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DALYKUS SUKA LENKIJOS NAUDAI RADO KITUOSE UŽJAUTĄ

Lietuvos Valdžia Reikalauja Plebiscito Atidėjimo 
Astuoniems Mėnesiams.

LYGA KOLEI KAS ATSISAKO LIETUVĄ 
PRIIMTI KAIPO NARĘ.

Italijoj nuo Žemės Drebėjimo Žuvo 200 Žmonių.
Lenkija Gauna Teisės Kontroliuoti Danzigo uosta.
ITALIJAI GfcĘSIA VIDUJINIS SUKILIMAS, 

JEI D’ANNUNZIO NEBUS SUVALDYTAS.
Holandija irgi Siųs Kareivių Vilniun.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

-LIETUVOS KLAUSI
MAS LYGAI NE

LENGVAS

Nuo Žemės Drebėjimo 
Žuvo 200 Žmonių 

Roma, Italija. — Tepeleni 
distrikte, pietuose nuo Alba
nijos, pereitą subatą įvyko 
baisus žemės drebėjimas, ku
riame žuvo virš 200 žmonių, 
apie 15,000 žmonių neteko 
pastogės. Miestelis Tepeleni 
visiškai likosi sunaikintas.

Iš gruodžo 5 d. irgi buvo 
pranešimų, kad tenai žemės 
drebėjime sunaikinta daug 
budavonių, bet neminėta apie 
užmtišima žmonių.
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AIRIJA IŠSTOJO ATVIRON KOVON PRIEŠ 
_ ANGLIJĄ

kų kariumenės; antra, 
buvo trukdoma išvaryti užpuo-1 
likus spėka; trečia, lietuvius | 
buvo stengiamasi įvesti į tokį 
padėjimą, kad jie neturėtų ką 
prie plebiscito sakyti, kurs ati
duodamas į rankas Lenkų ir 
Zelgowskio ir komisijos, valdo-

Permato busiant gerovei. Iš 
Washingtono Amerikos indus
trijos žinovai skelbia, jog po ši
tų nuo karės* ant taikos perver
smų Vėl viskas sugrįš į norma
les vėžes ir šalyje darbai bei 
visas judėjimas eis gerai.

Prieš darbdavius. Clevelan- 
do skyriaus komiteto Amerikos 
Darbo Federacijos narys Luth- 
inger pasakė, jog “tvirčiausias 
ginklas organizuoto darbininkų 
priešo rankose yra atviros dirb
tuvės, ką baliausia darbdaviai 
stengiasi palaikyti.” Lutherin 
savo kalbą pradėjo temoj “už-" 
darytos uirbtuvės”, kuriam tik- 
sliy ^Fęderacijos. skyrius šiame 
mieste pasiryžęs' surinkti tris-, 
dešimts, tūkstančių dolarių. At
viros .dirbtuvės vadinasi tokios, 
kur darbdaviai laisvu noru gali 
laikyti ne-unijistus darbininkus 
ir unijistai negali atvirai jiems 
prieštarauti ir kur su unijis- 
tais nesiskaitoma. “Tik užda
rytose darbo įstaigose darbinin
kai tegali tikėtis ką nors laimė
ti. Atvirose dirbtuvėse darbi
ninkai lenktyniuos už algas ir 
stengdamiesi pigiau dirbti pri
ves prie galo darbininkų orga
nizacijos idealą. Uždarytos* įs
taigos apsaugos padorius, darbi
ninkus ir suteiks jiems naudą 
iš jų sunkaus darjpo.”

Youngstown, O. — 
town Sheet and Tube 
ležies dirbtuvė, įvedus 
valandų darbą, atskiruose savo 
skyriuose dirba dieną ir naktį, 
pamainydama 'darbininkus tri
mis eilėmis; kiti jos skyriai dir
ba dviem eilėm. Darbo matyt 
pradeda daugiau rastis.

Nori kontroliuot siuvimo in
dustriją. New Yorke penkios 
siuvimo amatninkų suvienytos 
unijos pradėjo varytis įsigyti 
darbininkų padėjimo kontrolę 
drabužių išdirbimo industrijoje 
ir savo jiegas praplės kaip pa- 

i čiame New Yorke taip ir Bos
tone kovai su darbdaviais. De
legatai, kurie tą sumanymą pa
darė, atstovauja pusę milijono 
drapanų siuvėjų.

Williamson,- W. Va. — Min
go paviete, angliakasių streiko 
srityje, už nužudymą liepos mė
nesyje pavieto šerifo šiose die
nose likosi suimti penki žmo
nės; dar tikima porą suimti ta
me pačiame • apkaltinime.

Nedalioj vėl kas tai iš pasalų 
pradėjo šaudyt į streikuojančių 
angliakasių koloniją, kurie, iš
varyti iš kompanijos namų, ap
sigyvenę kalnuose po būdomis. 
Apie tai tuoj pranešta kariume- 
nei, kuri čionai tvarkos žiuri.

Indian Head, Md., eksploda- 
vus parakui, sudegė du darbi
ninkai, trįs sužeisti, 
ta 100,000 vparako. /

Youngs- 
Co. ge- 

aštuonių

Sunaikin-

Tampico, Meksikoj, nuo gel
tonosios plėgos per dešimts dię- 

’ nų mirė 130 žmonių.

Holandija Prisideda su 
Kariumene Vilniun

Geneva, gruod. 11 d. — “Ja
ponija negali mažinti savo gin
klavimąsi, . kuomet Suvienytos 
Valstijos didina savo’’, pasakė 
Japonijos atstovas Tautų Lygos 
nusiginklavimo komiteto pasė
dyje, kuomet paimta nusigink
lavimo klausimas kalbėti.

Nusiginklavimo būdąs pasiū
loma to komiteto trimis laips- 1 
niais: pirmas Jaipsnis — suta
rimas didžiųjų valstybių tarp 
savęs nesistengti ginkluotis to
liau. Antrą — rekomenduoja
ma laipsniškas ginklavimosi ąp- ■ 
mažinimas ir trečia—*vieiškwr 
nusiginklavimas, išskyrus rei
kalingų ginklų tvarkos prižiūrė
jimui. Hayti valstybės delega
tas pervedė savo sumanymą to
kio nusiginklavimo vykinimui 
inauklėjant tą idėją į jaunesnę 
kartą, tinkamai mokyklose tai 
mokinant.

Holandija duoda kariumenės 
Vilniun.

Holandija paskelbė savo išly
gas, aąt kurių ji sutinka pagal 
Lygos“ užkvietimo prisidėti su 
savh kariumenė prižiūrėjimui 
Vilniaus plebiscito. Lenkai pa
davė Lygos tarybai notą reika
laujančią Gardino tvirtovę iš
skirti iš Vilniaus plebiscito sri
ties. Tas parodo, kad Gardiną 
Lenkai nori visai sau pasilaiky
ti.

Lygos susirinkime kilo susi
vaidijimas tarp* Chili ir Boli
vijos — dviejų kaimyniškų Pie
tinės Amerikos respublikų •— 
atstovų ir vienai ar kitai gal 
reikės iš Lygos išstoti. Kivir- 
čiai kilo už šiaurines Chilį^pro- 
vincijas, kurios atimtos iš Pe
ru valstybės karėje 40 metų at
gal, o toje karėje ir Bolivija bu
vo įmaišyta.

* * *
Reikalauja Plebiscito 

Atidėjimo
Geneva, gruodžio 11 d. — Ly

gos priėmimo komisija atmetė 
— gal tik laikinai — Lietuvos 
paduotą aplikaciją į Tautų Ly
gos narius. Lietuvai tečiaus 
duota progos prisidėti prie Ly
gos techniškos organizacijos.

Taip pat atidėta priėmimas ir 
kitų .Baltiko vąlstybių.

Lietuvos Valdžia padavė rei
kalavimą atidėti manomą Vil
niaus plebiscitą ant aštuonių 
mėnesių ir taipgi reikalauja, 
kad pats Vilnius nebūtų ima
mas į plebiscitą. Lygai paduo
ta nota sykiu protestuoja prieš 
siuntimą armijos tenaį po Ly
gos priežura. Kitų Lygos ta
rybos .narių kalbama, jog dar
bas siuntimo Lietuvon kariume
nės varomas ir kad Lietuvos 
prieštaravimas kariumenės vy-i 
kimo buvo delei nesusipratimo.

Naujų valstybių priėmimui į 
Lygą komisija nusprendė pri
imti Bulgariją, kuri kariavo su 
Vokietija prieš Santarvę.

Pietinėj Amerikoj, Chili val
stybėje, Valdiva provinrijoje, 
vulkano VHlarica pakriaušėj, 
po žemės drebėjimo nuslinkus 
žemei užmušta ir sužeista daug 
žmonių.

Buenos Aires, Argentina. — 
Nekuriose dalyse Argentinos 
buvo jaučiama aiškus žemės su- 
drebėjimas. Tas sujudimas gal 
but buvo pasekme didelio že
mės drebėjimo'Honduras valsti
joje/

“Lyga Važiuoja į Abu 
Galu”

Berlinas. — Von Bernstorff, 
buvęs Suv. Valstijose^.Vokieti- 
jos-ambasadOTiusir Savo straips
nyje tūlam laikraštyj Lygą per
stata kaipo vežimą,. prie abie- 
jų galų prikinkytais arkliais. 
Anglijos arkliai, — sako jis, — 
nori vežti vežimą pirmyn^ bet 
Francuzijos arkliai tuo tarpu 
traukia atgal. Bet išrodo, An
glijos arkliai yra drutesni. Vo
kietijos viltis pastoti Lygos na
re, — sako Ęernstorff, — pri
klausys nuo Anglijos ir Ame
rikos. V

žymiausiu protagonistu 
reikaluose. Pirmajam 
atsipeikėti, o antrajam 
ragina daryti ką nors

Bėdos del Fiume
Naujas krizis del Fiume. Ro

ma. — Visų akjs nukreiptos į 
D’Annunzio ir premjerą Giolit- 
ti, du 
Fiume 
šaukia 
žmonės
užbaigimui tokio nepakenčiamo 
padėjimo. Poetas D’Annunzio, 
savo karštomis kalbomis ir dra
matišku apsiėjimu sužavi žmo
nes ir patraukia savon pusėn/ 
tečiaus augštesnėsės klesos ma
to tame pavojų ir deda viską 
rėmimui valdžios. Kaip išro
do, valdžia negali pasitikėti sa
vo laivynu, kaip pastaruoju lai
ku pasirodė, kada vienas laivas 
prisidėjo prie D’Annunzio ir jis 
jūreivius priėmė prisakydamas 
savo kareiviams prieš anuos su
klaupti. To laivo oficieriai no
rėjo perkalbėti jūreivius neuž
siimti su D’Annunzio, užtai in- 
tužę jie pririšo oficierius prie 
kanuolių, o patįs nuvyko pas 
insurgentą Fiume mieste.

D’Annunzio sako gavęs savo 
žinion planus, kuriais valdžia 
esanti pasiryžus jį Fiume uoste 
užpulti ir nugalėti.«

Lenkai Danzige
Geneva. — Lenkams suteikia

ma gale turėti militarę kontro
lę ant Danzigo, kur iki šiol bu
vo Vokiečiai. Francuzijai la
bai nepatiko Vokiečių pasielgi
mas laike Lenkų karės su bol
ševikais, kada Danzige buvo su
laikyti Francuzų laivai su amu
nicija. Paderewskis už tą jau 
pusė metų kaip Lygai ramybės 
nedavė. Danzigą kontroliuoja 
gyventojų taryba, kuri didžiu
moje, pagal gyventojų, suside
da iš Vokiečių, bet militarė kon
trolė bus dabar Lenkų:

SAKO, LIETUVA GALI PASKELBTI LYGAI 
KARĘ DEL PATAIKAVIMO LENKAMS

Rusija Prastai žiuri į Lygos Apsiėjimus su Lietuva ■
(Iš “ New York Tribune”) Imas ir kad Lenkai nekalba 
Geneva, gruodžio 7 d. — Tar- apie taikymąsi kolei jų reikala- 

pe Tautų'Lygos ir Lietuvos grę-Iviibams nebus* pasiduota. Iš 
šia karė. Lietuvos Valdžia in- savo pusės Lietuviai argumen- 
teikė Tautų ^>ygos Tarybos su-|tuoja, kad, pirma, jų sostinė 
sirinkimui notą, sulyg kurios I Vilnius buvo atimta nuo jų Len- 
Lygos tarptautinė armija, ski
riama prižiūrėjimui Vilniaus 
prebiscito, neturi teisės užkelti 
kojos ant Lietuvos žemės.

Tarp' Voldeįmaro, Lietuvos at
stovo, ir Lygps prezidento Paul 
Hymans kilo audringa scena. 
Voldemaras išrėžė Tarybai ką |
jis mano apie Lygą ir viską su mos militario viršininko, prigu- 
ja surišto. 'Jis pareiškė, jogilinčio cu Lenkais susibendrinu- 
pulk. Chardigny, pirmsėdis Ly
gos plebiscito komisijos Vilniu
je ir busintis.’ komandierius te
nai siunčiambs armijos laike 
plebiscito, visu laiku darbavosi 
išimtinai del Lenkijos. Jis dar 
pridėjo, kad nesusipratimai tar
pe Lietuvos^Jr Lenkijos, senai 
jau butų būvį sutaikinti, jeigu 
ne Chardigny^

Rusija mano įsikišti.
šitokio padėjimo pakilimas y- 

ra sumaišytas su Rusijos atsi- 
nešimu, kaip šiame posėdyj Ly
ga sužinojo.^ Likosi priduoti 
dokumentai, kuriuose aiškai pa
rodoma, jog "Maskvos "valdžia 
pasiryžus įsikišti tarp Lietuvos 
ir Lenkijos varžytinių: Viena 
nota iš bolševikų valdžios aiš
kiai sako, jog' Rusija priešinga 
kad ant Lietuvos'žemių atsiras
tų svetimos kariumenės. Tū
li Anglijos delegatai tiki, jog 
dabar yra.laikas išstatyti tą vi
są dalyką .JLjĮjgta posėdžiui jr, 
jėt'Teikatets butų, prašalinti'' tū
las tų aplinkybių, kurios prive
dė prie dabartinio susibarimo. 
Tas, jie sako, galėtų užtraukti 
į Lygą lyg kokį žemės drebėji
mą, bet gal but privestų ir prie 
generalio susitarimo ir susitai
kymo su Rusija, ką jie stengia
si padaryt.

Sušiki virei jimas tarp Lygos 
ir Lietuvos prasidėjo nuo pane- 
dėlio ' (gruod. 6 d.). Lenkijai 
ir Lietuvai buvo palikta susi
taikinti tarp savęs kaslink ru- 
bežių Vilniaus srityje, kurioje 
turėtų būti daromas plebiscitas

sios tautos kariumenėj.

Pašauktas prieš Tarybą.
Lietuvos atstovas buvo pašau

ktas /prieš Lygos tarybą ir aki
vaizdoje buvusio Lenkijos pre
mjero Paderewskio jis pasakė, 
jog Lietuvoje padėjimas yra 
tokis, kad jis pasiūlė savo Val
džiai Vilniaus plebiscitą atidė
ti. Jis taipgi pareiškė savo 
valdžios pageidavimą, kad Ly
ga nesiųstų armijos Lietuvon. 
Tokiam savo pageidavimui jis 
davė priežastį su apkaltinimais 
prieš Chardigny, kaip 
na visi Lietuviai.

Lygos prezidentas 
atsakė Voldemarui su
ant ko Lietuvos delegatas pasi
statė prieš Lygą pačią ir pasa
kė, jog Taryba nėra bešališka, 
bet uždarytas susirinkimas va
dovaujamas keleto galingų val
stybių, kurios* kariavo už Len
kiją ir Santarvę. Gale karštus

Cork miesto centras 
išdegintas

Londonas. — Nuo užkampi- 
nių užpuldinėjimų, susirėmimų 
ir žudysčių bei areštų, kas atsi
buvo pereitos savaitės gale, pri- 

leita prie beveik atviros karės, jiems i, ....... ’kuri apsireiske placiaus, negu 
kada kitada buvo. Airiai res
publikonai praplėtė savo karę į 
“priešo žemę”> atakuodami An
glijos. kariumenę net barakuose 
Camlough mieste šiaurinėj Ai
rijoj. Tenai sakoma žuvo dau
gelis žmonių. Siunčiami karei
viai pagalbai ton vieton buvo 
iš pasalų vėl Airių užpulti ir at
sibuvo kitas mušis. Nežiūrint 
valdžios paskelbto karės stovio, 
Airiai pasiryžę kariaut neliau
ti.

Cork miestas išdegintas.
Netoli Cork miesto bombar

duota militaris vežimas ir su- 
žeista 14 policistų. Visas Cork 
miestas beveik pelenai. 1 Val
džios policija kaltinama už pa
degimą miesto atkeršijimui Ai
riams už jų antpuolius subatos 
naktį. -Nuostolių nuo gaisro pa
daryta apie $15,000,000.

Kur tik įstengta, nukapota 
susinėsimų, vielos, kad kariu
menė ir policija negalėtų grei
tai prisišaukti pagalbos. Gais
ro sunaikinto miesto likusias 
dalis sergsti tvirtai apsiginkla
vus policija, šinltai žmonių li
ko be namų; daugybė pabėgo iš 
miesto baimės apimti.

Kareiviams įsakyta šauti vi
sus nužiūrėtus norinčius pasi-

HARDING KVIEČIA 
BRYANĄ TARTIS

Neapsieina be Demo
kratų

Marion, O. — Naujai išrink
tas Suv. Valstijų prezidentas, 
respublikonas, užsikvietė pas 
save buvusį Wilsono kabinete 
Valstybės Sekretorių William 
Jennings Bryan, pasikalbėjimui 
kaslink planų prie Tautų Ly
gos. Bryan visą savo gyvenimą 
darbavosi už tarptautinę taiką 
ir delta pasitarime su juo Har
ding mato daug svarbos. Har
ding taipgi turėjo pasitarimus 
su kitais demokratų partijos di
džiaisiais vadais, iš ko matyt, 
kad respublikonų partijos smer
kimas demokratų buvo tik ati
traukimui žmonių nuo balsavi
mo už jų oponentus.

L. G. D.
Amerikiečių sugrįžę į 
savanorei pastojo ka- 
— narsiai gina Lietu-

jį kalti-

Hymans 
piktumu,

Daug 
Tėvynę 
reiviais 
vos laisvę ir tuomi garbingai 
atstovauja Lietuvoje Amerikie
čius. Jie kenčia skurdą, šaltį, 
badą ir kraują lieja begindami 
nuo užpuoliko savo brangią ša
lį. — Taip rašo Vyr. Leit. P. J. 
Purvis (Amerikietis). ,

Užrukusiame Pittsburgo mie
ste randasi bakūžė, kurioje gy
vena L. G. D. 36 skyriaus sek
retorius pilietis Antanas žemai
tis. . Jis rašo L. G. D. Centran: 
“jfeldžiu / .priimti $500.00, ne- 
IMlfeo ii*vėl prisiųsiu kįĮą'čekį ‘ 
—v tai musų narsiems ' brolu
žiams sudraskytas krutinės gy
dyti.”

Septyniasdešimts penki L. G. 
D. skyriai kad visi su tokiu upu 
darbuotųsi, kaip pil. Antanas 
žemaitis, tai į mėnesį turėtume 
pilnai surinkę pasižadėtąją su
mą — $100,000 Lietuvos Rau
donajam Kryžiui.

.Lietuviai ir Lietuvės, pasiro
dykite tokiais iš darbų, o ne iš 
vardo. •

L. G. D. Centras laukia jūsų 
apčiuopiamo darbo.

DR. A. L. GRAIČUNAS, 
Centro Sekretorius.

3310 S. Halsted St. Chicago, Ill.

suępos Voldemaras, pakartojujuanao**- vhginėjimais. ■
savo reikalavimą, kad Lyga ne- ■ Naujai pribuvusios policijos 
siųstų savo armijos į Vilnių, j Cork miestą apsiejimas yra 
Hymans atsakė, jog tai; buvo stačiai terorizuojantis: jie ei- 
Tarybos ultimatum, kad “pi-isi- na gatvėmis, sulaiko ir krečia 
rengimas” tarptautinės kariu
menės siuntimo nebus atidėtas.

Priverstinumo nesiimama.
Nežiūrint prezidento Hymans 

pareiškimo, žinoma yra, jog jo
kio tolimesnio žygio nebuvo tie
siog paimta siuntimui armijos 
į Lietuvą. Delegatai nujaučia, 
kad bus daug keblumų pasieki
mui draugiško kivifčių sutaiky
mo. Jie nurodo, jog tai yra is-

shvč reikalavimą, kad Lyga'ne-

del prigulėjimo jos ar prie Lie- toriškas nuotikis ir jog tai pir- 
tuvos ar prie Lenkijos. Tame Imu sykiu maža tauta drąsiai ir 
klausime balsavimas turėjo at-j be baimės apkaltino Tautų Ly- 
šibuti Genevoje po priežiūra pa-igą neteisingume ir gelbėjime 

prispaudėjos prieš kaimynišką 
tautą, kurios čielybė likosi su
mindžiota.

Yra žinoma, jog jau būva da
roma pastangos intraukimui tū
lų Lygos posėdžio narių imtis 
tą dalyką pilnais išdiskusuoti, 
nors iš tų pastangų dar pa
sekmių nepasirodė. Tečiaus de
legatai mato reikalą atradimui

čios Lygos. Buvo sutiktą, kad 
jeigu tų dviejų tautų atstovai 
nesulygs, tai- Lygos tarptautinė 
komisija turės tą klausimą už
baigti". Ir štai, išėjo taip,-kad 
nesusitaikius tarp savęs, visas 
darbas pavedamas pulkininkui 
Chardigny, kurį Lietuviai kal
tina kaipo dirbantį Lenkijai.

Lietuviai pulk. Chardigny už
metimų turi daugybę. Jie tikri- j būdų Lygai -kaip nors dalyką 
na, kad jie butų jau senai išgi-: pagerinti ir perimti tą savo ne- 
nę gen. Zelgowskj ir jo visus1 įstengimą padaryti sutaiką, ko- 
kareivius iš'Vilniaus, jeigu tokia pirmiausia Lygai iškilo.
butų nesistengus Francuzijos I Vienas išrišimas ta klausi- 
plebiscto komisija sulaikyti. [ nio, kokis gal galėtų duoti pa- 
Todel tai Lietuviai kuolabiausia 
norėjo, kad jokiu budu pulkin.
Chardigny nepatektų prie 
kio darbo, taikinančio tas 
šalis nustatymui plebiscito 
to.

Protestas prieš Lenkų rei
kalavimus.

audra kuomet Lenkija 
Tarybai reikalavimą pa
plotą, kuriame plebisci- 

Lenkai pasiūlė

jo- 
dvi 
pa

Kilo 
intekė 
didinti 
tas atsibūtų,
metodą, kad susirinkę būriai iš
vien galėtų paduoti savo balsą, 
vietoj kad paskirai eiti kiekvie
nas balsuoti. "Lenkai taipgi rei
kalavo, kad vietoj nuginklavi
mo ir išskirstymo Zelgowskio 
armijos, kaip buvo manyta, ka
da tarptautinė kariumenė Vil
nių paims, jai turėtų būti su
teikta gale veikti kaipo lokalei 
rtiilicijai laike plebiscito.

Tie Lenkų reikalavimai sukė- 
lė smarkius Lietuvių prieštara
vimus ir«Lietuviai pasakė, kad 
tam pačiam tikslui ir pulkinin
kas Chardigny yra paskiria^

žmones ir šaudo į orą sukėlimui 
baimės.

Dubline, Airijos1 sostinėje, iš
leista proklamacija,' skelbianti, 
kad “visuomenė tuojau turi su
prasti, jog Airija yra karės pa
dėjime su Anglijos kariumene”, 
po ko pasirašo Airijos respub
likos kariumenės komandierius.

Tarp Dublino ir Anglijos ir
gi likosi pertrauktas telegrafo 
susinešimas. Toliau už Belfas
to nieko negalima pasiekti.

Bolševikai remia Airiją. Lon
done atsibuvo bolševikų pami
nėjimas trijų metų sukatuvių 
Rusijos sovietų įsisteigimo, jie 
sveikino Leniną ir šukavo už 
socialę revoliuciją. Angljos ko
munistų partijos prakalbose iš
nešta rezoliucija reikalaujanti 
iki tam tikros dienos padaryti 
su Rusija taiką,- o ne tai busią 
šaukta streikas. Paskelbta taip
gi, kad Rusijoje sukelta keturi 
milijonai rublių Sinn Feiniečių 
pagalbai.

sėkmių, siūloma surengiant su
eigą Lietuvos, Lenkijos ir So
vietų Rusijos atstovų. Buvo 
manoma, jog Rusai nežada mai
šytis į šiuos kivirčius, bet gi 
Tarybai paduoti dokumentai, 
kuriuose yra ir nota iš Mask
vos Lietuvos Valdžiai, parodė, 
jog dalykai yra kitaip.

Sutartis su Rusija.
Voldemaras pasiuntė Lygos | 

tarybai pranešimą gruodžio 3 
d., kuriame jis indė jo visą pa
sikalbėjimą, kuris atsibuvo tarp 
Lietuvos Valdžios ir bolševikų 
atstovo Kaune Aleksrodo. Vie
name atvejuje Aleksrod "“kate
goriškai” sako, •jog išlygos tarp 
Rusijos ir Lietuvos turi būti 
pildoma. ■ Ta sutartis, padaryta 
liepos 12 d. 1920 m. — prieš 
Lenkų kareivių įsiveržimą Lie
tuvon — punkte 4 sako, kad 
Lietuva neturi leisti jokių* sve
timų kareivių, priešingų Rusi
jai, užeiti ant Lietuvos žemių. 
Bolševikų nota, paduota Lietu
vos Valdžiai, sako: “Rusijai su-

pranta, kad ūžė j imas Santarvės 
kareivių, kurie rėmė Judeničą, 
Denikiną ir Vrangelj ineina j 
nurodymus punkte 4.” Tas rei
škia, jog bolševikai nemano ra
miai žiūrėti į Lietuvos žemėse 
esančius Lenkų kareivius, nors 
tą Lyga daro.

Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje Pranešimas

Perimant nuo kun. Jono ži
baus knygyną nebesuradome L. 
Ivinskio rankraščio "Sudna Die
na ir Rojus Pragaišintas“. Tas 
rankraštis buvo buvo eilėmis 
parašytas ant melsvos popieros, 
buvo kitados apdarytas, bet ap
darai nudraskyti. Puslapių apie 
400. šiuomi prašomi visi, kas 
tik tą rankraštį yra matęs pas 
ką' nors, duoti žinios Lietuvos 
Atstovybei Amerikoje, Viešam 
Amerikos Lietuvių Knygynui, 
nes tas rankraštis yra šio kny
gyno nuosavybe.

Viešas Amerikos .Lietuvių
Knygynas

Užveizdėtojas P. Pūkas.
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<Į 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. <ĮJ Kurie turime “ Dir
vos” Knygyno katalogus, nesunku bus 
pasirinkti, o pasiųsti galite arba patįs 
arba mums priduoti tų ypatų adresus.

“DIRVOS” Knygynan



DIRVA

į Iš Lietuvių Gyvenimo I
nijoje, kur Lietuviai nepamiršę 
savo Tėvynės Lietuvos reikalų.

Protesto Mitingo Rengimo 
Komiteto Raštininkas

M. Kasparaitis.

ž

RACINE, WIS.
Darbas aukų rinkimo varo

mas ir mes pasiryžę rinkti jas 
tolei, kolei jos bus reikalingos 
apsigynimui nuo grobikų Len
kų.

Lapkričio 7 d. buvo padary
ta taip sakant šturmas: sakyta 
prakalbos ir išnešta protesto re
zoliucijos prieš Lenkus; tame 
suėjime suaukauta $1027.60.

Pirm to draugijų valdybų po
sėdyje spalio 27 d. buvo sudėta 
$50 del mitingo surengimo.

Vėliaus, po {vykimui masinio 
susirinkimo, lapkr. 8 d. susiėjus 
rengimo komitetui, atrasta rei
kalingu dar pakolektuoti aukų 
pas tuos Lietuvius, kurie netu
rėjo progos dalyvauti lapkričio 
7 d. Paskirta aukų rinkikai: 
A. A. Gudžiūnas, M. Kasparai
tis, J. Kesminas, Pr. Andrijau
skas, T. Varonis, B. Talevičia ir 
biznieriai J. Riškus ir J. Rum
butis, mat jie buvo pasižadėję 
eiti rinkti aukų pas biznierius; 
vienok nuo lapkr. 8 d. išlaukus 
net pora savaičių pasižadėjusie
ji biznieriai aukų rinkti nesu
rado laiko ir paliko jų pasiža
dėjimas neišpildytas.

Po lapkr. 8 d. dar 'surinkta 
aukų $308.75. Aukavo šie:

Jonas Riškus $50.00
Stasys Tarvidas $50.00
Antanas Šimkus , $50.00 
Adomas Petronis $12.00 
(jis ir pirmiau aukavo) 
Vaclovas Petkevičius $10.00 
kaz-. Šimkus $10.00
Kaz. Grimalis $10.00
Ant. Vasiliauskas - $10.00
Matas'Motkus $10.00 
Po $5: S. šiupas, A. Gudzevi-

čius, J. Viežauskas, M. Sama- 
lionienė, J. Rūsys, P. žičkus, 
A. - žičkus, B. Eismantas, Tam. 
Šlusnis, C. Stasiulis, Ed. Liau- 
gadas, L. Trinkūnas. Z. Gu
das $3.

Po $2: K. šimeliunas, T. Rup- 
slauskienė, D. šliaustas, D. Ga- 
lišanskas, J. Sadauskas.

Po $1: K. Stulgys, E. Vasi
liauskienė, J. Linkunas, J. Sut
kus, M. Lamsargis, P. Joman
tas, F. Paviliunas, M. Vaičiko- 
ns, Z. žilius, K. Vilimas.

Smulkių $75.00
Vio antru kartu $308.75
Vardai visų aukavusių nema

žiau $10 pasiųsta Lietuvos Mi
sijai ir gavus paliudymus bus 
sukauktas susirinkimas draugi
jų valdybų ir visų aukavusių. 
Visos aukos yra pasiųstos Lie
tuvos Misijai. •>

Nors visas musų darbas už
sivilko perilgai, bet į savaitę 
laiko bus viskas užbaigta ir vi
si žinosime pilnas sutraukas, 
štai paduodu sutrauką inėjusių 
pinigų:

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybės 

šalininkų 26 Būrio pasidarbavi
mu Lietuvos šauliams surinkta
aukų nuo:

L. N. S. 26 Buris $70.75
šv. Jurgio Dr-stė $25.00
A. Pauža . . $10.00
A. Aržuolaitis $10.00
J. Jankeliūnas $10.00
K. Butrimas $7.00
A. Medziukevičia $5.00
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Atidi'
Spalio 11 r 

velando L1 
Svetainės I 
vat po pie'l 
tainęrinkn 
du, žiūrinė 
rėjosi ir dž

Atidaryn

savo iždo.
Musų kolonijoje šauliams jau, 

surinkta $3,063.87. Visos au- 
Lkos ėjo Lietuvos Misijon. Tai- 
| gi šiame kritiškame momente 
New Britainiečiai suteikė stip
rią paramą Lietuvai. Visiems 
aukavusiems ‘tariame širdingą 

lačiu. J. K. Aržuolaitis.

sijos Narys. Ant šios Kalėdą |

Spalio 27 d. draugijų 
atstovai mass mitingo 
rengimo komitetas, 
sudėjo $50.00
Mass mitinge lapk. 7 $1027.60 
Po lapkr. 7 d. 308.75
Viso aukų yra $1386.35 
Išlaidų buvo $50.50
Išviso Misijai pasiųsta $1335.85

Tokios musų Raciniečių bu
vo pasekmės rinkime aukų ir 
mes, pagal tokios mažos koloni
jos, pilnai esame atlikę savo 
pareigas, bet dar nesiliausime 
darbavęsi ir aukavę. Linksma 
ir malonu gyventi tokioje kolo-

Po $2: J. Mikuleskis, V. 
Pankunas, A. Griška, P. Durne
lis.

Po $1: J. Mituza, J. Apson, 
A. Sanauskas, J. Apsom, J. Vir
bickas, K. Giedraitis, J. Auri- 
nas, M. Daunis, A. Mikalauskas, 
J. Girdauskas, J. Samaška, J. 
Kalinauskas, J. Valintas, J. Pul- 
manas, A. Valiukas, M. Surba- 
las, K. šupis, A. Valinčius, R. 
Kalinauskienė.

omulkų $40.12
Viso ’ $214.87

Pinigai pasiųsta Lietuvos 
Misijai.

Seniau pasiųstos aukos, tik 
aukautojų nebuvo vardai skelb- 

Iti šių:
$25.00
$10.00
$10.00
$10.00

kad New

šv. Kazimiero Dr-ja 
And. Valinčius 
Jonas Ragelis 
Petras Norkevičia 
Ne prošal} paminėti,

Britainiečiai darbuojasi nenuil
stančiai del savo brangios Tė
vynės “Lietuvos. Aukų rinkime 
daugiausia darbuojasi Lietuvos 
Nepriklausomybės šalininkų 26 
Buris, vaikščioja po stubaš, vi
sur renka Lietuvos šauliams ir 
patįs taipgi gausiai aukauja iš

Knygos Kalėdų Dovanoms
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuviu Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją .bei Lietuvių kraštuose. Su. 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1-00 

.Drūtais audimo apdarais, .-r.......................... 1-50
Filosofijoj Straipsniai. Žingėidššausj^r nauji Lietu

vių izeraturoje 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 gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 
paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. .75 
Drūtais audimu apdarais, auksinėmis raidėmis. ..1.25

Muhamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai;, Ar Mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? 
Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; 
Saulinė Planetų šeimyna. Parašė K. S. Karpa
vičius. 126 puslapiai ................ .......................50

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

• yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvy
das. 35 pusi....................    : .................10

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

Ašaros ir Džiaugsmas. Rinkinys įvairių eilių, pa
dalintų j keturis skyrius: Iš žmonių ir Vargų 
Knygos; Gamta ir Žmogus; Romansai ir Saty-

■ ra. Parašė Jul. Baniulis. 107 pusi........................50
Laimės Bejieškarit. Rinkinys vaizdelių iš Ame

rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
r——(su autoriaus'paveikslu). 107 pusi; . .35
šešėliai. Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 

vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupas
sant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skai
tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren
gė Tulelis...................................50

KITŲ LAIDŲ KNYGOS

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

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

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

Tėvynės 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. Paraše K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais .................35

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

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

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

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

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

9 Andersono Pasakos ................pusi. 82 30
1 Aisopo Pasakos .................. pusi. 346 1.25 

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

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete .. . ..*... p. 79 35
1146 Apsifciškimai Atmosferoje- ............. p. 238 1.00

Ta pati apdaryta .................... 1.75
1147 Apie žemę ir Kitus Svietus ........ p. 255 1.00

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

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

49 Oarbas — romanas ................ p. 219 75
895 Dainos Vasaros Grožybių ................. p. 33 25
52 Dainavos šalies Žmonių Padavimai ......... 75

593 Dramos ........................ p. 122 75
903 Dėdė, arba ainių kančios .......... p. 136 1.00!

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

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

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

76 Fabiolė, Katalikų Bažnyčia Katak. . . p. 353 . 1.00 
620 Farmazonai (3 aktų komedija) .... p. 131 5.0

1463 Francuzijos Revoliucija ............ p. 75 40
3055 Francuzų Kalbos Rankvedėlis .... p. 1,10 - 50

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

925 Gludi-Liudi — Lyrikos Eilės . ........... 50
1186 Gamtos Istorija2. ................. p. 209 75

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

Ta pati su apdaraist .................. T.75
1188 Geografija ...................... p. 469 2.25

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

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

Su apdarais ........................... 2.00 
3242 Gyvenimas šv. Tėvo Benedikto IX 25
5157 Gyvenimas Išganytojo Svieto ... .. <•...... 75 
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 ■ .’50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 1.00
’ 121 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 1.75

Ta pati su apdarais .................. 2.75 
124 Istorija Septynių Mokytojų ........ p. 158 75

.128 Išvakarės Gret Lemano Ežero ........... p. 127 75
129 Iždų Sala ........ ............ p. 213 75

Lapk. 28 d. kalbėjo kun. Am- 
bota, tik ką sugrįžęs iš Lietu-] 
vos. Pradžioje kalbos pareiš
kė publikai džiaugąmą už skai- 
tlinką .atsilankymą. Po to iš
sireiškė, kad jis labai laimingas 
esąs, jog turėjo progą aplanky
ti savo gimtinį kraštą, kurio 
buvo taip pasiilgęs, pragyvenęs 
čia trisdešimts metų. Papasa
kojo apie visą kelionę, kuri ge
ra pavyko, po to apibėgo politi
nį ir ekonominį Lietuvos gyve
nimą. Pasakė taipgi, kad par
važiavęs į Kauną pamatė viršu
je lakiojančių didelių paukščių, 
kurių nesitikėjo matyti — tai 
buvo Lietuvos orlaiviai. To
liau sakė, kad Lietuva yra pa
siryžus kovoti už savo laisvę iki 
paskutinio lašo kraujo. Taipgi 
prisiminė ir kaslink Vilniaus, 
kad Tautų Lyga gali daryt ką . 
ji nori, duot Lenkams balsuoti 

I už jį, bet tas nenueis ant gero: 
Lietuviai Vilniaus neišsižadės, 
kad ir už dešimts metų atsiims 
jį. Tik, sako, reikia remti Lie
tuvos Valdžią, perkant bonus ir 
renkant aukas šauliems. Vi
sus jis ragino pirkti bonus ir 
aukauti Lietuvos gynimui. Pir
ma rinkimo aukų pasakė, kad 
aukos bus siunčiamos stačiai 
Lietuvon, tik gal pamiršo pasa
kyt, kad per Tautos fondą. Mat, 
ištikimi Lietuvos sūnus siunčia 1 
pinigus per Lietuvos Misiją ir • 
teikia Lietuvai greitą pagalbą, o 
musų klerikalai per 
gas. Jiems labiau 
vo partijos purvini 
gu Lietuvos laisvė.

Kam brangi Lietuvos liuosy- 
bė tas pasitiki ir Lietuvos Val
džios įstaigoms ir Atstovybe ir 
visą pagalbą siunčia per ją.

Laikas jau butų mesti tokius- 
prastus apsiėjimus ir stoti iš
vien veikti savo Tėvynės paliuo- 
savimui. Tėvynains.

savo įstai 
apeina sa 
tikslai, ne-

Veikimas dailės Srityje; čio
nai jaunimas smarkiai veikia. 
Dailės Draugija “Varpas” jau 
pastatė tris veikalus- : “Brolžu- 
dis”, “Gyvenimo Verpete” ir 
“Kantri Elena”. Taip pat Lie
tuvos Laisvės Sargų kuopa irgi 
jau pastatė scenoje vieną vei
kalą — “Gims tautos Genijus” 
ir taipgi darbavosi rinkime au
kų šauliams bei kitiems Lietu
vos reikalams. Tą visą prakil
nų darbą atlieka smarkesnis 
jaunimas bei veikėjai, kurie jau 
iš seniau yra susipratę ir norį 
veikti. Pas mus, galima pri
minti, randasi labai daug jau
nimo, bet iš jų tik retutis ku
ris prie veikimo dalyvauja ir 
tuos darbus atlieka. Kiti neno
ri pasirodyt niekur nei veikime 
nei viešose vietose, tartum ’kad 
butų ne Lietuvių dvasioje už
auginti. Ir tokia jaunimas, y- 
pač merginos, prisidėjus prie 
visų kitų, galėtų daug pagelbė
ti, o iš to butų nauda ir joms 
pačioms, jų tėvams ir visai mu
sų tautai.’ Lelija.

I. . kLietuviškai-Angliskas ir Angliškai-Lietuviškas

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 į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę 'Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais  $8.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas_____ 10.00

koloni- 
pralen- 
taip ir

WATERBURY, CONN.
. Bonų komiteto veikimas. — 

Nors vietos Lietuviai šiai me
tais yra labai suvarginti parei
to nelaimingo streiko it spau
džiami dabartinės bedarbės, iš 
kurios priežasties pusė vietos 
Lietuvių yra paliuosuoti nuo 
darbų, vienęįc visomis išgalėmis 
darbuojasi Tėvynės labui teik
dami jai pagalbą šiandieninėje 
sunkoje jos kovoje už laisvę ir 
neprigulmybę. Ne tik ką neat
silieka nuo kitų didelių 
jų, bet dar nekurtas ir 
kia kaip bonų pirkime 
su aukomis šauliams.

štai gruodžio 2 d. vietinė bo
nų stotis laikė savo susirinki
mą, kuriame -pasirodė, jog sto
ties komitetas darbuojasi viso
mis išgalėmis.

Lapkr. 28 d. buvo surengtos 
prakalbos adv. Milleriui iš Wor
cester, Mass., ir čia surinkta 
šauliams aukų virš šimto dola- 
rių. Gi dabartiniu laiku spar
čiai rengiamasi prie Kalėdų Eg
laitės, gruodžio 26 d.,' kada at
sibus puikus vakaras (48 Green 
st. svetainėj) su darnomis ir 
šiaip pamargininiais, kuriame 
dalyvaus ir vienas Lietuvos Mi-

Eglaitės susirinkimo tikim Wa-1 Qlllllimilllllllliliiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiuiutijiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg 

terburiečiai sudės gausią Ka
lėdinę dovaną Lietuvos šaulių 
organizacijai.

Kiek tikrai čia bonų parduo
ta kolei kas negalima tikrai pa
sakyti, nes raštininkas dar nėra 
galutinai pasirengęs raportą ir 
atskaitą išduoti..

Aukų šauliams surinkta ir 
per. Bonų Komitetą Misijai pa-

> siųsta jau $2,657.50. Surinktų 
gi pasiuntimui yra dar $445.54, 
ir abelnai susidaro $3,102.04.

Draugjos nekurtos yra auka
vusios sekančiai:

L. Jaunikaičių D-ja $500.00 
vertės boną ir nuo narių surin
ko $55 (pasiuntė Misijai).

šv. Stanislovo D-ja 
ir1 nuo narių 
DLK. Keistučio D-ja* 
DLK. Gedimino D-ja 
Liet. Sūnų D-ja 
W. L. šviesos D-ja 
SLA. 11 kuopa

Nekurtos tos draugijos sta
čiai pasiuntė Misijai, kitos pri
davė vietos Stoties Valdybai.,

Kitos draugijos, kurių čia yra 
dikčiai, taipgi neprivalėtų atsi
likti, ii- jei visos prisidės, »Wa- 
terburiečiai gali sudaryti virš 
$10,000. žiūrėsime kaip pasi
rodys kitos kolonijos, kurios 
nėra taip suvargintos kaip mū
siškė.

Bonų Stoties kom. narys
K. J. Paulauskas.

q GERB. Q
^OPRAGILO KAMPELIO
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Gerb. Spragilas atbėgo su ti prie save ir net pripažino
šitokiu aprašymu:

$100
$16.15

$100.00
$100.00
$100.00

$25.00
$25.00

THOMAS, W. V A.
Lapkr. 27 d. vietos Lietuviai 

buvo surengę balių ir norėjo 
sykiu gauti iš Misijos kalbėto
ją, bet kad net atsakymo nega
vo, ar kas nors pribus, tai ap- 
siėjom ir patįs. Pil. Just. Kra
nauskas pasakė keletą žodžių 
apie dabartinį kritišką Lietuvos 
padėjimą, ragindamas sušelpti 
musų brolius, kovojančius su 
Lenkų žūlikais, ir padaryta ko- 
lekta. Aukavo:

Juozas Paškauskas
Aleks. Grimelis
Juozas Sakalauskas
Po $5: K. Draunevičia, J. 

Pilipąs, B. šugžda, P. Kriščiū
nas, P. Višniauskas, K. Jasiko-

$20.00
$10.00
$10:00

MARTINAS NORI ATLY
GINT BOLŠEVIKAMS
— Drauge, man vis ne

pasitaiko tave sueit, o aš 
turiu daug svarbių dalykų 
tau papasakot’.

— Jau verčiau, Martinai, 
tu nesirengk man pasakot, 
nes iš tavo tų kalbų nieko 
neišeina.

— Nesakyk taip, draugu- 
ti,. kolei nežinai kas mano 
galvoje yra.

— Gerai but, kad nežino
čiau, bet daban 'žinau: tik 
skįsta košė ir daugiau nie
ko. O iš tokių smegenų 
niekad gero neišeina.

— Liaukis, draugę, mane 
šmeižęs, ba aš spjovęs tau 
į akis nueisiu ir negirdėsi 
ką svarbaus aš suplanavau.

— Tavo planai visados iš
ėjo niekais, tai ir dabar.

— Ale paklausyk, drauge, 
tadą kitaip kalbėsi.

— Na, greičiau išrėžk čia 
viską, nes kitaip nenurimsi, 
kaip boba kokį pletką išgir
dus.

— Aš, drauge, suradau, 
kad vištiek Lietuvai butų 
geriausia su bolševikais su
sidėt, ba ji kitaip negales iš
likt, o laisvos Rusijos val-' 1CHO V VU XVLAkJlJVU y m

nis, P. Milkintąs, A^Misevičia,- H 7, i r tokia gera, kad net vi-
R. Bartkus.

Po $3: Just. Kranauskas, K. 
Samuolevičia.

Po $2: M. Kranauskienė, J. 
Ziziunas, J. Makauskas, Mare. 
Grakalskienė, A. Dopkus, Kaz. 
Samuolevičienė.

Po $1: J. Keblaitis, M. Ja- 
sas, S. Oksas, T. Gedvilienė, M. 
Subačienė, J. Milkintąs, B. Zi- 
zienė, P. Kazlauskas, S. Motu
zas, J. Milkintąs.

Smulkių $1.75
Viso per balių $114.75

Nuo baliaus ineigų, padengus 
lėšas, liko 
Viso susidaro

Nutarta. taipgi pereiti 
stubas ir tam išrinkta kolekto
riai: J. Kranauskas, K. Samuo- 
"levičia, P. Kazlauskas, ir Coke- 
ton, W. Va., sukolektuota:

Juozas Mikšras
Aleks. W. Lenginas
Vincas Sigutas
Po $5: St. Mileska, 

kus, J. Grabauskas, J. 
kis.

Po $2: P. Aurila, M. Klimavi- 
čią.

Po $1: P. Jankauskas, M. 
Martinka, J. Grinius, A. Pat- 
laba. Viso $58.00

Per stubas einant teko užei
ti tokių, kurie barasi, kam duo
dama pinigai cicilikams katali
kus mušti; kiti sakė neturį pi
nigų ir tt. Bet kaip visokiems 
agentėliams, kurie ant Marso 
žemes jiems parduoda, tai 
ri pinigų. Tėvynės reikalai 
kiems mat neverti remti.

Nuo gegužio mėnesio dar 
buvo surinktų pinigų ir skirtų 
į Tautos Fondą, 
fondas pasirodo 
tai tuos pinigus, 
dam prie visų. ir 
čiame Lietuvos Misijai $245.75.

Just. Kranauskas,
K. Samuolevičia. ,

i.

$13.00
$127.75 

per

$10.00 
$10.00 
$10.00 
j: Re- 
šilams-

tu- 
to-

čia

bet kad tasai 
neužtikimas, 

$60.00, pride- 
sykiu pasiun-

IŠRADĖJAI
Prisiųskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygu
tes “Patarimai Išradėjams”, ku
ri duodama dykai.

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

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

i

į
T

sada Lietuvą gelbsti. Tai
• ko dar Lietuviams nuo Ru

sų šalintis? Ar ne protin-
■ gas šis mano planas?

— Aš tau pirma sakiau,
■ kad iš tavo proto niekas iš- 

sidirbt negali.
— Ale vįstiek, drauge, aš

• nesu beždžionė ir užtai tu
■ neturi vadint mane mul- 

kium arba bepročiu.
— Beždžionės nieks mul- 

’ ke ar beprote nevadink: tik 
’ žmogų, kuris zaunija kaip 
1 beprotis.

— Ale vistiek, drauge, su 
Rusija išvien mes susidėję 
galėtume laisvai gyvent.

— O iš kur tu tai žinai?
— Mes tą jau senai nuta

rėm ir stengiamės tą įvesti.
— Kas jus tokie esat, ką?
— Draugę, aš negaliu to 

balsiai pasakyt, ba dabar 
buržujiška valdžia gaudo 
mus ir deportuoja — tai y- 
ra mes, komunistai.

— Martinai, man gaila 
tavęs, kad tu toks aklas ir 
visai nežiūri į faktus.

— Drauge, nevadink ma
ne aklu, ba mes visi esam 
susipratę. Mes kovojam už 
žmonių laisvę ir užtai norim 
ir Lietuvos darbininkus pa
daryt laisvais nuo Lietuviš
kų buržujų.

— Kad tu tik tiek proto 
turi, tai nesirūpink apie 
Lietuvos darbininkus, nes 
jie patįs savo reikalus ge
riau žino.

— Drauguti, jie nežino, 
ba juos buržujai pavergę 
laiko ir neprileidžia prisi
dėti prie Rusijos.

— O iš kur tu žinai, kad 
Rusija jų nori?

— Rusija, drauge, iško
vojo sau laisvę ir nori jos 
visiems. Užtai ir Lietuvai 
padeda.

— Tuose žodžiuose yra 
teisybė, bet tu juos visai 
klaidingai supranti. Rusi
ja, mat, nori Lietuvą ne- 
prigulminga matyti, už tai 
ir iš nekuriu atžvilgių pa
dėjo kariaut prieš Lenkus; 
tik tose kovose su Lenkais 
Rusai turėjo savo reikalus. 
Bet tuo pačiu sykiu Rusijos 
bolševikai visai neparodė 

i savo noro Lietuvą prijung-

neprigulminga su tinkamu 
rubežium. Tai ko jums, Jyg 
akis išdegusiems, čia Ame
rikoje lakstyt ir šukaut, 
kad Lietuva turi susidėt su 
bolševikais?

— Drauge, mes norim su- 
sivienyt su viso pasaulio 
darbininkais ir turėt laisvę, 
o dabar Lietuvos žmonės 
yrą pavergti. Susidėję su 
bolševikais jie galėtų nau
dotis visokia lygybe.

— Dabar Lietuvos žmo
nės naudojasi visokia lygy
be, kokia tik jos rubežiuose 
yra. To jiems ir užtenka. 
Kada ateis geresni laikai; 
pasibaigs karė, vėl viskuo 
geresniu visi lygiai džiaug
sis.

— Ale’ kada susidės su 
bolševikais, tai jie nuo Len
kų greičiau atgins ir bus 
karė greičiau pabaigta. Ar 
ne mano teisybė, drauge?

— Bolševikai niekad ne
ves karės už Lietuvą, bet 
jie, matydami Lietuvos ga
lę ir .išnašumą ir supratę, 
j°S ji galės viena be meke
no loskos savo reikalus ves
ti, visai neabejodami pripa
žino' Lietuvą nepriklauso
ma. Jus, kurie užsigeidę 
Lietuvius su bolševikais su
vienyt, norit tik vergijos 
savo 'žmonėms. -Kada Lie
tuviai bėga iš Lenkų bau
džiavos, jus tada kalbat _a- 
pie bolševikų globą ir siū
lot Rusus užtarėjais, bet ir 
jie paliktų pavergėjais, nes 
Rusų gyvenimo kitokios ap
linkybės ir jie norės priver
sti Lietuvius, su visai kito
kiomis idėjomis, jų- tvarką 
pildyti ir jų klausyti. Lai
svės tada nebus, nes Lietu
viai neturės jokių savo tei
sių. ,

— Aš žinau, drauge, kam 
tu priešiniesi prisidėjimui, ' | 
ba tu eini išvieno su buržu- 
jiška-taetuvos valdžii>; Gal----- i
už gubernatorių tikiesi gau
ti parvažiavęs....

— Jeigu kas eina su Lie
tuvos “buržujiška” valdžia, 
tai' tavo bolševikiški Mask
viečiai darbininkų išgany
tojai — Leninas su Trockiu ’ j 
ir visas, jų štabas: jie pri
pažino Lietuvos valdžią, jie 
priėmė Maskvoje Lietuvos 
atstovus ir Kaune užlaiko 
savo pasiuntinius; Ar rei
kia dar keno didesnio susi- 
sėbravimo kaip šitas? Ne
žinia tik prieš ką jus dabar 
kaip gaidžiai, šokinėjat: ar 
prieš savo palaimintą bol
ševikų valdžią, ar prieš vė
ją? Jeigu bolševikai pripa
žino Lietuvos valdžią, tai 
jie žino ką padarė ir ką pri
pažino. Lietuvos valdžia, - 
aišku, yra darbininkiška, ji 
susideda iš tų pačių kaimie
čių 'žmonių arba jų išrink
tų atstovų, o ne iš kokių 
kapitalistų, kaip tau sap
nuojasi.

— Man nesisapnuoja, ale 
aš tą faktiškai žinau.

— O kas tau pasakojo?
— Taip musų laikraštis 

rašo.
— Kokis redaktorius, to- 

kis ir laikraštis. Andai to 
jūsų “komunistinio” laikra
ščio1 redaktorėms pasigyrė, 
kad jis buvo matrosas ir 
kaipo tokis yra labai nau
dingas, nes mūs net į Ame
riką atvežt galėjo'. Aišku 
tada, kad jis tikęs .laivo 
grindis mazgot, o ne laikra
štį redaguot. O jeigu tokio 
proto žmogus zaunija jums 
apie Lietuvos valdžios “būr- 
žujiškumą”, tai jus nusi
spjovę nueikit sau. Kad ne
žinot kam tikėt, tai tikėkit 
nors savo garbinamam žy
deliui Trockini, kuris Lie
tuvą pripažino ‘pats būda
mas raudoniausias komuni
stas.

Darbininko Draugas

PAIN-ETOLER
Valzbaženklis uireg. S. V. Prt. Ofise.

Gnnns per daugiau kaip 
50 metu.

l'ėmj k Įkaro (Anchor) VnlzbnžcnklĮ



DIRVA 3

ATSIŠAUKIMAS į MOTERIS
Rašo BUDRIKAS.

i stybės pripažinimo buvo pasių- 
Ista Suvienytų Valstijų Prezi- 
Identui arba Kongresui ir jos li- 
Iko užregistruotos Senato rekor
duose;

Vaduodamos šiais nutarimais 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
gruodžio 10 dieną yra pasiun- 

už štampas laiškams, ir tą ge- įusį prof. Voldemarui, kursai 
rai žino tasai laikraštis, kuris dabar drauge su P. Klimu 
J. Romano kalbą talpino: kas- j,, t. -Noru Genevoje ir veda 
dien iš A. R. K. raštinės ateina |k0Vą su Tautų Lyga, šitokio tu- 
laiškai ir jie visi su štampo-'rjnj0 kabelį: 
mis, kuomet iš S. V. Karės De-' 
partamento ir kitokių oficialių I 
įstaigų laiškai neturi jokio pač- 
tinio ženklelio.

■ Juk rodos Suv. Valstijų pač-'j
Buvo pa-1 tuj butu visai lengva išduoti sa- J . ■ - ir-. ■ • n_ ..

duota sumanymas uždrausti po-;vo Raudonajam Kryžiui paveli- Vl J Vllniaus lr Gardl" 
rai metų, .bet tas -neperėjo. Da-į jima laiškus dykai siųsti. |n° apskllciu?' Esmu gavęs 
bar, kaip greit Senatas patvir- Vyručiai, jeigu neturit už ką; 
tins bilių, jisai ineis galėn už lytą Lietuvos Valdžios niekint, 
poros mėnesių.

' Atvažiuoti bus galima, su iš
kalno gautais leidimais, tiktai 
giminėms tų žmonių, kurie čia 
yra—jau pastoją piliečiais.

Kodėl taip padaryta? Iš vie
nos pusės išrodo labai praktiš
ka, kadangi šiuomi tarpu Ame
rikoje užeina bedarbės, o atei
viai galėtų dar labiau čionaiti- 
riių darbininkų padėjimą apsun
kinti: Tečiaus bedarbė nebus 
amžina, tai yra tik trumpo per
versmo laikas, kuriame norima 
išparduoti brangius karės lai
kais išdirbtus produktus; antra, 
darbdaviai turi norą numažinti 
darbininkams mokestis.

Imigracijos sulaikymą labai 
remia unijos. ' Joms pasimatė 
proga kuolabiausia įsiviešpatau
ti kada nesiras ne-unijistų dar
bininkų. Unijos, ant kiek jos 
geros tam darbininkui, kuris į 
•jas priguli, yra labai šiurkščios 
abelnai darbininkui; jos nesirū
pina visuotinu darbininkų liki
mu, bet tik savo; nesvarbu, jų 
pažiūra, kad kiti visi darbinin
kai vargsta ir norėtų 
Ameriką, kur jiems 
gyvenimui progų yra. 
randa, 'kad ateiviai iš 
šiuomi tarpu atvykstą 
Amerika pražūtį: mat, atvyks 
visokie teroristai, bolševikai, 
anarchistai... .

Kad atsirastų ir tokių nerei
kia ginčyti, bet ne visi; gi kad 
jų ir dabar jau yra, tai yra ir 
būdas kaip su jais apsidirbti.

Nuo Redakcijos
VOLDEMARAS VS. LYGA

Lietuva, atkovojus su Vo-' 
kiečiais, su bolševikais, ko
vodama su Lenkais, dar tū
ri vieną priešą — bent taip 
pasirodo iš Lietuvos atsto
vo Genevoje kalbos — Tau
tų Lygą. Tautų Lyga šiuo 
tarpu kalba varde keturias- 
dešimts vienos pasaulio val-| 
stybės ir tų valstybių įgalio
tinių nutarimus pildo. Jų 
nutarimas yra pasiųsti Vil
niun armiją prižiūrėjimui' 
plebiscito ir ta armija pa
vedama žinion Francu’zijos 
pulkininko Chardigny. Ta
sai Chardigny, kaip visa 
Lietuva vienbalsiai sušuko, 
dirba Lenkų naudai.

Tą permatydama; Lietu
va turėjo, paėmus visą savo 
drąsą, išstėti prieš Tautų 
Lygą ir gintis nuo jos suži- 
niąi ai’ ne užmetamų Lie
tuvai apsunkinimų ar net 
pražūties.

Lietuvos advokatas ir jos 
gyvybės gynėjas Tautų Ly
goje šiandien yra Prof. A. 
Voldemaras, jaunas patrio
tas,. gabus politikierius ir 
Šumanus diplomatas.

Jo išstojimas prieš Tautų 
Lygos tarybą ir drąsus pa
reiškimas ką jis — ką Lie
tuva — mano apie Lygą ir 
siūlomą jos armijos vadą 
Chardigny ir delko nesutin 
ka su Lygos diktavimais, 
bus Tautų Lygos istorijoje 
užžymėtas kaipo pirmas at
sitikimas — ir pirmame to
kiame atsitikime, kur Lyga 
daro teismą tarp dviejų su
siginčijusių tautų už savo 
likimą — ir iš pat sykio pa
vadintas Lygos vienpusiš
kumu.

Lygos armija, kokia Lie
tuvon nuspręsta siųsti, yra 
menkutė ir Lietuva' ją len
gvai sumuštų, reikalui atsi
tikus. Lietuva nujaučia to
je Lygos armijoj atvirą pa
galbų Lenkams, kadangi vi
sų; laiku? Lyga tik Lenkams 
ir gelbėjo, pakenkdama Lie
tuvos kovose su banditais 
Lenkais;

Bet gi didėsės valstybės, 
išskyrus gal Francuziją, ne
siskirs kariauti su Lietuva 
ir vengs, jei ne ko kito, tai 
siuntimo Lietuvon savo ka- 
riumenių. Arba, jei bus da
roma kas del siuntimo, ban
dys žiūrėti teisybės. Ban
dys dėlto, kad Lietuvą turi 
užtektinai gabumų perma
tyti klastas ir tikrus norus.

Lietuva taipgi nori Įsi
sprausti į Lygos narius. Iš 
visų tų pusių žiūrint skaity
tojas sykį ant visados su
pras, jog visos valstybės ją 
skaito faktu, pripažįsta jos 
valdžią ir neginčija, kad ji 
negalės likti, visus kivirčius 
sutaikius; Tik ką Suv. Val
stijos mano, jog Lietuva y- 
ra dar Rusijos dalimi, nie
kur kitur pasaulyje tos nuo
monės rasti nesisektų. Vis
kas teliko Lietuvai — atsi
kratyti nuo Lenkijos ir gau
ti teisingus rubežiūs. Su 
Lietuva visos valstybės — 
Lygos pavidale — skaitosi 
ir klauso jos balso; Kad tuo 
tarpu Lygon neprileidžia, 
tai prileis toliau: dar dabar 
nepriguli nei Suv. Valstijos, 
nei Vokietija nei Rusija.

Galbūt Francuziją nujau
čia, kad Lietuva, pastojus 
Lygos nare, tuoj rastų savo 
pusei teisybės draugų ir vi
sos jos meklerystės su Len
kija turėtų užsiraukti. Ji 
kol kas ir priešginiauja.

Ateivystes Sulaikymas
Panedėlyje, gruodžio 13 d., 

Suv. Valstijų kongresas priėmė 
bilių, uždraudžiantį įvažiuoti iš 
kitų kraštą žmonėms čionai 
apsigyvenimui. Tasai uždary
mas ateivystes padarytas vie- 

Iniems metams laiko.

“Apie 800,000 Lietuvių gyve- 
jna Amerikoje. Visose kolonijo
se daromi mitingai, priimamos 
protesto rezoliucijos prieš Len
kų įsiveržimą į Lietuvos sosti-

Ir mes kalbame teisybę j jus: be Mei-i- 
les negali būti tikros dailės.

Visa, kas tiktai neplaukia iš meilės, 
yra nelemtas darkumas, bet ne dailė.

Kuomet Gyvybės Dvasia gaivina mus, 
mes esamę gražus, dailus.

Ir meilė yra gyvybė.
Bet kada jus nutraukiate tą meilės

siūlą, tuomet jūsų visas gražumas pragaiš-

tai nekalbėkit apie dalykus ku
rių nežinot.

Pranešimas Voldemarui 
Genevoje

Lietuvos Informacijų Biuras 
iš Washingtono praneša sekan
čią žinią:

Paskutiniu laiku Amerikos 
Lietuviai sukruto gelbėti Lietu
vą: visose kolonijose daromi 
mitingai ir visokie susirinkimai, 
kuriuose Lietuviai, o kai kur 
ir paeinantieji iš Lietuvos žy
dai, Baltarusiai ir net sulenkė
ję Lietuviai išneša rezoliucijas 
delei Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo ir protesto nu
tarimus delei Zelgowskio kariu- 
menės įsiveržimo Vilniun ir j 
visą Rytų Lietuvos dalį. Be to 
visur parenkama aukų Lietuvos 
Gynimo Komitetui, šaulių Or
ganizacijai, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui.*

Keletas tokių' rezoliucijų ir 
reikalavimų delei Lietuvos Val-

už demarkacijos linijos, 
kurios spalio 7 dieną Len- 
yra sutikę, kad abiem 
butų suteiktos lygios

pu

kad 
nuo 
kad

daug rezoliucijų nuo Lietuvių, 
Baltarusių ir Žydų, kurie paei
na iš minėtų apskričių, kuriuo
se protestuojama prieš plebis
cito siūlymą Vilniuje ir jo ap
skrityje, reikalaujama, kad Zel
gowskio kariumenė butų ištrau
ktą 
ant 
kai 
sėm
lygos ir juridinis stovis, 
butų išgautos garantijos 
Lenkijos ir Tautų Lygos ir 
butų pravedamas plebiscitas ir
į pietus nuo Curzono-Polko lini
jos. Vieša Amerikos visuome
nės opinija yra palanki mums. 
Daug protesto rezoliucijų 
čiama Kongrėsan ir šiaip 
lybės Atstovams.

J. VILEIŠIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.”
Butų dar geriau, kad jau 

šiandien butų galima surinkti 
visi nutarimų ir protestų nuo
rašai. Todęl šiuomi pranešama 
visų Amerikos Lietuvių organi
zacijų visados siųsti savo rezo
liucijų nuorašus Lietuvos At
stovybei Amerikoje.

siun-
Vals-

atvykt į 
daugiau 
Jos iš- 

Europos 
užtrauks

dova-

Wilsonas ir Nobelio’ 
Dovana

Nuo 1901 metų likosi įvesta 
taip vadinamos Nobelio
nos už didžiausus atliktus da
lykus. Tą sumanė ir mirdamas 
paliko savo turtą dovanų išmo
kėjimui švedas mokslininkas 
Nobel, miręs 1896 m. Dovanos 
skiriamos be atsižiuros į tauty
bę ir lytį.

Nobelio dovana, $40,000, už 
1919 metų didžiausį .pasauliui 
darbą — visuotinos taikos pro- 
ponavimą — paskirta Suvl Val
stijų Prezidentui Wilsonui, ku
ris ją priėmė, apie tai praneš
damas per Amerikos ministerį 
Norvegijoje.

Nors nekurie sakytų, kad 
Prezidentas. Wilsonas taikos ne
įvedė, bet gi jo idėja, kaip ji da
bar perstatoma, ateityje turės 
savo progas kaip ir visos kitos 
prakilnios idėjos, ilgai išbuvu
sios tik teorijomis.

KALNO BLANC NU
GRIUVIMAS

ALNAS Blanc be abejonės 
pasilieka “Europos čiukuru” 

arba pačiu augščiausiu kraigu, 
nežiūrint to, kad jis nustojo da
lies savo' viršūnės trumpas lai
kas atgal milžiniškame nugriu
vime sniego ir žemės, kaip buvo 
-trumpas laikas atgal rasyttf, — 
taip sako National Geographic 
Society prisiųstas mums buleti- 

“Šis didis kalnas lenkty- 
didu- 
Mon- 
augš- 
Nors

Nežinia kodėl, mūsiškiai 
Stockyardų ‘diplomatai’ ne- 
nurimdami vis jieško užme
timų Voldemarui ir vienas 
tų laikraščių nesenai pasa
kė, buk Voldemaras nusilei
dęs Lenkams ir sutikęs pa
liauti su Zelgowskiu mū
šius. Kodėl jie bando dary
ti savo pirmlaikinius išve
džiojimus, tik jie tą žino. 
Reiktų būti atsargesniais su 
smerkimais, nors ir kitų 
srovių žmonių. Visuomenė 
laukia teisingų žinių ir tik 
tokias stengkitės duoti.

Klerikalai ir Bolševikai
Laiks nuo laiko prisieina su

lyginti musų klerikalus su bol
ševikais, kurie vienodai smer
kiančiai atsineša į Lietuvos Val
džią. štai dabar nesenai parva
žiavo iš Lietuvos tūlas J. Ro
manas, Prekybos Bendrovės ve
dėjas, kuris savo kalboje kata
likų susirinkime, užsiminęs apie 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pagalbų Lietuvai, paskelbė, jog 
tos organizacijos santikių su 
Lietuvos Valdžia sugadinimui 
prisidėjo D-rė šliupiutė. Mat, 
“Kaune Amerikos Raudonasis 
Kryžius turėjo mokėti už butą 
ir turėjo taipgi mokėti už ge
ležinkeliu pergabenimų paramos 
Lietuvai. Panašiai niekur pa
saulyje nepasielgta su R. Kry
žiumi.”

■ Ant kiek p. Romanas tą pa
saulį žino, tai nežino ką kalba. 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
yra tiesog Suv. Valstijų orga
nizacija, kurios pirmininku yra 
visados Suv. Valstijų preziden
tas, o ir tai Suv. Valstijų val
džia R. Kryžiui nieko dovanai 
nedaro: jis moka už pervežimą 
pats, pats savo išlaidas apmoka 
už butus ir vietas, pats moka

m lesi po kalnus, bei užvažiuo
jantieji keleiviai, apsilankė tik 
ant žemutinių tų lėdų-kalnų pa
viršių — tarpe tų vienas sumi
nima pagarsėjęs Mer de Glace
— netoli Prancūzų kaimelio 
Chamonix. Pef beveik ketvirt- 
dalį šimto metų išstovėjo me
keno nelaimėta paskirta dova
na tam, kuris atrastų kelią į 
viršūnę. Galiaus, rugpjūčio 9 
d., 1786 metais, viršūnę pasise
kė pasiekti vienam pakalnių gy
ventojui, Jacques Baimat, ku
ris vedžiodavo žmones aprodi- 
nėdamas kalnus. Nuo tada tas 
žmogus pastojo pažymus ne tik 
savo apielinkėje, bet ir platu
moje ir gavo prižadėtą dovaną
— didžiūno vardą, kurį jam 
su teikė Sardinijos karalius.

“Beveik iki pastarųjų metų 
atsilankymai ant pačios Mont 
Blanc viršūnės riebuvo daugelio 
atlikti. Pastaraisiais keliais 
metais jau daugelis drįso taip 
augštai užsikarti- ir vasaros lai
ku beveik kasdien kas nors te
nai užlipa; net ir žiemos laiku 
keletas drąsesnių kalnų laipio
tojų buvo ant čiukuro atsi
stoję. Paskutiniame desėtke 
devynioliktojo šimtmečio gar
sus Prancūzų astronomas Dr. 
Pierre Janssen, , kuris tuomet 
buyo beveik Septyniasdešimties 
metų, užsirėpliojo ant .pat vir
šūnės ir darė astronomiškus tė

jo patarimu tenai li
kosi pastatyta obzervatorija ir 
nuo to laiko tame budinke 
vo palaikoma automatiški re- 
kordavimo instrumentai.”

Augščiausia ant viso žemės 
skritulio augštuma yra Himala
jų kalnai, Azijoje. Žodis ‘Hi- 
malaja’ Sanskrito kalboje reiš-

nas.
niavo su kitu artimiausiu 
mu kompetitorium kalnu, 
te Rosa, būdamas už jį 
tesnis tik 564 pėdomis,
tikrų kalno Blanc viršūnės nu- 
lūžimo išmatavimų greitu laiku 
nebus galima padaryti, bet yra 
spėjama, kad jis nustojo.tik
tai keliolika desėtkų pėdų, o to- 
kis nuostolis vis dar jam lei
džia išdidžiai laikyti iškėlus sa
vo galvą daug augščiau ‘visų 
žemės plutos iškilimų vakaruo
se nuo Kaukazo.

“Mont Blanc, kurio tikra rei
kšmė yra ‘Baltasis Kalnas’, yra 
pats vakarinis iš didžiųjų augš- 
tumų-stiebų, kurie -sudaro Pen
ninų Alpus, savo ribose apiman
čius, per apie penkiasdešimts 
mylių plotą, tokius gerai žino
mus kalnus, kaip Monte Rosa,-------  -
Matterhorn, Didįjį Šv. Bernar-'mijimusl 
do Perėjimą, ir Mont Blanc pa
tį. Kalnas Blanc guli ant r.u- 
bečiaus tarpe Italijos ir Pran
cūzijos. Apie dešimts Angliš
kų mylių į šiaurryčius, taip pat 
Penninų apribėje, yra tai vieta 
kur susiduria kampai Prancūzi
jos, Italijos ir Šveicarijos že
mių. Pasistiebęs ‘Baltasis Kal-Įkia "Sniegų Bųvynė”, ir tą pa
nas.’ lengvai buna matomas iš čia žodžio šaknį pasilaikė Ariu 
Genevos, dabartinės Tautų Ly- gentės Grekai, kurie sniegą va
gos sostinės, kuomet oras bu- dina “heima”; Lotinų kalboje 
na tyras, nors tai yra šešiasde- žiema vadinama 
šimts mylių į vakarus. panašus yra ir

“Buvo priimtą visų, kad Mont “žiema”.
Blanc augštyn prasistiebęs iki Kaipo atskira 
15,782 pėdų virš jūrių lygumos 
— tik' 58 pėdų nedatęsia iki tri
jų Angliškų mylių. Betgi tik
rai sakant, jo augštis laiks nuo 
laiko buvo įvairus. Pats augš- 
čiausias matomas akmuo tame 
kalne JbjĮvo 171 pėdų žemiau 
čiukuro, kuris pats susidėjo iš 
nežinomo stoęumo ledo ir susi
slėgusio sniego, šita sniego ir 
ledo viršūnė vasarą, jiūo šilu
mos daliniai aptirpdama, pasi
daro kiek žemesne, bet 
atėjus vėl paaugštėja.

“Daliniai paslėptas už 
nių čiukurų ir kalnų,

žiemai

mažes- 
Mont 

Blanc buvo beveik visai nežino
mas vakarų Europai iki 1744 
metų. Iš pirmo, tos srities pa
kalnių gyventojai, kabinėda-

bu-

“hiems”, kam
Lietuvių žodis

didžiausia ant 
visos žemės augštuma yra tai 
Kalnas Everest, kurio augštis 
skaitoma 29,002 pėdos arba be
veik du sykiu augštesnis negu 
pirmiau minėtas Mont • Blanc. 
Kiti iš Himalajų augščiausi čiu
kurai yra Kalnas Godwin-Aus
ten (28,265 pėdų), Kunčinjinga 
(28,156 p.) ir Dhowlagiri, va
kariniame krašte, 26,268 pėdų.

Skaitytojas turi atsiminti tik 
tą kaslink Himalajų augštumų, 
kad tas plotas visas yra abgįrjr 
18,000 pėdų virš jūrių lygumos 
ir pora tūkstančių pėdų augš- 
čiau virš Penninų čiukuro Mont 
Blanc, o taipgi Himalajuose yra 
daugiau keturiasdešimta augš
tumų persiekiančių 24,000 pė
dų.

Iš pelkių ir klampynių, iš - druskinių | 
balų ir užtakų, iš javų laukų ir lieknų, iš Į 
girių ir ganyklų, iš lygumų ir krūmų — 
ateina, atūžia plunksnuotų kankinių deja
vimas, — kankinių, kurių visi vargai ir' 
nepalaimos yra neaprašomi; kurių kančios I 
negirdimos; kurie miršta nekaltai su gra
žybe ant savo veidų.

Mažulėliai, silpnučiai kankiniai! oro
kvėptelėjimai! visos dvasios atsišaukia į 'ta; jūsų dievnamis ištūštėja. ■ 
jus,*moterįs; į visą tai, kas jumyse mote- Ištikrųjų jūsų kūnas tuomet tampa 
riška; į visa tai, kas jumyse motiniška; į apibjaurinimo ženklas.
visą jušų mandagumą ir malonumą; į visa, Kada jus puošitės savo aukų (musų) 
kas žmoniška ir kas dieviška. kūnais, jus sugrįšite prie to, kas barbariš-

Mes prašome jūsų, kad leistumėte ka. Jus tapsite kaip neišauklėtas laukinis 
mums gyventi santaikoje ir ramybėje*ir apsidabinęs žiauriais ir bjauriais ornamen- 
kad mūsų nekvaršintumėte. Mes maldau- tais-
'jame jūsų pasigailėjimo! Mes meldžiame Išviršinės drapanos parodo kuomi mo- 
jūsų mielaširdystės! Mes prašome jūsų teris yra ir jos išsitobulinimo laipsnį.
teisingumo! Taigi, mes norime, kad jus rengtumė-

tės priderančiai.
Mes norime, kad jus stovėtumėte už 

Mes mylime jus ir jus kultūrą ir tai, kas tyras ir ištobulintas 
dailėje ir gyvenime.

išpažįstate religiją pa- Mes norime, kad jus rengtumėtės taip, 
matuotą ant meilės, neturite savo širdįse idant galėtumėt tapti prakilniomis kultu- 
meilės mums? Ar jus, kurios prašote Jo ringos gentkartės motinomis.
malonių (kurs buk sutvėręs mus visus) ne
apdovanosite musų gyvasčių malonėmis? 
Ar jus, kurios mylite ir kurios kenčiate, 
negalite taipgi atjausti ir mums, kurie ir
gi myli ir kenčia? Ar jus, kurios gimdo
te kūdikius, myluojate-auginate juos, dir
bate jiems, nerandate mumįse nieko to-r 
kio, kuomi mes galėtume prigelbėti jums 
padaryti namus linksmais ir laimingais ir 
maloniai rūpintis visi kartu savo mažulė
liais?

Kada šviežus sielgraužos prispaudimas 
slogina jus, pamislykite apie muš, kūrife 
taipgi kenčia sunkią naštą šalę jūsų. Ka
da kokis naujas džiaugsmas išaugština jus 
ir jus norite išreikšti savo dėkingumą, iš
tarkite bent vieną žodelį ir del musų.

Jus, kurios turite meilų lepumą savo’ 
[vyrams ir broliams, atsiminkite ir mus, 
jūsų mažulėlius brolius.

Mes matome jus gatvėse -ir bažnyčio
se;, matome jus besimeldžiančias už miru
sius.

Ir ant savo skrybėlių jus nešiojate mu- 
kudikių ir musų tėvų lavonus.

Ilgai ilgai jus neatjautėte mums. Ju-
jausmai buvo atbukę.

Bet šiandien mes atsiliepiame į jus: 
klausykitės Teisybės balso.

Mes skelbiame naują erą.
Mes esame ramybės pasiuntiniai ir 

dvasios simbolai.
Kada tiktai jus paaukaujate mus, jus 

paaukaujate savo prakilnybę savo nieky
bei ; kada tiktai jus atimate musų liuosybę, 
jus pavergiate pačios save1.

Už žiaurumą, suteiktą mums, jus ken
čiate savo nesuvaldomų “aš” tironiją; už 
savo neapsimąstymą, paikystę, jus būnate 
bemintingos savo geriaūsiemš interesams.

Už musų atmestą meilę jus graudysi- 
tės.

Ateis diena, kuomej; jus nubudime 
maldausite kartą musų pasiūlytos meilės.

Jus buvot kurčios musų maldavimams.
Bet šiandien jus turite išgirsti. Klau

sykitės: mes atsiliepiame į jus Teisybės 
balsu. Mes šaukiame, kad pažadinti jus 
iš sapno, letargiško miego. Mes graudena
me jus, kad būtumėte ištikimos tam, kas 
yra geriausias jūsų viduryje; ištikimos 
tam, kas labdaringa ir teisinga; ištikimos 
tam, kas moteriška ir prakilnu.

Musų proto nuojiega prikvepia mus 
su teisybe.

Mes pritarnaujame jums ir jus nie
kinate mus. Mes linksminame jus ir jus 
išsižadate musų, 
žudote mus.

Ar jus, kurios

Mes prašome jūsų, kad pamestumėtę 
žemą, bjaurią madą ir išreikštumėte pras
tumą ir teisybę savo parėdaluose.

Užtarkite už mus sloginamuosius kū
dikius.

Ir tada mes padarysime įspūdį ant ju-
šų.

Kokia prakilni meilė! Koks iškilmin- 
dalykas būti meilingu visam, kas tik-gas 

tai -gyvena!
Taip.- Mes kalbame liūdnuose bet už

tikrinančiuose akcentuose meilingoms iš
tikimų moterų širdims, prašydami, kad 
nebelaikytumėte ilgiau musų už jus; etL 
kos ir religijos ribų.

Mes meldžiame, kad patuštintumėme 
vietą savo širdyse jūsų mažulėliams bror 
lėliams.

įrėmęs jūsų širdyse, pasisemsime drą- 
padėti jums kovoti.
Bet — saugokitės naujų bjaurių madų.

sos

su

sų

MALDA
Ateik, o Viešpatie, prie mano durų, 
Atnešk ramybę, tą. svetį meilingą. 
Sutraukyk retežį tą baisių dėmių, 
Paliesk mano1 veidą ranko stebuklingą....

Žinau, kad tu geras ir myli visus, . 
Tu ašaras šluostai, guodi kiekvieną, 
Sužadinki mane, uždegki jausmus-, . 
Ateik, tavęs laukiu, vargšas šiandieną.

Pranas Pakuršietis..

Istorija Abelna — svarbus istorijos ruožai ir tą 
knygą kiekvienas privalėtų turėti susipažinimui 
su abelnaja istorija. Puslapių 498_____ $2.00
Su tvirtais apdarais ___________________- 2.75

Valgių Gaminimas — mažai tokių knygų yra, bet 
labai reikalingos kiekvienai šeimininkei. Pa
siskubinkite sau nusipirkti. Puslapių 162_  1.25
Gražiai apdaryta _______ :______________ 1.50

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 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

Gyvenimas Šventųjų — ta knyga turėtų rastis kož- • 
no j 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, kraštai paauksuo
ti, kaina su prisiuntimu_ ___________ $3.00

3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu) 25 
3336 Apie Kūno Išlavinimų.................. pusi. 74 25

T
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 Grafo fonus. “Dirvos” Krau
tuvėje yra puikiausių dovanoms rekordų, kuriuos 
galite parinkti iš pirmiau čia tilpusių arba iš musų 
katalogų. (J Galite prisiųsti mums užsakymus su 
nurodymais kam pasiųsti, ir mes tai atsakančiai 
išpildysime, pataikydami tiesiog ant Kalėdų. ::

Vietiniai galite kreiptis KAUNO Krautuvėn. Te
nai taipgi galite pirkti ir Columbia Grofonolas.
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DIRVA

SEPTYNI SENOJO PASAULIO 
STEBUKLAI

.Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

(Tąsa iš pereito num.)
Valdytojas Manum mažai tetikėjo to

kioms pasakoms, tečiaus jam vis rūpėjo 
sužinoti apie piramidos vidurių paslaptis. 
Manoma yra, jog ineiga į vidurį net buvo 
užmiršta. Jisai pristatė darbininkus šiau
rinėje pusėje piramidos, palei pamatus, 
dvidešimts keturios pėdos nuo vidurio, per- 
sikasti per akmenis į vidurį. Per šimtą 
pėdų prasikalę ir prasiriausę gilyn pira
midos sienon, jie viena ką temanė, jog vi
sa piramida yra iš yieno akmens; jau be
veik buvo pasiryžę paliąuti darbą, nes iš
rodė be jokios vertės, kaip tuoj darbinin
kai išgirdo už jų puolant didelį hkmenį į 
kambarį viduje piramidos. Su atnaujin
ta energija jie pasileido kastis linkui gir
dėto balso, skubiai skaldydami akmenis su 
pagalba ugnies ir acto. Jiems daužant ir 
plaišinant akmenis, mat, nupuolė tas ak
muo, ką buvo užstatytas ant iheigos kelio 
į augštutinius kambarius. Pagaliaus jie 
prisikasė prie urvo, vedančio augštyn į ka
ralienės kambarį. Tokiu budu tapo suras
ta ineiga, taip saugiai užtaisyta, kad jos 
negalėtų užeiti jokie kapų vagįs.
' Granito akmenįs buvo perkieti Ara

bams pradaužyti ir sumušti, tai ir sulaikė 
jų tolimesnį kasimąsi tiesiai; jiems prisi
ėjo kastis per minkštus akmenis viršuje 
jų, kolei pagaliaus jie atsirado karališka
me kambaryje priešais karaliaus Khufo 
grabą.

Įvairios ir viena kitai prieštaraujan
čios kalboš buvo paleistos apie tai, ką Ma- 
numo pristatytieji darbininkai piramidoje 
surado. Nekurie sako, jog jie surado tik
tai tuščią Khufo grabą ir be užvožo, ir 
kad jie nusiskundę savo valdovui, jog jų 
visas darbas buvo perniek, tai Manum ty
čiomis slaptai įnešė į tenai x aukso ir užslė
pė, kad kasikai galėtų ką nors surasti. 
Tuomi valdovas atlygino savo žmonėms už 
jų vargingą darbą. Kiti kalba, buk kuo
met Manum inėjo į karališkąjį kambarį, 
“jis pamatė daubų akmenį, kuriame gulė
jo ‘žmogaus pavidalas; tas‘pavi^alas buvo 
apgaubtas šarvais, o aat krutinės gulėjęs 
dangtis buvęs pilnas primargintas įvairių 
brangakmenių. Ant kūno gulėjo neapkai- 
nuojamos vertės kardas. Prie galvos ži
bėjo kiaušinio didumo šviesus akmuo, nuo 
ko grabas buvęs apšviestas kaip dienos 
saule.” — Kiek ta pasaka yra pačių Ara
bų išdailinta, sunku butų pasakyti, tečiaus 
viensfe rašytojas tvirtina, jog 1133 metais 
jisai matė Kairo palociaus tarpduryje sto
vinčią mumijos skrynią, kurią Manum bu
vo išėmęs iš piramidos karališkojo kam
bario. 1 ' I

Yra nuomonė, kad nuo Manumo die- kaipo žinovai Žvaigždžiu —

minti budinkams akmenį kalnuose palei, 
Kairo miestą, negu butų pergabenimas jų 
iš tenai. Taip tai piramida, nors apiplėšta 
ir neturi paviršutinių akmenų, yis dar te
bestovi. Jei butų išlikusi iš Arabų naiki
nančių rankų, ji butų ir šiandien stovėjusi 
•tokia graži; kaip ir tada, kuomet buvo pa
statyta, kada dar pats karalius Khufu, 
5000 ar daugiau metų, gyveno; jeigu gi iš
vengs vandalų sunaikinimo ateityje, ji gal 
stovės ir stovės iki pasaulio galo.

Piramidos išliko nuo sunaikinimo ko
kį .patiko daugybė senų amžių įrengimų, 
tečiaus jų istorija tapo užmiršta. Daugy
bės senovės budavonįų sugriuvo ir pradin
go pačios savo griuvėsiuose arba palaidos 
smiltis apgulė jas, ar tvanai padengė jas 
su žeme. Tos piramidos, pas Gizeh, sto
vinčios ant didelių augštumų ir matomos 
iš labai toli, visais amžiais po to, kaip jos 
tenai atsirado, patraukė į save domą dau
gybės keleivių, tečiaus sunku butų pasa
kyti, nuo kada tikrai pradėta prie jų lan
kytis su tyrinėjimo ar moksliškais tiks
lais — tyrinėjimui jų atsiradimo priežas
ties, laiko, istorijos. ,

' Rodos kad tai tik 1637 metais pro
fesorius Greavęs iš Oxfordo, Anglijoje, pir
miausia pradėjo moksliškais tikslais pira- 
midas tyrinėti. Apie 1692 m. buvo jau ži
nomas jų vidus, ir Maillet aprašė karališ
kajam kambaryje buvusį grabą kaipo “ma

išą vietą, tečiaus pilnai užtektiną intilpti 
galingam ir žiauriam monarchui -po. mir7 
čiai, kuriam, gyvam būnant, visas Egiptas 
buvo, tiktai menkutis ir siauras plotelis.” 
1763 m. Davison atrado pirmąją tuščią vie
tą viršuje karališkojo kambario1; kitas te
nai buvusias tuštumas užėjo pulk. Vyse 
1837 m. Po tų pirmųjų, prof. Piazzi Smith' 
iš Edinburgho atkartojo tyrinėjimus, pa
darydamas pilną ir visapusišką apžiūrėji
mą tų keistų senų amžių liekanų. Dar vė
liau nauji tyrinėtojai keliavo į Egiptą ir 
savo patyrimais prisidėjo prie platesnės 
musų žinios apie senąsias piramidas, iki 
ant galo teliko vos keletas paslapčių, ku
rios tebepąsilieka nesužinotos.

Ne vien tik delei piramidos didumo 
visų amžių žmonės buvo,apimti nuostabu
mu. Daugumas žmonių, po intekme jos 
taip ilgų-plačių amžių, apsipažino su jos 
idėjomis, nekurie mokslišku atžvilgiu, ki
ti gi fantastiškai, kaip ir diduma Arabų 
apie piramidas įsivaizdindavo. Butų la
bai žingeidu perpasakojimas keletos tų te
orijų apie tai, kaip ir kokiu tikslu pirami
da buvo pastatyta bet kalbėti apie visas 
tas teorijas išeitų pernuobodi pasaka.

Į ’ Kadangi Egiptėnai buvo pragarsėję 
astronomai, 

nų ineiga į piramidą pasiliko atvira vi- todėl, kaip nekurie rašytojai tikrina, ir pi- 
siėms tyrinėtojams, kurie tik norėjo pa-’ramidos buvusios pastatytos tėmijimui ir 
vaikščioti tamsiuose piramidos urvuose,1 išskaitliavimui žvaigždžių kelionių, o tasai 
nes Arabai mažai tepaisė ant kitų žmonių ilgas takas arba urvas, einantis nuo vir- 
kapų. Vėlesnieji užėjunai, tarpe jų ii* gar-i šaus iki po pamatų ėsantin kambarin, bu- 
susis Saladin, aplupinėjo kitus piramidos v?s tai teleskopas, per kurį buk žvaigždės 

’ * ’ ’ .......................... . buvę matyti ir dienos laiku. Ta didžiulė
obzervatorija, buvo sakoma,- stovinti pa
čiame žemės centre, jos rūgštis yra viena 
bilijoninė dalis tolumo^šaulės nuo žemės; 
ji nurodanti skaitlių dienų metuoše; ji aiš
kinanti pritraukimo taisykles; ji esanti vi- 
satina saiko ir svaros rybuoklė.

akmenis; sakoma, kad ir didysis dievna- 
mis Sultano Hassano Kairo mieste buvo 
beveik visas pastatytas iš piramides sieno
jų. 1301 metais žemės drebėjimu nukra
tyta žemyn likę paviršutiniai šlifuoti ak- 
menįs, išskyrus buvusius pačiame pamate 
prie žemės, smiltyse. 1855 metais Moha
med Ali nusprendė išardyti visą piramidą 
del akmenų,- tik dar lyg ant laimės jisai 
suprato, kad daug pigiau atsieis pasiga-

(Bus daugiau)

QC
RANEŠAME visierhs Lietuvių Apšvietos Draugi
jos nariams, “ARTOJO” skaitytojams ir platin
tojams, kad ateinančių, 1921, Naujų Metų, t. y. 
SAUSIO menesio “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- 
rfiindami, jog kurie manote užrašyti “ARTOJĄ” savo 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 1 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., Comer Superior, Cleveland, O.

KLERIKALAI IR AUKOS
Prisidėjus didžiajai 

Europos ir Amerikos diploma
tai permatė, jog pasibaigus pa
saulinei suirutei bus kokios žy- 

! mios permainos.
Mažos tautos, kurios buvo 

, pavergtos Rusų, Vokiečių, Aus
trų ir kitų, laukė pirmutinės

I progos iš tos vergijos pasiliuo- 
suoti. Vėliaus, kuomet Suvie
nytos Valstijos pradėjo karę su 
Vokietija ir pagaliaus preziden
tas Wilsonas išėjo su savo ketu
riolika punktų, paskelbdamas, 
kad kožna maža Europos tauta 
'gali ir turi tiesą apspręsti sa
vo likimą, — .visos ^nažos Eu
ropos tautos tuomi padrąsintos 
ėmėsi už darbo delei galutinos 
nepriklausomybės atsiekime.

Tarpe tų visų tautelių buvo 
ir Lietuva. Ir ant Lietuvos ho
rizonto pasirodė laisvės spindu
liai.

Visų mažųjų pavergtųjų tau
tų kilmės žmonės, gyvenantieji 
Amerikoje, sujudo-sukruto dar
buotis delei savo tautų gerovės, 
ėmėsi gelbėti kuomi tik išgalė
dami. Lietuviai Amerikiečiai 
į r gi pradėjo organizuotis gelbė
jimui savo Tėvynės iš po karės 
griuvėsių. Susispietę, jautė di
džiumoje turės ir spėką.

Įvairus fondai, gelbėjimo or
ganizacijos ir bendrovės susior
ganizavo. Klerikalų-kunigų pa
daras 'vyčiai drąsiai pradėjo 
kalbėti, buk jie ne tik gelbės 
Lietuvai pinigiškai iš čionai, bet 
ir patįs važiuos kovoti už Lietu
vos žerrtę.

Laikas greitai bėga. Viduri
nės Europos valstybės tampa 
sumuštos. Viena po kitai da
ro atskiras mūšių paliaubas su 
talkininkais. Pagaliaus įvyks
ta galutina didžiosios karės per
trauka.

Amerikos Lietuviai laukia 
progos, kad tik greičiau Susi; 
siekimas prasidėtų su Lietuva, 
kad tuojau jai butų galima sto
ti pagalba paduoti. Po karės 
viesulai trokšta kuogreičiausia 
pastatyti Lietuvą ant kojų.

Viskas atrodo puiku matant 
Amerikos Lietuvius pasiryžu
sius visais galimais budais pa
dėti Tėvynei pergyventi visas 
sunkenybes; ne-tik suteikti pi- 
nigišką pagalbą; .bet ir morališr 
ką, siunčiant atstovus, legionus, 
etc.

Vėliaus paaiškėjo, kad Lietu
vai reikalinga urna ir milžiniš
ka pagalba ir yra labai jai sun
ku kovoti už 
mybę.

Amerikos 
rinkti aukas 
Klerikalai 
visuomet, troškę tuščios garbės 
ir kontrolės ant Lietuvių visuo
menės. Malonu jiems pasirodė 
patiems būti politikieriais-dip- 
lomatais, bet deja, pas kultūrin
gesnes tautas kunigėlių politi
kos darbuotojų nėra, net tos vi
sos šalįs, su kuriomis Lietuva 
turi reikalus, visai neturi ku
nigų politikos veikėjų. Tai ne 
jų amatas, jie savose šalyse už
siima vien dvasiškais reikalais, 
žinoma, ir Lietuvis kunigas-di- 
plomatas kitų akyse mažą ver
tę turi. “Ką'jiems daryti: pa
vesti visus šiuos reikalus į ki
tų rankas?' Bet tas nemalonu. 
Bet gelbėtis reikia. Na ir ant 
greitųjų susijieško .keletą savo 
šalininkų, — tik ką iškeptus 
vaikėzus ir apkrikštijos “dip
lomatais”, skirdami juos j vi
sas svarbaus veikimo vietas: 
vienus pasiuntė į Paryžių, ki
tus į Washingtoną, kitus kitur, 
kad jie “darbuotųsi” del Lietu
vos gerovės, nepriklausomybės, 
žinoma, pagal kunigų komandą.

Kas iš to išėjo? Jiems vis
kas buvo negera kas ne klerika- 
liška. Darė įvairias intrigas 
Washingtone prieš kitų srovių 
veikėjus; ne tik kad įskundė 
S. V. valdžiai priešingųjų sro
vių darbuotojus, bet ir darė 
konspiraciją uždarymui kitų pa
kraipų Amerikoje einančių Lie
tuvių laikraščių, pagarsindami 
juos bolševikiškais! .

Toksai klerikalų meškos pa
tarnavimas yra Lietuvių liau
džiai gerai žinomas. Daug aiš
kinti nereikia.

Maža to, klerikalai ne tik nu
skriaudė Lietuvą diplomatiškai, 
bet ir pinigiškai, išeikvodami 
tų “diplomatų” palaikymui su- ' 
aukautus žmonių pinigus. Li
kusius gi laiko savo fonde, ki
tokiems savo “politikų” tiks
lams. , . • 'i p]

Kuomet Lietuvos Atstovybė 
pareikalavo iš 1 klerikalų fondo i

karei, atskaitų, tai jie didžiausį trukš- 
I mą sukėlė ir aiškiai pasakė, kad 
tai ne Atstovybės biznis kištis 
į jų fondo reikalus ir žinot, kur 
jie pinigus deda! čia jau pa- 

įsirodo, ant kiek klerikalams ru
pi Lietuvos gerbūvis. Ne tik 
aukautojams neišduoda jokios 
atskaitos, bet ir su Lietuvos 
Valdžia visai nenori skaitytis.

Dabar kiekvienas Amerikos 
Lietuvis ir Lietuvė, be skirtu
mo srovių ir pažiūrų, turėtų pa- 
mislyti geriau, ar galima aukas 
duoti tokiam klerikalų fondui, 
kuris iki šiolei nesirūpino Lie
tuvos'gerove, o tik savo srovės? 
Aiškus ir tiktai vienas gali bu- 
ti atsakymas.

šiandien, kuomet Lietuvai 
gręsia Lenkų imperialistų pavo
jus ir reikia greitos pagalbos, 
Lietuvos Lietuviai ne tik savo 
turtų, bet ir gyvastis aukauja. 
Jaunuoliai ir viduramžiai pi
liečiai ir pilietės eina ginti šalį 
nuo banditų, — Amerikos Lie
tuvių visuomenė taip jau suju
do gelbėti su aukomis ir įvai
riais kitais budais stengdamie
si nurodyti pasauliui imperiali
stų Lenkų intrigas. Klerikalai 
ir vėl užsimanė šią progą išnau
doti: nori kad ir vėl žmonių au
kos per jų rankas eitų į Tau- 

’tos Fondą, kuomet prie Lietu
vos Valdžios Misijos yra užve
dimas kuogreiči&usio pinigų pa
siuntimo ir Visų srovių Lietu
viai gali per tenai geriausia sa
vo šalį sušelpti.

Amerikos Liętuviai, kurie ži
no iš praeities kunigų fondo 
pinigų eikvojimą, vargiai duo
sis kad ir vėl juos klerikalai ap
gautų. Bet yra ir nežinančių.

Jonas J. šemoliunas.

šalies nepriklauso-

Lietuviai sujudo 
į įvairius fondus, 

(kunigija), kaip ir

Kas Yr’ Taip, o Kas ne Taip — 
John M. Work.

Gludi-Liudi — Kl. Jurgelionis. 
Paskendusia Varpas —

Gerardo. Hauptmanno. ' 
Graži Mageliona — , 

Kalnų Duktė.
Spąstai — Br. Vargšas.
Kunigas Macochas —

Kalnų Duktė.
Mulkių Apaštalas |— Dilgys.
Pasikalbėjimas Amerikono ir

Grinoriaus—A, J. Karalius.
Namai Pragarai —

Harry L. Newton.
Aukso Veršis — S. Dobrzanski.

Be to nuo Advokato F. J. Ba- 
gočiaus iš Bostono gauta dova
na — keturi tomai Rusijos Tei
sių Rinkinio, Dobrovolskio leidi
nys.

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. — Juoz. 
Matusevičius. (51)

I Tardamas ačiū už prisiųstas 
Ikygas, “Viešasis Amerikos Lie-' 
I tuvių Knygynas” prašo ir visų 
kitų laikraščių ir knygų leidė
jų paaukoti visų savo leidinių 
po du arba nors po vieną ek- 
zempliorių šiam knygynui. Di
džiai pageidaujanti laikraščių 
kompletai.

Viešas Amerikos Lietuviu 
Knygynas 

prie
Lietuvos Atstovybės Amerikoj.

P. PŪKAS; Užveizdėtojas.

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, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei į 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. |

Siunčiame Pinigus į Visas Šalis Užrubežiuose.

COLL VER - MILLER CO.
^2033 E. 9th Street

netoli Euclid Avenue
1698 W. 25th Street

Kampas Franklin Ave.

Viešas Amerikos Lietu
vių Knygynas

Lietuvos Atstovybė Ameriko
je šiuomi reiškia širdingą. pa
dėką už prisiųstas ir padovano
tas knygas Viešam Amerikos 
Lietuvių Knygynui,— “Dirvos” 
ir “Naujienų’' redakcijoms ir 

. adv. F. J. Bagočiui.
“DIRVA” yra prisiuntus šias

1 knygas:
Lietuvių Prabočiai Lygai — 

-J. O. Sirvydas.
Attiloš Siaubimas Lietuvių

Kraštais — J. O. Sirvydas. 
Vienuolyno Slaptybės —

Mary Monk, vertė A. 
Marija Bočkareva, Rusijos

Moterų ‘Mirties Batalijono’ 
Vedėja— Isaac Don Levine 
vertė* K. S. K.

Mohamedo Kelionė į Dangų — 
K. S. Karpavičius.

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų 
K. S. Karpavičius.

Užtekanti Saulė —
R. S. Karpavičus, 

Laimės Bejieškant —
Pr. Bajo.ras.

Teisybės Pasakos —
M. Šalčius.

Tėvynės Įspūdžiai —
J. Svyrūnėlis.

Ašaros ir Džiaugsmas — 
Jul. Baniulis.

Tautos Vainikas.—
K. S. Karpavičius ir kt. 

Veidmainystė ir Meilė —
Schiller, vertė P. Norkus. 

Rytų Pylis — Hehry Wood, 
Vertė B. Skripkauskaitė. 

Grafas Kaimiečio Bernu —
F. Krawcowicz,
Vertė Z. Bagdžiuniutė. 

Užkeikta Mergelė —
V. J. Pietaris.

Tremtinis — August Strinberg, 
Vertė A. Tulys.

“Dirvos” Knygyno Katalogas, 
1919' metų*.

“NAUJIENOS” prisiuntė šias 
knygas:
Darbas’ — Emile Zola.
Socializmo Minties Blaivumas— 

John Sparga.
Kas Išganys Liaudi? — 

Konst, šeštokas.
Moralybės Išsivystymas —

L. Krzywicki.
žemaitės Raštai Karės Metu —

Liet. šelp. Fondo leidinys. 
Minykų Kunigų Darbai Filipinų

Salose — W. H. Taft.
Pačiąvimas pas Įvairias Tautas 

H. D’Almeras.
Lokis — P. Mėrimee.
Nuosavybė ir Darbas —

A. J. Karalius.
Nuosavybės Išsivystymas — 

Paul Lafargue;
Draugijos ir Organizmų 

liucija — A. M. Lewis. .
Kaip žmogus Mansto — 

James Allen.
Iš širdies — James Allen.

CUNARD LINE
Laivas AQUITANIA

Išplauks Sausio 25, 1921 
į Cherbourg

Parengiama keliavimas 
tiesiog į

Hamburgan ir Liepojun
3čios Klesos Kaina

Hamburgan ......... $125.00
Liepojun ..............   $145.00

Pridėjus ?5 karės taksų.

Jūsų mieste randasi musų agen
tas. Kreipkitės prie jo.

SKAND1NAVIJOS-AMĖRKOS UNIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Liepoju

1 LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius de
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovoms. Reikalaukite, laivakortes 
nuo jos agentu ant Skandinavijos Lin jos 

ar kreipkitės prie jos Centraliniu Ciisu
SKANDINAVIAN-AMERICĄN LIK3 ) 

* 148 Washington St., Boston
117 N. Dearborn St., Chicago. HL
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PASVEIK1NKIT SAVO 
ŽMONES' *

gyvenančius toli už jūrių SavojęeŠa- 
lyje, su Otis & Co. DRAFTU arba 
MONEY ORDERIU laike šių Kalė
dų. Kainos yra žemos, 
navimas GREITAS.

musų patar-

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

jums 
apie

laikas 
siunti-

MES 
SIUNČIAME 
PINIGUS

< KUR
OTIS £. COMPANY

O T I S & C O .

216 Superior Ave. N. E. 
Skersai kelio priešais Pačtą 
Trepais žemyn nulipus rasit
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domės, ėmė verkti. Parent prišoko prie jo, 
paėmė ant rankų ir apipylė bučiavimais. 
Jo vaikas tiko jam, kaip sau nori! Kas> 
daugiau yra? Jis laikė j į savo rankose it 
prispaudė savo lupas prie šviesių jo plaukų 
ir atsigavęs ir susiraminęs protyliavo:

— Jurguti, mažas mano Jurguti, bran
gus mano mažuti Jurgeli....

Bet tuojau jis atsiminė ką Julė pasa
kė ! Taip jinai sakė, kad jis yra Limousino 
sūnūs. O! Tikrai tai negalima! Negalė
jo jis tam tikėti, negalėjo abejoti, nes mo
mentą, kad tai nėra jo paties vaikas. Tai 
buvo vienas iš tų žemų skandalų, kuris iš
šoko iš tarnės Smegenų! Ir jis kartojo: 
“Jurguti, mano brangus Jurguti.” Mažu
tis vėl nusimaldė, tėvo myluojamas.

Parent jautė mažos krutinės šilumą, 
pereinančią per jo švarkus, ir tas pripildė 
ji meile, drąsa ir smagumu; ta maloni ši
luma palengvino jį, sustiprino jj ir išgelbė
jo jį. Paskui jis patraukė biskį nuo savęs 
mažą, garbiniuotą galvutę ir meilingai į 
jį žiurėjo, dar vis kartodamas: “Jurguti, o 
mano-mažas Jurguti!” Bet urnai jis pa- 
pamislino: “Leiskime jis butų panašus į 
Limoūsiną, po visko!”

Indubusiom, kvaršinančiom akim jis 
ant jo’ žiurėjo ir ryžos patirti ar yra nors 
kiek panašumo ant jo kaktelės, jo nosytės, 
lupų bei skruostų. Mintįs jo mėtėsi kaip 
iš proto žmogui einančiam, ir jo akįse per
simainė jo vaiko veidas ir padarė nepapra
stą išvaizdą ir nenuduodantį-panašumą.

Suskambo karidorio varpelis. Parent 
pašoko, lyg butų kiaurai jį perėjus kulka.

— Jinai, tarė jis.—J£as man daryti ?
Ir inbėgęs savo kambarin užsirakino, 

kad butų laiko akis nusiplauti. Bet į kelis 
momentus antras varpelio paskambinimas 
vėl jį pašokdė ir jis atsiminė, jog Julė iš
ėjo be kambarių prižiūrėtojos žinios ir to
dėl durų niekas neatidarys. Kas jam da
ryti? Nuėjo jis pats ir staigu jis jautėsi 
narsus,, stiprus, pasirengęs prie apsimeti
mo ir kovos. Baisus smūgis nunogė jį į 
kelias sekundas. Jis troško teisybės žino
ti; jis geidė jos su bailaus žmogaus pašė
limu ir su liuonaus, kuris tampa inerzintas, 
tamprumu.

Bet vistiek jis drebėjo. Kas žino kiek 
įsikarščiavusio baugštumo randasi žiauru
me? Vogtinais žingsniais jis nuėjo prie 
durų ir sustojo pasiklausyti. Jo širdis pla
kė smarkiai,. 'Vienok virš jo galvos var
pelio .balsas štįąigu jį nukrėtė, kaip eksplo
zija. Surado jis žambą, pasuko raktą 
atidarydamas duris pamatė savo žmoną 
Limoūsiną stovinčiu ties juo ant. trepu.

(Bus daugiau)

JUOKiS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
n.
KALĖDINIAI PASVEI

KINIMAI.
Ateina Kalėdos, l'engia-

me atsitikime, kur atsibunaI 
žmonių skerdynės, nes tas žo
dis yra moteriškos kilmės, o | 
kares rengia vyrai. Sako, tu
ri būti “karas”. Bet ir mes 
turime tiesą rašydami “karė”, 
nes kas namuose kelia kares, ar 
ne moterjs?!

AFTU arba 
ke šių Kalė- 
musų patar-

> jums laikas 
i apie siunti-

MONSIEUR PARENT
'(Guy de Maupassant — Vertė A. A. Tulys)

(Tąsa iš pereito num.)
Parent atsistojo ir pamėlynavęs sušu

ko:
— Laikyk savo liežuvį, laikyk savo lie

žuvį, arba....
Jinai vistiek tęsė:
— Ne, aš noriu tau papasakoti viską. 

-Ji apsivedė tamistą del pelno ir ji prigau- 
<dinėjo tave iš pat pirmos dienos. Tai bu
vo tarp jų sutarta. Tau tereikia pamąs- 

'tyti keletą minutų, kad tai suprasti; ir pas
kui nebūdama pasitenkinus tavimi, nes ji 
nemylėjo tavęs, ji padarė nelaimingu tavo 
.gyvenimą — taip nelaimingu, jog tas kuo- 
ne plėšo man širdį, kada aš tai pamąstau.

Jis, suspaudęs rankas, vaikščiojo išil- ;
.gai kambario atkartodamas:

— Laikyk savo liežuvį, laikyk savo i 
liežuvį....

Mat, jis jau neberado nieko kito sa
kyti. Sena tarinė vistiek nelaikė — ji troš
ko viską išpasakoti.

Jurgiukas, kuris pirma buvo linksmas, 
paskui nugąsdintas tų piktų balsų, ūmai 

"pradėjo aštriau rėkti ir užsiglaudė už sa
vo tėvo, su surauktu veidu ir pravira bur
na, staugdamas^

Sūnaus verksmas inpykdė Parent ir 
pripildė jį padūkimu ir drąsa. Jis pripuo
lė prie Julės, abiem iškeltom rankom gata
vas jai smogti, ir pareiškė:

— A!.tu, nenaudėle. Tu vaiką iš pro
to išvarysi!

Jis jau turėjo ranką ant jos, kada ji 
sušuko stačiai į jo veidą:

— Monsieur, gali sumušti mane, jei 
nori, — mane, kuri užaugino tave, bet tas 
nesulaikys Javo žmonos nuo prigaudinėji- 
mo tavęs, arba užgniauš tiesą, jog tavo vąi- 
kas yra ne tavo. ...

Staigu jis sustojo, nuleidęs rankas, 
stovėdamas prieš ją taip apveiktas,' kad jau 
nebegalėjo daugiau nieko suprasti.

— Tereikia ant vaiko pažvelgti, — 
pridūrė ji, — kad žinoti kas yra jo tėvas! 
Jis yra labai panašus į Monsieur Limou
sin. Tereikia tik pažiūrėti į jo kaktą ir 
akis. Varge, aklas žmogus tame neapsi
riktų. . ę

Jis paėmė jai už pečių ir visa savo ga
le kratė.

./— Gyvate, gyvate! — šaukė jis. — Eik 
lauk iš kambario, gyvatė! Eik laukan, neš 
aš užmušiu tave! Eik! Eik! >

Ir šū bevilčia pastanga jis išmetė Ju
lę į kitą kamb'arį. Jinai perpuolė skersai 
stalo, kuris buvo priruoštas vakarienei, su
daužydama stiklus. Paskui atsistodama 
ant kojų ji pakišo stalą tarp pono ir savęs.

■ Kada jis vaikė ją, vėl norėdamas pagauti, 
tdi ji išdrėbė ant jo baisių žodžių.

— Terąįkia tau išeiti šį vakarą, tuo
jau po vakarienės, ir greitai sugrįžti, ir pa
matysi! Tu pamatysi ar aš meluoju.

Ji pasiekė virtuvės duris ir sprūdo"; 1 
bet jis vijos paskui ją per užpakalinius tre- 
pus į jos miegamąjį kambarį, kur ji užsi- 
rakino, ir belsdamas į duris jis sakė:

— Tuojaus apleisk mano1 namus.
— Gali būti tame tikras, monsieur, — ’ 

atsakė ji; — Į valandą laiko manęs čionai i 
jau nebus.

Palengva jis nulipo žemyn) prisilaiky- 1 
damas atramo, kad nenupuolus, ir sugrįžo 1 
atgal į vieškambarį, kur mažas Jurgiukas 1 
verkdamas sėdėjo ant grindų; Sudribo Pa- ; 
rent į krėslą ir atbukusiom akim žiurėjo i 
ant vaiko. Nieko jis jau nesuprato, nieko 
nežinojo; jis jautės apkvaitęs, paikas, pa- upėje, Ontario, pakišęs galvą po vandeniu 
dukęs, lyg butų ką tik nupuolęs,ant galvos, Įklausiau: ‘tik-tik-tik’ — girdžiu lyg keno 
ir vargu begu atminė net tuos baisius da
lykus* kuriuos tarne jam pasakė. Laips
niškai jo mjntįs, kaip dumblinas vanduo, 
pradėjo nusistoti ir išsivaikštinėti ir tie 
bjaurus atsiminimai pradėjo jame veikti.

Jis nebeminti jo apie Jurgiuką. Vai-ikiai bubnija, jog galima girdėti. vaikščio- 
kas buvo jau nutilęs ir sėdėjo ant kilimo.
Bet matydamas, kad tėvas neatkreipia jin turėti ausis, jeigu nėra ko girdėti?

Žuvų Kalba.
Ar žuvjs šneka?
Dabartiniai svarstymai 

iminėtą

ir 
ir

Dabartiniai svarstymai 
nių kalbą pakėlė, virsi 
sako Dr. Alexander Graham 
šte siųstame National Geographic Soęiety.

“ ‘Šneka’ viršminėtoje prasmėje reiš
kia ‘susinešimą’. Mes kasdien sakome, jog 
kalbame per telefoną (D-ro Bell išradimą), 
bet tas balsas ne kalbėtojo balsas, o tik me
chaniška reprodukcija jo išsitarimų.”

“Ar nors sykj pakišai galvą po vande
niu ir lengvai sudavei dviem akmenais vie
nas j kitą ir patėmijai koks atsiliepimas?” 
rašo Dr. Bell. “Jeigu to niekuomet neban
dei, dabar padaryk ir patirsi koks įspūdis. 
Aš tai mėginau ir man atrodė; lyg žmogus 
kalė kiek galėdamas prie pat mano ausies.

“Paėmiau du mažu akmenėliu ir leng
vai pamušiau jais, po vandeniu galvą lai
kydamas. Stebėtina, kad tokie maži, akme
nėliai taip garsiai gali skambėti.

“Jeigu du maži akmenėliai, lengvai su
trenkti po vandeniu girdėti, tai tokiu budu 
kožnas mažas gyvūnas, kuris takši savo 
nagus, padaro gan garsų bildėjimą. Kažin 
ar vandenyje nėra sutvėrimų, kurie susine- 
ša vienas su kitu?

“Daug metų atgal maudydamas Grand

apie bezdžio- 
klausimą, — 

Bell, savo ra-

tarškėjimas ir neužilgo kitam šone upės at
siliepimas: *tik-tik-tik’. Tai vandens gy
vūnai, kurie šaukės vienas kitą.

“O žuvjs? Kažin ar žuvjs ir neturi sa
vo kalbą? Viena žuvis ‘bubninė’ taip smar-

jant ant kranto. Žuvįs turi ausis, kodėl

Teklė Kranauskienė barė sa- 
mės siųsti saviems drau- v° vaiką, kam jis savo kepurę 
gams ir draugėms pasveiki- taip nutampo ir ji tuoj nuplyš- 
nimus, bet atsisėdus rašyti ta: “Ar negalėtum taip gražiai
mislini, mislini ir nežinai ką 
parašyt. Plunksna sykį nu- 
džiusta, vėl pasidažai, ir vėl 
nudžiusta, ir galą kotelio 
nukramtai ir vis nieko.

Pasveikinkit eilėmis, se
kančiai:

Tau linksmų Kalėdų 
Ir džiaugsmų didžių 
Per laiškelį šitą 
Palinkėt geidžiu.

Tai bus mažai, trumpa 
aišku/ Ypač merginoms la
bai tinka tokie pasveikini
mai, kurie pasididžiuot no
rit prieš jas. Taipgi kitais 
žodžiais galima rašyt tą:

Lai Kalėdos šitos 
Džiaugsmą tau atneš, 
Per laiškelį šitą 
To linkiu tau aš.

Ir daugiau galėtume prirašyt 
tokių, bet kad vietos stoką ir 
jau nuo senais turime nekuriu 
musų gerb. bendradarbių “fi
losofiškų” minčių, kurias apa
čioje rasite, užsjlikusių,'*tai no
rime jas išlieti.

Juokų Red.

nešiot kaip Antanukas, tinka., 
mai nuo galvos nusiimt, o ne 
plėšt žemyn, tai ir tavo ilgiau 
butų graži”, aiškina motina.

"Mamute, jis yra didesnis už 
mane ir geriau savo galvą gali 
pasiekt, užtai ir geriau nusi
ima, negu aš”, teisinosi Jonu
kas.

ir

V
Ant. Staniunas rašo: “Jeigu 

religija butų sudėta į bonkas 
ir ant jų butų užrašyta ‘Paten
tuoti Vaistai’, daug daugiau 
atsirastų tikinčių į ją, nors ir 
po dolarį bonka parsidavrnėtų.”

Į/
Jonas Rakauskas 

šitokį atsitikimą iš
Eina jis sykį pas 

neša ant mišių.

;C0.

kve.N.E> 

iešais Pačtą 

mlipus rasit

KNYGA APIE LIETUVOS KARIUMENĘ
Puikiausias iš dailiųjų musų jspausdinių, — 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- 
doš viršais; plačiai aprašo musų Kariumenės pradžią ir jos veikimą iki 1919. 
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne. Su prisiuntimu kaina $3.00. Nedaug jų tėra.

“DIRVA” Kalėdų Dovanai
Ateina Kalėdos — visi duoda saviškiams draugams, pa
žįstamiems ir giminėms Dovanas. “DIRVA” bus tinka
miausia Dovana tiems jusy 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- j 
pu išrašytas laikraščio numeris, paskui kas savaitė at- 
eidinės kaipo prakilniausias svečias iš Amerikos.
AMERIKOJE METAMS $2. LIETUVOJE METAMS $3

Elzė Stočkiutė (nuo Oregon 
avė.) jau pora savaičių prieš 
Kalėdas išsiuntinėjo visiems 
vaikinams Kalėdinius pasveiki
nimus, kad prieš šventes dar 
spėtų nuo jų gauti ir galėtų pa
sigirti, jog daugybės apie ją 
“mislina”. Mat, žmogus iš man
dagumo, nesikęšdamas gavęs 
tokį ankstyvą pasveikinimą pa
siųs ir jai.

Kokie paiki tie smertėlni 
žmoneliai.

Zig. Ratkus (iš Waterbury) 
rašo . “atradęs save” tik apsi
vedęs, '' “Suradau dabar, — sa
ko;— kad kvailas -buvau”. -■

šitoks tai yra Zig. 'Ratkaus. 
atsinešimas linkui užpereitamė 
num. čia tilpusiu gerb. K. Titė- 
no užklausimo: kodėl p-lė Kleo
patra laukė iki 16 m., jeigu poe
tai užgimsta.

Mušti kaltė: apie atsiradimus 
kalbėdami praleidome dar vieną 
priežastį: apsivedimą. Bet ir 
tai gėrb. Z. Ratkus, nors apsive
dimą nori išvest kvailyste, čia 
prirodo, jog jis ištiesų ir pirma 
buvo “kvailas", kaip jis sako, o 
tik apsivedimas atidarė jam a- 
kis arba padėjo pažinti tikrąjį 
“save”. Tai 
myn, vistiek.

vis žingsnis pir- 
Juokų Red.

praeityje, dabar-
Vienas protin-

■ Degtinė z— 
tyje ir ateityje, 
gas žmogus pasakė: praeityje 
degtinės (Amerikoje) buvo ga
lima gauti karčiamose; karčia- 
mos likosi uždarytos ir parda
vinėjimas užgintas. Dabar ga- 
Įima jos gauti ‘pėi*- ap'tiekas. !Bet 
kada aptiekose bus užginta, at
eityje bus galima gauti per 
klebonijas. Nes, mat, kunigams 
vis svaigalai reikalingi.

Jono Vaznio nuomone, vieną 
progą gyvenime biednas žmo
gus turi tai tame, kad daktarai 
netaip skubinasi daryt operaci
ją, jei pilvas suskauda.

Atėjo pas mus protestas prieš 
naudojimą žodžio “karė” tokia-

papasakojo 
Lietuvos: 
kunigėlį ir 

Prie klebonijos 
I durų stovi būda, joje pririštas 
šuo. Kunigas tarpduryje 
vi ir mato Joną ateinant, 
jodamas šunio, Rakauskas 
bono klausia:

— Kažin, tėveli, ar tas 
mane nekąs?.... .

— Nebijok, nekąs; ar nema
tai, kaip jis uodegą krutina?

— Ale, tėveli, kad jis ne su 
tuo galu kanda... . — pridūrė 
Rakauskas.

sto-
Bi- 

kle-

šuo

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 toliau .35, 
SLAPTOJI ŽMOGAUS

DIDYBĖ
ŽMONIJOS KELIAS 
GIMDYMO

SLĖPINIAI

.45

.30

Reikalaukit
’’Dirvos” Administracijoj

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupimmųi

SHORE
BANKOJ 
ir subjektas sulyg regųleci- 
jos išmokama Aki tai dienai, 
kurioje atsiimi avo pinigus.

St Claii ir Hast 55-ta gatvK 
Prospect ir Huron, 
Superior ir Addison, 
St Clair ir East 125-ta gatve1 

12000 Superior Ave.

KUR PINIGAI NEŠA 5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

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

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

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

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 saugumą taupytojams 
užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip, ir’ visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.
\ šiais laikais, prie visko brangumo, ne

verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. Clar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kfij 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

Mes Galim
— Pasiųsti pagalbai daik
tus ir pinigus žemiausiomis 
kainomis į bile vietą, kur 
komunikacija atdarą.
— Paimti, globon jūsų pi
nigus, kurie jie bus apsau
goti ir neš 4% palūkų.
— Pagelbėti jums išgauti 
pasportus ir suteikti patari
mus.
— Parduoti jums laivakor
tes ir kelionės čekius varto
jimui čionai ir užriibėžyje.

ZLbe Cleveland 
Uruet Company

XuXuiiej[ hsnf mnuX^g ngj,estėje’

PINIGAI į LIETUVĄ
{steigta 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 k vi tos 
parodo, kad pinigai nueina be
veik į tris savaites lako. Mes 
mokame Markėmis,' kurios yra 
legaliai priimtos Lietuvoje. Mu
sų kainos yra žemos ir patar
navimas labai geras.

American Express Company 
įsteigt® 1841 m., turi pilnai su
mokėtų $18,000,000.00 kapitalą, 
ir. siunčia į Europą daugiau pi
nigų negu kokia kita finansinė 
įstaiga. Ji pasibudąvojo ir lai
ko nuosavybėje didelį puikų 
dvidešimts vieno' (21) augšto 
budinką žemutinėj dalyj Broad-

I way, New Yorke, kurio čia pa
veikslas parodoma; jame ran
dasi 'visi kompanijos ofisai.

Naudokite musų dolarinius 
money orderius mokėjimui bilų 
ir pinigų siuntinėjimui šioje ša
lyje ir Kanadoje." Taipgi par

duodame visokius užrubežinius pinigus. Kuomet siun
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. <

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke
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DVI NOTOS
Kaip žinoma, neveizint spa

lio 7 d. sutarties, Lenkų kariu
menė, gen. Zelgowskio vedama, 
spalio 7 d. pradėjo maršuoti į 
Vilnių ir po dviejtį dienų atkak
lios kovos spalio 9 d. užėmė jį.

Tą pačią dieną (spalio 9 d.) 
Lenkų Užsienio Reikalų Minis- 
teris, Sapieha, užtylėdamas apie 
Lenkų žygiavimą ant Vilniaus, 
yra pasiuntęs musų Užsienio 
Reikalų Ministeriui naują notą, 
kviesdamas, kaip tarsi nieko ne
atsitiko, į naujas derybas Va
rėnoj. ši nota buvo tokia:

“Ekscelencija, turiu garbės 
pranešti Tamistai štai ką:

“Tikėdamas, kad karė tarp 
Lenkijos ir Sovietų Rusijos la
bai veikiai pasibaigs ir atsižvel- 

______  __ ____ _ ________ _ gdamas į tai, kad Lenkų pulkai 
apielinkėse į rytus'nuo Bastūnų pabaigė veikimus, apie kuriuos 

i sodžiaus meridiano, tai šitie 
Lenkų Vyriausybės Delegacija klausimai bus išspręsti tam tik- 

Vniirir.i'nL-oo Mianvirclow Mon-'ra sutartimi, nasišalinns iš ten

DOKUMENTAI SANTIKIUOSE SU LENKAIS
Spalio men. Taikos Tarybų Suvalkuose

šios sutarties Pirmojo Straips
nio a) punktu nutartos demar
kacijos linijos ilgumu nuo Rytų 
Prūsų sienos iki meridiano, ku
ris eina per Paturčių kaimą, 
maždaug devyni kilometrai į 
šiaurių vakarus nuo Eišiškės.

Suvalkų Konferencijos Sutartis;
Svarbiausiuoju dokumentu, 

kuriuomi nustatomi yra Lietu
vos Valdžios* santikiai su Lenki
ja, yra tai' sutartis, kuri buvo 
padaryta abiejų valdžių atstovų 
konferencijoje Suvalkuose; ši.------ -• --------- :— — ----------
konferencija prasidėjo rugsėjo b) Demarkacijos linijos ruo- 
30 d. 1920 m. ir tęsėsi iki spa- že nuo Paturčių kaimo meridia- 
lio 7 d., kuria dieną tapo sura- no iki Bastūnų stoties išimtinai, 
syta tokia sutartis: karės veikimas tarp Lietuvių ir

• . I Lenkų karumenių sustabdomas
Lietuvos Vyriausybes Delega- I Sovietų kariumenei pasišalinus

' - ,į rytus nuo Vilniaus-Lydos gel- 
žkelio linijos.

c) Del klausimų apie karės 
veiksmų sustabdymą ir demar
kacijos linijos nustatymą tarp 
Lietuvos ir Lenkų kariumenių

cija
Gen. Leit. Maksimas Katche 

ir Majoras Aleksandras šums- 
kis, Lietuvos Vyriausybės Va
dovybės atstovai, ir Bronius 
Balutis, Voldemaras Čarneckis 
ir Mykolas Biržiška, Užsienių 
Reikalų Ministerijos atstovai, ir

ra sutartimi, pasišalinus iš ten 
Sovietų kariumenei. Jei šito
kios sutarties nepavyktų pada
ryti, tai abi pusės pasilieka sau 
teisę kreiptis Tautų Lygon tiem 
klausimams išspręsti.

TREČIAS STRAIPSNIS
Del Varėnos stoties:
a, Lenkų Vyriausybė apsiima
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Uulkininkas Misczyslaw Mac
kiewicz, Lenkų Vyriausios Va
dovybės atstovas, ir Juljusz 
Lukaszewicz, Užsienių Reikalų 
Ministerijos atstovas, suėjusios 
Suvalkų konferencijon rugsėjo 
30 d. ir spalio 7 d. 1920 m., iri 
apsimainiuosios įgaliojimais, 
kurie vienos ir kitos pusės pri
pažinti pakankami ir tinkamoje 
formoje sustatyti, padarė šito- be kliūčių leisti per 
kią sutartį: j

PIRMAS STRAIPSNIS:
D.el Demarkacijos Linijos:
a) Nustatoma šitokia demar

kacijos linija tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kariunjenių, kuri bet 
gi neikiek dar nesprendžia vie
nos ar kitos pusės teritorinių 
teisių:

? Nuo Rytų Prusiį sienos iki 
Juodosios Ančios ir Nemuno u- 
pių santakos linija, kurių yra 
nustačiusi Augščiausioji Tary
ba Gruodžio 8 d. 1919 m. nu
tarimu ; toliau Nemuno tėkmė 
iki intekant jin Graves upeliui; 
toliau Graves upeliu iki perker
tant Merkinės-Ratnyčios plen
tų; Merkio upe iki Derežnicos 
upelio intakos į ją, paliekant 
Salavarčių kaimų Lietuvių pu
sėj, o Maledubno — Lenkų pu
sėj, toliau Derežnicos upeliu, 
perkertant Vilniaus-Varėnos ge
ležinkelį maždaug du kilometru 
į šiaurės rytus nuo Varėnos 
stoties, toliau keliu per Barte- 
lius, Kiušus, Naujadvarį, Eišiš- 
kę, Paditvę, Gorodenkų ir Bas
tūnų stotį, paliekant visų tų ke
lių ir Bastūnų stotį Lenkų Vy>. 
riausybės rankose.

b) Augščiau pažymėta linija 
visu jos ilgumu, karės veiks
mams tarp Lietuvos ir Lenkų 
kariumenių sustojant, kaip kad 
numato šios sutarties Antrasis 
Straipsnis, jokiu pretekstu nie
kur negali būti pereinama nei 
vienos nei kitos susitarusių pu
sių kariumenės. Toji linija bet 
gi neturi būti kliūtis vietok gy
ventojams apdirbant savo tos li
nijos perkertamus laukus.

c) Demarkacijos linijos nu- 
skyrimas vietoje buvusios Su
valkų gubernijos tose jos daly
se, kur tat numatoma Augš- 
čiausios Tarybos gruodžio 8 d. 
1919 m. nutarimu, pavedama 
Augščiausios Tarybos Kontro
les Komisijai.

ANTRAS STRAIPSNIS
Del karės veiksmų sustabdy

mo.:
a) Patvirtindamos ir pąpildy- 

damos dalinius ir laikinius ka
rės veiksmų .sustabdymus tarp 
Lietuvos ir Lenkijos kariume- 
nių, kurie jau buvo priimti šios 
konferencijos bėgyje, abi ^susi
tariančios pusės prisiima susta
bdyti visus karės žygius .visu |

stotį iš Vilniaus Alytaus lim 
kui ir atgal visus Lietuvos trau
kinius, išskyrus traukinius su 
kariumene ir karės medega, ir 
garantuoja, jog Lietuvių trau
kiniai Varėnos stotoje ras sau 
visas technikos apistovas ir pa
galbos, kuri reikalinga tinka- 
kamam ir liuosam traukinių ju
dėjimui vienon ir kiton pusėn.

b) Kaipo išimtį, Lenkų Vy
riausybe sutinka be kliūčių pra
leisti per Varėnos stotį iš Aly
taus Vilniaus linkui nedaugiau 
kaip septynis traukinius su ka
riumene ir karės kroviniais ta 
sąlyga, kad į dienų eis nedau
giau kaip du tokiu traukiniu 
ir jie eis per Varėnos stotį tarp 
septintos ir septynioliktos va
landos Lenkų laiku.

c) Priežiūra, ar griežtai pil
doma Antrojo Straipsnio a) ir 
b) punktų nutarimai, pavedama 
Tautų Sųjungos Kontrolės Ko
misijai.

KETVIRTAS STRAIPSNIS
Del belaisvių apsimainymo.
Abi susitarusios pusės kon

statuoja abipusį principinį su
rikimą pradėti visų iš kitos pu
sės paimtųjų belaisvių mainus. 
Belaisvių mainų tvarka ir lai
kas bus nustatyti skyrium.

PENKTAS STRAIPSNIS*
Del-sutarties laiko, etc.
šioji sutartis pradeda veikti 

spalio 10 d. 1920 m. 12 valan
dą neliesdama vienok jau įvy
kinto iki šiam laikui karo veik
smų sustabdymo ir galioja iki 
galutino visų Lietuvos ir Lenkų 
ginčijamų teritorinių klausimų 
išsprendimo.

Šią sutartį sustatydamos abi, 
{pusės naudojosi Vokiečių Gen. 
štabo žemlapiu 1:100000 mašta
bu.

šioji sutartis sustatyta dviem 
vienodai galiojančiais egzemp
lioriais, Lietuvių ir Lenkų kai-; 
bomis, ir pasirašyta Suvalkuo
se 1920 metais spalio 7 dieną.

Lietuvių Delegacija 
Gen. Leit. Katche 
Bronius Balutis, 
Voldemaras Čarneckis 
Mykolas Biržiška 
Majoras šumskis.

Lenkų Delegacija:
M. Mackiewicz 

pulkownik
J. Lukasziewicz.

buvo pranešta Lenkų pareiški
me Nr, 7, inteiktame spalio 4 
d. laike-ketvirto Suvalkų dery
bų posėdžio, ąugštoji Lenkų ka
rės vadovybė sutinka sustabdy
ti kovojimą ir pasiūlo demarka
cijos -liniją kryptimi Bastunai- 
Ašmena-Soliai-švenčionis, ku
rios. vietos yra Lenkų pulkų už
imtos. Remdamasi sutarties, 
pasirašytos spalio ,7 d. Suval-

.urna Huose sąlygomis, turiu garbes 
Varėnos I^etuvos Vyriausybei pasiūlyti

Lietuvos vyriausybė tuo bu- 
du konstantuoja faktų, kad, ne
paisant padarytos Suvalkuose 
sutarties, Lenkų kariumenė, 
laužydama minėtų sutartį ir ko
vodama vien su Lietuvių kariu- 
mene, užėmė vietas nustatytos 
Suvalkuose demarkacijos linijos 
užpakalyj ir tęsia toliau savo 
žygius į Lietuvos gilumų.

Lietuvos vyriausybei nėra ži
nomas nei vienas Lenkų vyriau
sybės aktas, kuriuo butų steng
tasi užkirsti kelias minėtam 
Lenkų kariumenės žygiui, arba 
nors vienas aktas, kuriuo Len
kų vyriausybė butų mėginusi 
minėtos 
syti.

Todėl 
griežtai 
geros valios trukumų sentikiuo
se su Lietuva, kuris darosi to 
lygus pasityčiojimui iš interna
cionalinių sutarčių.

Kai de] propozicijos konfe
rencijos Varėnoje, Lietuvos vy
riausybė sutinka toliau vesti 
demarkacijos linijų j rytus nuo 
Bastūnų, kaip ir yra pasiūliusi 
dar Suvalkų derybose, bet tam 
tikslui Lietuvos vyriausybė tu
ri . turėti augščiau minėtų Len
kų vyriausybės aiškų atsakymų 
del Lenkų armijos žygių prieš 
Lietuvų ir atitraukti savo ka

akcijos vaisius atitai-

Lietuvos vyriausybė 
protestuoja, prieš tokį

riumenę, kuri sulaužė visus su
sitarimus su Lietuvos vyriau
sybe.

Laukdamas, kad Lenkų vy
riausybė teiksis daryti tinka
mas tolesnėms deryboms del 
demarkacijos linijos aplinkybės, 
prašau priimti mano pagarbos 
pareiškimą.

KLIMAS
Užsienių Reikalų Ministerijos 

Valdytojas,
Paskutiniu 

pradžioj, tarp 1 
kijos Valdžių 
nauja sutartis, 
kalbama apie Zelgowskio ka
riumenės atitraukimo sąlygas. 
Kokios tos sąlygos, tuo tarpu 
nežinomą. Viena tik aiškų, jog 
Lenkų Valdžia paėmusį yra ant 
savęs atsakomybę už tai, jog 
Zelgowskis tas sąlygas pildys. 
Sulyg spalio 7 d. sutarties, tai 
Zelgowskio kariiimenės turėtų 
pasitraukti už nustatytosios tą 
dieną demarkacijos linijos. Bet 
ar tikrai taip yra, dar žinių ne
turime.

Lietuvos Informacijų Biuras.

Vice-Ministeris, 
laiku, gruodžio' 
Lietuvos ir Len- 

tapo padaryta 
Matomai, jog

Švieskime Lietuvą
<JMes norime, kad Lietuvos mokyklose bu
tų užtektinai rankvedžių mokiniams;
4J Mes norime, kad Lieuvos žmones turėtų 
gerų laikraščių ir knygų;
(J Mes norime, kad Lietuvoje augtų dailioji 
literatūra, norime, kad Lietuvoje butų pla
tinama pažangiosios dvasios spauda;
ę Męs norime, kad musų Lietuva butų šviesi 
ir skaisti, — Todėl

Prisidekime prie Akcines 
“VARPO” Bendrovės,

kuri leidžia Lietuvoje tris laikraščius: “Lietuvos 
Ūkininką”, “Varpą” ir “Darbą” ir spausdina kny
gas. “Varpo” B-vės akcijos kaina $15.00.

inkorporuota Lietuvoje, turi 
Jos priešakyje yrą šie žmo-

pradėti spalio 13 d. Varėnoje 
derybas, numatytas paminėtos 
sutarties b) ir c) straipsniuose. 
Del informacijų, Jūsų spalio 7 
d. telegramoj patiektų apie mu
sų pulkų Jasunų užėmimą, tai 
Lenkų generalis štabas visai jo
kių žinių apie tai neturi. Aš 
noriu Tamistai ypatingai pa- 
briežti, kad Lenkų ąugštoji ka
rės vadovybė nedavė jokių įsa
kymų panašiam žygiui. Laukiu 
Tamistos atsakymo del mano 
pbsiulymo vėl pradėti tiesiogi- 
nas derybas spalio 13 d. Varė
noj.

_Musų 
stėrijos 
kė štai

“Ekscelencija: Pranešu, ga
vęs Jūsų notą spalio 9 dienos, 
iš kurios patiriu, kad Lenkų 
vyriausybė neturinti žinių apie 
armijos žygius Lydos-Vilniaus 
kryptimi, kurių vaisius buvo po 
kruvinų kovų užėmimas Vil
niaus, ir kad buvę padaryta be 
Lenkų augštošios karės vado
vybės įsakymo. Patiriu tai di
deliu ' nusistebėjimu ypatingai 
po pareiškimų Lenkų Užsienių 
Reikalų Ministerijos atstovo 
Lukaševičiaus, kuris spalio 8 d. 
Suvalkuose raštu pareiškė mu
sų delegacijai, kad augščiau mi
nėta akcija prieš Binckonis-Ja- 
sunus buvo daroma kaip tik au
gščiausios Lenkų Vadovybės į-, 
sakymu pretekstu, busią tame 
ruožte esą bolševikų kariume
nės, kas absoliutingai neatitiko; 
tikrumui;

s V. J. PUGHER
C LIETUVIS ADVOKATAS 
j 930 Williamson Bldg.
< Main 2170
f Namie šiose valandose: nuo7 iki 8
> vak. Panedeliais, Seredomis ir
> Suba tomis. ( 3)
J Gyv. vieta 6014 SUPERIOR AV.

Central 1690 Main 2063
JOHN L. MIHĖLICH

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.

T. P. NEURA CO
BC

“VARPO” Bendrovė 
nuosavią spaustuvę.
nes: 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.

Kas, iškirpęs šį apskelbi mą, atsiųs jį mums su 
aiškiu savo adresu ir užs imokės už “Varpo” Ben
drovės akciją, tas gaus d ovanai visiems metams 
"Lietuvos Ūkininką”. Paskubėkite!

(Pasirašo) Sapieha,”
Užsienių Reikalų Mini- 
Valdytojas į tai atsa

kų:

2041 HAMILTON AVE.
UŽDĖJAU GROSERIŲ . SKLADĄ (SANDĖLĮ)-

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

kad jo, kišeniuje lieka lyčnaa 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

Išdirbami per Cleveland Grain 
& Milling Co. Cleveland, O.
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON?
Laivakortė j Liepojų $145. Eidkunus $106.70

©
© 
©

Central 8792-W)

daiktų kainos kįla, bet aSVisose krautuvėse be paliovos 
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, 20.47 Hamilton Ave;
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Tai yra musų kaina tik per vandenį.
Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

© 
© 
© 
©

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

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

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

Gabowitz-Castle and Co.
INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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-1/ “Kas platina ‘Dirvą- — tas platina Apšvietą

Prospect 2420 Central 1706
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generalised perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

M AGUE. 11 Ak, kaip man niešti gal
vą!. UbandUau visokius masgojimus, 
trinkimus, muila'vimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo fu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!n C 

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai prašus, švelnus ir įguli. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Nel! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? .

re xj :k jFJcrc es
panaikina pleiskanas ! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės maginti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks !* Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

t Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę apb’ekojL Kaštuos tik, 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai x 
pridėti prie kiekvienos bohkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai J 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 

F. AD. RICHTER čf CO., S’-Č-SSO Broadway, New York
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokejimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

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

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

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

nasais, elektros šviesa, trečias augšfas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis’viduje. Parsiduos šu $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko. *

Po $3,800 Keturi. Namai, po 5 kambarius, ant Pennsylvania Ave., neoli E. 
70 gatves, 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.

1 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 
z Telefonai: 

PETRAS MULIOLIS 
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488



DIRVA

M H—--------------------------- —------------
P Žinios iš Lietuvos Pažvelgus į paskalos stovį iki 

gruodžio 1 dienos galima paste-

PASKOLOS TALKA LIETUVAI PRIEŠ 
BANDITĄ ZELGOWSKI

sio 1 dieną pristatyti.
3. Kolonijų, kurios nors nuo-

SANTIKIAI SU BALTGU- 
DŽIAIS.

Kaunan atvyko nepaprasta 
Gudų Tautinės Respublikos mi
sija, susidedanti iš šių asmenų:

Vaciau Lastouski, Gudų Tau
tinės Respublikos Ministeris 
Pirmininkas.

Aleks Cvikevič, Teisingumo 
Ministeris ir Gudijos atstovas 
Ukrainoje.

Inžinierius Aleks. Kolovinski,
Jasep Voronko, buvęs Gudų 

Reikalų Ministeris, ir
Misijos sekretorius Inž. Ant. 

Ausianik.
Nepaprastos Misijos tikslas 

pasitarti su Lietuvos Vyriaušy- 
be del apskritos abiejų kraštų 
padėties ir užmegsti artimes
nius ryšius tarp dviejų drau
gingų kaimynių tautų.

PASITARIMAI SU ANGLAIS.
Musų Užsienių Reikalų Minis

teris Dr. Purickis lapkr. 26 d. 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
Anglų Užsienių Reikalų Minis- 
teriu Lordu Curzonu. Buvo 
plačiau pasvarstyta įvairus ga
limi budai Lietuvių-Lenkų klau
simą nuspręsti. Del plebiscito 
Vilniuje lordas Curzon sutiko,
lead tai visai nevykęs būdas-. 
Anglai mums labai palankus ir 
pasiryžę padėti musų klausimą 
teisingai ir musų reikalams at
sakančiai išrišti, šiomis dieno
mis Dr. Purickis turės pasikal
bėjimą su Anglų Ministeriu Pir
mininku Lloyd George, kuris 
taip pat mums yra .palankus ir 
labai interesuojasi Lietuvos da
lykais.

AMERIKA PRADEDA DUOTI 
PAGALBOS.

Lapkričio 1 d. grįžo į Kauną 
iš Varšavos Amerikos Raudono-

per dieną viso maisto pusę sva
ro duonos. Balstogėje Lenkai 
sumanė padaryti “karantiną”, 
nors musų Vyriausybė visai to 
iš jų nereikalavo. Jų “karanti
nas” — tikra žmonių žudymo 
įstaiga. Išmaudę karštoje pir
tyje, uždarė veik pusnuogius 
žmones į vasaros barakus, kur 
daug tuojau apsirgo plaučių už
degimu. Iš 500 išvažiavusiųjų 
iš Vadovicų belaisvių arti 100 
jau mirę.

DVARŲ NUSAV1MAS.
Einant Steigiamojo Seimo 

įstatymais. čia prasidėjo kuni
gaikščio Vasilčikovo dvarų nu- 
savimas. Visi Tauragės apskri
čio kunig. Vasilčikovo dvarai su 
gyvuoju ir negyvuoju invento
rium pereina į Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turto Ministerijos į- 
galiotinio žinią. Pavasarį tie 
visi dvarai bus parceluojami ir 
dalinami kariokams.

Vyriausios Komisijos Kariš
kiams žeme Aprūpinti spalio 30 
d. nuspręsta paimti Valstybės 
nuosavybėn kariškiams žeme 
aprūpinti iš pašalinių žemės sa
vininkų šiuos palivarkus:

Trakų apskrityje, Sumeliškių

bėti štai kas:
1. Kolonijų paskirtas kvotas 

baigusių yra tik dvi: tai
Worcester, Mass, (kvota jos 

$100,000—padarė $113,556.59).
Patęrson, N. J. (kvota $7,000 

— padarė $7,429).
2. Kolonijų, kurios smarkiai 

darbuojasi ir netoli kvotos ga
lo stovi, esama 25-kios:

Bronx, N. Y.
Kearny-Harrison, N. J.
Amsterdam, N. Y.
Newark, N. J.
Thompsonville, Conn.
Providence, R. I.
Cambridge, Mass.
Trenton, N. J.
Reading, Pa.
Donora, Pa.
Braddock, Pa.
Cleveland, Ohio.
Chicago, Ill. (su dalimis).
E. St. Louis, Ill.
Gary, Ind.
Indiana Harbor, Ind., 
Kenosha, Wis.
Melrose Park, Ill.
Racine, Wis.
So. Chicago, Ill.
St. Louis, Mo.

lat veikia, bet iki kvotos galo 
tolokai tebeesančių priskaitoma 
95. Šiuo žygiu jų vardų nemi
nėsime. Jų tarpe esama kolo
nijų labai darbščių, bet esama' 
ir silpnokų, kurių veikimas vos 
i>os matomaš. Gyvumas visgi 

i yra. Laukiama dar didesnio. 
Kartais esti ir blogiau, štai kad 
ir su žemiaus sekančiomis ko
lonijomis:

Bayonne, N. J., Hoosick Falls, 
Jersey City, Long Island, Ro
chester, Schenectady, Waterv
liet, Maspeth, New York City, 

, Passaic, Bristol, Hartford, So. 
Manchester, Brockton (Montel
lo), Baldwinsville, Nashua, Lin
coln, Northampton, So. Bethle
hem; St. Clair, Freeland, Bent
leyville, McKees Rocks, Pitts
burg (dvi stotįs vieną boną pri
siuntė), Plymouth, Miners Mills, 
Wanamie, Plains, Youngstown, 
Aurora, Beloit, Chicago Hghts, 
Rhinelander, St. Charles, Kan
sas City, Seattle, Sioux City,, 
Los Angels, So. Omaha, Thorp.

Iš viso tokių kolonijų randa
me 50. Tarpe šių įvardintų 
kolonijų esama daug tokių', ku
rios savo laiku gražiai pasidar
bavo, kaip va: Rochester, Hart

visa Amerikos Lietuvių visuo
mene. Jeigu priežastis to ne
veiklumo yra pavargimas, tat > 
reikėtų perleisti darbą kitiems 
kas nori ir gali darbuotis to-i 
liau. Jeigu per du mėnesiu ne
pajudinta piršto del sukėlimo 
nors mažos dalelės paskolos, — 
tai tuomi daroma didelė skriau
da Lietuvos Laisvės ir Lietuvos 
gynimo reikalams. Tokios at
sakomybės minėtų kolonijų pa- 
'skolos komitetai negali ant sa
vęs imti. Pati visuomenė pri
valo daboti, kad į svarbiausius 
Lietuvos Respublikos reikalus 
nebūtų žiūrima šaltai ir per pir
štus. Tat šiuomi kreipiame do- 
mę visų šių paskolos stočių ko
mitetų ir kolonijos veikųjų a- 
belnai, kad per šį gruodį mėne
sį panaudotų visas pastangas 
laisvės paskolos dalyke. Tene- 
lieka nei vienos kolonijos, kuri 
rainiai ilsėtųsi, kada visa Lie
tuva kruviną prakaitą braukda
ma kovoja su tamsiomis Lenkų 
imperializmo jiegomis.

Ne iš prievartos, bet liuosa 
valia dedame ant Lietuvos lais
vės aukuro savo centus ir -savo 
darbą. Jei norime būti savo 
gimtojo krašto pilnateisiai pi
liečiai, jei norime Vilniumi pa
sidžiaugti ir visą Lietuvą pa- 
liuosuoti iš Lenkų okupacijos — 
darbuokimės!

LIETUVOS MISIJA.

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.

I Apsaugok Savo Turtą | 
<► Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagįs ir kiti netikėti O 
O Atsitikimai gali Sunaikinti 4>
y Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl Y 
<► atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo 4>

Ugnies (Fire) Namus, Naminius Rakandus (For- y 
X ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio- X 
<► se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais <> 
a reikalais galima apsirūpinti per telefoną, laišku X 
O arba ypatiškai atsilankius <>
a Šiuo antrašu: X
<> P. MULIOLIS <>
O Ofisas 2006 St. Clair Avenue O

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

jo Kryžiaus Vyriausias įgalio
tinis Pabaltijos valstybėn pulki
ninkas Ryan. Sužinojęs apie 

’Lenkų orlaivių, spalio 31 d. už
puolimą Ukmergės, pulk. Ryan 
nutarė intaisyti ten 50 lovų’ li
goninę uukentėj tįsiems nuo Len
kti žiaurių kovos priemonių. 
"Tuo lyikąliL.ją.u telegrafuota į 
Paryžių, čia nutarimo vyki- 
nimas pavestas kapitonui Dase- 
meskov ir leitenantui Bridges.

val. — iš Juozo Tiškevičiaus in- 
pėdinių Lelivo pal. apie 200.’ de
šimtinių ir Polionijos pol. 100 
deš., o viso 300 dešimtinių be 
sodinto miško, daugiau ar ma
žiau, kiek bus rasta matuojant.

Ir Kaišedorių valsčiuje iš Bo
leslovo Romerio įnpėdinių Ka- 
menkos pal. 100 deš., daugiau 
ar mažiau, kiek bus rasta ma
tuojant.

Biržių apskrity j, Bulbergio 
vals., iš Juozo Bulbergio, val
dančio apie 874 deš. žemės Pa- 
čeraukštės 111 pal. 165 deš. ir 
Aleksandrynės — 97 deš., o vi
so nedaugiau 262 deš.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
J. ŠEMOLIUNAS. O. D.

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos: 
10 lyte iki 12 
3 iki 6 po piety.
7 iki 8:30 vak.

. Nedėldieniais nuo 10 iki 12.
ST. CLAIR AVE.

Dėl jūsų vaikų sveikatos

Linkime toms visoms koloni- ford, Brockton,
joms pasinaudoti dar gruodžio 
mėnesiu ir Naujiems Metams 
Įrašyti savo vardus į baigusių
jų kolonijų sąrašą. Laiko ne
bedaug. O atskatį reikės sau-

Beloit ir dar kelios kitos. Nuo
stabu tik, kad tais pavojingiau
siais del Lietuvos mėnesiais ne
beteko jos energijos kovoti su 
visa Lietuva drauge, drauge su

Northampton^^? W. 71 St., New York City.

RD&INE
20
$180.00
$125.00

KELIAUJANT EUROPON
Laivas SAXONIA 14,300 Tonų
2®” Išplauks iš Halifax Sausio

Kabineto kaina ............ i....... .’ 
3-čios klesos kaina ................

Pridėjus $5 Karės Taksu.
TIESIOG HAMBURGAN

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

Jūsų kaimynystėje yra musų agentas. Kreipkitės 
prie jo.

LENKŲ BEGĖDIŠKUMAS.
Antras musų belaisvių ešelo-' 

nas' atvyko iš Lenkų belaisvių 
stovyklos Vadovicuose į Bal
stogę. Apie 20 karininkų ne
galėdami pakelti nežmoniško 
Lenkų apsiėjimo, pabėgo iš Bal-

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
IS! DANTISTAS ĮSI

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE

stogės ir pusnuogi, išbadėję at
vyko į Kauną. Jie visai apiplė
šti, aptaisyti tik senais skar
malais. Nuo Vadovicų iki Bal
tstogės 7 dienas juos vežė už
darytuose vagonuose, nei kar
to iš jų neišlėidę ir duodami

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaišins, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai. 
Superior Av. ir Addison Rd.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas
ir jo skyriai.

VILNIUJE PANEVĖŽYJE 
RASEINIUOSE LIEPOJOJE

MARIAMPOLĖJE VIRBALYJE
Kūogreičiausia išmoką pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kolei žemas kursas, dėk pinigus

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

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

vęs rasi pinigus. Su reikalais kreipkitės.:
M. Narjauskas, 7 47 Broad St., Newark, N.J.

Gerbiamieji:—čia rasite jdėtą $.... .už ką malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą. ... buteli Nuga-Tone.

Vardas.....

Adresas..

Justi Silpni Pdervm, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja

Nuga-Tone
stimulates and 
strengthens 
the vital pow- 
ers. It i s a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
.corrective and re
storative agents, 
that has the high 
approval of Med* 
ieal Science.

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Nėra kitą gyduolą lygių Nuga-Tone, neivienos "nėra taip geros” neivienos neduoda 
tokių rezultatų -kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės gydulės už vieną kainą.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir dž.augties gyvenimu. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo neryti—stiprybė jo gyvenime ir veikime. 
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemą j stiprią,' sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone. 
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrjztant. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.

Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja 
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų 
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir 

panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone 
tuojau.

MUSŲ ABSOLIUTE QVARANCIJ4. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00 
už butelį pilsų. visam menesiui gydyties, (jrba šešį buteliai už $5.00. Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu iųs nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis. sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo 

, pinigus tuojau. Jus matote, kad jus. nežudote'nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose ąptiekuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.

■Prisųsk Sį Kuponą Šiandien.........
NATIONAL LABORATORY, L807 537 So. Dearborn St., Chicago.
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Užsiseneję Ligos Tai

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsą "Perldonto” del Be

skausmio Danty Traukimo.

ATIDAI LIETUVIAMS

dykai
©
i©©

Kam žudytis save ir vargintis dėlei’ "Sausumo", kuomet galite 
pasinaudoti musy lengvai padaromu ir saugiu naminiu gėrimu— 

tokiu, kuris primins jums senovės dienas.
Už $1.60 galėsite pasidaryti 10 galionų skanaus alaus. Jeigu 

prisiusite laišku $1, taipgi sutelksime paaiškinimus apie 
pasidarymy sau naminio gardaus alaus.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue _______ Princeton 466

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

©©

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, užtikjnas, vidurius' paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai.

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

įoc. vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbėjų: 
F. AD. RICHTER & CO., Bush Terminal Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

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

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

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

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

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

ir gydau pats ir kada tik at-

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

Mokslą, Registruotas, bu LeidimuBaigęs __________Į|| .
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą.

Duokit Kalėdų Dovanoms Kokius 
Elektriškus Daiktus

Sekantis surašąs elektriškų daiktų pagel
bės jums pasirinkti duoti dovanas jūsų šei
mynos nariams, draugams ir giminėms ant 
Kalėdų.
Electric Grill
Electric Toaster
Electric Curler
Electric Vibrator
Electric Sew Motor-
Electric Cigar Lighter
Elektriškas daiktas dovanai tikrai užga
nėdins. Jo kasdieninis naudingumas pa
sirodys nuolatinis neužmirštamas atminė- 
jas dovanotojo.

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building

Public Square

Electric Heater 
Electric Heating Pad 

Electric Shaving Mirror 
Electric Flash Light 

Electric Toys 
Electric Iron

X-RAY EGZAMINAVIMAS ?$1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 

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

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

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir viską, 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 Užsiseiiėjusi’ų 
Ligų vyru ir moterų davė man proga visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
CLEVELAND, OHIO
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[ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese 1
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

Adv. F. J. Bagočiaus
' Prakalbos

Neužmirškit nei vienas, kad 
nedėlioj, gruodžio 19 d., nuo 6 
vai. vakare, Moose salėj (1000 
Walnut, prie Superior gatvės) 
atsibus advokato Bagočiaus' (iš 
Bostono) prakalbos Liet, pasko
los ir šaulių reikale. J’ 
vėl jums teks adv. Bagočių iš
girsti kalbant, todėl ateikite.

pakalbėjo pil. K. šnuolis, kuris1 st; Banys aukavo Lietuvos 
irgi yra Sandarietis ir buvo šį j šauliams Lietuvos boną $50.00 
susirinkimą atlankęs.

XT - -X Negreit .„x 
-aMh iS- W'

Paskutinė proga. Kurie no
rit gauti “Dirvą” už $2, pasku
binkit iki gruodžio 31 d. užsi
mokėti, nes po Naujų Metų bus 
$2.50 .(vietoje pirma garsintų 

. Lietuvon bus $3.50/

Van Wert,, O., turtingas ūki
ninkas, 75 m. amžiaus, aplais- 
tęs savo drapanas kerosinu ir 
benzinu pasidegė. — Nuo to ir 
mirė.

Prigėrė rynoje. Norėdamas 
išsigelbėti nuo sprogimo pavp- 
vojaus, vienas darbininkas Cle- 
velande įšoko į požeminę ryną, 
kuria iš miesto išteka visokis 
atliekamas vanduo, bet nelai-

Nauja vaistinė. J. Bartkus, 
žinomas vietos Lietuviams pro
vizorius, atidarė naują vaistinę 
8811 Superior avė., netoliese j 
“Dirvos”. Augštesniąją Supe
rior gatvės dalį pradeda spar
čiai apgyventi Lietuviai biznie
riai.

Ig. Usevičius, nepersenai šio
je kaimynystėje turėjęs vaisti
nę, dabar vėl atidarė pietinėje 
miesto dalyje (South Side).

Nauja taisyklės karčiamų ųž- 
laikytojams. Nors viešosios už
eigos neturi tiesos pardavinėti 
svaigalų, bet kad tą jos slaptai 
daro, tai miesto taryba perlei
do.įstatymą, kuriuomi įsakoma 
nuiminėti nuo langų visus už
dangalus, kurie buvo naudoja
mi senesniais laikais, kad nebū
tų matyt kas viduj dedasi. To- 
kis “apnuoginimas” langų ati
dengs vidaus paslaptis ir’ ne
bus taip drąsu' svaigalus žmo
nėms pardavinėti. ,

Ravenna, O. pereitų savaitę 
sudužus tramvajui užmušta ke
turi, keletas sužeista.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj nuo 2 vai., Good
rich salėj (gruodžio 19 d.) Bus 
rinkimai naujos valdybos ir ki
tų svarbių reikalų tarimas.

Pradžioj šios savaitės siau
čiant didelei audrai, Huron eže
re nuskandintas prekybinis lai
vas; darbininkai išsigelbėjo.

Nedėlioj A. L. T. S. 18 kuopa 
laikė savo susirinkimą, kuriame 
likosi išrinkta sekantiems me
tams valdyba:

J. Brazauskas '— pirmininku, 
Ed. Andriunas — pagelb.
J. P. Garmus — fin. rašt. '
K. 'Zukys — užrašų rašt.

*. J. Plerpa — Iždininku.
Aptarta keletas svarbių daly

kų, taipgi gražiai į Sandariečius •

“Dirvos” redakciją. pereitą 
subatą buvo atlankęs pil. K. 
šnuolis iš Detroito, kurs čia vie
šėjo keletą dienų. Utarninke 
jis grįžo atgal.

BAŽNYČIOS PAŠVENTINI
MAS. Akron, O., Lietuviai pa
sistatė naują bažnyčią prie 1414 
Biruta ir East gatvių. Pašven
tinimas atsibus nedėlioj, gruo
džio 19 d., kur bus ir svetimų 
kunigų, iškilmėj atsibus 10 vai. 
ryte. Bažnyčia bus šv. Pet
ro vardu. Klebonas yra kun. 
A. Janušas.

NAUJI Metai
Nauji LAPAI

Puikus Sieninis Kalendorius 
1921 metų DYKAI! Prisiųsk 
2c. štampą apmokėjimui per
siuntimo lėšų, prisiųsim ka
lendorių. Reikalaukit tuojau.

The Sen-Rayto Co. 
6617 WADE PARK AVE. 

CLEVELAND, O.

Pajieškau Partnerio
Vyrišku Drabužių Biznyje.

[Krautuvė randasi ant 68 gatvės 
ir Superior Ave. Norėdami pla
čiau /sužinoti kreipkitės sekan
čiu adresu: (52)

J. A. BRAZIS
6710 Superior Av. Cleveland, O.
PARSIDUODA Trijų kambarių 
rakandai, kas .nori gali ir stubą 
randuoti. Stuba 5 kambarių, 
randos $25. šalę “Dirvos”. At- 
sišaukit “Dirvos” Krautūvėn.

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.

y DR. L. A. STARCE :
OPHTHALMOLOGISTAS Į

AKIS IR NERVŲ SISTEMA •
SPECIALIŠKUMAS J

Žvairas Akis pataisau be Peilio ■ 
Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8. S 
Nedėld. ir Sered.: 10 iki 12. ■ 

6127 ST. CLAIR AVENUE į

“KLEBONAS KALTAS”
Už dviejų-trijų savaičių išeis iš 'spau
dos nauja originale iš 1919 ir 1920 
metų iš tikrų Lietuviškų atsitikimų 
keturių veiksmų komedija “KLEBO
NAS KALTAS”. Parašė T. Janušas. 
Artistai-mėgėjai-lošėjai paskubinkite 
šj veikalų užsisakyti. Reikia užsisa
kyti 8 knygutes: nes apie tiek yra 
veikiančių asmenų. Kaina tiktai 45 
centai. Pirm negu pradėsit šj veika
lų skaityti, stipriomis virvėmis susi- 
riškite sau šonus, kad iš juoko neek- 
šploduotų! Su užsakymais kreipkitės 
j leidėją M. S. Du, 130 Wooster Av., 
Akron, Ohio. Reikalaukite Visose re
dakcijose ir knygynuose. Kas nori 
pasiskaiymui gali užsisakyti tik vie
ną knygelę. Šios vienos.v komedijos 
užteks visam vakarui lošti: Veika
las yra moksliškas, morališkas, nau
dingas, o juokų be jokio galo.........
Pasiskubinkit su užsakymais, nes po 
Naujų Metų beveik visi egzemplio
riai bus persiųsti Lietuvon.

Leidėjas, M. E. S. DU, 
130 Wooster Ave., Akron, Ohio.

P. S. Nesant merginų artisčių, lošė
jai gali būti vien vyrai, dėlto ir ma
žose kolonijose šis veikalas gali bū
ti suloštas. , (53)

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA 
' Baigęs mokslą aptieko- 
rius Pragos Universitete. 
Čionai yra visokių Euro- 
piškų vaistų ir chemikalų, 
taipgi daug visokių Ko
daks paveikslams imti, ly
giai ir kitokių fotografi
joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbanti.
7901 SUPERIOR AVE.

Kampas E. 79th St.
Rosedale 945 Prin. 1361
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DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
GYDYTOJAS IR CuucuRGAS
982 E. 79 St., Cleveland. Ohio

Telefonai: Rosedale 5768. Princ- 
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai. /

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K"

1

1

1

mingąjį vanduo sugriebė ir nu
nešė į ežerą; kada kiti darbi
ninkai jį surado, ' jau buvo ne
gyvas.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

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. 7 9 th Street
Kampas Cram b Avenue.
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ŠTAI GERIAUSIA PROGĄ
1‘ Namas ant E. 65 th gat, 6 kambariai, maudynės- 

elektros šviesa, sudėtinis furnasas. Parsiduo
da pigiai su mažu įmokėjimu. Likusi dalis 
mėnesiniais išmokėjimais.

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

namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, maudy
nės, elektros šviesa, fumasai, sleitų stogas, su 
porčiais, rendos neša $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
jimų mėnesiais.

PETRA'S MULIOLIS
'2006 St. Clair Ave'.

Atviras Laiškas nuo Prezidento'
iš East Ohio Gas Company

Naturalio Gazo Naudotojams:
Kokia buvo pasekmė iš kilnojančiosi kainos kitose 

srityse? s

i 
_š
1
j

J

Šituo klausimu pas mus buvo teirautasi daugybę sy
kių ir taigi šio laiško tikslas yra kad visi galėtų turėti 
tų geidžiamų informacijų.

Stebėtinas I
Išpasdavimas
Vyriškų
Kakla

raikščių
KAINOS

121

Padarius sulyginimą pasekmių daugiau negu šešias
dešimtyje kaimų ir miestų/Ohio valstijoje, iš kurių mes 
turime pranešimus, kur kilnojantiši mokestis yra varto
jama, pasirodo, kad abelnai buvo sutaupyta gazo virš 
31% bėgyje Sausio, Vasario ir Kovo įnėnesių, 1920, su
lyginus tai su tų pačių mėnesių 1919 metais. Lygi kaina 
buvo naudojama 1919, o kilriojanti 1920 metais.

Cleveland-Akron Coal & Material Co.
Walter Bukauskas, Pardavimo Agentas, 1701 Oregon 

Ofisas ir sandėliai.— 1740 St. Clair Ave. 
Pardavimo jardas 2280 West 3rd Street. ,

Cleveland, Ohio
(Prospect 2652 Lincoln 436)

GUM, RUBBER CO. .
NOVELTIES — BALLOONS

VISOKIE AUTOMOBILIŲ RATAI (TIRES).

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

O
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DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 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. 

Nedėldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

PARSIDUODA šėpa ir vargo
nai. šėpa tinkama draugijoms 
ar klubams knygoms; vargonai 
geri. Kaina prieinama. Atsi- 
šaukit: T. S. Strauss, 1510 E. 
81st Street.

Pradėkit Naujus 
. Metus Gerai

Pradėkit taupyti pinigus ir atidėkit 
iš kiekvienos algos nors kiek ir nu
sistebėsi! pamate kaip daug galite 
sutaupyt per metus. Mes taipgi kas 
šeši mėnesiai pridedame nuošimtį.
'Siunčiame pinigus į visas pasaulio 
dalis.

Atdara Subatomis Vakarais.

Garfield
Savings Bank

"DRAUGIŠKAS BANKAS”
Main Office Gordon Office

322 EUCLID Ave. ST. CLAIR ir E. 79th St.

J. BARTKUS
Registruotas Vaistininkas ir Chemikas

Atidarė
LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
8811 SUPERIOR AVE.

Teisingai patarnaujame visiems!

ES išpirkome visus Vyrų Geros Rūšies 
šilkinius kaklaraikščius iš vienos di
džiausios New Yorko kaklaraikščių iš- 

išdirbystės New Yorke. 1 1,000 iš viso! Nė
ra galo visokioms spalvoms ir gražumui. Vi
si kaklaraikščiai pasiūti su lengvai vaikščio
jančiu kalnieriuje pridėčku. Šimtų šimtai 

■ įvairiausių rūšių, puikiausių kokios šiais me
tais buvo.

Welch’s LATA FE P Tonic
KRAUJUI — “Jis Neapsirinką” — 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.

$1.50 Vertės 75c $2.00 Vertės $1.00
$2.50 Vertės $1.25 i $3.00 Vertės $1.50 

$4.00 Vertės $2.00
Kiekvienas Vyras bus Užganėdintas Gavės 

Viena ar Daugiau šių Kaklaraikščių.
ŠIS DIDELIS IŠPARDAVIMAS PRASI

DEDA SUBATOS RYTE, 8:30 VAL.
Žemės Grindis

Abelna temperatūra—bėgyje-Sausio'; Vasario ip Ko
vo, 1920, buvo penki laipsniai šaltesnė negu tais pačiais 
mėnesiais 1919 metais. Jeigu butų temperatūra buvus 
tokia pati 1920 kaip 1919 metais, sutaupymas butų bu
vęs daug didesnis, kadangi kožnas nupuolantis tempe
ratūros laipsnis reikalauja 230 kubiškų pėdų daugiau 
gazo naudotojui per mėnesį laiko.

Kilnojantisi augštesnė kaina turės pasekmių tiktai 
privertimui didelių gazo naudotojų (.apšildyti savo įstai
gas su1 anglimis ir suteikti jam tas pačias teises kaip tu
ri mažasis naudotojas, tai yra, naudojimui gazo virimo 
pečiuje, vandens šildyme ir mažuose šildymo padaruose.

Kilnojantisi kaina turinti augščiausią mokestį už 
tūkstantį kubiškų pėdų dideliam naudotojui yra, musų 
nuomone, vienatinis intekmingas būdas prailginimo na- 
turalio gazo ištekliaus ir suteikimui visiems žmonėms 
tikrai gero patarnavimo.

Mes prašome jūsų tinkamai persvarstyti musų su- • 
manymą. Jis ruošiamas kad butų nauditngas del jūsų 
pačių ir kad pagelbėtų The East Ohio Gas Company ma
terialiai suteikimui jums pageidaujamo gero patarnavi
mo.

Su pagarba jūsų,
M. B. Daly

Linksmiausia Praleisti Laikas su
COLUMBIA GRAFONOLĄ ir
Lietuviškais Rekordais

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

REIKALAUKIT REKORDŲ KATALOGO — DOVANAI.

Dirvos Krautuve
7907 Superior Ave. Cleveland, 0




