad jau 
ant savo užėjo.... Ir tik 
pasigriebs, kaip vėl susi
maišė, ir vėl reik pradėti 
naktį ilgą vargti arba die
ną į kožną dairytis — ar 
dar čia ne mano, ar čia ne 
manasis šonkaulis pasipynė.

Kiti griebia ir pagriebę 
prisisavina, ir užtai sviete 
tiek daug klaidų pasidarė ir 
susimaišymų yra. Dėlto

.daugybė senų vyrų visai ne 
savo šonkaulius pasigavę, 
ir nori prisitaikyt, o jam 
nepritinka, kaip katei pūs
lė ir gana.

Ir dėlto taip daug likosi 
be savo šonkaulių ir tveria 
klubus ir receptų prašo ir 
ašarų lieja, kad surasti ne
gali. ’ \

Kiti jau nustoja vilties, 
nors daug jų mato ir visas 
krūvas žarsto, bet vis abejo
ti ima, ar gal čia ne mano, 
gal ne man tas šonkaulis 
skirtas. Nors kartais ir pa
daro didelę klaidą, kaip tas, 
kuris adatos jieškodamas 
pats ją po kulnu pamynęs 
turi ir rasti negali.

Teisybę Dievulis pasakė 
Adomui iš rojaus ginda
mas: prakaitu kaktos savo, 
sako, sau gyvenimą darysi.

Ale kad žmogus gyvas 
ne tik viena duona, tai ir 
del kitko turi prakaitą lais- 
tyn ir šaltį kęst ir rūpesčių 
galvą prisikrovęs naktį už
migt negalėt.

Kad gerb. Spragilas to
kią galybę turėtų, atsuktų 
.svietą atgal, nukirptų visą 
tą prabėgusį laiką, atstaty
tų vėl rojų ir paleistų visus 
šonkaulių jieškotojus į to
kias vietas, kur jų yrą ir iš 
kur kožnas savo pasiimt pa- 
lėtų.

Kaip gerb. viršuj sumi
nėtos gromatoš rašytojas 
klausią recepto, aš mislinu, 
kad visi tokio recepto lau
kia. Ale kaip aš esu tei
singas žmogus ir geras gy
dytojas', tai receptų neduo
du, ba tada visi vienu recep
tu kaip ims gydytis, tai vie
niems bus pergerai, o ki
tiems perblogat Vienų šif- 
dįs yra minkštos, galvos 
kietos, kitų priešingai; vie
nų metai yra dideli, kitų 
maži; vieni nori šviežių, ki
ti pribrendusių šonkaulių; 
vienų kišenius pertuščias jį 
sau prisisegt, kitų perpilnas 
lir net du norės turėti.

O kaip iš vieno recepto 
visi sau šonkaulius prisitai
kys, tai vieniems bus per- 
maži, kitiems tuoj atkris ir. 
šonus ilgai skaudės, su ki
tais kitaip atsitikti gali.

Ar norėsit ar ne, ar pa
tinka ar ne, ar užganėdinti 
ar ne, — visi turit vargt ir 
'prakaitu kaktos savo ir 
kvapu plaučių savo ir drū
tumu puspadžių savo ir 
rambumo kūno sąy.a. -Įpr.ir 
žiemą šaltą ir dantįš barš
ka ir kaulai traška, ar va
sarą prakaitas sunkiasi ir 
miegot nuo karščio negalit, 
jieškokit savo šonkaulių ir 
dabokitės, kad svetimą ar 
ne savą ar netinkamą lįe- 
paemus.,

Jieškoti nesįliaukit: at 
minkit, kad nėra tokio vy
ro ant žemės, kuriam -kat
ras šonkaulis butų pergeras 
— šiaip kalba žmonės, ku
rie turi daug proto arba fi
losofai. Ar tu busi lepšys 
ir iš pupų nevaromas, ar ta
vo sprandas išriestas ar nu
linkęs; ar kojos tiesios ar 
šleivos, ar nosis tiesi ar nu
sukta, ar ašįs stačios ar 
žvairos, ar ausis atsikišę ar 
priplotos; ar kelnės prosy- 
tos ir ar čeverykai nužibin
ti, — pamatei sau tinkamą 
Šonkaulį ir kalbink. Jeigu 
pasakys, kad perprastas, at 
sakyk: “Aš del tavęs tokiu 
palikau, tavęs jieškodamas 
nulepšėjau, bet žinojau, kad 
tu esi, ba man nuo pat Ado-. 
mo ir Jievos rojaus laikų 
likosi vienas šonkaulis iš
laužtas ir dabar turiu tiesą 
jį pasiimti.”

Jei gausi per žandą — nė - 
mano bėda, ale gerb. Spra
gilas niekų netauškįa. Eik - 
tada pas kitą ir tą pačią _ 
pasaką pradėk.

Gal ir surasi, gal kur ta- ; 
vasis šonkaulis nenužiurė- ; 
tas riogso. 

Teatrališki Veikalai
Kunigas Macochas — 4-riu ak

tų tragedija 6 atidengimai. \ 
Veikia 17 vyrų ir 4 moierįs. •* 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c. ~
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Nuo Redakcijos
NEBUS BALSAVIMO DEL VILNIAUS

Iš Washingtono Lietuvos' 
Informacijų Biuras sutek 
kia mums platesnių labai 
laukiamų žinių del Vilniaus 
srities plebiscito. Rašo:

Kaikuriuose Lietuvių lai
kraščiuose jau patilpo ži
nių, buk Lietuvos Valdžia 
yra sūtikusi ant primesto 
Lietuviams plebiscito kaip 
Vilniuje taip ir visame Vil
niaus apskrityje. Iš teis 
priežasties jau rašomi strai
psniai, kuriuose apgailės? 
tąūjama Lietuvos Valdžios 
politika (“Sandara” No. 44, 
“Protestuokime ir Ginki
mės”).

Tuo tarpu iš paskelbtų 
oficialiai žinių yra vien tik 
težinoma, jog Lietuvos Val
džia yra pareiškusi Tautų 
Lygai, kad jeigu jau kalbė
ti apie pravedimą plebiscito 
Lietuvos Rytuose, tai rei
kia nutarti, kad toksai ple
biscitas turės būti padary
tas ir į pietus nuo Curzono- 
Polko linijos tose vietose, 
kur Lietuvių bus pakelta 
pretenzija; toliaus kad į ry
tus nuo šios linijos negali 
būti plebiscito toj Lietuvos 
Rytų dalyje, kuri yra į šiau
rę nuo demarkacijos linijos, 
ant kurios buvo sutikę pa
tįs Lenkai spalio 7 d. š. m., 
būtent: Merkinė, Varėna,- 
Bastūnai, Slobodka, atsisa
kydami nuo visos teritori
jos į šiaurę nuo šios linijos, 
o tuomet ir nuo Vilniaus ir 
jo apskričio; ir pagaliaus 
jog delei plebiscito prave
dimo- reikalinga, kad Lietu
va butų de jure pripažinta 
kaipo nepriklausoma vals
tybei

Tokios 
Valdžios 
gos. Iki

nėra Lenkų, bet ir anoj pu
sėj, kame sėdi Zelgowskis. 
Toksai agitacijos darbas y- 
pač svarbu Lenkų okupuo- 
toj Lietuvoje. Lenkai pa
sigyrė, jog asignavę yra 
šiam agitacijos darbui dvi-

Partizanų Būriams, Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, Lietuvos 
Gynimo Komitetui.

Iki laimėjimo kovos, išviji
mo Lenkų iš Lietuvos, Ameri
koje turi būti sustabdyta par
davinėjimai Šerų visokių ben
drovių ir sustabdyta visokių 
bendrovių vajai, ir tų bendro
vių atstovai, organizatoriai turi

liaudis, paremkime ją iki laimė
jimo, laikykime sau už garbę 
daulyvaujant šioje kovoje, kur 
vergai-baudžiauninkai, per 500 
metų nešę Lenkų jungą, nu
trenkė tą jungą ir pastojo lais
vais. , P. Mikolainis.

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIKAS.

tat buvo Lietuvos 
pastatytos sąly- 

_ tos sąlygos nebus' 
išpildytos, negali būti kal
bos apie plebiscitą. Negali
ma klausti gyventojų, ar jie 
nori prigulėti prie Lenkijos,! 
kuri yra visų valstybių pri
pažinta kaipo nepriklauso
ma ir priimta į Tautų Ly
gą, ar prie Lietuvos, kurios 
laikinoji Valdžia yra Kau
ne, nes toksai paklausimas 
lengvai gali būti iškreiptas 
ir gyventojų suprastas ši
taip: Ar jie nori prigulėti 
prie nepriklausomos Lenki
jos, ar vėl grįžti prie seno
sios Rusijos, prie bolševikų 
arba prie Vokiečių. Atsa
kymas ant šiaip pastatyto 
klausimo gali išeiti tik ant 
naudos Lenkijai.

Todėl jeigu norima, kad 
kur nors butų plebiscitas, 
reikia pirmiausia visoms 
Valstybėms, kurios yra Tau
tų Lygoj, pripažinti de jure 
Lietuvą kaipo nepriklauso
mą -valstybę. Toksai pri
pažinimas reikia turėti ir 
iš Suvienytų Valstijų val
džios, kuri nors’ oficialiai 
prie Tautų Sąjungos nepri
guli, bet daug nusveria vi
suose tos Sąjungos nuspren
dimuose. Pagaliaus prie 
šios Tautų Lygos ikšiol ne
priklauso musų kaimynės 
valstybės, kaip Rusija, Vo
kietija, Latvija, kurių bal
sai kaipo musų kaimynų tū
rėtų būti irgi svarbus.

Tokius tat naujus klausi
mus prisieina išrišti, jeigu 
jau norima kalbėt apie Tau
tų Lygos nusprendimo pil
dymą. Savaimi supranta
ma, jog Zelgowskio kariu- 
menė pirmiausia turi būti 
iš Lietuvos iškraustyta, o 
tuo - tarpu dar šiandien ji 
tebesėdi Vilniuje, ir Tautų 
Lygos kariumenė, jau ža
dėjusi nuvykti Vilniun, dar 
ikšiolei tebelaukia, kuomet 
Lietuvių kariumenė galuti
nai išvys iš Vilniaus tą už
silikusi Vilniuje “Lenkų po
ną”.

Tokiu budu iki plebiscito 
dar tolimas galas ir šian
dien prisieina atkreipti vi
są atidą į tinkamą Lietu
vos reikalų nušvietimą, į 
agitaciją tarp pačių Lietu
vos Rytų gyventojų. Rei
kią varyti darbas ; ne tik 
šioj Lietuvos pusėj, kame

dumą, kad pakakinti -geidimą krauti fak-i 
tus, arba kad padaryti įspūdį ant draugų 
savo “pirmynžengiamaja” mintimi; ir to
dėl tai, išnaikinimas guli šioje linkmėje.

“Panaudojimas” yra bandomasis ak-

Naktis. Vienų-vienas ant kalno vir
šūnės’! <

Vienok gi ne vienas.
Čia siela šnekasi su visu tuo, kas bu

vo ar kas dar bus.
Šios granitinės viršūnės, kurios tru-jmuo, kuriuo galėsi išbandyti visas drau- 

pėjo per metų metus ir vis dar tebekrinta-Įgystes, brolijas ir ložas, ir sužinoti arijos 
sriuvena žemyn, idant galėtų susimaišyti yra Didžios Baltos Brolybės, ar pragariš- 
su dide jure; ir šios visos aplinkui besisu- kūmų įrankiai, 
kančios saulės ir skriejantįs kūnai pereis 
į kitas formas. v- -

Paikos Idėjos
Tarp daugelio naudingų su

manymų žmonėse atsiranda ir 
paikų idėjų. Kovota ir perga
lėta Amerikoje svaigalų parda
vinėjimas. Tas išrodo naudin
gu tiems, kurie prieš tai pir
miausia pakėlė kovą, nors svai
galus naudojantiems rodės di
džiausia padaryta blėdis. Vie
nok “sausasis” laimėjimas yra 
ant naudos žmonijai. Sumany
ta ir vykdoma planai panaiki
nimui rūkymo ir auginimo ir 
pardavinėjimo tabako. Visuo
tinu žvilgsniu tas butų naudin- 

kiekvienoje kolonijoje po ke-Įga. Bet ar naudinga visuome- 
lioliką turtingų Lietuvių, ku- nei butų šitas naujas sumany- 
riems $1,000, o kitiems $10,000, Imas, kaip uždraudimas nedėl- 
nepadarytų jokios skylės jų dieniais ką nors veikti? Ne! 
ekonomijoje, kurie galėtų nu-.Tai butų prasižengimu prieš vi- 
pirkti Bonų už keletą milijonų, sus iš pusės tu, kurie panašų su- 
Kapitalo yra, tiktai reikia jį <-•
pažadinti prie veikimo.

Darykime visi'VIENĄ LIE
TUVOS VAJŲ iki neliks nei 
vieno Lenko-palioko Lietuvoje. 
Musų pagalba yra tiktai savy
je ir kovodami už savo liuosy- 
bę iki galo, laimėsime kovą. — 
Taip yra pasiryžusi Lietuvos

dešimts milijonų savo Len- vllJ-°**?"™””“ ™.n 
kiškų markių. Tam darbui, "Jtls E.TUy0S. )A' 
reikia paaukuoti kiek jr (JAUS iki išvmmo Lenkų is Lie- 
Amerikos Lietuvių dolarių. tuvos-

Jei dvi ar daugiau ypatų sūsirenka par 
daryti fenomeną del užganėdinimo žengei-1- 

Daiktų siela yra nesikeičianti per ne- durno mierio, arba kad pakakinti geismą 
r • del jiegos, kuri praviršytų nematomas

. Dr. Alseiką Atvažiavo
Kita linksmą žinelę, pa- 

’ duodama Lietuvos Informa
cijų Biuro sekanti:

Į Atvykęs Amerikon iš pat 
: Vilniaus Dr. O. Alseika yra
■ suteikęs linksmų 'žinių, bu- 
! tent kad parsikėlus Lietu-
■ vos Valdžiai Vilniun, dar 
1 prieš ateisiant Zelgowskiui,

Vilniuje įvykęs iš visos Ry
tų Lietuvos Valstiečių su-

■ važiavimas, kuriame daly-
■ vavę valstiečiai iš tolimui 

nuo Vilniaus kaimų ir ku
rie nors ir yra pamiršę Lie
tuvių kalbą, bet tvirtai yra 
pasiryžę ginti Lietuvos val
stybės reikalus. Sutvirti
nimui jų valstybinio nusi
statymo reikalinga leisti lai
kraštis, skleisti įvairus at
sišaukimai, siųsti agitato- 
siai. Tokiai agitacijai sklei
sti Lenkų okupūotoj Lietu
voj reikalinga pinigų ir tai 
tuoj, neatidėliojant, nes jau 
Lenkai agituoja ir net gy
rėsi turį tam tikslui pini
gų. Lietuviai negali pasi
likti su savo darbu užpaka
lyje ir todėl Dr. Alseikos 
darbas turi būti plačiai pa
remiamas. Jis renka au
kas sukėlimui pačių Vil
niaus apskričio valstiečių 
susipratimui, sutvirtinimui 
jų nusimanymo, jog jie pri
valo dėtis ne su Lenkų dva
rininkais, bet su Lietuvos 
liaudimi, kuri stoją iy už jų 
pačių reikalus.

Amerikoje yra, sakysim, 700 
tukstanpių . Lietuvių," kuriems 
aukojant? tiktai po $10 susidėtų 
Septyni Milijonai ($7,000,000) 
dolarių. Prie to mes turime

[manymą kėsintųsi įvesti. Ne- 
idėldienį norima uždrausti laiky
ti atdarus teatrus, pasilinksmi
nimo vietas, maudynes, važinė
jimą gatvekariais, automobiliais 
ir viską-viską, ką dabar atlieka 
darbo žmogus savo sielos nu
raminimui sulaukęs septintos 
savaitėj dienos.

KAIP GALIMA IL
GAI GYVENTI

JEIGU nori būti jaunas iki su- 
am-

ne
ne
r.e

; ne

šimto metų savo 
Daug judėti, 
Daug jurėdti,

bet 
bet 
bet 
bet

niekamnereikia leistis 
buk jau esi ant pat 
senatvės ir sunykimo, 
tai paprastas taisyk-

kurie turi padaryti jūsų kiše- 
niumi sau pragyvenimą — pa- 
tardinėja savo knygose".

“Tik nenormąliams žmonėms 
tokie dirbtini mankštymaisi tin
ka. Nesispecializuok niekame, 
ant kiek tas paliečia mankšty- 
mąsi. Tavo kūnas yra biologiš
ka demokratija,' susidedantis iš 
trilijonų celių, kuri kiekviena 
priklauso nuo sūsibendrinimo 
su kita. Negalima pataikauti 
ir prielankiausi vienai celių 
grupei su skriauda kitoms, kad 
tuonii nenutempus savo kūno 
Į suirusį ir nuvargusį seną am-

Visi Gelbėkite Šaliai
Lietuvoje kas gyvas visi vie

nodai gelbsti Tėvynę nuo am
žinų neprietelių Lenkų, kurie 
vėl kėsinasi mus savo baudžiau
ninkais padaryti, idant mes ir 
toliaus vilktųme jų jungą už
dėtą mums 500 metų tam atgal. 
Lietuvos liaudis pasakė GANA 
vilkimo Lenkų jungo ir visi 
griebėsi už ginklų vyti priešo
laukan.

Lietuvoje neliko jokių parti
jų apart LIETUVIŲ ir visi dir
ba Tėvynės gynimo darbą, ko
voja su Lenkais.

Darykime ir mes, Amerikie
čiai, taip. Atidėkime savo par- 
tijinius ginčus ant toliaus ir 
imkimės Tėvynės gynimo dar
bo, visi kaip vienas, kaip kad 
musų broliai ir seserįs Lietu
voje daro, kurie savo turtu, 
darbu ir gyvastimi gina Tėvy
nę: /

Mes čionai būdami negalime 
stoti į kovotojų eiles, bet musų 
būtina priedermė-yra kovotojus 
visame paremti-sušelpti, kad 
jie turėtų gana ginklų, kulkų, : 
granatų, bombų, armotų .lygiai 
tiek, ir daugiaus dar, kaip už- : 
puolikas Lenkas. Mes galime 1 
kovoti lygiai su DOLARIAIS ir 
nesigailėkime jų, nes šimtinė ir 1 
tūkstantinė yra tik menkniekis 
palyginime su kova fronte, ap
kasuose, kančiomis nuo sužei
dimų, merdėjime, kančiose nuo 
Lenkų ir laipsniška mirtimi pa
kliuvus į Lenkų nelaisvę. Per- 
sistatykime sau tą visą ir ap- 
spręskime ką- veikia ir kenčia 
musų broleliai kovos laukuose, 
ir kaip mes gyvename. Jeigu 
gyventume Lietuvoje, tai nėra 
abejonės, visi kovos lauke ko
votume su didžiausiu įnirtimu 
ir lauktume visokios pagalbos 
nuo Amerikiečių, savo brolių.

Kada siaučia kova, tada visi 
turi kovoti iki pergalėjimo prie
šų. Kas kovos metu nekovoja 
tikrai, tas teikia priešui pagal
bą, teikia saviškiams pavergi
mą.. Taigi visi kovon su DO
LARIAIS perkant Lietuvos lai
svės paskolos bonus ir aukau- : 
jant kuodaugiausia šauliams, :

syklių: 
syklių: 
perdaug; daug mylėti, 
perdaug; daug mintyti, 
perdaug:

Taipgi 
įšnekėti, 
briaunos 

Tokias
les pasiūlo gabus ir žymus ra
šytojas, Vance Thompson, savo 
naujoje knygoje “Gyvenk ir 
Buk Jaunas”, kuri yra sekanti 
p.o jo pirmiau parašytų veikalų, 
kaip “Valgyk ir Buk Kudas” ir 

-“Gerk ir Buk Blaivus”.
“Visokie nenusimanėliai apie ryk tai‘. ir niekuomet jokio ju- 

amžių ir koks ištikro jis turi 
būti," sako Thompson, "visa
dos su nusistebėjimu išsireiš- 
kia apie šešių dešimtų metų 
žmogų, kad dar jis yra drūtas 
ir nežengia į grabą. Bet tada 
nabagas žmogelis pradeda ma
nyti 
mui 
mui 
lovą 
kis senis dar sapnuoja apie jau
nas mergeles ir apie pasilinks
minimus.”

Ta pati smerktina pataria
mosios spėkos galybė veikia ir 
ant moteries. “Jeigu pradėsi 
šnekėti moteriai, kad ji jau se
na — ji tuoj susitrauks ir ap
sisups senatvės amžiumi tuoj 
po tavo akių.” (Taip, supran
tama, bus, jeigu ji neturės už
tektinai mitrumo išvyti 
kalbantį iš savo stubos 
kotį nusitvėrus).

Vienas iš smaginančių 
reiškimų Thompsono nutiesta
me kelyje prie jaunystės šal-[ gėjas nuo senatvės, 
tinio yra tokis, kad kelias eina “Nereikia pasiduoti jausmų 
beveik netikėtais kraštais. Jo susijudinimams, nes tas reiš- 
“Gyvenk ir Buk Jaunas” knygaikia nykimą arba nenormalį su- 
neverčia žmogų užsidėti ir sek
ti paprastų senai skelbiamų fi
ziškų metodų jaunystės palai
kymui. Toli nuo to!

Daug žmonių,, kurie 'būdami 
keturiasdešimties metų ir sten
gęsi palaikyti save jaunystėje 
naudodami visus fiziškus mank- 
štymusi ir yisados laikydavęs! 
smarkiais, nudžiugs tokį veika
lą paskaitę, nesą jiems nereiks, 
pasilaikymui normališkume, iš 
tos pusės vargti arba vysti ka
da dar “jautiesi lyg 
dešimties mėtų”.

Tasai ( rašytojas 
senus jaunikaičius : 
prieš veidrodį ir pasiėmus į 
rankas vogas žaisti ir gyslas 
tampyti. Netampyk kokių ten 
virvių su parištom vogom ar 
geležinių sprenžinų prie sienos 
prikabinęs. Nelankstyk savo 
nenorinčių strėnų kelioliką sy
kių, bandydamas kakta prisiek
ti grindis, 
spardymui 
kių gyslų 
ryk nieko 
fiziškojo mokslo profesoriai —

“Niekados nereikia fiziškai 
mankštintis kiiomet esi protiš
kai nuvargęs; niekados’ neužsi- 
imk jokiais žaislais arba gro- 
jais, jeigii nenori. Kuomet jau
ti *notą kada prasimiklint, da-

apie mirtį — užganėdini- 
savo šeimynos ir nepaliki- 
nereikalingu — nugula į 
ir numiršta; ištiesų gi to-

tokį 
šluot-

apsi-

butum dvi-

persergsti
‘Nestovėti

Negulėk ant strėnų 
kojom keliolika sy- 
ištampymui. Neda- 
tokio paikaus, kaip

dinimosi nedaryk, jeigu tikrai 
to nenori. Yra tik viena taisy
klė palaikymui fiziškojo kūno 
jaunu: judėjimas. Yra tik vie
nas įstatymas, kurį fiziškas kū
nas turi pildyti: judėjimo įsta
tymas; bet turėk mintyje, jog 
šis įstatymas yra naturalio ir 
instinktivio judėjimo.”

Kitas rašėjas, Leonard Mer
rick, parašė žingeidžią knygą, 
užvardintą “Konradas Jieškąs 
Jaunystės”, kurios išvedimas y- 
ra tas, jog žmogus atjaunėja 
visada kada tik įsimyli.

Vancę Thompson sako: “Jei
gu nori pasilaikyti jaunu, ne
privalai sveikintis su perdauge- 
liu vyrų; bet perdaug moterų 
niekados negalėsi pabučiuoti. 
Todėl nėra reikalo bijoti įsimy
lėti. Aš nesakau, kad jus tu
rit zyliot ir bučiuot ką tik pa
matot — ar tarnaitę ar savo 
kaimynus. Tečiaus abelnai ne
gali perdaug žmogus meilių pra
leisti. Meilė yra didelis atven-

• tižimą.”
Dar daugiau yra sekančiai: 

■ “Jeigu judini, savo rankas ir 
kojas ir suteiki kunui reikalin
gų judėjimą; jeigu judini savo 
jausmus ir naudoji juos meilės 

I darbams ir juokams ir džiaugs
mams, taip lygiai privalai duo
ti savo protui kiek galima dau
giausia veikimo, kad jis galėtų 
pasilaikyti jaunu." Ir taip, kad 
žmogaus kunui reikia naujo ju
dėjimo, naujų jausmų, tai rei
kia ir naujų minčių. Stovintis 
protas reiškia senatvę.

“Reikia saugotis protinio su
sierzinimo iš vienos pusės ir 
perdirbimo iš kitos.”

Tokios tai yra jaunystėj pa- 
silaikymo taisyklės, labai leng
vos ir kiekvienam prieinamos. 
Jos yra tinkamos kaip vyrams 
taip ir moterims. Tik reikia 
suprasti, kad kūnas savu keliu 
pasensta, nes nėra- kuo jį pa
keisti, kaip galima pakeisti mei
lę kita motere, mintis kitomis 
idėjomis ir judėjimą kitu- vei
kimu .... Mirtis vistiek savo 
keliu ateina.

■ sibaigiantį laiko tęsimąsi. ’ " ’ ’ - - .
Čia yra ta galinga Akivaizda, kurią spėkas, jie tuomet stato save kūnuose jdva- 

mes žinome, bet negalime matyti, kuri už- sįnj0 išgriovimo atomus ir sustabdo bile 
; pildo ir gaivina visą erdvę, nuo tolimiau- atsinaujinimą; kurs tik ką, gal, esti pra- 
. siu rytų iki tolimiausių vakarų, augštes- dėjęs gaivintis juose.
. nė ir gilesnė negu pati giliausioji mintis, Didis Tėvag nepripažįsta jokiu Dievi§_
■ amžina, begalinė, nepersikeicianti. ku istatymų “Panaudojimo”, jei tas “Pa-
■ Neperkeiciama maldos; teisingume - naudojimas” nėra del regeneracijos už-
! absoliutė. ’ _ baigimo perdėm sielos ir kūno apvalymai

Šaltinis kiekvieno gero, niekad- neis-Laįp kad a^u gajėtu tapti tobulais įran- 
. džiūstantį sveikatos ir stiprybės, drąsos, kiais Dievk5kos valios jšreiškimui> : 
. džiaugsmo ir meilės versmė - pavadinta pirma> buk pilnai persitikrinęs jog
■ praeities pranašų ir protuohų Jehovah, Tė- jieškai vieninteHai Dieviško “Panaudoja
■ vu, Brahma, Aliai, Įstatymais. mo” tikslu -
" £ Bet koks žodis galėtų išaiškint tą ne- Neleisk «aš„ gudrumams apaklinti tai 

žinomąjį. ■ ve BU0 teisybės.
Kokia linija gali išmatuoti neišmatuo- Paskui išbandyk tuos, kurie'yra tavo

1 neišmatuojamąjį? mokytojais ir prašalink tuojau visus, ku-
Liezuvis yra persilpnas. rje nesinaudoja mokinimais, kuriuos jie
Lai tyla kalba. ... skelbia. Jeigu savo pačių gyvenime jie
Kurs peržengia-sulauzo visa-įglaudan- neperstat0-neaiškina savo mokinimų tei- 

čius Įstatymus egoistinių džiaugsmų jieš- Lybės, tai jie, sąmoningai ar besąmohingai, 
kojimu — kurio akįs yra apaklintos di- pritarnauja netvarkos-nesutarimo mis-
džiai brolybės teisybei tampa belaisvis trams. Jie todėl gi išleidžia iš savęs nuo-
kūno kalėjimo name, suraišiotas klai- dus, kuriais tu negali kvėpuoti ir liktis ne-
dingomis “aš” mintimis, pavergtas geis- susitepęs,
mui, kankinamas ir tampomas sielgraūžų, 
iliuzijų, skausmų.

Teisybės paregėjimas padarys žmogų 
laisvu.

Ir kaip paukštis iš. angies vilionės iš- 
siliu-osavęs, jo siela kils į augštybes, kur 
viskas gražu ir blogas išrodo tik šešėlis 
gerui;

Iškelk mane, o skaidri Akivaizda, virš 
klaidinančių-suviliojančių “aš” minčių — 
virš visų pavydų, neapikantų, klaidingų- 
įžeidžiančių geismų.

. Ir. kaip rasos lašelis susilieja su- didžia 
jure, arba kaip gaida susimaišo simfonijo
je, taip sumaišyk mane su Amžinąją Har
monija.

Tokiu tai budu aš pažinsiu ir' pritar- 
nausiu visiems gyviems daiktams.

Būdamas vienas su visais, -aš pritar- 
nausiu savo augštesniam “aš”.

Naktis! Vienų-vienas ant kalno vir
šūnės.

Šiame-plačiame žvilgyje nėra’ nakties 
ar miritiės".

Ir aš ne vienas.
Pasauliai maudosi niekad negęstančio- 

šviesoje.
Visata yra tik banguojantis bekranti-

; gyvybės vandenynas.
Ir visi yra vienas. Ir vienas :— visi.
Aš esmi Begalinis.

“Nanaudojimas” tuojau atidengia-pa- 
rodo gryną auksą iš paauksuoto-sidabro. • .

Laikyk tai visuomet savo proto prieš
akyje.

Tas yra labai •svarbu! ' - - •
Dievo tikslas ant šios planetos yra

žmogaus atgimdymas. .-i

je

nis

“Panaudojimas” yra tai žodis, ant ku- 
turite medituoti.
Ar tu panaudoji visą pažinimą, kurį 

įgauni, arba ar krauni jį savo intelekte del 
spekuliavimo ir argumento mierių?

Dieviškos Pažinimo, Išminties, Galy
bės dovanos, kuomet nepašvęstos aktiviai 
i rišskirtinai Dieviškiems Panaudojimams, 
tampa baisiomis išardymo-naikinimo spė
komis, — ne tiktai pražudys kūną, bet nu
marins ir sielą.

Saugokis, taigi, gudrių gundymų prie 
įsigijimo pažinimo, kad užganėdinti žingei-

■io

KAS JIS? ‘ 
(Prapuolusio Šneką) ;

Likau paleistuvis, be proto -iri jausmo/ ’ 
Įstatus užmiršęs kiltosios dorybės;
Nebandau mąstyti kiek yra čia skausmo, 
Nes likau auka jau žiauriosios girtybės.

Sėdėjau kalėjiiri, baidyklės baugino, 
Veidai nuskriaustųjų akyse stovėjo, 
Beprotiški geismai man sielą slogino, 
O praeitis baisį į mane žiurėjo.

Aš valkatos vardą gavau, kada ėjau 
Apleidęs vos tiktai kalėjimo sienas, 
Nuplyšęs buvau mat ir valgyt norėjau, 
Klajojau po miestą lyg beprotis vienas.

Ir žmogžudžio vardą vėliau aš sulaukiau, 
Už grąšį kad gyvastį kito išplėšiau, 
Sunkų, nuodėmingą kryžių užsikraukiau, 
Tą vietą palikęs kitur vėlei bėgau.

Kur galas? Kur galas? Kad’ baigsis 
tas viskas?

Ar vargas, kur mane prie to išauklėjo, 
Pasibaigs? Ir žmonęs kada norint 

supras,
Kad nieks tuomi likti niekad nenorėjo!

Pranas Pakuršietis.

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 

su abelnaja istorija. Puslapių 498_____  $2.00
Su tvirtais apdarais _________ ”,___________  2.76

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162 — 1.25
Gražiai apdaryta__ _________ _____________ 1-50

UOJAU 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 Grafofonus. “Dirvos” Krau
tuvėje yra puikiausių dovanoms rekordų, kuriuos 
galite parinkti iš pirmiau čia tilpusių arba iš musų 
katalogų, ę 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.

s
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(Tąsą iš pereito num.)
“Tą kelią į kalną priruošti ir prireng

ti pamatus bei ištaisyti giliai žemėje taką- 
ūrvą ir kambarį, kurį karalius manė pa
naudoti sau, ėmė pilnai dešimts metų; tas 
viskas pabudavota lyg ant kokios šalu- 
kės, apsuptos vandenių, nes aplinkui kal- 

,ną, ant kurio piramida stovėjo, buvo ap
vestas kanalas nuo Niliaus vėl atgal į tą 
pačią upę. Pramidos pastatymui ėmė 20 
metų laiko. Ji yra keturpampa, 800 pėdų 
iš visų pusių ir tiek pat ąugščio, pabuda
vota išimtinai iš šlifuotų akmenų, sudėtų 
vienas ant kito su didžiausiu atsargumu. 
Akmenįs, -iš kurių piramida sukrauta, nė
ra nei vienas mažesnis,- kaip 30 pėdų ilgio.

“Piramida pastatyta laiptų formoje į 
viršų smailyn taip, kad nuo vieno ant ki
to sienojaus lipant galima užlipti ant pat 
viršaus. Padėjus pamatinius akmenis, an
trieji akmenįs buvo keliami augštyn trum
pomis medinėmis svirtimis.- Pirmutinė te
lkia “mašina” užkėlė akmenį nuo žemės 
ant viršaus pirmojo akmenio; ant to bu
vo antra svirtis, kuria akmenįs kelta aug
štyn, o tenai priiminėjo kita svirtis, ir taip 
iki pat viršaus. Nežinia tikrai, ar turėta 
daug tokių svirčių — ant kiekvieno sluog- 
snio, ar tą pačią pakeldinėta augštyn, ak
menį užkėlus. Abu tie budai paduodama, 
todėl abudu Ir suminiu: Augštutinėji pi- 
ramidos dalis buvo užbaigta-apdailinta -pir-1 
miausia, paskui vidurinėji, o ant galo —I 
apatinę dalis. Egipto raštu yra užrašas 
piramidos akmenyje, minintis kiek ridikų, 
svogūnų ir kitų daržovių sunaudota prie 
jos pastatymo dirbusių žmonių; taipgi aš 
gerai atmenu tą, kad kuomet vertėjas man 
aiškino tuos užrašus,, buvo pasakytą, jog 
pinigų prie to visko buvo praleista 1,600 
talantų sidabro. Jeigu tas rekordas yra 
teisingas, galima suprasti, kaip daug pi
nigo padėta ant geležinių įrankių, buvusių 
reikalingų prie darbo, ant pamaitinimo ir ' 
apdengimo darbininkų; imant tą visą ilgą 
laiką, kas jau buvo suminėta, -prie to dar ' 
laiką — taipgi manau ne- menką — kiek 
ėmė ^suskaldymas ir aptašysiąs kalnuose 
akmenų, jų atgabenimą bei įrengimą- po- ’ 
žeminių kambarių.”
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“Dirvos1

Šitas Herodoto aprašymas, ką patyrė 
šių dienų tyrinėtojai, ne visur yra teisin
gas. Pirmiausia jokio kanalo apie pirami- 
dą nėra buvę; jo išmatavimas taipgi per
dėtas, gi tokių akmenų, kaip minėta, irgi 
nesiranda, jei bent išlaukinėse sienose bu
tų buvę, kurios dabar yra nuplėštos ir j 
išnešiotos, o Herodotos tik jas ir butų ga-Į 
Įėjęs matyti. Plinijus, Romietis vėlesnių 
laikų rašytojas, daugiausia tik ir pakarto-1 

- ja Herodoto aprašymą. ^ s- ..
Karaliui Khufui mirus, sostą užėmė jo 

sūnūs Kaphra. Pasekdamas savo tėvo pa
vyzdį, jisai pasistatė šalę didžiosios pira
midos kitą, biskį mažesnę; gi iš didėlės 
Skalos, buvusios šalę tėvo kapo, buvo per
darytas milžiniškas sfinksas, kurio galvai 
buvo tai paveikslas karaliaus Kaphro. Se
kantis karalius, Menkaura, pastatė trečią 
piramidą prie pirmųjų dviejų, bet dar, ma
žesnę už paskutinęją, — taip tai tenai ir 
stovėjo trįs didelės akmens masės ir įvai
riais amžiais stebino pro juos pravažiuo
jančius keleivius.

Šimtai, ir net tūkstančiai metų pra
slinko nuo to. Visos tos' praniidos stovė-

vėjo, neatsižvelgiant ant sunkios laiko lem
ties. Tečiaus neišvengė kapų vagių. Ka
dangi su kiekvienu karalium ar didžiūnui 
buvo palaidota ir didžiausi jo turtai bei 
brangenybės, tai suradimui tų visų verte- 
nybių pakilo ir plėtojosi kapų vagių pro
fesija. Laiks nuo laiko, tik negalima tik
rai pasakyti kada, vagįs buvo apgulę Khu- 
fo kapą. Nesuprantama} kaip jie įsigavo 
į taip užslėptą vietą, tečiaus galima ma
nyti, jog jie užtiko ineigą, atsargiai užvož- 1 
tą akmeniu, kuria ir dasisiekė Į patį gra
bą. Ilgu siauru urvu nusileido, tiesiai į pa- ■ 
ti giliausią kambarį, buvusį po pamatais ] 
žemėje iškastą, bet atrado jį tuščią, tai ir 
buvo suklaidinti minties, kad bene čia jau 
buvo buvę kiti ankstesni vagįs ir viską^ ap
krausią, taip ir prasišalino. Manoma, kad 
ineiga į piramidą buvo žinoma jau ii’ Ro
mos viešpatavimo gadynėje, nes tame' po
žeminiame kambaryje ankstyvieji ir šių 
laikų tyrinėtojai yra suradę ant sienų Lo- 
tiniškų parašų.

Kiti šimtmečiai ir tūkstančiai metų 
praslinko. Ilgoji garsaus Egipto istorija 
užsibaigė. Grekija ir Roma pakilo ir vėl 
puolė, o didžioji piraiiyda vis stovėjo taip 
graži, kaip tada, kuomet ją pastatė, vis 
saugodama karališką mumiją ir jos tur
tus paslaptingame savo kambaryje. Mek- 
koje gimė garsusis Muhamedas, ir didelės 

I Arabų karingos armijos apgulė Rytus. 639 
metais po Kristaus Arabų generolas. Ąmru 
užėmė Egiptą. Po trijų metų, 642 metais, 
tapo išstatytas miestas Kairo, ir nauji na
mai karingų Arabų Kalifų augo stebėti
nai gausiai. Jų dievnamiams ir palociams 
reikėjo daug budavojimo medegos, tada 
didėji. piramida, kuri aiškiai buvo matoma 
iš to miesto, buvo gatava akmenynė su nu
tašytais akmenimis, gatavai nušlifuotais 
del statymo. Iš čia Arabai ir gabenosi sa
vo budinkų statymui viršutinius piramidos 
akmenis; jie nurinko visus išlaukinius šli
fuotus akmenis, palikdami piramidą su 
sekančiais šiurkščiais sienojais, einančiais 
augštyn-smailyn, kaip pirma.

813 km. Manum; pavyzdingas, dar pa-, 
vyzdingęšnio ’ Haroūn-ed-Rašido sūnūs ' iš 
Bagdado, tapo Arabų pasaulio Kalifu, ir 
820 metais jisai atvyko į Egiptą, kur jis 
ir praleido didesnę savo valdymo amžiaus 
dalį. Didžioji piramida nustebino šito mo
kyto Arabo įsivaizdinimus ir jisai su no
ru klausė įvairių žmonių fantastiškų pasa
kų, kurias jie pylė jam į ausis. “Garbin
gasis” arba “Faraono Kalnas”, kaip Ara
bai tą piramidą vadino, buk buvęs pasta
tytas karaliaus Ado; ar karaliaus Samado, 
sakoma, kaipo sandėlis del jo didelių tur- 

itų. Jo kambariuose buk buvę suslėpta 
j įvairus brangakmeniai, nerūdijantis gink
lai, magiški akmens ir knygos, parašytos 
garsių senovės magikų-protuolių. Prie 
ineigos buk stovėjęs nuogas marmurinis 
pavidalas su dideliu kardu rankoje ir su 
gyvatėmis ant galvos, kurios buk sunai
kindavusios visus prie tų skarbų prisiar
tinančius.

(Bus daugiau)
Gyvenimas šventųjų — ta khypra turėtų rastis kož-

noj krikščioniškoj šeimynoj. Kaina ________ 4.50
Su paauksuotais kraštais ir kryžium _____ 5.50

Pulkim Ant Kelių —• Nauja maldaknygė, paranki ir 
praktiškai atspausdinta, tinka seniems ir jau
niems, vyrams ir moterims. Knygos gražiai 
tvirtai apdarytos, kiaulės oda, "kraštaf paauksuo
ti, kaina su jJrisiuntimu __________________ 

3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu) 
3336 Apie Kūno Išlavinimų ......... pusi. 74

$3.00
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Lietuvos Atstatymo Bendrovės Seimui Ateinant Tų pačių žmonių turpbuti prie
žiūroje Bendrove ir ant toliausi 
kad viskas eitų ant naudos šė
rininkų.

Agentams! jei butų jų reika
linga, mokėti pagal jų nuveikę 
to darbo tam tikrą nuošimtį, o 
ne nuolatinę algą.

Pirm visko, Bendrovė turi 
įsigyti kuodaugiausia nepada
linto pelno — atsargumui, o 
ne algomis jį išmokėti.

Tą gali padaryti tiktai" nu
simaną apie biznį žmonės, ku-

Clevelanod Sąryšio Patyrimai ir Patarimai
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė buvo suorganizuota su tiks
lu remti Lietuvą, ir už' to dar
bo .ėmėsi Amerikos "Lietuvių vi
suomenė, dėdama savo pinigus. 
Sale visko, kiekvienam pinigą 
indėjusiam z svarbiausia rupi, 

1 kad jo ilgų metų vargas nenu
eitų ant nieko; ypač kad dauge
lis net paskutinius sudėjo.

Tie tūkstančiai Lietuvos pi
liečių, Tėvynės rėmėjų, sudėję 
Bendrovėn pinigus, pavedė juos 
valdybai, įgaliodami apversti 
juos naudingiems, pelningiems 
ir prakilniems tikslams.-’ Val
dyba arba direktoriai žiūrėta 
rinkti patikėtini visuomenės 
žmonės, ir taigi po šiai dienai 
visuomenė — Bendrovės dali
ninkai — reikalauja (ir tikisi), 
kad valdyba tuos žmonių įsiti
kinimus neapviltų.

Turėdama priešakyje daug 
daugiau progų, negu spėkos 
leidžia, Bendrovės valdyba gali 
pinigus naudoti tokiose vietose, 
kur jie tikrai pelną neštų ir bu
tų užtikrinti, kur nereiktų spe-1 
kuliuoti ir nuostolių panešti ir 
iš kur visiems dalininkams bu
tų išmokama laukiami dividen
dai.

Taigi, Clevelando Sąryšio na
riai, Lietuvos Atstatymo Ben
drovės šėrininkai, suranda, kad:

a) Valdyba- gali būti tikus ir 
netikus;

b) Valdyba gali padėti pini
gus ir prarasti juos, ir saugoti;

c) Valdyba gali būti daug 
norinčia, mažai galinčia;

e) Valdyba gali būti 'daug 
žadančia, nieko neduodančia;

f) Valdyba gali būti dirban
čia visuomenės labui arba ne;

g) Valdyba gali būti augi
nančia žmonėms turtą arba ne.

Akivaizdoje to visko, visuo
menė — šėrinihkai — gali val
dybą užgirti arba papeikti ir 
gali išrinkti kitą jos vieton, jei 
stengsis dalyvauti visame Ben
drovės veikime, kaip dalyvauja 
Susivienijimuose ir. kitose di
delėse organizacijose.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vė, pagal įstatų, gali būti va
dovaujama keljų žmonių, jei 
šėrininkai jiems paves arba 
užsileis, bet gaft’but visuomenės 
kontrolėj, kaip ir'’ kitos musų 
organizacijos, jei šėrininkai vi
si prie darbo dėsis ir rūpinsis 
Bendrovės tolesniu gyvavimu.

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės šėrininkų Clevelando Sąry
šis atranda reikalu:

Remti ir palaikyti Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę organizuo
tai, kaipo visuomeninę Ameri
kos Lietuvių finansinę įstaigą, 
kurioje turi sudėję dalį to še
šių šimtų tūkstančių ($600,000) 
dolarių kapitalo, ir nori, kad jų 
indėti pinigai neštų naudą Lie
tuva) ir. patiems šėrininkams.

Tokiam tflesiui pataria ir pa
sižada duoti visą pagalbą su-

tvėrimui Amerikoje Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės ’šėrinin
kų Sąryšių.

Nepritaria —
Jokiam eikvojimui, norui eik

voti ar spraudimuisi keno nors 
į Bendrovės viršininkus pasi
naudojimui visuomenės pinigais 
ir turėjimui sau gerų vietų.

Pasmerkia tokius, kurie ban
dytų, stengtųsi ar turėtų norą 
-laikytis prie Bendrovės kolei rie rūpinasi visuomenės pinigų 
visuomenės pinigų yra, ir to- likimu, o ne savo nauda; kurie 
kius, kurie už savo vardo, iš- pasišventę patarnauti Lietuvai 
dirbto praeityje, bandytų Už- ' " '■ ’ - - •
slėpti savo blogas prie Bendro
vės pretenzijas.

Sąryšis nepritaria mokėjimui 
Bendrovės viršininkams didelių 
algų, kokias jie pasivelytų sau 
užsidėti ir kurios mažintų Ben
drovės šėrų vertę.

Ir nepritaria: palaikymui ant 
Bendrovės pinigų jokių pašali-i 
nių ypatų, kurių patarnavimas 
Bendrovei reikalingas tiktai ka
da prieina reikalas, o ne nuola
tinis.

Bendrovės biznis yra dar tik 
pradedantis augti; jos ineigos 
toli neatneša tiek uždarbio, kiek 
išeina nereikalingoms algoms, 
neskaitant algų pačių raštinės 
ir biznio vedėjų.

Algų didelis dalinimas maži
na ne ką kitą, kaip tik šėrų 
vertę, ir taip darant, Bendro
vės Šerai galėtų palikti be ver
tės.

| Valdybos privalumu turi bu- 
Iti stengtis pirmiausia ’išdirbti 
biznį, o tik tada jieškoti iš sa
vo darbų prideramo vaisiaus.

Kadangi sausio 11 d. New 
Yorke atsibus Bendroves. . šėri
ninkų metinis suvažiavimas, fi
ves valdyba turi išduoti aiš
kias savo kelionių atskaitas ir 
tai paskelbti viešai, priduoti bi- 
las, kurias iš p’ašalies žmonės 
galėtų spręsti daleistinomis ar
ba ne, ir taipgi valdybos nariai 
neprivalo reikalauti už mažiausį 
pasijudinimą __ didelių atlygini
mų, kolei dar nėra iš ko.

Privalo būti panaikinta tie 
visi važinėjimai, kokius dabar 
B-vės valdybos nariai atlieka, 
ir agentai neturėtų būti laiko
mi ant nuolatinės .Bendrovės di
delės algos.

Clevelando- Sąryšis ^atranda 
galimu "skirti algas panašiai:

Pirmininkui kaip daroma Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 

—- tik honorarį atlyginimą už 
vardą, o ne, visą pragyvenimą 
jam duoti. Taip pat ir su’ iždi
ninko alga.

Sekretorius gali būti vienas 
ir tas pats Bendrovės vedėjas, 
o ne du •tokioj vietoj laikyti.

Agentai po didelėmis algo
mis visai nereikalingą, kaip jų 
nebuvo reikalinga Bendrovės 
organizavimosi laiku.' Tada vi
si dirbo, ir ačiū žmonių pasi
šventimui su mažučiu jiems' at
lyginimu B-vė tokia išaugo.

ir visuomenei už suteikimą to
kių jiems progų; kurie nori 
skaitytis su tais, kurių pinigus 
jie paėmę vartoti; kurie gatavi 
budavoti ateitį savo tautos žmo
nių, o ne savo.

Dabar, artinantis metiniam 
šėrininkų suvažiavimui, reikia > 
tuo pasirūpinti kaip šėrinin- 
kams, taip dabartinei valdybai 
ir busiančiai valdybai.

Visa tai kas viršuj pasakyta, 
turint mintyje, Clevelando Są
ryšis darbuosis ir veiks, iki fi
ve bus pastatyta ant visuome
nių pamatų, iki jos valdyba tar-

naus žmonėms ir Lietuvos ge
rovei, ir tą savo darbą Sąryšis 
stengsis praplėst visoje Ameri
koje tarp JB-vės šėrininkų, pri- 
kviesdamas juos bendrai siųsti 

..atstovus j metinius suvažiavi
mus arba visiems išvieno susi
dėjus pavesti savo balsų teisę 
tam ar tiems, ką matys tinka
miausiu esant.

Lietuvos Atstatymo B-vės 
šėrininkų Sąryšio Clevelande 

Valdyba:
A. Praškevičius, pirm.
K. S. Karpavičius, sekr.
J. P. Garmus,, iždininkas, 
St. Zaborskis, komis, narys. 
J. Pečiulis, komisijos narys.

Kursas Nupuolė
Tai geriausia proga daug au
ksinų j Lietuvą nusiųsti. Grei
tume nusiuntimo pinigų nieks 
su manim negal lenktyniuoti; 
visiems pinigų "siuntėjams pri
statau kvitas su parašais pri

ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepo- 

jų, Hamburgą ir visur. 
Pasai kelionei j Lietuvą.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

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

P. MIKOLAINIS
53 Hudson Ave. Brooklyn, N.Y.
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PASVEIKINKIT SAVO 
ŽMONES

gyvenąnčius toli už jūrių Savoje Ša
lyje, su Otis & Co. DRAFTU arba 
MONEY ORDERIŲ laikę šių Kalė
dų. Kainos yra žemos, 
navimas GREITAS.:

Ateikit bile kada, kaip 
pavėlina, pasiteiravimui 
ma pinigų Lietuvon.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE . 
KUR

musų patar

jums laikas 
apie siunti-

wTs^TfoMPANV

O T I S & C O .

216 Superior Avė. N. E. 
Skersai kelio priešais Pačtą 
Trepais žemyn nulipus rasit

©@@©©©©@©@@@©@@©

Ji 
įffi 
uėi 
siu 
ehf 
eit: 
nes 
jvs

ai

ta
tv 
iia

ei

me

įnik
esU

niek

^ainęrinkt 
du, žiūrinė 
re josi ir dž

Atidaryir

Atid
Spalio 1 

velando L 
Svetainės

RANEŠAME visiems Lietuvių Apšvietos Draugi
jos nariams, i “ARTOJO” skaitytojams ir platin
tojams, kad ateinančių, 1921, Naujų Metų, t. y, 
'SAUSIO mėnesio “ARTOJO” numeris išeis žy
miai padidintas ir jame bus daug įvairių puikių

naudingų raštų, — straipsnių, eilių, įvairių moksliškų dalykų 
ir pamokinimų, dėlto tai šiuomi iškalno kreipiamės į Jus pri
mindami, jog kurie manote užrašyti “ARTOJĄ ”' šAvo drau
gams ar giminėms čia ir Lietuvoje, taipgi kurie norite paimti 
daugiau numerių praplatinimui (pardavinėjimui), paskubin
kit mums pranešti, paduodami užsakymus, kiek jums nume
rių “ARTOJO” išsiųsti.

Pasistengsime “ARTOJĄ” išsiųsti jums kuoanksčiausia, 
kad gautumėt Sausio I dienoj arba ant rytojaus.

Taipgi įsitėmykite, kad tas padidintas “ARTOJO” nu
meris bus ta pačia kaina. Kadangi nebus spausdinama dau
giau kiek turime užsakymų, tai kurie iškalno nepraneš, vė
liaus negales gauti. Kreipkitės laiškais adresuodami:
“ARTOJAS” E. 79th St., Corner Superior, Cleveland, O.

:a

PINIGAI KALĖDOMS

THE GARFIELD SAVINGS BANK
QAUGOJIMAS pinigų nė- 

ra tai vienatinis būdas, 
kuriuomi Society patarnau
ja savo depozitoriams. Ji 
taipgi skolina pinigus ant 
budavojimo namų, pasaugo- 
ja Liberty Bondsus dykai, 
turi užrubežinių reikalų pa
tarnavimo skyrių tiems, ku
rie nori pasiųsti pinigus į 
kitas šalis.

^oriety tbr^amngs
in the (Tity of (ffleoetanb

PUBLIC SQUAJIE

Didžiausias ir Seniausias Taupymo 
Bankas Ohio Valstijoje

WAXWiXWAXWAWAY.

“Draugiškas Bankas”
St. Clair Ave. prie E. 79th St. 

Main Office — 322 Euclid Ave.

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

Jokia dovana nebus taip maloni Ka
lėdoms kaip pinigai.

Atsikreipki! šin bankan ir parėngkit 
pinigus išsiuntimui dabar, kad jie tenai 
nueitų kaip tik prieš Kalėdas.

Laivakortės
Čionai taipgi galite gauti sau laiva- 

'kortes ir reikalingus paliudymus:

WWMWWWWWAJWVSWVWLVAWWWVlMVWVWWWlA

SKANDINAVIJOS-AMERIKOS LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Liepoja

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de-

\ >9 Ici trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite .laivakortes 

)nuo jos agentu ant Skandinavijos Lir/jos 
a- kreipkitės prie ios Ccntraliniu Ofisu j

SKĄNDINAVIAN-AMERICAN LIKS
148 Washington St., Boston
117 N. Dearborn St,. Chicago. Ill.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
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MONS1EUR PARENT
(Guy dė Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

Jurgiuko tėvas sėdėjo geležiniam šuo-1 
le, su in tempta-meile ir atida dabodamas 
savo sūnų, kaip mažiukas Jurgiukas -pils
tė p krūvas smiltį laike vieno jų pasivaikš
čiojimo. Abiem rankutėm jiš* supilą smil
ties kupstą ir ant jo viršūnės uždeda kaš
tano lapą. Jo tėtušis, apart-Jurgiuko, nie
ko nematė visame žmonių pilname parke.

Šaulė jau slėpėsi už Rue Saint-Lazare 
stogų, bet savo spindulius dar tebemetė 
ant tos mažos, pasipuošusios'minios. Kaš
tanų medžiai buvo apšviesti geltonų jos 
spindulių, o ties puikiu bažnyčios gonkų 
.gojum fontanai davė sutirpusio sidabro iš
vaizdą.

Netyčia pažvelgęs į bažnyčios laikrodį 
Monsieur Parent pamatė; jog jis yra pen
kias minutas suvėlavęs. Jis atsistojo, pa- 
-ėmę vaikui už rankos, nupurtė jo drapa
nėles, kurios buvo smiltimis apibertos, nu- 
šluostė jo rankutes ir nusivedė Rue Blau- 
*che pusėn. Žengė jis sparčiai, kad nepar
eiti paskui savo pačios; vaikutis su juom 
nespėjo net eiti. Jis paėmė jį ir nešė, kas 
įvarė jam šone skaudulį, beeinant gatve į 
kalną. Jis buvo keturių dešimtų metų am
žiaus žmogus; jau žilas ir storas.

Galios jis pasiekė 'savo namus. Sena 
tarne, kuri buvo prie jo gimimo — viena 
tų ištikimų'Tarnų, kurie yra šeimynos tiro
nais — atidarė jam duris.

— Madame dar neparėjo? — žingei
džiai klausė jis.

Tarne patraukė pečiais:
— Kada tamista girdėjai, kad mada

me pareitų pusėj septynių, monsieur?
— Labai gerai. Dar geriau, bus 

laiko persimainyti savo užvalkalus, 
esu labai sušilęs.

Tarne žiurėjo į jį šu piktumo ir pa
niekos gaila:

— X), gan aiškiai’ matąu, monsieur, — 
nfurmėjo jinai: — tamfcta’įjermferktas pra
kaito, monsieur. Aš manau, kad greitai 
ėjai ir nešei vaiką; ir tai vien todėl, kad 
jgautum palaukti madamės iki aštuonių. 
AŠ nutariau negaminti valgio ant laiko. 
Turėsiu gatavą ant aštuonių, .-o- kad tamis- 
tai pripuola laukti, tai aš jau nekalta; ne
galiu aš gelbėti. Kepta mėsa turi būti ne
sudeginta !

Monsieur Parent nuvargo klausyda
mas, nuėjo į savo kambarį, ir kaip tik.jin 
inėjo, tuojau užsirakino duris, kad būti 
vienam — visai vienam. Pastaruoju lai
kų jis būdavo taip-suyįljąmas ir užgaulio
jamas, kad jam net rodės, jog tai yra sun
ku išvengti, išskyrus tai, kada jis esti už
sirakinęs.

Ką gi galėjo jis daryti? prašalinti 
Julįą jam rodės tokis negalimas daiktas; 
vargu begu jis drįsdavo- apie tai paminty- 
ti, 6 tečiau nebuvo galima ją sulaikyti nuo 
zurzėjimo prieš jo pačią. Ir vėl esant taip, 
padėtįs butų tapusios nepakenčiamomis iki 
sekančio mėnesio. Sėdėjo jis su nusviru
siom rankom, kukliai mintydamas surasti 
kokius nors budus del dalykų tiesaus pa
statymo; bet tai buvo be pasekmių. Jis 
pats sau tarė: “Laimė, kad aš turiu Jur- 

Sgiųką — be jo bučiau labai neramus/’
Tuo- sykiu laikrodis išmušė septynias; 

jis sudrebėjo. Jau septynios, o jis net sa
vo drapanų dar nepersimainė. Nervuo- 
tas ir be kvapo jis nusirengė, užsivilko 
naujus marškinius. Sparčiai jis' apsiren
gė, tartum butų tikėjęs kokio nors pašėlu
sio svarbumo įvykio, ir nuėjo į vieškamba- 
rį linksmas, nieko' nęskrupaudamas. Pa
žvelgė jis į laikraštį, priėjęs pažiurėjo pro 
langą ir paskui vėl atsisėdo-; kada inėjo 
vaikas, nupraustas, sušukuotas ir šypsąsi, 
Parent paėmė jį į savo rankas ir maloniai 
pabučiavo; paskui kilojo jį po orą ir palai
kė augštai prie lubų. Bet kadangi jis bu
vo nusialinęs visokiomis savo pastangomis, 
tai greitai ir vėl atsisėdo. Paskui, paini

odamas Jurgiuką ant rankų, pajodė jį ant

jo tėvas, kuris juokės iki didelis jo pilvas- 
susikratė; nes tas, beveik, daugiau užganė
dino jį, negu vaiką.

Parent mylėjo jį visa silpnaus, nuo
lankaus, nuskriausto žmogaus širdimi. Jis 
mylavo jį su beprotiškomis nudavimo išrai
škomis, su glamonėsiais ir visais droviais 
malonumais, kurie jame slėpės, ir kurie 
nesurado durų išeiti, dar gi net nei anks
tyvam apsivedusio jo gyvenimo periode, 
nes jo moteris visada pasirodydavo šalta 
ir užimta.

Tik dabar Julia priėjo su nublankusiu 
veidu ir žibančiom akim-ir tarė tokiu bal
su, kuris skambėjo užširustinimu:

— Pusė po septynių, monsieur.
Parent sunkiai ų* nuvargusiai pažiurė

jo į laikrodį ir atsakė:
— Taip, tikrai pusė po septynių.
— Na, mano valgis jau gatavas.
Nujausdamas audrą, kuri artinos, 

bandė pasukti ją į šalį:
— Betzar tu nesakei man, kada parė

jau, jog nebus gatava pirm aštuonių?
— Aštuonių! Ką tamista manai ( Juk 

tamista nenorėsi vaikutį laikyti nevalgiu- 
sį iki aštuoniu. Tas. pakenktų jo vidu
riams. Tik duokim, jei jis turėtų tiktai 
vieną motiną jį prižiūrėti! Labai daug ji 
rūpinasi apie vaiką. 0, taip, mes pašnekė
sime apie ją; jinai yrą .motina! Koks ma
lonumas butų, jei daugiau nebūtų takių 
motinų, kaip jinai!

Parent manė, kad reikia, sulaikyti 
trumpą grūmojančią sceną.

— Julia,' — tarė jis, —» aš nedaleisiu 
tau taip kalbėti ant mano pačios. Tu su
pranti 'mane, ar ne? Neužmiršk tą atei
tyje..

Sena tarne, kuri kuone paspringo nu
sistebėjimu, apsisuko ‘ir išėjo, taip smar
kiai užtrenkdama duris, kad net liktoriai 
ant kandeliabro sutarškėjo ii’ per tūlą va
landą jie skambėjo, lyg tai butų maži, ne
matom) varpeliai svetkambaryj žvangėję.

Numušė astuonias, duris atsidarė ir 
Julia vėl ihėjo. Jau ji nebeturėjo piktos 
išvaizdos; bet dabar ji įnešė šalto, spren
džiamo sumanymo oro, kuris buvo dargi 
labiau uždraustas.

— Monsieur, — sakė ji, — aš tarna
vau tavo motinai iki jos mirties dienos ir 
aš esmi prie tavęs nuo tavo gimimo die
nos iki dabar, ir, man rodos, kad gali būti 
pasakyta, jog aš esu pasiŠventus tai šei
mynai.

Jinai laukė atsakymo ir Parent tarė:
— Taip, taip, tikrai, mano geroji Ju-

ir Svietas juoksis sy
kiu su tayimi

dilgė širdužėlę, 
su jaja kalbėjau, *. .
buvo linksmos dienos,
jaunas dar buyojau..

jis

SENBERNIO VARGAI.
Aną vakar’ vos parėjęs, 
Sėdau laikraštį skaityti; 
Viens tad’ kambaryj budėjau, 
Liuosas buvau pamąstyti, 
štai "pa veikslas koks gražuolės, 
Vai dievaži, kiek čia laimės! 
Mintyj rodos kad aš glauduos, 
Kaip didvyris; jokios baimės! 
Rodos matau mergužėlę, 
Ką kadaisia taip mylėjau, 
Kuri 
Kada 
Tada 
Kada
Neturiu mergės nei vienos, 
Kaip Vjau žilas aš pastojau..... 
Verčiu' lapą, verčiu kitą, 
štai naujiena netikėta: 
Kad pagerint svietą šitą, 
Senberniams bausmė uždėta. 
Man išsykio pasirodė, 
(Taip rašte mat suprast duoda) 
Bet paskui širdį paguodė, 
Kaip perskaičiau raštą juodą. 
Kur teisybė, žmoniškumas? 
Jei ramiai kas' nor’ gyventi, 
Kokis šalei ten gerumas, 
Kur ein’ šimtai pasikarti.... 
Mokesčius žada uždėti 
Tiems ką neketina vesti, 
Ar kalėjiman padėti: 
Na, kas tą gi gali kęsti?
Velyk mokesčius mokėsiu, 
Senu senberniu’ paliksiu, 
Ar kalėjime sėdėsiu, 
Kad prie jaunų tik pritiksiu. 
Broliai senberniai, klausykit, 
Kalbu jums as iš širdies, 
“Meilė šventa?” nemąstykit, 
Tai tik žingsnis priė mirties. 
Vardą savo kėrąvokit, 
Senbernystę užlaikykit, 
Dieną, naktį nemiegokit, 
Bet nuo mergų apsiginkit. 
Nežiūrėkit į jų .kojas, 
Į .veidelį, liemenėlį, 
Burna jųjų kada žiojas, 
Jus išvysit.... “dangužėlį”. 
Senais bernais mus vadina, 
Sako mergų mes negaunam, 
Tas gi musų negadina — 
Savo vistiėk prikeliaujam.

W. Senbernių Pirmininkas. 
. . Nuo Juokų Rfid.; štai kuj ir 
antra “tajemnyčia” gerb. Wa- 
terburio Senberniu, Pirmininko 
stacijų, iki prieis galo daug ko 
galim tikėtis. . Lauksim dau
giau.

— Labai gerai tamista žinai, — tęsė 
ji, — kad aš nieko nedariau del pinigų, bet 
visados del tamistų gero; kad aš niekados 
tavęs nesuviliau, neigi tau melavau; kad 
tamista nieko blogo nematai ant manęs..

— Tikrai, mano geroji Julia.
— Tai labai gerai, monsieur. Ilgiau 

taip bųtj:;negąlik'.-Aš-nieko nesakiau ir lai
kiau tave nežinystoj prasižengdama įštiki- 
bėje ir mylėjimu linkui tavęs; bet tai jau 
perdaug, jau kiekvienas apielinkėj juokia
si iš tavęs. Kožnas žino apie tai ir todėl 
aš turiu pasakyti tau, taipgi; vienok aš 
nemėgiu ‘tai atkartoti.: Priežastis kodelei 
madame pareina bile laiku, kada ji pano
ri, yra ta, kad ji atlikinėja bjaurius daly
kus.

Jis rodės apkvaitintas ir nesuprantąs, 
ir tegalėjo -vien sumikšioti: “Valdyk savo 
liežuvį. Tu žinai aš esu tau užgynęs.,..”

Bet jinai pertraukė jį šu nepergalimu 
pareiškimu:

— Ne, monsieur, aš privalau dabar 
pasakyti viską. Ilgas laikas madame už- 
Isiima su Mounsieur Limousin. Daugybę 
sykių aš mačiau už durų juodu bučiuojan
tis. A! gali būti tikras, jei Monsieur Li
mousin Jautų buvęs bagetas, tai madame 
niekad nebūtų ėjus už Monsieur Parent. 
Jei tamista atmintum kaip prieita prie ves
tuvių, tai suprastum dalykus nuo pradžios 
iki galo.

(Bus daugiau)

5U1
Pr. Petkus dyvijasi, kodėl va

sarą medžiai apsirenvę, o žmo
nės nusirengę, o kada žiemą 

buna ' nuogi, žmonės’ 
savęs drapanų ap-

medžiai 
daugiau ant 
tunoja.

matrosėlis .už. ągr,Brooklyn©
vo narsumą šmeižime Lietuvių 
darbininkų, kad jie demonstra
vo prieš Lenkus, gavo tinkamą 
činą: pavadintas Chamunistas, 
ir tai bus jam tinkamiausia.

ko į chamunistų randas: "Ke
leivis" pateko į “draugų" b-vės 
rankas ir dabar tas pats Ne- 
viackas likosi išrinktas “Kelei
vio” b-vės pirmininku ir pri
verstas liko su tuo-.pačiu Mi- 
chels'onu gražiuoju kalbėtis.

Kad žmogaus mechanizmas 
veikia pirmiau, negu protas, pa
liudija tas faktas: Daugybė 
žmonių, prisėdę prie stalo, pa
sideda ant jo savo rankoves, ir 
tik paskui pakelia jas pažiūrėti, 
ar stalas nėra šlapias.

Jonas Stanulis sakų jam ki
tados pasisekė parašyti 'Vienas 
meiliškas eiles, kurias jis pa
siuntė savajai merginai ir jį į 
jį labai įsimylėjus. — Nuo 
to sykio jis jas siuntinėja vi
soms, su kurioms tik pradeda 
“į meilę” sueiti. Mat, nori pa
sirodyt neprastu esąs.

Kokie paiki tie smertelhi 
žmoneliai.

“Daiktvardžiai vienskaitoje, 
kurie užsibaigia su balse raide, 
tie yra moteriškos kilmės” — 
aiškina aną pėtnyčią Liet, kal
bos mokyklos mokytojas.

“Aha!” — prabilo viena mo
kinė: “žinau dabar, iš kur pa
eina moterų lemtingas {gimi
mas!”

J. ŠEMOLIUNAS, O. D.
AKIŲ

Specialistas
Ofiso
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

VYDŪNO
VEIKALAI
Atėjo mums iš Tilžės vei
kalų garsaus musų rašy
tojo Vydūno. Jų karės 
metu visoj Amerikoj sto- 
kavo. Reikalaukit dabar:
AMŽINA UGNIS $2.75 

(Joje telpa: Liepsnų 
Ryto Giesmė; Namų 
Ugnelė; Ruomuva; 
Vaidilutė; . Liepsnų 
Vakaro Giesmė)

PRABOČIŲ ŠEŠĖ
LIAI 1.65

VISATOS SARANGA .30 
VERGAI IR DYKAI'1.40 
MIRTIS ir kas baliau .35 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ .45
ŽMONIJOS KELIAS .30 
GIMDYMO 

SLĖPINIAI

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupimmui

“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 taupytojoms 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 

'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 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakjla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kea 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

NAUJAS
METAS

pASIDALINKIT savo 
-*■ švenčių linksmybėm 
su tais savo draugais ku
rie blogesnį likimą ’ture* 
jo, gyvendami užriibe- 
žyje. Mes pasiųsime pi
nigų jiems dovanų.
Arba suteikit savo drau
gams čia gyvenantiems 
taupymo knygele kaipo 
odvana. Pradėkit per

ZDbe Glevdanb 
ZTruet Company

“Pinigų Siuntimo Patarnavimas”

“Naujienos”“' stebisi, kodėl 
chamunistų redaktorėlis taip 
darbininkus pasmerkė. Bet kas 
do dyvai, juk dar visai nesenai 
ir pačios “N-jienos” taip darė, 
jei k'as Lietuvos labui buvo ke
rno veikiama. Palengva žmonės 
ateina į protą.

Likimo pasaka. Labai senai, 
dar kada svietas buvo pradedąs 
raudonubt, priė “Keleivio” dir
bo J. Neviackąs ir kiti darbi
ninkai' ir jie už ’didelį išnaudoji
mą susipyko šu savo darbda
viais — Gegužiu ir Michelsonu 
— apleido juos ir uždėjo savo 
laikraštį. Tas laikraštis pate-

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

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

12000 Superior Ave.

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

PINIGAI j LIETUVĄ

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

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais

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

kiame laike.

įsteigta 1841 m.
Kapitalas $18,000,000.00 Puikus pinigų siuntimo 

patarnavimas, kokį Ameri
can Express Company įs
teigė Lietuvon pirm karės, 
keletas mėnesių atgal da
bar vėl likosi atnaujintas.

Sugrįžę nuo priėmėjų kvitos 
parodė, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokanje Markėmis, kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yra žemos ir(patar- 

' navimas labai geras.
American Express Company 

įsteigta 1841 m., turi pilnai su
mokėtą $18,000,000.00 kapitalą, 
ir siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudavojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno (21) augšto 
budinką žemutinėj dalyj Broad
way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi visi kompanijos ofisai.

Vyriausias Ofisas Naudokite musų dolarinius 
American Express Co., money orderius mokėjimui bilų 

65 Broadway, New Yorke ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje. Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun

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

—“LIETUVOS KARIUMENĖ” tai knyga iš 176 puslapių, gražiais minkštos o- 
dos viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919.
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prįsiuntimu kaina $3.00. Nedaug jų tėra.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

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

čiat kur nors pinigus reikalaukit American Express kvi- 
telės. Tai yra užtikrinimas nuo pražuvimo.

Kreipkitės į bile skyrių arba ofisą American Railway 
Express Company, arba į musų vietinį ofisą:

2048 East Ninth Street, Cleveland 
Arba rašykite savoje kalboje į 

Foreign Money Order Department 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 

65 Broadway, New York.
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WORCESTER, MASS.
“Aušrelės” koncertas pavyko. 

Lapkr. 21 d. čia atsibuvo “Au
šrelės” koncertas. Nors tą die
ną buvo labai blogas oras, lijo 
ir snigo, kad net rengėjai ma
nė nepradėti, bet pasirodė ste
bėtinas apsireiškimas: atėjus 
laikui, žmonių priėjo pilna sve
tainė, kaip niekad kitados ne
buvo. Koncerto programą iš
pildė “Aušrelės” choras, veda
mas J. Dirvelio; šalę to buvo ir 
įžymesni solistai ir solistės, k. 
t. P. Steponkus, P. Skrickis ir 
p-lės V. Putvinskaitė, I. Avie- 
tinaitė ir V. Timinskaitė; pia
nu akompanavo p-lė Ališauskai
tė ir p. Miliuonė. Choro dainos 
buvo šių musų kompozitorių: 
M. Petrausko, St. Šimkaus ir 
Sosnausko. Visas programas 
išėjo labai gerai.

Trumpoje pertraukoje kalbė
jo vietos advokatas A. Milleris, 
kuris savo trumpoje kalboje 
aiškiai nupiešė dailos svarbą. 
Nurodė jis klausytojams aušre- 
liečių veikimą, kuris neša- dide
lę kultūrą musų visuomenei.

Šis koncertas buvo parengtas 
paminėjimui dviejų metų su
kaktuvių “Aušrelės” gyvavimo. 
Nors choro istorija trumpa, bet 
praeitis darbuose yra labai di
delė ir graži. “Aušrelės” Cho
rui pergyvenus vos du metu, 
vietos Lietuviai gavo progą su
sipažinti su tikrais koncertais 
ir galėjo girdėti Lietuviškas 
operetes, kaip tai “Birutę”, 
“Lietuvišką Milijonierių”, “Vel
nią Išradėją” ir kitas. Na, o 
kiek šiaip jau dramų ir kitokių 
veikalų perstatyta buvo. Pir- 
miaus "Aušrelė” darbavosi po 
vadovyste komp. M. Petrausko.

Apart “Aušrelės” čia yra dari 
du chorai, bet ką jie veikia? 
Vienas tarnauja Rymo 'avan- 
turistams, antras ‘trečiajam in
ternacionalui”. Užgimus “Au
šrelės” Chorui tiedu chorai nu
sigando, bet aušreliečiai jiems 
pasakė: nenusiminkit, draugai, 
mes jums biznio negadinsime, 
marseliečių bei adynų mes ne
giedosime. Taip ir yra. “Au
šrelės” Choras gyvuoja ir jis Į 
turi geriausią prijautimą vietos 
Lietuvių, šįmet chorą vado
vauja jaunas energingas chor- 
vedis J. Dirvelis, nes senasis 
mokytojas M. Petrauskas iš
važiavo Lietuvon.

Šis “Aušrelės” koncertas bu
vo pirmutinis šį rudenį, bet ge
rai pavyko ir publika labai pa
tenkinta. žiemos laiku choro 
nariai rengiasi pastatyti dau
giau veikalų; vietos Lietuviai 
mėgia sceniškus veikalus, tat 
aušreliečiai, turėdami gabių lo
šėjų, pasidarbuos kiek tik jų 
spėkos pavelys.

"Aušrelės” narių vakarėlis. |

"Aušrelės” kambaryje atsibuvo 
taip vadinama vakarienė; tame 
vakarėlyje dalyvavo apart pa
čių narių ir gražus būrelis sve
čių. Užvalgius-užgėrus, sekė 
prakalbos, dainos -bei muzikos 
šmoteliai; geriausia iš daininin
kių pasižymėjo p-lė I. Avietinai- 
tė, ji buvo priversta kelis kar
tus atkartoti. Ji yra žinoma 
visoje Nauj. Anglijoje, o gal ir 
tolimesnėse Lietuvių kolonijose 
kaipo žymi dainininkė. Jos bal
so stiprumas ir gražumas at
kreipia atidą kiekvieno klausy
tojo. Ant galo buvo Lietuviški 
šokiai ir įvairus žaidimai.

Meškų tis.

WATERBURY, CONN.
Lapkr. 21 d. Dram. Draugi

ja “Varpas” statė scenoje di
delį istorišką veikalą “Mindau- 
gis”. Neatsižvelgiant ant ne
kuriu mažų trukumų, lošimas 
išėjo pusėtinai gerai, kas liu
dija, jog varpiečiai nesigailėjo 
padėti daug truso tinkamam 
prisirengimui. Drabužiai buvo 
gerai pritaikinti, atgabent iš 
New Yorko Opera House. Ro
les atliko gabiausi varpiečiai ir 
du pašaliniai, būtent p-lė O. Li- 
ziutė ir p. P. Banys (aidietis). 
Tik apgailėtina, kad ant šito 
puikaus perstatymo mažai pub
likos atsilankė ir vargiai liks 
padengtos visos lėšos iš ineigų, 
nes daug iškaščių .pasidarė.

Reikia paminėti, jog tarp 
Lietuvių tankiai tenka išgirs
ti daromų užmetimų, girdi, ko
kie tie Lietuviški teatrai ir tt. 
Bet jie neatsižvelgia ant to, 
kaip mes remiame Lietuvių dąi- 
lą, kiek iš musų lankomės ant 
dailos vakarų ir tt. Pažvelg- 
kime į Amerikonus: nerasime 
nei vieno mieste gyvenančio 
žmogaus, kuris savaitėje neat
lankytų kokio teatro arba pa
veikslų. Jeigu mes panašiai 
brangintume musų dailos pa
rengimus,. tuokart musų daila 
pakiltų, musų dailos draugijos, 
turėdamos gerą finansinę para
mą, galėtų tinkamiau prisireng
ti scenai ir parinkti gražesnius 
įžymesnius veikalus, nes žinotų, 
kad tas jų trųsas apsimokės.

Taigi supraskime svarbą Lie
tuvių dailos, mokėkime ją bran
ginti, visi lankykimės į pareng
tus dailos vakarus, tada musų 
daila pasekmingai bujos, jauni-

ringais žmonėmis, nes daila yra 
tai žmonių kultūra.

Lapkričio 28 d. L. S. S. 34 
kuopa surengė koncertą, kurio 
programe dalyvavo p-lė Avie- 
tinaitė iš Worcester, Mass.; ji 
savo gražiu balsu dar pirmą 
kartą Waterburiecius žavėjo; 
taipgi dalyvavo “Varpo” vyrų 
choras iš New Britaino ir ke
letas vietinių solistų. Koncer
tas nusisekė pusėtinai gerai.

K. J. Paulauskas.

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.

DAILES DR-JA “VARPAS” 
NEW BRITAIN, CONN. 

Valdybos Antrašai: 
Pirinin. — A. Mikalauskas, 

14 Spring Street 
Raštin. — J. Maksimavičius, 

238 Cherry Street 
Fin. Rašt. —EI. Matulevičiūtė, 

423 Church Street 
Iždininkas — B. Griškevičius, 

43 Franklin Street 
Režisierius — A. Rėkus,

20 Star Street
LIETUVIŲ LITERATŪROS 

DRAUGYSTĖ 
DETROIT, MICH.

Valdybos Antrašai: 
Pirmin. •— A. Bagdonas, 

2338 Russell Street 
Pagelbininkas — F. Vaitkus, 

240 Cardoni Avenue 
Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas, 

157 Polard Street 
Iždin. —J. Yarošiunas,

297 Heintz Avenue 
Globėjai: A. Abyshela ir 

K. Gauronskas.
(Susirinkimai atsibuna kas mė
nesį, pirmą nedėldienį, 2:30 po 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

D. L. K. GEDIMINO DR-STĖ
Raymond, Wash.

Pirmininkas — A. Burt,
’ 2109 Ruddell AVe.

M. Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street

A. Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street

C. Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

A. Dailidėnas — iždininkas
2109 Riddell Avenue.

A. Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis, 
1126 Mill Streetmas turės progos lavintis joje

ir tuokart mes liksime kultu-1 J. Masonis — 1205 Cedar St.

Steigiama • Nau j a Garlai
vių Linija Plaukioji-

. mui tarp Europos 
ir Amerikos

Anksti ateinantį pavasarį Ro
yal Mail Steam Packet Co., 
kuri savo susibendravimu su 
didžiausiomis ir seniausiomis 
Britiškomis jūrių prekybos or
ganizacijomis yra tvirta ir at
sakanti, -inauguruos savo per- 
Atlantinį vežiojimą pasažierių 
ir prekių tarpe Southampton, 
Cherbourg ir Hamburg. Iki 
šiolei ta kompanija neveikė iš 
New Yorko, tik su Pacific Lini
ja vežihėjo per Panamos Kana
lą tarp Valparaiso, čili vals
tybėje, pietų Amerikoje. Jos 
įstojimas į per-Atlantinę tarny
stę pasažierių vežiojimui pažy
mi naują tos kompanijos gyve
nime epochą, ir tokiu budu ji 
pašto/ keliu tarp New Yorko 
tiesiai per Atlantiką su jau ga
tavai veikiančia linija tarp New 
Yorko ir Pietinės Amerikos.

šitai naujai tarnystai ruošia
ma “Orduna”, “Orbita” ir “Oro- 
pesa” garlaiviai. Laike karės 
“Orduna” plaukiojo po Cunard 
vėliava, paskirta tos kompani
jos važinėjimams tarpe New 
Yorko ir Livęrpoolio. “Ordu
na” praėjo pro sumbarinų ap
gultas jūres nepalytėta. “Or
bita” yra toks pats laivas kaip 
ir pirmasis, bet naujesnis. Abu 
laivai yra po apie 15,500 tonų 
su 25,000 tonų inkrovos. “Oro- 
pesa” yra naujas laivas apie 
14,000 tonų ir 24,000 tonų in- 
krovosl Ant jų bus vežama

pirmos, antros ir trečios klesos 
pasąžieriai ir taipgi prekės. Tie 
trįs laivai dabar veikia Pietinės 
Amerikos kelionėse Pacific Li
nija iš Liverpoolio. Su įvedi
mu per-Atlantinio važinėjimo, 
Royal Mail Steam Packet Com
pany prisidės prie šiaurinio At- 
lantiko konferencijos narių, į 
kurią dabar ineiria tarpe kitų 
Cunard International Mercanti
le Marine, French Line ir Hol
land' American Line.

Tuo tarpu dar galutinai ne
nuspręsta kada tas- naujas va
žinėjimas prasidės, bet greičiau 
bus anksti sekantį pavasarį. Iš 
New Yorko eis laivai kas de-

šimts dienų.
Royal Mail Steam Packet 

Company susideda iš žmonių 
iš senai prigulinčių ir kontro
liuojančių kitas linijas, kaip tai. 
Pacific Line, Lamport & Holt, 
Union Castle Line į Pietinę,Af
riką, Nelson Line, Elder Dėmp- 
ster Co., Shire Line ir Glen Li
ne. Tos įvairios kompanijos, 
veikia tarp įvairių portų Suv. 
Valstijose, Kuboje, Vakarų In-

dijose, Pietų ir Centralėj Ame
rikoj, Pietų Afrikoj, Indijoj^ 
Chinijoj ir Japonijoj. Pietinės; 
Amerikos dabar veikiančioji 
Pacific Linija -iš Liverpoolio 
apsuka Pietinę Ameriką, pasie
kia portus rytų ir vakarų kraš
tų ir sugrįžta Ahglijon per Pa
namos Kanalą.

Naujai steigiamos linijos a- 
gentais yra Sanderson & Son, 
26 Broadway, New’Yorke;

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais. 
CLEVELAND, O.

Dr. T. A. Hanlen 
jSt DANTISTAS t=t'

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
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Prospect 2420 Central 1766

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

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

t Žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą. j 
Kašįmasi pasidaro papro- ! 
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
sosi. nejučioms. Bet jis g 
žino, kad jam niežti._ ir ! 
visi kiti tą žino. < J 

Vyrai ir moterįs kenčia i 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai, ! 
nes tą niežėjimą galima į 
lengvai prašalinti. Nebus g 

daugiau niežėjimo, kasjniosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, I 
įvykstančių nou pleiskanų.

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

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be

> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order,%kuriuos siųskite šiuo adresu: r

Atidi
Spalio 1 

velando L i 
Svetainės ! 
jįl^po pia 
tainęrinkt j 
du, žiūrinė 
rėjosi ir dž
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t AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? g © ©
f Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70 f
@ Tai yra musų kaina tik per vandenį. ®
(g) Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums. @
© Nereiks bėdavoti Nebus vargo ©©___________________________________________ _ ®

j Giminės iš Lietuvos į 
© Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje ® 
J tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo- © 
J d am ir prirengiau! visas reikalingas kelionei popieras. J 

| Užtikrintas Pinigu Persintimas j 
j Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab- J 
© legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas ® 
J negauna, pinigus jums gražinsime.______________  g

| Gabowitz-Castle and Co. |
© INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE ©
@ Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio J 
© © @@©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©®©®®©©©©©©©©©j

T. P. NEURA CO.
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 kišeniūje lieka lyčnas dolaris. ,
Valgių kainos šiandien tokios brangios, kad kožnas jieš- 
ko gauti pigiau pirkti produktus. Taigi dabar atsidaro 
visiems proga pasinaudoti šiomis musų krautuvėmis:

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

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

Visose krautuvėse be paliovos daiktų kainos kįla, bet aS 
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,'2O47’ Hamilton Ave.

BC •

(_______________________________ ____________
V J

Švieskime Lietuvą
QMes norime, kad Lietuvos mokyklose bu
tų užtektinai rankvedžių mokiniams;
CJMes norimo, kad Lieuvos žmonės turėtų 
gerų laikraščių ir knygų;
<5JMes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji 
literatūra, norime, kad Lietuvoje butų pla
tinama pažangiosios dvasios spauda;

Mes norime, kad rhusų Lietuva butų šviesi 
ir skaisti, — Todėl

Prisidėkime prie Akcinės 
“VARPO” Bendroves,

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

“VARPO” Bendrovė inkorporuota Lietuvoje; turi į 
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 f_______

3^;
Jūsų ipieste Randasi musų agęn- 

’ tas. Kreipkitės prie jo.

CUNARP LINE 
tiktai 9 dienos 

■7 Hamburgan ir Liepojun 
_ Per Angliju 

Laivas AQUITANIA. 
Išplaukia Gruodžio 14 

\_______ 3čios Klesos Kaina
A Hamburgan ...... $125.00 

Liepojun ......... $145.00 
feį Pridėjus $5 karės taksų.
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su ĮmokejimuNuo $300 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 {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.
$17,000. Namas dviejų šeimynų, p 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 

nasaiš, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Avė. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

Po $3,800 Keturi Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatvės, parsiduos su įmokkėjimu $300 ant išmokėjimo po $29 
į mėnesį.

Taipgi turime ir daugiau įvairių namų, kurie čia nepažymėti, su tokiais pa
čiais {mokėjimais ir gražiose visiems patinkamose vietose.

Taipgi pranešame tiems, kurie esat pirkę Lotus ir nemanote ar neišgalite 
pabudavoti sau ant jo namo, mes imame mainais ant namų kaipo dalį in- 
mokėjimo su keletu dolarių/ nes musų kompanija yra pasirengusi ir turi 
moteriola ateinančiais metais pabudavoti nuo 200 iki 300 naujų namų vi
sose miesto dalyse, taigi ir lotų yra tiek reikalinga, o iš jų jums nauda to
kia, kad tik taksus turit mokėt. Todėl pasinaudokite proga iki viršminėta 
Lotų kvota prisipildys, o iš to turėsite naudos įsigydami namus už lota.

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPKITĖS:

The Representative Realty Co
814 CITIZENS BLDG.

©
©
©

©
©

©
©

©

©

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Centra] 6488



Žinios iš Lietuvos
įsų Atstovą Londone pranešė 
Tautų Lygai, kad Lietuvos Vy- 
Iriausybė principe sutinka su

Tautų Lygos Nutarimai 
Dėlei Plebiscito

Lietuvos Informacijų Biuras /pautų Lygos^ Tarybos spalio 28 
jau buvo paskelbęs Tautų Ly
gos nutarimą, kursai buvo pa
darytas 
Apie tą 
“Eltos”

spalio 28 d. Bruselyje. 
nutarimą gauname iš 

sekantį
Lygos

pranešimą:
posėdžiai Bru- 

spalio 28 d.
Tautų 

sėly je pasibaigė 
Lietuvių ir Lenkų klausimu Ly
ga nusprendė, kad ginčijamųjų 
Lietuvos sričių į rytus nuo 
1919 m. gruodžio 8 d. (Curzo
no demarkacijos linijos) gyven
tojai turės atsiklausimo (ple
biscito) keliu pasisakyti, kur 
nori priderėti — ar prie Lietu
vos ar prie Lenkijos. Tautų 
Lygos taryba nustatysianti tos 
teritorijos plotą ir sienas ir 
žmonių balsavimo būdą bei lai
ką taip kad butų užtikrinta bal
savimo laisvė. Tu tikslu kiek
viena kariumenė tose srityse, 
vis vien kurios tautos, turė
sianti būti nuginkluota, o Tau
tų Lyga įgysianti teisę tuojau 
pradėti kontroliuoti gelžkelius 
ir kelius, vedančius į ginčija
mas sritis, ir jose esančius. 
Tautų Lygos Taryba prašo a- 
biejų suinteresuotų pusių duo
ti per 10 dienų, spalio 28 dieną 
prasidedant, atsakymą ar jos 
priima Tautų Lygos pasiūlymą. 
Tautų Lygos Taryba prašo Lie
tuvių ir Lenkų atstovus tuojau 

-duoti jų vyriausybių vardu 
formįngą pažadą nebekariauti 
ir dėti visas pastangas taikai 
palaikyti. Karinės komisijos na
riai tebesą įgalioti teisingai riš
ti visus galinčius kilti 
pratimus.

Reikia pastebėti, kad 
no linija nuo Vištyčio 
kampą rytų ir kampą pietų, pa
likdama Lenkų pusėje Vižainį, 
Punską ir Seinus, eidama išil
gai Galadusio ežero, Holno eže
ru, toliau eina pro Beržininkus, 
palikdama juos Lenkams, to
liau kiek rytuose pro želvą, iš
silenkdama nedideliu pusračiu 
rytų link ties Būdviečiais, to
liau eina Marichos upe iki štu- 
dankos, iš čia pasuka į rytus ir 
Idorkos upe pasiekia Nemuno 
iki netoli Gardino, kurį palikus 
musų pusėje, paėjus dar kiek 
'greta Nemuno, pasuka maž
daug pietų kryptimi ir eina iki 
maž ne pusiaukelio tarp Bals
togės ir Vilkoviškio, iš ten pa
suka pietų vakarų kampo kryp
timi iki Melnikų, iš ten į Lietu
sių Brastą.

nesusi-

Curzo- 
ežero į

Lietuvos Valdžios Atsinešimas 
prie Plebiscito.

• “Eltos” pranešimu iš spalio
4 d., musų Užsienių Reikalų 
Ministeris Dr. Purickis per mu-

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. <

dienos pasiulymu, bet iš savo 
pusės pastebi, kad plebiscitas 
turėtų būti daromas taip pat ir 
Seinuose ir Punske, ir dėlto 
prašo Tautų Lygą pranešti tik
sliau del sumanytojo plebiscito 
ploto ir būdų. Toliau, Lietu
vos Vyriausybės nuomone, ple
biscito neturėtų būti į šiaurę 
nuo spalio 7 dieną Suvalkuose 
nustatytos demarkacijos linijos 
su Lenkais, kadangi, nustatyda
mi tą liniją Lenkai tuo sutiko, 
kad plotai į šiaurę nuo jos yra 
Lietuviški, ir kadangi jie iškil
mingai pasmerkė sauvalingą ir 
neteisėtą zelgowskio žygį, 
peržengus kalbamą liniją, 
tuvos Vyriausybė kreipia 
pat Lygos domės į tai, kad 
tuvai nesant pripažinta de jure,1 
jos pozicija sumanytame plebis
cite butų nepatogi ir silpnesnė, 
negu Lenkijos.

gyvento-

apskričio
1920 m.

jam 
Lie- 
taip
Lie-

Delei Ginklų Sustabdymo.
Musų Vyriausybė pranešė 

Tautų Lygai į jos pasiūlymą su
stabdyti ginklus su Lenkų ka- 
riumene, kad ginklų sustabdy
mas yra įvykęs visoje linijoje 
kur Lietuviai susiduria su ka- 
riumene, kurios Lenkija nepa- 
paskelbė sukilusia. Kituose gi 
frontuose Lietuvių kariumenė, 
nepaliaujamai puolama, yra 
priversta taip pat ginklu gin
tis. Be to pranešė Tautų Ly
gai apie Lenkų orlaivio apšau
dymą spalio 31 d. Ukmergės ir 
apšaudymo aukas.

Lenkų Atsinešimas prie 
Plebiscito.

Nors Vilniaus plebiscito klau
simas dar neišspręstas, Lenkai 
jau pradeda prie jo ruoštis. 
Miesto valdyba pasiskolino Var
šuvoje Vilniaus “finansams pa
taisyti” didesnę sumą pinigų, 
kurių avansą .— 2 milijonu 
markių — jau gavo.' žydų ben
druomenės atstovas Segal nuo 

■lapkrr<25 d., tapo pašauktas eiti, 
policijos viršininko pavaduoto
jo pareigas. Lapkr. 19 d. su
sidarė Vilniuje “Lenkų Komite
tas”, kurio nariai yra labiau
siai pasižymėję savo šovinizmu 
Vietos Lenkai. 23 d. Vilniuje 
pradėjo eiti naujas Lenkų laik
raštis “Gazeta Wilenska”, ku
ris savo programiniame straip
snyje iškelia obalsį prijungimo 
Vilniaus prie Lenkijos per at
skirą Steigiamąjį'Seimą Vilniu
je.

Letuvos Visuomenės Balsai.
Delei Tautų-Lygos nutarimo 

padaryti plebiscitą į rytus nuo 
Curzono linijos, tai yra Lietu-

Kam žudytis save ir vargintis delei “Sausumo”, kuomet galite 
pasinaudoti musų 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 
pasidarymų sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue-Princeton 466

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus!
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiklmas, vidurius pal mosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad “Bambino Lėlės“ 
paveikslas butų ant pūkelio.

50c.vaistinyciosearba60c.su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

tų Lygos nutarimas mums vi
sai nesuprantamas, eina pagal
bon jų grobimo tikslams.

“Ar gali Lietuviai kęsti, kad 
nėt Lietuvos ■sostinė Vilnius bu
tų plebiscito kelių sprendžiama 
kam turi priklausyti ?

“Mes negalim taip pat pakę
sti, kad Punskas,' Seinai" ir ki
tos Lietuvių teritorijos dalįs į 
pietvakarius nuo 1919 m. gruo
džio 8 d. linijos liktų Lenkams.

“Lietuvių Tauta niekad ne
buvo priešingai Santarvei, tai 

[kodėl Tautų Lyga nusprendė 
bausti Lietuvos kraštus tokia 
Lenkų vergove ? ■

“Mes prieš tai protestuojame 
[ir esame tikri, kad visa Lietu
vių Tauta prisidės prie .šio mu
sų iš širdies veržiančios! šauks
mo;

“Podraug aiškiai suprasdami, 
kad negali būti tikros širdingos 
taikos tarp Lietuvių ir Lenkų 
kol Vilnius nebus Lietuvos sos
tine, mes kreipiaves į Santarvės 
Valstybes ir tikimės, kad San
tarvė supras tą.”

vos Rytuose ir pačiame Vilniu
je pasipylė po visą Lietuvą pro
testai. Mariampolėje, Panevė
žyje, Kalvarijoje ir kitur buvo 
per mitingus išnešti tam tikri 
nutarimai, čion paduodamas 
Mariampolės apskričio 
jų protestas:

“Mes, Mariampolės 
gyventojai, susirinkę
lapkričio 1 d. Mariampolėje, 
skaičiuje daugiau kaip keturi 
tūkstančių žmonių, griežtai pro
testuojame prieš Tautų Lygos 
Bruselyj 1920 m. spalio 28 d. į 
klaidingą iri perdaug skaudų 
Lietuvių Tautai nusprendimą, 
būtent plebiscito keliu išspręst 
ginčijamų į rytus nuo 1919 m. 
gruodžio 8 d. demarkacijos li
nijos kraštų, tuo pat ir Vilniaus 
laimę.

“Vilniaųs-Gardino teritorijos 
niekad nepriklausė Lenkams, 
bet Lenkai iš senovės įvairiais 
budais rūpinosi Lietuvius nu
tautinti ir pavergti.

“Primestos Lietuvai unijos ir 
baudžiavos laikais ir Lietuvių 
kalbos uždraudimo metu Len
kai per. bažnyčias, mokyklas, Delei Palikimo Seinų Lenkams.

j Kalvarijos miesto apielinkės 
protestuoja prieš 

[Lenkų -bjauriausiu prigavimu 
užgrobimą Lietuvos sostinės 
Vilniaus-ir Lietuvos pakrašščių, 
buvusiose Vilniaus ir Suvalkų 
gubernijose, kur "Lenkų arba 
visai nėra, arba žymi jų mažu
ma. Lietuvos Vyriausybė, vi
sų krašto gyventojų pritaria
ma, kad išvengus kraujo pra- 

! liejimo,

uaiiiiy viao, ■
dvarus ir įvairius agentus sten- 
gėsi lenkinti Lietuvos miestus, gyventojai 
sodžius ir pakraščius. Paskuti-r ’ ' "
niomis dienomis jie iškilmingai 
pažadėję nepult ant Vilniaus, 
išskyrė veidmainingu budu sa
vo kariumenės dalį ir pasiuntė 
ją su generolu Želgowskiu pa
imti Vilnių, kad toliau varius 
propagandą ir lenkinimo darbą.

“Po tokio pasidarbavimo jie 
tikisi pagrobti Lietuvos kraštus ’liejimo, pavedė Tautų Lygai 
plebiscito keliu. Kaip tik Tau-[spręsti Lietuvos Valstybės nuo-

MHMHBilME'
KELIAUJANT EUROPON

S.S.SAXONIA (14,300 tonų) SAUSIO 16 
Didžiausias garlaivis plaukiantis Hamburgan

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.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE ŠIAULIUOSE 
RASEINIUOSE LIEPOJOJE KLAIPĖDOJE 

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

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

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

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

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

Duokit Kalėdų Dovanoms Kokius 
Elektriškus Daiktus

Kuomet pirkinėsit Kalėdinius Daiktus, ne
užmirškit užeit j Elektriškų Daiktų Krau
tuves.
Tenai rasite didelį skyrių elektriškų daik
tų, kurie bus tinkami dovanai Motinai, Tė
vui, Seseriai, Broliui ir kitiems. Taipgi 
yra stebėtinų gražių elektriškų žaislų del 
vaikų.
Naudodami Elektriškas Dovanas žmonės 
turės patogumo ir užsiganėdinimo per ke
liolika metų.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

skaudas, tvirčiausiai tikėdama, 
kad tik iš Tautų Lygos galima; 
laukti teisybės. Bet, dėje, at
ėjo baisiausių žinių, kad Len- Į 
kai savo suktybėmis, melu ir J 
šmeižtais Tautų Lygos sprendi- Į 
mą pasuko taip, kad Vilniuje, j 
Lietuvos sostinėje, ir Lietuvos! 
pakraščiuose paskirtas plebisci
tas, o grynai Lietuviška Suval-1 
kų gubernijos dalis nelaimin
gąja Curzono linija be plebis-' 
eito prijungta prie Lenkų vals
tybės. Taip reikalui stovint, I 
mes, Kalvarijos miesto ir pla-I 
čios apielinkės gyventojai, su
sirinkę šiandien 1920~m. lak- 
kričio 1 d. Kalvarijos mieste, 
skaičiuje apie 10,000 žmonių, 
visomis nuskaustų širdžių pa- 
jiegomis šaukte šaukiame į vi
są pasaulį kad iš gyvo Lietu
vos kūno ketinama išrauti jos 
širdį — Vilnių ir atkirsti jos 
rankas ir kojas — Lietuvos pa
kraštį. Mes griežčiausiai viso 
pasaulio akivaizdoje protestuo
jame prieš prijungimą prie Len
kų valstybės gryna Lietuviškos ' 
Suvalkų gubernijos dalies ana
pus neteisingiausios Curzono li
nijos, už kurios tarp kitų Lietu
viškų vietų yra ir Seinų mies
tas — Lietuvos kultūros žadi
nis, prekybos centras, Lietuvių 
Vyskupo sostinė su dvasine 
Lietuvių seminarija, su dviem 
gimnazijom ii- su kitomis Lie
tuvių kultūros įstaigomis. Mes 
dar nenustojame vilties, kad 
Tautų Lyga, vietoje patyrusi 
Lenkų melus ir suktybes-, viso
se Suvalkų gubernijos vietose, 
del kurių eina ginčai su Len
kais, paskyrė plebiscitą. Mes 
turime sulaukti teisybės!

(Seka tūkstančiai parašų;)

Musų Kalbos Persekiojimas.
Vilniuje prasidėjo griežčiau

si persekiojimai Lietuvių kal
bos. Viešbučių ir kitų įstaigų 
tarnai baudžiami ir pašalinami 
iš vietų vien tik už vartojimą 
Lietuvių kalbos.

Tremtinis — drama iš krik
ščionybės platinimosi. Vieno ak- 

I to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
! (Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

DR. ADOMUS SZC2HK0WSKI
GYDYTOJAS IR ChluuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefono i: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 f 
iki 9 vai. x

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al *

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

jų turite išsirašę ir neapvertinat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti į Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
tik $3. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

— —
ATTILOS SIAUBIMAS 
LIETUVIŲ KRAŠTAIS

Parašė J. O. SIRVYDAS.
Svarbiausias Veikalas prie Ankstyvosios 

Lietuvių Tautos Istorijos!
Kiekvienas privalo tą knygą nusipirkti ar
ba padovanoti savo draugams kaipo Kalė
dų Dovaną. Knyga labai lengva skaitymui, 
su keletu paveikslų. Hunų Siaubimas Lie
tuvių Kraštaisč po vadovyste garsaus tų 
amžių siaubūno Attilos, yra didžiausias ir 
svarbiausias prietikis laike musų tautos 
vystymosi į galingą valstybę. Kam žingei
di Lietuvių tautos istorija, kas nori žinoti 
“daugiau apie save”, privalo šią knygą nu
sipirkti.
208 pusi. Kaina $1. Drūtais apdarais $1.50
Su užsakymu siųskite ir pinigus stampo- 
mis money orderiais arba registruotuose 
laiškuose. Agentams duodama geras nuo
šimtis. Siųsdami užsakymus adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio^^j|
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Apsaugok Savo Turtą
Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti 

Atsitikimai gali Sunaikinti
Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 
Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais' galima- apsirūpinti per telefoną, laišku 

arba ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:

P. MULIOLIS
Ofisas 2006 St. Clair Avenue

Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Aye. Rose. 3775-J.

o o o o o
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausių galimų patarimų apie pa
dėjimų, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktikų parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me 
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamų gydymų, 
gos yra tai, ko jus reikalaujate, 
nas ligonis. ~ ‘
AŠ
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Visiškas paliuosavimas nuo li- 
_ ' To reikalauja ir kiekvie-

Delei to aš kviečiu jus ateiti pas mane.
LIGAS KRAUJO, ODOS IR 
SKILVIO IR VIDURIŲ. 
UŽLAIKAU PASLAPTIS.

ir gydau"- pats ir kada tik at-

GYDAU CHRONIŠKAS
NERVIŠKAS, INKSTŲ, 

KAINOS PRIEINAMOS.
Visus pacientus egzaminuoju 
silankai čia pasimatai su manimi ir niekas visa gydymo 
laiku nesimaišo ir .nepavedu jokiam pagelbininkui. Jums 
nereik perkalbėtojo, aš turiu Lietuviškai kalbanti žmogų.

ATIDA: Mano Ofisas yra ant antrų lubų. Užeikit tro
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 dienų 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.

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

Mokslų, Registruotas, suBaigęs ______
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą.

Leidimu

©
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X-RAY EGZAMINAVIMAS
jei sergi kokia liga ir nusiminęs, nenustok

' VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
n-lEwLia • Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo,

Odos, Skilvio, Inkstui Kepenų, Plaučių, Širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

• Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs mano pasisekimu 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 mano 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. 55 th St., Kambarys 222, Antros lubos.

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. ' .
CLEVELAND, OHIO

50c.vaistinyciosearba60c.su


DIRVA

i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
i Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 4
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Vyčiai per savo organus pra
deda koliotis ant “Dirvos”, kam 
jų darbas Clevelande paskaity
ta betikusiu, kada jį tokiu jie 
daro. Jie, pasikolioję ir šmei
žike pavadinę “Dirvą”, sako, 
kad liberalai gali siųsti aukas 
kur jie nori, tai kam vyčiai to 
negali daryti. Bet reikia daryt 
visada kaip pridera, o ne kaip 
nori. Taigi, tautininkai renka 
ir siunčia aukas Lietuvos Mi
sijai — ten kur reikia, o kleri
kalai — savo fondui (tik tenai 
jie nori).

Kada fondas pasilaikys pini
gus kun. Kemėšio ruošiamai 
Lietuvoje revoliucijai, laukda
mas iki kitų pinigais Lietuva 
bus išvaduota, kas tada pasi
didžiuos Lietuvos išgelbėjimu: 
ar jus su savo fondu, ar tie 
kurie jau dabar tiesiog remia?

V. Mačiulis $1.00
J. Franka $1.00
J. Levečkis $1.00
A. Rakauskas $1.00
Smulkių $2.65
Viso surinkta $96.65
Aukos siunčiamos Lietuvos > 

Misijai. Abelnai iš Clevelando I 
nuo pradėjimo “Dirvos” redak
cijos, palengva tautiečiams be
sidarbuojant, jau surinkta apie 
$475. '

Visi nekantriai laukia atva
žiuojant su prakalba advokato 
F. J. Bagočius. Jis ęia atvyks 
nedėlioj, gruodžio 19 d., apie 1 
vai. dieną, atsibus vieši pietus 
viešbutyje, paskui nuo 6 vai. 
vakare Moose Salėj (Walnut st. 
prie E. 9 th gatvės ir Superior) 
atsibus prakalbos. Nepamirš
kit, tai bus Lietuvos laisvės pa-

Dr. V. Kudirkos Draugystė 
nedėlioj per susirinkimą pasky-
rė šauliams

Tame pat susirinkime 
nariai aukavo:

J. Bindokas
A. Šimkūnas
J. Šukys
P. Kaminskas
K. Varakojis
S. Palilionis 
J. Lazauskas i 
V. Debesis
J. Kalanta
A. Praškevičius
K. Kuras
J. Vaitkevičius 
A. Ragažinskas 
A. Miliauskas 
J. Putelis 

/ K. Grinius
V. Šalaševičius
J. Balevičius 
P. Kubilius 
J. Motejaitis
M. Budrikas
J. Pelukauskas

$50.00

$6.00 
$5.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

*$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

J. Grebliunas $1.00
J. čerkesas $1.00

skolos ir Lietuvos gynimui au
kų rinkimas.

- Kita naujiena. Gruodžio 29 
d., seredoj, po Kalėdų, atvyksta 
Dr. J. šliupas, kuriam rengiama 
prakalbos Lietuvių Salėj, 6835 
Superior Ave. nuo 7 vai. vaka
re. Dr. J. šliupas turi daug ko 
žingeidaus Clevelandiečiams pa
sakyti.

SLA. 14 kuopos valdyba se
nkantiems metams išrinkta:

A. Zdanis — pirmininkas,/ 
A. Samuolis — pagelb,, 
A. šeštokas — finansų rašt., 
A. Mockevičius — užrašų r., 
A. Šimkūnas — iždininku, 
A. Grigienė — globėja, 
V. židžiunas — globėjas, 
M. Lukošius — organiz.

PUIKI INEIGA ANT $10,000 
INVESTMENTO.

$1.00 Aš noriu parduot savo 8 šeimy- 
$1.00 nų muro namą, rytiniam gale,

COLUMBIA 
GRAFOFONAI

NUO $32.50 IKI $400

su $10,000 įmokėjimo. Garo 
šiluma. Viskas geroj tvarkoje. 
Visi, kambariai išranduoti. Pa
rodo 25% ineigų. Puiki proga. 
Kreipkitės prie MR. BROWN 

945 Society for Savings Bldg.
Main 2586 Central 925

Pastarieji du sugadino kuopos 
valdybos narių sudėčką: visi 
susideda su A varduose; ir ki

ti j dviejų paskutiniųjų su ki
tokia raide kandidatai (pralai
mėję) buvo su A.

Galima pridėti, kad visi A 
yra tautininkai, kiti radikalai.

“Dirvoje” randasi laiškai iš 
Lietuvos A. Gedgaudui ir Jonui 
Glušauskui.

Drapanų siuvėjai reikalauja 
pakėlimo mokesčių ant 15 nuo
šimčių.

Kiauliena mėsa, šalip kitų 
palengva atpingančių valgio da
lykų, irgi palengva slenka že
myn kainoje.

Rytiniame miesto krašte per-
eitą savaitę nežinomu budu ek- 
splodavo bomba vienuose na
muose, sukratydama visą apie-

PARSIDUODA rakandai, dviem 
kambariam. Kas nori pirkti at
eikit' 526 Luther Ave. (51)

PARSIDUODA šėpa ir vargo
nai. : šėpa tinkama draugijoms 
ar' klubams knygoms; vargonai 
geri. Kaina prieinama. Atsi- 
šaukit: T. S. Strauss, 1510 E. 
SI St.

PARSIDUODA Bučernė ir Gro- 
sernė geroj Lietuviais apgyven- 
toj vjetoj; pardavimo priežastis 
— savininkas išvažiuoja j Lie
tuvą. Atsišaukit pas: J. Sa
muolis, 1657 Oregon Ave.

Pajieškau Antano Balčiaus ir 
Juozo Mačiulaičio, gyvena Cle
velande. Aš atvažiavau iš ki
to miesto ir noriu su jais susi
eiti. Palikit savo adresus “Dir-
vos” administracijoje.
Matusevičius.

Juoz.
(51)

Pajieškau Baltraus žemaičio, iš 
Nendrinių kaimo, Antanavo g., 
Suvalkų g. Paskutiniu laiku 
gyveno Zanesville, O. Tegul at
sišaukia ar kas kitas lak prane
ša. Sim. Rutkauskas, 2153 St. 
Clair Ave. Cleveland, O.

Prasidėjo teismas apielinkės 
žmogžudžių ir banditų vado Lo-1 
steinerio, kurį po ilgų metų me
džiojimo trumpas laikas atgal 
narsus Bedfordo gyventojai su
gavo vieną iš jų būrio nušau
dami, kitus ir jį patį sužeisda- 
mi laike jų užpuolimo ant ban
ko. 1 Losteiner kaltinamas tri
jose žmogžudystėse.

Narsus plėšikai Statler vieš
butyje kambaryje apiplėšė sve
čius, užrakino kambarį ir išsi
nešdino. Atimta daugiau $1,700 
pinigais ir brangmenų.

lei jo laiškų, ateinančių iš Ita-| 
lijos: jie būdavo priimamų tų 
žmonių namuose ir jie jam pa
skaitydavo, nes jis pats'nemo
ka. Bet jis laiškus rasdavęs 
atplėštus, už ką, netekęs kant
rybės susiginčijo su šeimininke, 
kuri laiškus žiurėdamo, ir už 
tai ją nušovęs. Dabar jis-lau
kia teismo.

Vagystė ant gelžkelio.
Iš Minneapolis, Minn., ateina 

žinią, kad trįs banditai užpuo

lė ant pačtinio trūkio ir išvogė 
iš jo nuo $25,000 iki $75,000.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai.
Superior Av. ir Addison Rd.

3 DR. L. A. STARCE !
; OPHTHALMOLOGISTAS J
• AKIS IR'NERVŲ SISTEMA ■
i SPECIALIŠKUMAS i
■ žvairas Akis pataisau be Peilio • 
! Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8. ■
• Nedėld. ir Sered.: 10 iki 12. »•
3 6127 ST. CLAIR AVENUE C

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

į* ŠTAI GERIAUSIA PROGA H
w .. ___ _ . . *4-

Parankiausia Lietuviams 
vieta, kur galima nusipir
kti Grofofonus ir jų reik

menis.
Atdara vakarais

KAUNO
Krautuve©

A. ŠIMKŪNAS 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė 

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 79th Street
Kampas Cram b Avenue.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Valxbaienklla uirog. B. V. Pat. Ofise.

4a
DRAUGAS REIKALE

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

Atidarė
LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
8811 SUPERIOR AVE.

Teisingai patarnaujame visiems!

| DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDER 
KAMPAS 21 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaistinyčios

Specialistas beskausmio dantų traukimo. Dedu aukso ir baltus 
dantis. Visas darbas gvarantuojamas.

Valau dantis ir prižiuriu dantų smegenis.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų ir nuo 4 po pietų iki 8 vakare. 

Nedeldieniais nuo 11 iki 12 dienų.

Siunčiame Pinigus į Visas Šalis Užrubežiuose.
COLL VER - MILLER CO.

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

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

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

Taipgi Laxapep pilės — del vidurių.
Parsiduoda visose aptiekose. •

Paskubėkit atnaujinti savo Pre**meratas iki Naujų Metų ir taipgi
dabar geriausias laikas užrašyti

SU pradžia sekančių, 1921, metų, 
delei pakilimo įvairių reikmenų 

ir kitokių išlaidų, “Dirvos” kaina 
bus pabranginta .— visos • metinės 
prenumeratos čia pat Amerikoje ir 
Kanadoje ir Lietuvoje — bus 50c. 
brangesnės. Pusmetinės prenume
ratos pakils puse tos sumos.

riinėms Lietuvoj Kalėdų Dovanai
(J Visų savo skaitytojų meldžiame 

atkreipti į tai domos ir pasisku
binti prenumeratas atnaujinti prieš 
galą šių metų, nors kitų dar nepasi
baigusios: visi tie gausit sena kai- . 
na. Siųsdami prenumeratą po 31 d. 
Gruodžio jau siųskite pagal nuro
dytos naujos kainos.

žiauri Itališka tragedija at
buvo pereitos savaitės gale ant 
Kinsman rd., kur vienas Italas 
nušovė kito moterį. Tas atsi
tiko dienos laiku ir matė jos 
maži vaikučiai. Vėliaus žmog- 
žudis pasidavė policijai su pa
siaiškinimu, kad taip ištiko de- 

(^ndiloy
THE VIOLCT LAXATIVt

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 
Store, 7102 St. Clair Ave.

j IŠRADĖJAI

!
Z Prisiųskite man savo braiži- Z 
T nius išradimo išegzaminavimui. T 
T Reikalaukite išradimų knygų- X 
f tės “Patarimai Išradėjams”, ku- 4*

ri duodama dykai. T

Rašykite Lietuviškai savo ad- Z 
vokatui. ♦

Martin Labiner į 
x 15 PARK ROW, NEW YORK į 
I Registr. Patentų Adv. (Dr.) Z

; OWUUUWUUllUimilMIIHimtlHIlUlltil ;
' Central 1690 Main 2063 ’

JONASBALUKONIS
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.
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Tai yra 
Krautuvė 

Del Žmonių

KOPECNY’S 
PHARMACY 
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 bu
rninių dalygų, ,perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai isdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St
Rosedale 945 Prin. 1361

44 1 Namas ant E. 65 th gat, 6 kambariai, maudynės, įm 
44 elektros šviesa, sudėtinis furnasas. Parsiduo- 2 S 
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tirus rumasas. Parsiduo- m. 
da pigiai su mažu įmokėjimu. Likusi dalis 
mėnesiniais išmokėjimais.

Namas ant Utica avė. arti E. 65 gat, 6 kamba- M-
riai, maudynės, elektros šviesa, fumasas. Su 
mažu įmokėjimu parsiduos, likusią dalį išmo
kant mėnesiais.

namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, maudy
nės, elektros šviesa, furnasai, sleitų stogas, su 
porčiais, rendos nešą $75 mėnesyje. Parsiduo- 
davisiškai pigiai, su mažu įmokėjimu. Liku
si dalis mėnesiniais išmokėjimas. Namas ran
dasi ant E. 38 gat. arti Perkins avė. Priežas
tis pardavimo — savininkas serga.

Namas 2 šeimynų, po 5 kambarius, su maudynė
mis, elektros šviesa, dubaltavais porčiais, ant 
Bellevue avė, arti E. 79 gat. Parsiduos su 
mažu įmokėjimu, likusieji ant lengvų išmokė- 
pimų mėnesiais.

PETRAS MULIOLIS

Uud-

at

2006 St.' Clair Ave.

mt txfJLf > f f t v v 11 < t *

Ruduo - Ilgi Vakarai
Linksmiausia Praleisti Laikas su 

COLUMBIA GRAFONOLĄ ir 
Lietuviškais Rekordais

Nesiuničama mažiau 6. Su užsakymu siųskit ir pnigus. Užsakymai 
Priimama Laiškais. Vie tiniai Kreipkitės KAUNO Krautuvėn.

REIKALAUKIT REKORDŲ KATALOGO — DOVANAI.

Wj) Dirvos Krautuvė
7907 Superior Ave. Cleveland, 0.
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Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

P

Didelis Išpardavimas
Vyriškų Siutų ir Ploščių

$30 iki $40 Siutai ir Overkotai
Vyrų ir vaikinų paprasti ir dubai ta krutinę siutai vilno
nio, kašmerinio ir įvairaus maišyto audinio. Ploščiai 
siūti įvairiose madose, su išriestu liemeniu arba palaidi 
ulster ir ulsterettes, geriausi ka už tuos pinigus gali gaut. $22.00

$45 iki $60 Siutai ir Overkotai
Fitform, Monroe ir kitokie augštos rūšies darbo siutai 
vienodo arba gražaus mišinio audimo, ulster, ulsterette 
ir Chesterfield ploščiai, pardavime tapačia kaina, 
nepaprasta kaina, kokia iki šiolei dar nebuvo.

labai $32.00
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$62.50 iki $75 Siutai ir Overkotai
Šiutai iš gražaus vilnonio, cheviots, kasimero ir šiaip 
gražaus mišinio audeklo nuolatinio ir jauniems vyrams 
nešiojimui modelio. Ploščiai yra visose naujausiose ir 
geriausiose madose ir tinka visokiam nešiojimui.

Bailey’s — Antros Grindys^

$42.00
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