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NAUJOS LENKŲ ŽULIKYSTĖS RENGIAMOS 
PASISAVINIMUI VILNIAUS

VOLDEMARAS VĖL ATAKAVO LYGĄ UŽ 
PATAIKAVIMĄ LENKAMS.

(Lietuvos Informacijų Biuras)
Gruodžio 15 d. iš Kauno 

nuo B. Balučio Lietuvos At
stovybė yra gavusi tokį ka- 
blegramą:

“Lenkų būriai kasdien at- 
- silanko į neutralę zonų ir 

plėšia gyventojus. Buvo jau 
daug susirėmimų su musų 
žvalgyba. Jų buvo tiek 
daug, kad nebeprisieina jų 
jsakmai nurodinėti. Tuos 
antpuolius daro kaip Zel
gowskio taip ir reguliarė 
Lenkų kariųmenė. Patikrin
tomis žiniomis iš Vilniaus 
žinoma, jog Zelgowski prie
šinosi Tautų Lygai ir jos 
Kontrolės Komisijai; gana 
įžymi naujų karės pajiegų 
koncentracija matoma Vil
niaus rajone. Karės mede- 
ga be persto jimo gabenama 
pro Lydą.

“Balachovičiaus likučiai 
pastipriną . Zelgowskio pa- 
jiegą. Iš visų gautų ir pa
antrintų pranešimų mėtyti, 
jog Zelgowskis ruošiasi su 
nauju antpuoliu tarp gruo
džio 15 ir 20 dienų. Zel
gowskio štabo viršininkas 
Bocicki nori praktikuoti su- 
kilmo komediją (triksą). 
Tuo tarpu daromas* aktiVis 
priruošiamas darbas, kad 
inscenavus (surengus) Vil
niuje seimą, kursai buk tu
rėsiąs apspręsti Vilniaus te
ritorijos likimą. Pasidau
gino pesrekiojimai ir areš
tai Lietuvių, kad palengvi
nus tykų minėto plano pra- 

" vedimą. -Tas viskžįs sukėlė 
neramumo visoj’ Lietuvoje. 
Jau praėjo dvi savaiti ‘kaip 
tapė mūšiai sustabdyti, bet 
nėra, jokių ženklų, kad Zel
gowskis kraustytųsi. Prie
šingai, visi įsitikinę, kad 
mūšių sustabdymas yra Zel
gowskio panaudotas padidi
nimui savo kariumene's. ir 
nudąvimui, jog Vilniuje bus 
surengtas Seimas.

“Šiandien prasidėjo Kau
ne teismas Tamošuno (?)

(Pasirašęs Balutis.” 
Iš to matyti, jog .Vilniuje 

tarp Lenkų jau pasidarė 
desperacija. Jiems negana 
Zelgowskio, prisieina pasi
rinkti .naujas banditas Bo
cicki, Kursai turės sukilti 
prieš Lenkus ir prieš patį 
Zelgowskj. -

Pasitikėkime, jog Lietu
vos kariųmenė, Šauliai, Ge
ležinis Vilkas ir kiti sava
norių būriai mokės tie tik 
atsispirti, bet ir galutinai 
sutruškinti šių ištvirkėlių 
gaujas, 'kurie yra susukę li
zdą Vilniuje;

Broliai Amerikiečiai; lai
kykimės tiktai vienybėje 
nors viename darbe prie 
Lietuvos apgynimo. Auko
kime dvigubai Lietuvos gy
nimo reikalams, kaip jau 
esame aukavę, ir siųskime 
aukas Lietuvos Valstybei.

DANZIGO GYVENTOJAI 
PRIEŠ LENKUS.

Berlinas. — Danzigo ‘miesto 
majoras nuvyko į Genevą išdė
stymui prieš Tautų Lygą- Dan
zigo - nuotikių. Nuo-Anglijos 
kariumenės pasitraukimo ‘ iš to 
porto, .gyventojai nepaliauja
mai skundžiasi/ kad Lenkai su 
padidintomis pastangomis pa
siryžę Danzigą užimti ir gyven
tojai prisibijo, kad tas nepaken
ktų jų laisvei. Piliečiai net vie
šai skelbia, jog jei miestan at
eis Lenkų kariųmenė," jie pa
tiks Lenkus su ginklais. ‘ -

Suv. Valstijose šių Kalėdų 
laiku dovanoms nebus galima 
gauti auksinių pinigų, kaip šė
riau būdavo: valstybės iždinės 
sekretorius atsikreipė j bankus 
liepdamas auksinių pinigų neiš
duoti.

Martens Išvaromas
Washington. — Darbo depar

tamento sekretoriaus įsakyta 
deportuoti iš Suvenytų Valsti
jų bolševikų sovietų nepripažin
tą čionai “ambasadorių” Mar
tens. Deportavimui paduoda
ma priežastis, kad Martens yra 
ateivis, Rtisijos pilietis ir na
rys organizacijos, kuri skelbia 
nuvertimą spėka šios šalies, val
džios. /

Konstantinas Sugrįžo
Atėnai. — Gruodžio' 19 d1, pa

siekė . Grekijos sostinę Atėnus 
1917 metais numetąs nuo sos
to karalius Konstantinas. At
vyko jis į miestą trukiu, sykiu 
šu juo atvažiavo jo žmona ir 
kiti nariai; Palociuose kara
lius priimtas su didžiausiu truk- 
šmu, šukavimais; džiaugsmais. 
Tūkstančiai žmonių laukė jo 
stotyje. Kada gatve vežė še
šetu arklių į palocius, minios 
puldinėjo prie vežimo; bučiavo 
arklių pakinktus ir visi buvo 
apimti kokiu tai laukinių džiau
gsmu.

Anglijos ir Prancūzijos atsto
vą! iš-Grėkijos iššvažiuoja delei 
to, kad jų valdžios ^nepritaria 
Konstantino sugrįžimui atgal.

AIRIJOJE
Dublinas. — Vėl , padaryta 

užpuolimas ąnt Anglijos karei
vių automobilių, keletas užmuš
ta ir keletas sužeista. Apsigin
klavę Airiai .atakavo kariume
nės barakus,-naudodj būmbaš ib 
šautuvus; kareiviai ir policija 
užpuolikus atstume.

Susirėmimai atsibuna įvairio
se Airijos dalyse, ir visur be
veik nudedama po vieną-kitą 
valdžios policistą ar kareivį. — 
Atsibuna daug areštų.

Kokia didelė Japonija. Pas
kutinės statistikos parodo, kad 
Japonija yra 77,005,000 žmonių 
galybė.

Debsas gal bus Paliuo-
\ suotas
Washington. — Prezidentas 

į Wilson turi prieš save surašą 
rekomenduotų dovanojimui bau
smių valstybės kalėjimų žmo
nėms! už priešvalstybinius pra
sižengimus ; tame lape yra ir 
vardas Dėbso, socialistų parti- 
jos^narįp ir kelis sykius buvu
sio kandidato ant S. V. prezi
dento. Tą bausmių dovanojimą 
prezidentas padarys kaipo Ka
lėdų dovaną.

Stebuklai 1 Chicago j vienas 
bedarbis, ilgai jiėškąs darbo ir 
beveik apskuręs vaikščiodamas 
gatvėse atrado mašnelę. Atne
šė ją policijos stotin ir sako: 
“Štai, radau”. “Kas joje yra?” 
paklausta jo. Jis atsakė neži
nąs. Visai vidun mašnelės ne
pažiūrėjęs atidavė ją policijai, 
kad atsiradęs savininkas pasi
imtų. Mašnelėj buvo $14 ir sa
vininkės kortelė. — O sako, kad 
sviete jau nėra teisingų žmonių.

Nesidžiaugs.... Clarksburg, 
W. Va., angliakasis Italas gavo 
iš savo krašto 'nuo žmonos ir 
dukters laišką, kad jos atvyk
sta pas jį, bet už dienos-kitos 
po laiško gavimo pats likosi ka
sykloj užmuštas.

Prigėrė. Charleston, W. Va. 
Besikeliant luote per upę pri
gėrė septyni valdžios laivų dar
bų vyrai; vienuolika iš visų bu
vusių išsigelbėjo. Luotas ap
virto.

Sako bus gerai. Plačiai kal
bama apie pakilimą industrijos 
ir pagerėjimą visų aplinkybių, 
kaip darbo taip ir biznio.

Pagerėjimo laikų tikimasi po 
Naujų Metų.

(Iš New York Tribune)
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KALĖDŲ PAMINĖJIMUI
CĮPer rukus pakilus Saulę skelbia prižadus dienos 
Ir giedri padangė ryto, džiaugsmu apteikia sielas; 
Naujos viltjs mus gaivina; žada laimę ateityj, 
Ir tolyn — artyn prie tikslo norim žengti-vykti mes.

C] Nors kelyje susitinkam daug keblumo ir vargų, 
Kartais rods kad augštos sienos siekiams plėstis sulaikys, 
Bet tikri pasiryžimai niekad kliūčių nepažįst’, 
Ir taip musų žygių kelio niekad nieks nesuardys.

C] Per vargus pakilus Laisvėn/mus Tėvyne Lietuva, 
Keliu kietu turi eiti ir sutinka sunkumus;
Bet viltis šventos Liosybės duoda Jai naujų jiegų, 
Narsiai stovi lauke mūšio ir padėti kviečia mus.

€|j Lai viltis tai Jos didžioji* nepalieka nutraukta, 
Lai Ji žengia link gerovės visų musų sekama, 
Te šviesi Liuosybės Saulė jai per amžius neužges 
Ir visų sūnų savų Ji tegul buna mylima!

Cj Šios Kalėdos lai pažymi musų širdis duosnumu, 
Lai parodo, kad troškimai musų einą su darbais, 
O nauda jų, vaisingumas nepranyks jau niekados, 
Taigi stokim ir padėkim likt mus broliams laimingais!

(K. S. K.)
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TROCKIS NORI RE
VOLIUCIJOS VO

KIETIJOJE
Berlinas. — Laikraščiai pa

skelbė, jog sovietų Rusijos at
stovas Vokietijoje dirbęs pagal 
griežto Trockio įsakymo “dėti 
visas spėkas sukėlimui Vokie
tijoje revoliucijos ir nuverti
mui dabartinės valdžios”. Už- 
rubežinių reikalų ministeris, tu
ri kopiją tokio Trockio įsakymo.

Rusijoj popięra dabar bran
gesnė už sovietų rublius; kiek 
tik turėta sunaudota pinigų pri- 
spausdinimui. Kaip dabar ap- 
skaitliuota, jei kitais tikslais 
butų buvus sunaudota, ta po- 
piera butų 'buvus vertesnė daug 
daugiau negu iš jos pinigai. Ne- 
dykai Rusija dabar nori' panai
kint pinigus; kitų norima spau
sdinti pinigus viename 'šmotely
je popieros nemažiau kaip de
šimts tūkstančių rublių.

* * *
Kopenhagen, Danija. — Ry

gos korespondentas praneša, jog ] 
pastaruoju laiku Trockis plati
nąs propagandą imtis taikos ir 
darbo ir stengtis ekonominiai 
atsistatyti.. Sako jis, jog sovie
tų valdžia pasiryžus visais bu
dais įvesti taiką ir darbuotę, 
nes šalis esanti aršiausiame pa
dėjime, kokiame kada yra bu
vus. -Net sovietų valdžia nori 
įsileisti svetimus kapitalistus.

Tas parodo, kad sovietai nie
ko nereiškia, jeigu žmogus ne
supranta savo reikalų: i visi bol
ševikai tik iš dangaus gerovių 
laukė, kaip pats Trockis priža
dėjo, o dabar tų gerovių atsie- 
kimui kožnas turi imtis darbo, 
kaip visados^..

Ūkininkų apsaugojimui nuo 
nuostolių norima įvesti laiki
nas apdėjimas mokesčių ant iš 
kitų šalių įvežamų kviečių, ku
kurūzu, vilnos ir vilnonių audi
nių, bulvių, pupų, cibulių, avių, 
galvijų, mėsos ir kt.

Nauja bėda kaliniams. Jack- 
son, Mich., valstijos kalėjime, 
.kaliniams įvesta padavadijimas, 
kad sykį ant metų visiems turi 
būti peržiūrima, išvaloma ir pa
taisoma dantįs. — Tai yra pir
mas kalėjimas Amerikoje tokį 
dalyką įvedąs. Kaliniai spjau
do, kam čia kas ima rūpintis jų 
dantimis, kolei neskauda..,.

BAISUS DREBĖJIMAS SUKRATĖ VISĄ ŽE
MĘ - PADARYTA DAUG NUOSTOLIU. 
>■ -.ARGENTINOJ. ŽUVO 400 ŽM.
Buenos Aires, Argentina. — 

Pereitą pėtnyčią Andes kalny
nų srityje Argentinoje atsibu
vo didelis žemės drebėjimas, 
likosi išgriauta daugybė kaimų 
ir šimtai žmonių užmušta; ap- 
skąitliuojama, jog žuvo suvirs 
400 ypatų, šalip sužeistų. Dre
bėjimas dar pasikartojo ir po 
to per keletą dienų". Žemėje at
sivėrė plyšiai, iš kurių veržiasi 
vanduo ir apsemta žemės plo- 
tyi.

Suvienytose, Valstijose taipgi 
buvo jaučiamas drebėjimas ir 
jis likosi užrekorduotas dauge
lyje vietų: Washingtone, Cleve- 
lande, Cambridge, St. Louis, 
Philadelphia, Seattle ir kitur. 
Clevelando St. Igantius kolegi
joj seismografiški rekordai pa
žymi šį sudrebėjimą žemės vie
nu iš didžiausių kokis čia buvo 
jaustas bėgyje trijų metų. Su
drėbė jimas žemės, sako,: atsibu
vo kur nors pietinėj ar centra- 
linėj Amerikoj.

Kur nors, gal but po daugy
be pėdų vandens mėlynų At- 
lantįko bangų, jūrių dugne, to
li nuo žmonių akių, didelis že
mės plotas baisiu sudrėbė j imu 
buvo sukoneveiktas ir suraity
tas ar suplėšytas. Per keletą 
valandų gruodžio 16 'd; visas že
mės paviršius drebėjo po žmo
nių kojomis, gal but vietomis, 
visiems nejaučiamai. Galingos 
[drebėjimo bangos plėtėsi į ša
lis iš vieno didelio centro, kaip 
prudan įmesto akmenėlio suju
dinto vandens Vilnelės. Tą pa- 
tėmijo visose žemės dalyse tik
tai astronomiškų obzervatorijų 
profesoriai ir mokslininkai. Wa
shingtone, Georgetown univer
siteto obzesyatorijoj, kaip tik 
pajausta žemės sujudimas, spė
ta, ar nebus ‘kur jūrių gilumo
se, Atlantike, iškilęs -naujas kal
nas, ar kur augštumose nuslu- 
gę kalnų kriaušai, kaip papras
tai buna, jei žemės drebėjimai 
nebūna vulkaniškos priežasties.

♦ ♦ ♦
Iš Milano, Italijoj, gruodžio 

20 d. pranešama, kad drebant 
žemei, Adriatiko jure j ant Sę- 
seno salos nugriuvo daugiau mi
lijono kubiškų metrų kalno, bu
vusio labai stataus, beveik nusi
tarusio ant vandens; nugriuvus 
žemės užvertė uostą, palaidojo

po' savimo tenai buvusius na
mus. šu žmonėmis. Tenai bu
vusio Italijos jūrinio garizpho 
kareivių tik 14 vyrų atsirado. 
Kitų kūnai vėliaus surasta po 
griuvėsiais.

Šitas atsitikimas įvyko sykių 
su čia jaustu žemės drebėjimu, 
atsibuvusiu sykiu su tokiu pat 
nuotikiu pietinėj Amerikoje.

Tepeleni miestelyje, kur per
eitą savaitę žuvo daug žmonių, 
nuo naujų sudrebėjimų vėl ke
li desėtkai užmušta.

Santiago, člli. — Vulkanas 
Villarica užsiliepsnojo ir liejasi 
iš jo lava; apielinkėje atsibuvo! 
žemės drebėjimas; 'tekėjusi ne-' 
toli vulkano upė pradėjo vande
nį lieti į praskilusį žemėj di
delį plyšį, iš kurio veržiasi stul
pai garo, matyt vanduo subėga 
ant ko nors karšto.

Lewis išrinktas. Po balsavi
mo, Indianapolis, Ind., vyriau
siame angliakasių unijos ofise 
žinios parodo, kad United Mine 
Workers of America -preziden
tu vėl išrinktas John L. Lewis?

Orkeleivystė didėja. Londo
nas. — Anglijos ir Francuzijos 
oru vėžinėjimo kompanijos, vei
kiančios tarp Paryžiaus-Londo- 
no nuo rugs. 1919 iki spalio m. 
šių metų pravežė 3,932 pasa- 
žieriu ir 19,9,885 svarus prekių.

Geneva, gruodžio 12 d. — 
Tautų Lygos atsinešimai linkui 
Lietuvos vėl buvo klausnėjami 
ir paduodami užmetimai naujo
je tik ką priduotoje Lygos Ta
rybai notoje per Voldemarą,

sės”, nota toliau kalba, “kad 
nedaleidus Zelgowskio karei
viams apsirūpinti daugiau gin
klais ir amunicija ir nuo gavi
mo daugiau kariumenės iš Len^ 
kijos. Ta kontrolė turėjo būti

(Kauno Valdžios atstovą. Nota|ive?ta kuogreičiausia. Aš pa- 
padavė reikalavimą Tarybai pa- 'braukiu savo žodį ‘kuogreičiau- 
rodyti dokumentą, kurį Lygos šia’. Originalia tekstas pavar- 
virš’ninkai užtikrino Voldema- tojo dar griežtesnį ■ sakinį; pa
ntui esant jų rankose.

Šis dokumentas yra vienas iš 
svarbiausių barniuose tarp Lie
tuvos ir Lygos už Vilniaus ple
biscitą, kadangi tas dokumentas 
neva esąs užtikrinantis, jogei 
Lietuva sutinkanti turėti Vil
niuje plebiscitą, ką Voldema
ras užginčija ir pritikrina, jog 
Lietuvos.‘Valdžia nesutiko. Ta
sai dokumentas randasi tarpe 
kitų dokumentų, kuriuos Lyga 
mano paskelbti viešai.

Lietuvis atstovas apkaltina 
Lygą įsiveržime su savo grąšiu 
į Vilniaus varžytines 'tokiu bu- 
du, kad net nereikalingą patik
rinimo. Lietuvos atsinešimas 
linkui Lygos Tarybos galima 
sužinoti iš naujos notos, kurią 
Voldemaras gruodžio 12 d. Ly
gai inteikė. Ji prasideda:

“Laike diskusavimo mano no
tos iš gruodžio 3 d. Tarybos su
sirinkime, kuris atsibuvo gruo
džio 6 d., buvo išreikšta gan 
rimtos nuomonės apie Lietuvos 
Valdžios pažiūrą į Tautų Lygą; 
Buvo padaryta plonai padengti 
užmetimai, kuriuos tuo laiku aš 
atsakiau; Lietuvos Valdžiai 'bu-
vo užmetama jos perkeitimas 
ūŽruoežniNj. politinių nusistaty
mų su tikšlu nepildyti Lygai 
duotų prižadų. Tą ji darė pa
sipriešindama, arba tiktai pra
šydama atidėti; populiariam ap
sisprendimui, kurio ji pati rei
kalavo.

“Man net ypatiškai buvo už
mesta, kodėl aš neprotestavau 
Brusselyje prieš businčias no
tas. iš Tarybos, ką, jiems rodos, 
aš turėjau permatyti delei ži
nojimo pro tęs tavim ui, ne tik už 
praeities Lygos pasielgimus, 
jeigu jie buvo Lietuvai priešin
gi; bet ir už 'businčius, kokie 
galėtų rastis.”

Kaslink plebiscito dokumento, 
kurį Lyga sakosi turinti, Lietu-

Atpinga. — Ohio valstijoje 
tolyn labiau pradedama jausti 
atpigimas įvairių gyvenimo rei
kmenų. Drapanoj, maistas ir 
kuras ateina prie tokio punkto; 
kad šeimininkai galės lengviau 
atsikvėpti ir jų’ kišeniai netaip 
greit tuštinsis.

Hocking klonyje delei atpigi
mo anglies kainos užsidarė apie 
40 mažesnių kasyklų. Daugelis 
didesniųjų kasyklų dirba po po
rą ar tris dienas savaitėje; ka
syklose anglies -kaina nupuolė i 
iki $4 už toną.

vįų nota sako:
“Tamista, Monsieur, le Pre

sident, pareiškei man, jog Lie
tuva per Londoną yra pasisa
kiusi, kad ji sutiktų leisti Vil
niaus klausimą ant plebiscito, 
jeigu plebiscitas butų paimtas 
po Tautų Lygos vadovyste. Tas 
pareiškimas nustebina mane, 
nes aš neturėjau jokių prane
šimų, nurodančių į tokį išvedi
mą. Iš kitos pusės, aš neturė
jau priežasties abejoti tokiam 
pasakymui. Del to tai aš da- 
sileidau . sau sakydamas, jog 
Lietuvos Valdžia visados buvo 
prielanki taikiam dalykui'. Aš 
pasiunčiau skubius telegramus 
į Kauną ir Londoną reikalauda
mas informacijos kaslink šito 
jūsų pareiškimo. Belaukdamas 
atsakymo, aš kreipiausi prie ge- 
nėralio Lygos sekretoriaus, 
Drummond, kuris sulaikė ma
no abejones ir patikrino jūsų 
žodžius, buk tai sekretariatas 
ištiesų turi tokioje prasmėje 
padarytą pareiškimą. Tuomet 
aš gavau atsakymus iš Londo
no ir Kauno, kurie užginčija
tokio paskelbimo egzistavimą. 
Todėl tai, jeigu mes norime kal
tinti Lietuvos Valdžios atsine- 
šimą, geriausias būdas yra pa
skelbti jos reikalavimą, kuris

Prie D’Annunzio, Italo in
surgento Fiume mieste prisidė
jo du Italijos militariški orlai
viai. Italijos valdžia labai su
rūpinta baime vidujinio suiri
mo, nes nekurie prijaučia už
grobimui pakraščių, taikos su
tartimi atiduotų Jugoslavams 
ir kitiems.

tikriausiu budu parodys, ar bu
vo taip ar ne, ar ji siūlė klau
simo išrišimą su plebiscitu.”

Lietuva taipgi apkaltina Ta
rybą neprisilaikyme žiūrėjimo, 
'kad gen. Zelgowski, Lenkų su
kilėlis Vilniuje, negautų dau
giau amunicijos ir paramos iš 
Lenkijos.

“Taryba sakėsi kontroliuos 
visus gelžkelius iš Lenkijos pų-

reikšdamas ‘nuo šiandien’;' Ant 
reikalavimo Lenkų delegato As- 
kenazy, tečiąus, tie žodžiai bu
vo pakeisti ■ visai menkos ver
tės pareiškimų. f

“Taip darant,” toliau nota tę
sia, “sulaikymas Zelgowskio 
nuo gavimo paramos butų turė
ję! būti įvedama po užtikrinimo 
musų sutikimo, tai yra, tiktai 
į apie desėtką dienų”.

Kaslink to, kaip šita Lygos 
išlyga buvo išpildyta, Lietuvos 
nota sako:

“Brusselio konferencijos re
komendacija buvo abiejų vai- ■ 
džių (Lietuvos ir Lenkijos) už
tvirtinta. Daugiau negu mė
nuo praėjo nuo tos rekomenda-. 
cijos priėmimo ir vis dar Zel
gowskio užsigeidimas nelikvi
duotas ir už pražengimą tokių 
sutarimų nebuvo padaryta jo
kių žygių organizuotai kontro- 
luoti kelius ir gelžkelius, kas 
turėjo būti padaryta kuogrei
čiausia. Matydami, kad tos tai
syklės Zelgowskio užsimojimų 
likvidavimui pasiliko nepildo
mos, Lenkų valdžia ir Zelgows
kis daugiau net ir .nesistengia
slėpti savo bf^dringumo.”
' Lfet$faS sfcta, jog du 'nauji 
Lenkų pulkai atvyta į Vilnių, 
jie sako, kad Zelgowski, kuris 
iriėjo Vilniun su 16,000 vyrų, 
dabar turi po savim devynias 
Lenkų divizijas. Divizijos nė
ra visame savo pilnume, tečiau 
Lietuvių numanoma, jog visos 
armijos yra apie 60,000 vyrų.

Lietuvių atstovai turi laišką, 
prisiųsty keletas dienų atgal 
nuo moteries, dirbančios su A- 
merikos pagalbine organizaciją, 
kuriame sakoma, jog trukiai su 
amunicija, kuriuos ji matė vy
kstančius rytų linkui, nekurie 
siųsta Vilniun.-

Plebiscitas Rengiamas
Geneva. — ('New York Ti

mes rašo:) — Nežiūrint prie
šingai sakomų žinių, Lygos Ta
ryba savo planą siuntimo tarp
tautinės kariumenės prižiūrėji
mui Vilniaus plebiscito varo 
pirmyn. Sulyg vėliausių pra
nešimų, Francuzija rūpinasi tos 
kariumenės transportavimu;

Likosi paskelbta, kad Lietu
vos ir Lenkijos klausime del 
Vilniaus Lygos dokumentai pa
dėti viešai visiems peržiūrėji
mui. Jie smarkiai auga vienų 
prieš kitus; Lietuvių r Lenkų. 
Kelios dienos atgal jie susidė
jo iš 100 lapų; dabar jau jų yra 
pilnai 1,500 lapų.

' Iš Lietuvių pusės norima nu
kreipti ■dalykus, pristatant bol
ševikų gąsdinimus, atidėjimui 
plebiscito. Lenkai iš savo pu
sės kaltina Lietuvius už nepil
dymą prižadų ir atsimetimą nuo 
plebiscito. Vardan teisybės Lie
tuvių pusėje reikia daleisti, kad 
jie turi teisės prieštarauti delei 
to, kad vis gen. Zelgowskis ir 
jo armija Vilniuje. randasi.

Nors tiesa, kad Lygos armi-
ja, kaip skirta išvažiuoti iš Me
melio ir Danzigo, dar nenuvy
ko, tečiaus tikrai sakoma, jog 
tas projektas bus išvildytas.

Vis kalbos apie šiltą žemą. — 
Per daugiau 50 metų besidar
buojąs oro spėjimuose, Dr. E. 
B. Alexander šiai žiemai turi 
paskyręs neperšaltą orą. Visos 
gamtinės žymės nurodo į tai; 
miškiniai gyvulukai, sako, sle
piasi visai negiliai, kaip papras
tai šiltose žiemose, priešingai 
negu pernai, kada riausėsi gi
liai sau urvus.
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DETROIT, MICH.
L. A. B-vės reikaluose. 'Dė

lei įvairių gandų apie L. A. B- 
vę čia tapo sušauktas gruodžio 
9 d. minėtos Bendrovės šėrinin
kų susirinkimas. Svarstyman 
patiekta trįs pamatiniai klausi
mui.: 1) kiek L. A. B-vė prisi
dėjo prie Lietuvos Atstatymo; 
2) kiek L. A. B-vė tarpininka
vo Amerikos Lietuviams su 
Lietuva ir 3) kiek L. A. B-vė 
padarė šėrininkams pelno.

Suprantama, čia niekas tų 
dalykų , aiškiai žinoti negalėjo, 
nes L. A. B-vės vedėjai dar nė
ra išleidę apiskaitų už šiuos 
metus., Tečiaus remiantis įvai
riais pranešimais ir tūlais fak
tais, prieita prie išvados, jogei 
ne viskas taip atlikta, kaip 
mes pageidavome Bendrovę or- 
ganizuodami, ir kaip buvo ža
dėta. Pagaliaus po visapusiš
ko apsvarstymo tapo nutarta 
palaukti visuotino L. - A. B-vės 
suvažiavimo; kuris išnagrinės 
B-vės vedėjų atliktus darbus ir 
praneš nariams-šėrininkams.

Taipgi del 
L.. A. B-vės 
pageidavimas, 
nesiųstų savo
rankas, kaip pirmiau kad buvo 
dar.oma, bet padalintų tarpe 
New Yorko apielinkės veikėjų- 
šėrjninkų. Tam reikalui nuro
dyta penkios ypatos, kurioms 
Detroitiečiai galėtų atiduoti sa
vo, .balsus.

Taipgi išreikšta pageidavi
mas, kad vietoj devynių direk
torių -butų, renkama dvylika. 
Žiriomaį jei tam neprieštarauja 
Bendrovės įstatai. Ir antra,

kad Bendrovė paimtų Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės akcijų su 
pastaba, kad pinigai j Garlaivių 
Bendrovę dėti tik tada, kada jie 
tuoj neštų L. A. B-vei pelną.

Taipgi, -Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės labui, nutarta su
tverti ir palaikyti Detroite L. 
A. B-vės šėrininkų Sąryšį. Mi
nėto Sąryšio valdybon 1921 m. 
išrinkta: pirmininku — J. M. 
Andriušis; rašt. — J. Kirvelis 
ir iždininku — K. šnuolis.

Nutarta, kad kiekvienas na- 
rys-šėrininkas mokėtų po 25c. 
metams Sąryšio palaikymui.

L. A. B-vės šėrininkų 
Detroito Sąryšio Valdyba: 
Pirm. — J. M. Andriušis, 
Rašt. — J. Kirvelis, 
Ižd. — K. šnuolis.

Lietuvos 
atsiimtų

tis atliko labai puikiai. Ypač 
turiu pasakyti, kad p-lė A. J. 
Bernotukė žavėjo publiką savo 
maloniu išlavintu balseliu; ji, 
kiek žinoma, mokinasi daina
vimo. Linkėtina jai gero pasi
sekimo. ' Tikimės mes sulaukti 
iš jos tikrai puikios daininin
kės. Ji šiose dienose yra rodos 
užkviesta dainuoti ir Kenosha, 
Wis.

Taipgi dainavo p-lė B. Rai
butė, kuri irgi gražiai sudaina
vo, iš ko matyti ją busiant ga
bia musų dainos skelbėja.

Toliaus sudainavo M. Alekse
jų nas ir J. Antanaitis. Abu 
musų tėvynainiai, kaip girdė
jau, lanko dainavimo konserva- 
tariją ir kiek iš jų dainavimo 
girdėt, yra gabus dainininkai.

Po programui visi valandėlę 
pasilinksminę traukė namon.

Visi po užbaigos skirstyda
miesi tik ir, džiaugėsi, kalbėda
mi, kad iš darbininkų žmonių 
taip gražiai atliktas programas 
yra daugiau, negu butų galima 
tikėtis.

Geistina, kad SLA. 60 kuopa 
ir daugiau tokių vakarėlių pa
rengtų. Kiek girdėti, ji rengia 
maskaradų balių kiek vėliau.

Berželis.
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kad šėrininkai 
Proxes į vienas

Detroito Bonų pirkėjams. — 
Pranešu visiems Detroito Lie
tuviams, pirkusiems 
Laisvės bonus, kad 
juos iki Naujų Metų. Po Nau
jų Metų jau negalės vietoje jų 
gauti, nes visi bonai bus sugrą
žinti Midijai ir iki' sausio 1 d. 
pasibaigs čia visas Lietuvos Bo
nų pardavinėjimo darbas. No
rintieji pirkti arba pabaigti mo- [Gruodžio 7 d. Dailės Draugija

NEW BRITAIN, CONN.
Iš “Varpiečių” gyvenimo. —

keti* malonėsite pasiskubinti tą 
prieš Naujus Metus padaryti.

K. J. Gervelis, Stoties sek.
9690 Russell Street.

GRAND RAPIDS, MICH.
SLA. 60 kuopa buvo, suren

gus 
ną. 
kiai 
nų,
terįs. Dainininkai savo užduo-

koncertą gruodžio 12 
Programas buvo labai 
sutaisytas, susidėjo iš 
kurias atliko vyrai ir

die- 
pui- 
dai-
mo-

“Varpas” laikė priešmetinį su
sirinkimą, kuriame iš visų na
rių ir komisijų raportų pasi
rodė, jog visi darbuojasi su pil
na energija. Bet čia taipgi ne
užmiršta ir savo Tėvynės, nofs 
išgalių perdidelių “Varpas” ne
turi: likosi nutarta paaukauti 
ir paskirta Lietuvos šauliams 
$25.

Prie “Varpo” prisirašė nauji 
nariai: J. Valauskas, M. Gri- 
maila ir A. Krušinis. Geistina

butų, kad ir daugiau vietos jau
nimo, galinčio pasidarbuoti su 
“Varpu", ateitų prisirašyti.

“Varpas” po naujų metų ža
da gerai pasidarbuoti, nutarta 
pastatyti scenoje du veikalu — 
“Užkeikta Mergelė” ir “Laimės 
Jieškotojai” ir juokų vakarą.

Buvo taipgi renkama ateinan
tiems metams valdyba ir likosi 
sekantieji: A. Rėkus — pirmi
ninkas; J. Pasvenskas — pagel- 
bininkas; P. Andrulionis — nu
tarimų raštininkas; J. Paškus— 
finansų raštininkas; B. Griške
vičius — iždininkas. Taipgi li
kosi parinktos kitos reikalingos 
komisijos. Kadangi nauja val
dyba susideda iš energingų ypa
tų, tai galima drąsiai sakyti, 
kad ateinančiais metais 
pas” garsiai skambės 
srityje. A.

“Var- 
dailės 
A. R.

Palinkėk Laimingų Metų su Knyga
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto-
- riškas ■ aprašymas senovės Hunų siaubimo po 

. Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais.^ Para^Jf O.c Sirvydas. 208 p. 
Drūtais audimo apdarais ............................... 1

Filosofijos Straipsniai, žingeidžiausi ir nauji Lietu-
• vių literatūroje raštai iš filosofijos, paliečia įvai- 

i rius klausimus. Parašė V. J. Budrikas. Norin
tieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
turi geriausią progą .........................   1

Kas Slepiasi už žmonių Pasaką. Pirmutinė tokia kny
ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama

- j vairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu

v paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.
Drūtais audimo apdarais, auksinėmis raidėmis. .. 1.25 

Mohamedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant Žemės? Kaip Toli 

: nuo Žemės Dangus? Ar turi žmogus Dūšią? 
. Kam Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena;

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

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

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

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja — jos 
gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, sunkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos Yevoliucijos 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..............

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

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. ........................   ;...............

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

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

,.:xijų knygelė. Telpa joje , keleto autorių — vyrų 
, ir merginų-moterų — eilės. Visos eilės tinka de

klamavimui. Puslapių 172. Kaina ............
Tautos Vainikas — Knyga antra. Eilės įvairių au

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

Tėvynės (spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių ..................

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

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

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

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

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 ..................................

Veidmainystė ir Meilė. Garsi klasiška 5-kių aktų tra
gi drama. Parašė Schiller. Liuosai vertė lietuvių 
kalbon vertė P. Norkus. Pusi. 182 ..............
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Tame ineina daugelis atskirų ap- 
žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ......................................35
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KITŲ LAIDŲ KNYGOS
Andersono Pasakos ..............................pusi. 82
Aisopo Pasakos ..................... pusi. 346
Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Au|pio .Obuolio Istorija (su pa v.) .... p.84 
Akyvi Apsiriškimai Sviete.....................p. 79
Apsireiškimai Atmosferoje .............. p. 238

Ta pati apdaryta ........ 
Apie Žemę ir Kitus Svietus ...

Ta pati su apdarais ..........
Aritmetika ...................................
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Pragarą, p. 72 
Amerikos Pilietis — pamokinimai 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų 
Badas — Dailus vaizdelis ..............
Baltoji Vergija ................... . ........
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Oarbas — romanas .............................. p. 219
Dainos Vasaros Grožybių .................. p. 33
Dainavos dalies žmonių Padavimai 
Dramos .............................................
Dėdė, arba ainių kančios .............. .
Dangus — astronomijos knygelė .. 
Rvynai Vagių (Kun. Dembskio) ... 
Daktaras Kišeniuje .........................
Eilėmis ir Proza ..........................

.. p. 255

p. 104

pilietybės 
.. p. 188 
.. p. 472 
.. p. 260 
. p. 118

p. 122 
p. 136 
p. 193 

. p. 88 
p. 167 

p. 85
Ethnologija, Istorija apie Tautas .... p. 667 

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

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

Ta pati su apdarais! ..... 
Geografija .................. 

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

Ta pati su apdarais ......... 
Gyvenimo Mokykla .........................

Su apdarais ................. 
Gyvenimas Šv. Tėvo Benedikto IX 
Gyvenimas Išganytojo Svieto . ..
Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 
Huihoras ir Satyra (Juokai) apdaryta p. 158 
Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių, Velnių p. 470 

Ta pati su apdarais ....., 
Istorija Septynių Mokytojų .. 
Išvakarės Gret Lemano Ežero 
Iždų Sala ........ ......

p. 469

p. 235

p. 158
p. 127
p. 213

C. BROOKLYN, N. Y.
“Dirvos” No. 49 nevisai tei

singai korespondencija iš musų 
kolonijos aprašo apie Lietuvių 
Neprigulmingo Klubo balių. — 
Korespondentas J. ž. nevisai 
prisilaiko teisybės sakydamas: 
“Ne tik komiteto nariai (ba
liaus rengėjai) buvo nuo jo su
rūgę, bet ir pats pirmininkas”. 
— Tai pagal J. ž. išeitų, kad 

.25 visas komitetas buvo taip sa- 
75 kant “surūgęs”. Bet ir reikia 

atminti, kad viso komiteto, nuo 
pirmininko iki maršalkai, buvo 
11 ypatų, o be pirmininko tik
tai du komisijos nariai tebuvo 
surugę; pridėjus pirmininką iš
eina tik trįs. Taigi iš vienuoli
kos buvo tiktai trįs surugę (ar
ba girti), o, kiti astuoni visai 
buvo blaivus žmonės. Be to, ko
mitete buvo ir tokių, kurie vi
sai jokio raugalo nevartoja ne 
tik ant balių, bet niekur kitur.

Lietuvos Sūnūs.
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irGerb. Muzikos Vadų, Solistų 
Choristų domai: 

NAUJOS DAINOS:- 
Parašė A. Aleksis.

Keturios gražios dainos vienam 
balsu prie fortepiano:
1. Meile uždegta krūtinė .. 65c
2. Graži čia giružė .........  50c.
3. Ak, myliu tave ...........  75c
Visuomet širdis surakinta 60c
4. Visuomet širdis 

surakinta 60c

75
75 

1.00
50
25
75
35

2.75
3.75

75
25
30
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50
^®|Dvi skambios (maršai) dainos50 . w ,75 njisram chorui:
50 15. Mes grįšim ten
50'
35
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1.50 
1.00 
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75 
1.00 
2.00 
3.00 
1.25 
2.00 _25 Kunigas Macochas — 4-rių ak-

75
50 

1.00 
1.75 
2.75

75
75
75

6. Ginkim šalį Lietuvos ..
Senesnieji leidiniai:

L. V. Hymnas (mišram 
chorui) ......................
Meilė (vienam balsui 
ir pianui) .... i.........

Reikalaudami malonėkit rašyt:
A. ALEKSIS

657 Josephine Av. Detroit, Mich.

7.

8.

75c.
50c.

25c

40c

Teatrališki Veikalai

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

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

LIETUVOS LAIVYNO fi»u»i*uiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiuiuBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuQ  
REIKALE

D-rui J. šliupui iš Kauno ra-! 
šoma tarp kitko:

Iš kabelio jau žinote apie lai
vų nupirkimą. Tat jau laivy
nas yra, bent jau jo pradžia. 
Nupirkome kur daug pigiau ga
vome. šešis laivus pirkome už 
10,250,000 auksinų. Jeigu pa
norėtume vėliau du kitiems iš
leist, tai butų tiek sterlingų, 
kad kitus keturis apmokėtume 
iš karto. Bet mes ne tam pir
kome, kad kitiems užleisti. Pa
tįs vežiosime prekes ir sekan
čiame sezone uždirbsime tiek 
pinigų kiek mums tie laivai kai
nuoja. Jų važma nuo 30 vago
nų iki 60 vagonų prekių. Du 
turime mažesnius, o keturis di
desnius. Važmos jau turime 
užtikrintos keliems mėnesiams. 
Toliau daugiaus rasis, žinoma, 
reikia prie to dar 3 ar 4 gar- 
laivukų ir 6—8 baidokus ant 
Nemuno statyti, kurie privežtų 
prekių iš Kauno ir iš Klaipė
dos Kaunan.

Todėl žemės Banko (Kun. J. 
žiliaus ir kun. Petkaus) pasko
la mums brangintina, ypačiai 
jeigu ją prailgins iki liepos 1 d. 
1921 metų. Jeigu nebūtume 
jos gavę, kažin dar ar butume 
nupirkę šiame sezone laivus. 
Kreditas kaip tik mus padrą
sino. Apie tai pranešėme irgi 
musų Valdžiai, ir tegul žino 
Lietuva, kad gerai daro!

Pinigus atiduotume, jeigu pa
reikalautų, bet visas sezonas 
butų sutrukdytas ir musų lai
vai Nemune nebūtų statomi šį
met, bet kitais metais. Banko 
gi jie negalės taip greitais įs
teigti. Nemunas šįmet, nežiu- 

Irint blogų sąlygų ir musų ne- 
I mokėjimo varyti reikalo kaipo 
I naujai pradedančių ir tai davė, 
sezoną užbaigus, sų tais' keliais 
laivukais, kuriuos pavasariop 
pirkome, nemaža gryno pelno, 
t. y. apie ,18 nuošimčių nuo in- 
dėto kapitalo. Ko gi daugiau 
reikia Bendrovei? O jeigu dar 
tris-keturis pastatysime su tie
sioginiu ryšiu tarp Kauno ir 
Klaipėdos, tuomet kas kita.

Kapitoną Stulpiną sodinsime 
Klaipėdoje. Jjs diriguos laivais 
į abi pusi, o Kaune paliksime 
valdybą. Kap. Stulpinas pri
žiūrės taipgi ir “Eglyno” san
dėlio Klaipėdoje. Musų konto
ra arba ofisas Klaipėdoje ran
dasi Liet. Prekybos ir Pramo- 
nęs namuose Fischer Strasse 
No. 11. Dabar jau ten sėdi 
musų žmogus, o kap. Stulpinui 
atsikrausčius bus galima, išplė
sti veikimą kaipo ekspedicijos 
kontoros savoms prekėms ir 
svetimiems siuntiniams.

Jurininkų turime šiek-tiek 
savų. Pasisiūlymų turime iš 
Latvių ir Vokiečių, galime pa
sirinkti tokius, kurie geri jūr
eiviai ir žino gerai Baltijos jū
res.

Kas del Amerikos linijos, tai 
ir čia bus galima kas reikiant 
padaryti. Anglai dabar turi 
daug. Vokiškų laivų ir daro pa
siūlymus mums, ir keliems mė
nesiams praėjus bus galima ge
romis sąlygomis įsigyti iš jų. 
Turime ir kitų pasiūlymų, bet 
neturint pinigų sunku pirkti. 
Musų planas — eiti pamažu bus 
geresnis, lengviau įvykdomas ir 
nėra jokios rizikos, ko mes pra
dėdami naują darbą turime 
vengti. Juk jeigu nepavyktų 
mums, tai idėja laivyno iš viso 
ilgam butų palaidota. Manau 
ir Amerikos Lietuviai pritars 
ir turės kantrybės savo laivų 
sulaukti. Reikalas nuo jų pri
klauso. Sudės pinigų tai grei
čiau nupirksime. Tai žiūrėkit!

Čion turime pridėti, kad A- 
merikos Lietuviai iki šiolei su
dėję yra $46,500 ir manome, 
kad matydami musų pastangas 
pasiskubins dar daug daugiau 
pinigų sudėti, nežiūrint į viso
kias kliūtis ir dabartinį nedar-

q GERB. q
>OPRAGILO KAMPELIO

Gerb. Spragilas atbėgo sūj nežinodamas fakto, kad vi- 
šitokiu aprašymu: Sam tam kaltininku buvo 

Z ir vėl iš pradžios ir tt. 
pats Dievulis. Argi Jieva 
gali būti kaltinama už tai, 
kad ją Dievulis sutvėręs į- 
kvėpė jai norą ir geidulį ži
noti obuolio skonį? 
ne!

Lietuviškai-AngliSkas ir Angliškai-Lietuviškas

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

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

pi rmrnm tmrmmg 
^PASKUTINĖ PROGA “DIRVĄ” UŽ $2 į 
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Nuo Sausio 1 d. 1921 m. Nauja Kaina: 
METINĖS 

Suv. Valstijose ............
Kanadoje ..........................
Lietuvoje ir kitur ....... . .

PUSMETINĖS: 
Suv. Valstijose .................

Kanadoje ........... /....... .
Lietuvoje ir kitur....... .

Pamatymui siunčiame dovanai.

$2.50
3.00
3.50

$1.25
$1.50

1.75

S ittmfit tt itimmo S

“U2 JIEVOS GRIEKUS 
DIEVULIS KALTAS”.
“Eisi per dvarą — gausi 

mušt; arba neisi — ir vis 
gausi”. Taip ir su manim. 
Kada susitraukęs kampelyj 
sėdėjau ir neužsiiminėjau 
rašymu, kiti sakė: “Kas iš 
tavęs, sėdi kaip kurmis — 
nei visuomenei, nei sau tuo 
naudos nepadarai”.

Pamislinau: nejaugi ne
galėtų būti iš mane rašyto
jas, kuris galėtų viso svie
to plunksnų banditus pra- 
yiršyti? Juk aš ant kuni
gų ėjau ir pusę metų simi- 
narijoj išsėdėjau! Keturios 
klesos kaip pupų rėtis su
skaityta !
. Nusipirkau gerą “plūgą” 
jr suradęs tinkamą ‘‘Dirvą” 
pradėjau arti.

Ariu-ariu, žiuriu ir mis
tinu: ar dabar bus svietas 
užganėdintas. Bet kur tau.

Pirma iš vieno šono man 
lazda pokšt, dabar iš kitoj 
per galvą tvokšt!

Vakur faktai, juoda ant 
balto:
Gromata gerb. Spragilui, 

“Dirvos” artojui, 
Šonkaulių škaitytojui

* Ir tt. ’’
Kiaulando mieste, 

Ohoho valstijoj.
Kur tik neisi, kur neklau

sysi, visus tenka išgirsti 
kalbančius apie klaidas — 
kiekvienas savo gyvenime 
yra padaręs tokią ar kito
kią klaidą, ir net musų Lie
tuviškas priežodis yra įsi
gyvenęs: “Kad nieko nevei
kia, tas klaidų nepadaro”. 
Ir tas priežodis yra šventa 
teisybė.

Nerasi ant svieto nei vie
no gyvūno, nei vieno smer- 
telno žmogelio ir net nei 
vieno nosį užriėtusio inte
ligento, kuris savo įgyveni- j 
me arba užsiėmime nebūtų ' 
padaręš kokią klaidą.

Pavyzdžiui paimkim kad J 
ir gerb. Spragilą, kuris ne
senai dar turėjo “kelionę 
po dangų”, visados “sukri- - 
tikuoja” savo mylimą “šon
kaulį”, Tetą ir Martiną: o 
vienok jo dideliuose moks
luose tankiai tenka patėmy- 
ti labai daug stambių klai
dų. Visų tų jo klaidų čia 
neminėsiu, nes užimtų dauS 
vietos ir tai negalėtų sutil-

• pti plačiose “Dirvos” vago- 
i se. Tik paminėsiu vieną jo 
1 svarbią klaidą, prie kurios 

gerb. Spragilas turės prisi
pažinti. Tai yra jo bereika
lingas užsipuldinėjimas ant 
musų pirmosios Mamos Jie
vos. Jisai savo kalbose ke
lis kartu yra pasakęs:

“Jeigu musų pirmoji Ma
ma Jieva nebūtų valgiusi 
uždrausto obuolio (ar ko 
ten kito) ir tokiu savo pasi
elgimu nebūtų padarius 
klaidos, tai šiandien mes 
ant svieto nebūtume žino 
kas tos karės, kas tie var
gai ir visos nelaimės. Ne
būt reikėję mokintis ir džio
vint savo smegenis dęlei iš
radimo įvairių prietaisų, su 
kuriais dabar turime gerin
ti savo vargingą gyvenimą, 
apdengt griešną kūną, o to 
vietoj butume vaikštinėję 
sau po gražų šiltą rojų ir 
besimaitiną jo gardžiais 
vaisiais”. — Tokis tai gerb. i 
Spragilo užsipuolimas ant 1 
gerb. Jievos. i

Vot tai čia gerb. Spragi- 1 
las ir apsilenkia su teisybe, 1

Visai
Čia yra paties Dievo 

prasižengimas prieš žmo
nes arba apsirikimas, kada 
jis sutvėrė pasaulį, visus 
gyvulius, paukščius, varles 
ir patį Adomą. Kada gerb. 
Adomui nusibodo vienam 
rojaus gerybės, jis prašė 
savo Tėvo sutverti jam ką 
nors pasilinksminimui. Ne
reikėjo tada Dievuliui tver
ti Jievą; galėjo sutverti ko
kį Baltrų. Ir pagaliaus ga
lėjo taip sutaisyti, kad tas

• Baltrus butų galėjęs susi
tverti Ciprijoną, Ciprijonas 
Danielių, Danielius Edvar-

• dą, Edvardas Fabijoną, Fa
bijonas Gabrielių ir taip iki

■ paskutinės abėcėlės raidės 
’ Taip tai butų galėjus būti 
( ramybė ir šiandien visi mes 

butume begyveną rojuje.
Bet kaip tik likosi sutver

ta Jieva, tada ir Dievas pa
sijuto padaręs klaidą ir nie- 

’ ko nelaukdamas, suvaldy- 
’ riiui još uždėjo Jievai “dis- 
’ cipliną”, nurodydamas ko- 
' kių medžių vaisius gali ir 
’ kokių negali valgyti. Bet 

gerb. Jieva, Dievo apdova- 
, nota geiduliu ir žingeidu- 
, mu, negalėjo tokios discip

linos išlaikyti ir vieną gra
žią dieną, saulutei skais-

• čiai šviečiant, pasivadino 
> Adomą ir prikalbino jį sy

kiu su ja valgyti tą užgin
tą vaisių.

Tai keno čia kaltė, gerb. 
Spragile: ar Jievos ar Die
vo ir prieš ką reikėjo savo 
pagiežą išlieti? Jeigu liko- 
sutverta Jieva, tai nereikė
jo jai to užginto medžio pa
rodyt, tik vienam Adomui, 
arba nieko nelaukiant turė
jo paliepti Adomui tą me
dį (iškirsti. Taip ir nebūtų 
atsibuvę prasižengimo pa
laimintame rojoje ir mes 
butume galėję ramiai sau 
gyventi ir nekelti karių ir 
nedaryti kitokių prasižen
gimų, už kuriuos paskui 
dar Dievulis turėjo sutver
ti vieną vietą, kur visada 
buna karšta ir basas nega
li ant žemės pastovėt.

Va tai čia faktiškai aš ir 
prirodau, kad pats Dievulis 
tą klaidą padarė, o ne gerb. 
musų Mama., Ką ant tos 
kritikos gerb. Spragilas pa
sakys ir ar jis taip pat at
siskubins į redakciją su ši
tuo mano laišku, ar bijoda
mas ateis, neturėdamas ką 
sakyti ?

(Pasirašo) Mučelninkas.
Atsakymas ant tokių šmeiž

tų ir. užsipuolimų prieš 
Dievą.

Gerb. Mučelninkas čia no- 
• ri prirodyt, kad už vaikų 
■ griekus yra kalti tėvai: jei 
t vienas sūnūs kunigas, o ki- 
; tas vagis, tai už vieną tėvas 
gauna pagyrimo, o už kitą 
— na, taip kaip gerb. Mu
čelninkas Dievuliui į barz
dą kimba: sako — vaikai iš 
tėvų įsigema blogais....

Atsimenu gerai iš bibli
jos, kur pasakyta, kad Die
vulis Adomą sutvėrė ant 
savo paveikslo, bet ant ke
no paveikslo sutverta Jieva, 
to nepasako.

Bet tą mes turim užmir
šti : nevalia rūpintis apie 
dalykus, kurie yra už musų 
supratimo ir kurie viešai 
jiepasakomi.

Jeigu gerb. Spragilas už
sipuolė ant gerb. Mamos, 
tai užsipuolė už jos darbus, 
kam ji mus nabagus vyrus 
į tokią bėdą intraukė, kad 
dabar turim savo šonkaulių 
jieškoti po visą žemę, iš ro
jaus išvaryti. Ji turėjo pa
klausyt ką jai Dievulis sa
kė. Jeigu tėvas bara vaiką 
ir gina jam eiti keno nors 
arklius nujoti, už nepaklau- 
symą mes kaltinam vaiką, o 
ne tėvą. Tai ir čia — ir per 
amžius, mes, smertelni vy
reliai, jos “nuopelnų” neuž
miršim.



DIRVA

Nuo Redakcijos
SULAUKĖME BEDARBES

Su pradžia žiemos Ame
rikoje apsireiškė bedarbė ir 
ji vis labiau plečiasi. Tūk
stančiai žmonių nuolatos iš 
darbų pajeidžiami be jokio 
žodžio kada jiems grįžti ir 
ar kada nors jie vėl galės 
darbą gauti toje pačioje vie
toje ir prie savo amato.

Trumpa darbo pertrauka 
labai atsiliepia ant žmonių, 
kurie gyvena su šeimyno
mis ir turi keletą dar dūšių 
šalip savęs maitinti. Var
gas ir pavieniams, nes ir jie 
neką tokiame pačiame pa
dėjime: vieni su šeimyno
mis negalėjo susitaupyti pi
nigo, kiti pavieniai nesusi
taupė manydami, kad ne
bus bėdos, darbų bus ikva- 
liai, sveikas, ir vėl užsidirbs.

Bet negalinta tikėtis vi
sada vienodo gyvenimo bė
gio nei su sveikata. nei su 
išlaukinėmis aplinkybėmis; 
labiausia žmonėms nereikė
jo atsidėti ant “gerų laikų 
karės bėgiu”, kuomet dar
bų buvo net perdaug ir veik 
visi uždirbo po apie dešimts 
dolarių į dieną. Karė yra 
tik laikinis apsireiškimas, 
tat viskas jos bėgiu pakilęs 
turi nupulti kada ji pasibai
gia.

Kuomet Suvienytos Vals
tijos buvo karėje, tūkstan
čiai jaunų vyrų kiekviena
me mieste buvo ištraukia
mi iš dirbtuvių. Jų Vietas 
tūrėjo užimti kiti, arba jei 
užtektinai darbininkų ne
buvo, jų darbus turėjo at
likti kiti, dirbdami pervirš 
paprasto darbo laiko. Už
darbiai buvo geri ir neku- 
rie susitaupė pinigų.

Su uždarbiais, supranta
ma, pakilo ir pragyvenimo 
dalykai keleriopai. Tas tu
rėjo keletą priežasčių: kad 
buvo, stoka žmonių padirb- 
dinimui kasdien vartojamų 
dalykų, o visos rankos buvo 
nukreiptos karės, darbams, 
medega taipgi buvo sunau
dojama karės reikalams — 
tas pabrangino reikmenis 
du sykiu tiek, negu pirma : 
buvo, o tą dar du sykiu tiek 
pabrangino grašiagaudos — 
jie irgi pasiryžo pasinaudo- ! 
ti, kaip paprastai buna vi- ; 
sose šalyse suirutės laiku, i

Brangumas ne pirmas ap- : 
sireiškimas. Civilės Karės i 
laiku Suv. Valstijose mais
tas ir kitokie produktai bu
vo pakilę po 500 nuošimčių.

Suirutei pasibaigus, atei
nant dalykams į normales 
vėžes, viskas laipsniškai at- 

\ puola. Atpuola, žinoma, ir 
algos, ką dabar darbininkai 
jau patėmijo.

Karės laiku buvo prida
ryta daug gyvenimui rei
kalingų dalykų brangia kai
na, vieniems nuo kitų sten
giantis pasinaudoti. Dabar 
tuos produktus pardūoti ka
rės laikų kaina nėra gali
ma, o už pigią kainą irgi 
nesinori. Žmonės, laukda
mi kainų nupuolimo, kada 
mato jas kiek pradėjus at
slūgti, laukia dar labiau at
pingant ir nieko nesiperka. 
Produktų ėjimas dabar be
veik apsistojęs, nes kada 
sustoja reikalavimas, susto
ja iš sandėlių ėmimas, su
stoja ir išdirbimas.

Fabrikai . ir manufaktū
ros laukia atpingant žalios 
medegos, dėlto pertraukia 
darbą ir paleidžia žmones 
namon. Jie turi planą dvi
gubai pelnyti: gaus pigesnę 
medegą, gaus atgal darbi
ninkus, kad ne tuos pačius 
tai kitus, žemesne alga, ir 
tada darbai prasidės.

Labiausia nuo to perver
smo nukenčia darbininkai. 
Kada daug uždirbo, jie už 
viską brangiau mokėjo ir 
net stengėsi perviršyti kits 
kitą nepirkdami “prastų” 
dalykų, nes pinigų buvo. Pi
nigai taip ir išėjo, kaip len
gvai atėjo. Bedarbės laikui 
užėjus prasidėjo žmogui vėl 
paprastas ekonominis skur
das, kokį darbininkai ken
čia.

Skurdas privers darbinin- ;

kus grįžti dirbti už pigiai. 
To darbdaviai nori. Pabu
vę be darbo, iki šiolei stip
riai susiorganizavę darbi
ninkai nekreips domos į uni
jas, kurių nariais buvo, eis 
kur proga pasitaikys. Ta
me darbdaviai mato savo 
laimėjimą. Jie amžinai bu
vo priešingi darbininkų su
sivienijimams ir visados no
rėjo išardyti, jei tik galėjo.

Šitokiam kriziui užėjus, 
darbininkai privalo užsilai
kyti labai atsargiai. Atsi
rado visokių valkatų, kurie 
meluodami skleidžia visokią 
propagandą kaip prieš val
džią taip ir prieš viską, nu
rodydami žmonėms neva j 
sunkumus, patįs žadėdami 
geroves. Tie kurie žadū, 
niekur niekam dar nieko 
nedavė: jie tik sau progų 
jieško, supjudydami nesusi
pratusius darbininkus.

Visi mes norime, kad nu
pultų kainos. . Kurie atvy
kome po Civilės Karės į šią 
šalj, kad ir daug vėliau po 
jos,,dar ir po šiai dienai at-1 
meiiame, kaip “tada viskas j 
buvo pigu”, o karės laiku I 
kiti net badavo, nieko ne
gaudami pirkti. Dabar vėl 
pajusime daiktų atpigimą.

Laikykitės tik savo: ne
užbėgdami kitiems darbi
ninkams akių dirbtuvėse 
stengkitės jieškoti sau prie-l

lankių aplinkybių ir užmo- 
kesnio; būdami unijų na
riais jas palaikykite ir pri- 
laikykit unijų vadovus, kad 
jie iš jūsų nesinaudotų.

Darbdaviai dabar varo 
plačią tarp savęs propagan
dą prieš organizuotus dar
bininkus.

Tautos Fondas ir 
Aukos

I Publikos nenuraminsi, jeigu 
ką nors jai kito neparodysi: ir 
taip visados nuo vieno daikto 
ant kito žmonių mintįs vedžio
jamos — jeigu tie žmonės ne
savu protu gyvena.

Tautos Fondo viršininkai, ka
da Lietuvos Atstovybė pareika
lavo atskaitų, suriko: “Protes- 
tuojam! protestuojam prieš ją!” 
Bet tas tuščiu nuskamba, o vi
suomenė vis nepaliauja norėjus 
žinoti kur nuėjo tie jos šimtai 
tūkstančių, suaukautų Lietuvos 
šelpimui. Visuomenei vis tebe- 
rupi kiek pinigų atiduota Gab
riui (tada buvusiam Šveicari
joje) perdavimui Lietuvon, ku
rie pinigai niekados Lietuvos 
nepasiekė; taipgi rupi, ko kun. 
švagždys važinėjo pietinėn A- 
merikon ir kiek jo kelionė ap
siėjo; kiek išleidžiama Rutkau
sko ir Kaupo palaikymas Lietu
voje, nusiųstų "sutvarkyt” Lie
tuvos Valdžią. Ir, tt. .

Visi aiškiai žino, kad Fondas 
pinigų Lietuvon kaip reikia.ne- 
išsiuntęs jų sudėtam tikslui. —

Žmonės, laukda-

SENOJI IR NAUJOJI 
GREKIJA

ĮGILĘS klausimas, kas užims 
Grekijos sostą kuomet mirė 

karalius Aleksandras, atkreipė 
vėl viso pasaulio atidą į pietry
tinę Europą. Kokias permai
nas savo žemių plotais ji per
gyveno ir kokias dalis ji lošė 
karėse ir kriziuose savo kam
pelyje galėsime suprasti iš se
kančių pažymėjimų, kuriuos pa
duoda mums prisiųstas Natio
nal Geographic Society buleti- 
nas:

“Kas yra Grekija?
“Praeities šviesoje tas klau

simas butų nevienodas, kadan
gi Grekijos žeinių plotai nieka
dos nėra pabuvę vienodame pil
nume, per visus tūkstančius jos 
istorijos amžių, nors dvidešimts 
penkių metų protarpyje; gi pa
staraisiais metais taip smar
kiai Naujoje Grekijoje viskas 
keitėsi, kad kiekvienas dešimt
metis matė ją tvarkant naujus 
savo rubežius.

"Net iki moderniškųjų laikų 
— išskyrus laikinoje' Aleksan
dro imperijoje — ‘Grekija’ ne
buvo minima kaipo tauta. Gre
kijos Auksinėje Gadynėje, kaip 
prieš ir po to iki dabar, Greki
ja buvo tarp savęs susiskaldęs 
namas. Jos smulkmeniška is
torija butų istorija daugiau ne
gu 150 atskirų valstijų. Bet gi 
ir taip esant visais laikais buvo 
jų tarpe jaučiama Helleniškas 
tautiškumas, kad ir lenktynia
vimai tarp paskirų grupių sto
vėjo kelyje susivienijimui vie
non tauton.

“Kuomet Didėji Britanija bu
tų galima apipiešti kaipo žemę 
apsuptą jūrėmis, Grekija gali
ma butų vadinti ‘žeme apsupta 
jure’. Hellenai visados buvo 
jureiviniai žmonės, ir Vidurže- 
minė jure ir dar daugiau pati 
Atgajos jure buvo jų nuosavi 
ypatingi ‘silkių prūdai’. Ryti
nio Viduržeminių jūrių krašto 
salos visos išvien patapo Gre
kiška teritorija, taip panašiai 
buvo ir su salai panašiu Pelo- 
ponezu ir su kitomis Grekijos 
pusiausalio dalimis. Tečiau ly
gios svarbos Grekijos dalis — 
arba geriau, Hellėnų žemės — 
buvo sodybos, apgyventos jų 
jūreivių pakraščiuose didžiojo 
jų žemės ploto krašto, prisilie
tusio prie Viduržeminių jūrių. 
Tos sodybos sudarė paskiau ne
pertraukiamas eiles Heilų sody
bų pakraščiais Mažosios Azi
jos ir praplėtė savo kolonizaci
ją ant Italijos pajūrių ir ant 
Sicilijos ir net ant šiaurinės 
Afrikos briaunos, taipgi dasiek- 
dami pajūrio plotus tų vietų,

kas dabar vadinas pietine Fran- 
cuzija. Ta tai buvo palaida 
‘Grekija’ arba Heilas visam ga
vo didume — ir nors susidarė 

■ ir vienos kilmės žmonių; bet 
turėjo išsidalinę į daugybę val
stijų.

“Grekija davė pasauliui savo 
pirmą Tautų Lygą: Deliška Ly
ga buvo suorganizuota 447 m. 
prieš Kristų su tikslu savitar- 
pinai rūpintis apsigynimu nuo 
‘išlaukinių užpuolimų’ Persijos, 
kurį , turėjo savotišką ‘nuo-Ber- 
lino-iki-Bagdado’ ambiciją ano
se dienose ir rengėsi pasaulį už
kariauti. Atėnai buvo vienati
nė ‘vyriausioji galybė’ toje ly
goje ir buvo pripažinta visos 
organizacijos vadove.

“Vėliaus užėjo Atėnų hege
monija su prievarta, priešingai 
suprasta demokratijos imperi
ja. Šiame periode galima sa
kyti egzistavo, jei galima taip 
pavadinti, imperijos Spartos ir 
Thebes, artimų Grekų tautai 
žnfonių; bet nei vienoje iš šių 
erų nebuvo inimta dauguma te
ritorijų, Grekais apgyventų, ir 
nėr didesnės dalįs Grekijos pu
siausalio buvo valdomos kitų 
Helleniškų valstijų. Per trum
pą laiką, po Aleksandro Didžio
jo valdžia, Grekija pasiekė tau
tos statutą, tečiaus tai buvo 
tik išlaukime spėka sugretintas 
mišinys ir jame buvo daug te
ritorijos, kurioje buvo kiti ne
gu Grekai; taigi ir mirus tam 
didžiajam militariam genijui 
Hellenai išsidalino į daugybę 
valdiškų vienučių.

“Grekija, besiplečiant iš mie
stinės valstybės, buvo apglėbu
si beveik visą civilizuotą pa
saulį; bet gi tokis jos smarkus ; 
išsiplėtimas buvo pasekamas ir i 
lygiai greito susitraukimo. Gre
kija puolė po kįlančia Romos 
galybe ir paliko tiktai paprasta i 
vakarinėj imperijoj provincija. ’

“Grekų militariai gabumai ir i
galybė mirė po Romos jungu 

[tečiaus kuomet Ryte Imperija. ja 
likosi sutverta su Konstantino
poliu kaipo sostine, Grekų kul
tūra paėmė viršų kur jų gink
lą neįstengė, ir Byzantium pa
tapo didi Grekiška valstija. Ir 
vėl dar sykį ta teritorija, nors 
tik atstatyta pagal senojo pa
vyzdžio, galėjo būti pavadinta 
Grekija, prasiplėtė į visas pu
ses, iki ji savo rubežiuose jau 
turėjo daug pietrytinės Euro
pos. Tai yra tik atgaivinus šio 
periodo Grekijos istorijos gar
bę Grekų ambicija, jei ji galėjo 
būti, ką gyvavo.

“Grekijos žlugimo naktis už
stojo ne po Romos jungu, bet 
ilgame periode nuo Byzantijos 
puolimo' iki moderniškųjų lai
kų. To laiko bėgiu Grekijai 
visa teritorija buvo atimta ir

Kodėl čia "jie laikomi? Vieni 
spėja tam, kiti kitam, o kun. 
Uosis pasakė: revoliucijai prieš 
bedievybę Lietuvoje.

Gerklės žmonėms neužkiši, ir 
reikia jieškot išėjimo, štai pa
sitaiko proga: Vilniaus gyni
mas ir aukos šautams. Kleri
kalai sumano: rinksim šimtą 
tūkstančių ir iš sykio tuos pini
gus imsim siųsti 
sakosi ir darą) ir 
sime visuomenei, 
siunčiame pinigų
kaujami, kaip bedieviai skelbia!

Dabartiniu pasistengimu pa
siųsti, jie mano, atbovys žmo
nių mintis nuo praeitų Fondo 
pinigų eikvojimo ir nepasaky- 
mo kur padėta.

Ar visuomenė užmirš, ypač 
kada dabar bedarbė užeina, ka
da nėra iš kur aukauti, o vis iš 
jos nahjų aukų prašo, tuo tar
pu nesako ką daro su pirmiau 
surinktais.

(kaip dabar 
tada parody- 
ar mes ne
karti jie au-

Vileišis Anglų Spaudoje
“Current History” gruodžio 

mėnesio numeryje yra patalpin
tas ilgas smulkmeniškas Lietu
vos Atstovo Amerikoje Jono Vi
leišio raštas apie Lietuvą, var
du “Lietuvos Vieta Tarpe Tau
tų”. Tame rašte pilnai apibrie- 
žiama Lietuvos populiacija, ru- 
bežiai, turtai, politinis, kultūri
nis ir ekonominis stovis; susi- 
orgaiuzavimas naujos valdžios, 
pasiskelbimas nepriklausomybės 
ir visos galės jos palaikymui.

Šalip rašto, žurnale telpa ir 
Lietuvos žemlapis ir sykiu gerb. 
Vileišio paveikslas.

Tame pačiame "Current His
tory” numeryje telpa dar pora 
rašinėlių apie Lietuvą: protes
tas prieš Lenkus ir redakcijos 
raštas dienos klausime.

■ jos žmonių kraujas liejosi nuo 
. gaujų kariautojų ir imigrantų
■ beveik iš kiekvienos Europos
■ tautos, kurie pylėsi ant jos — 
, Albanai, Slavai, Teutonai, Ispa

nai, Francuzai, Veneciėnai, Tur
kai. 1669 m. Turkija galutinai 
paėmė visą valdžią ant to kas 
buvo Grekija.

“Grekija kaipo tauta užgimė 
vėl 1829 metais po atkakliau
sios savo kovos už neprigulmy- 
bę prieš Turkiją, ir tuo pačiu 
tarpu atsibuvo daugybė civilių 
karių atskirų partijų ir jų va
dų tarpe. Naujoji Grekija, ku
ri iškilo po bendru užtarimu 
Did. Britanijos, Francuzijos ir 
Rusijos, susidėjo, šalp Cykladų 
Salų ir artimojo Peloponezo, iš 
ruožto žemės apie 40 mylių per 
pusiausalį į šiaurius nuo Pelo
ponezo. Dabartinės Grekijos 
nepaliaujamas geismas buvo 
praplėsti savo rubežius tolyn iš 
šios srities, kurią laikoma tik
tai branduoliu, iki diduma, jei 
ne visa ‘Heilas irridenta’ butų 
įrėbta. šitie jų norai privedė 
prie daugelio vidujinių krizių 
ir išlaukinių karių.

“Dabar, 90 metų po atgavimo 
Grekų nepriklausomybės, kara
lystės teritorija yra beveik tris 
sykius didesnė, negu ji buvo at- 
sistengimo laiku. Ačiū1 Didžia
jai Karei ir Turkijos išardymui 
Grekija dabar pasiėmė daug se
nosios Makedonijos ir pietinės 
Trakijos, beveik visas Aigajos 
salas ir didesnę dalį Smymos 
provincijos Maž. Azijos krašte. 
Grekų vėliava plevėsuoja be
veik už kelių šuolių nuo Darda- 
nelių — vos 50 mylių nuo Kon
stantinopolio. Grejcijai daug 
pavyko pažingėti prie atsiekimo 
savo troškimų.

“Dabartinė Hellenų Karalys
tė — kaip Grekija oficialiai ži
noma — turėjo penkis valdo
vus. Nei vienas neišbuvo iki 
naturalės savo mirties arba sa
vanorio pasitraukimo. Pirma
sis valdovas, nepasekmingos 
Grekų Respublikos prezidentas, 
likosi nužudytas; jis pradėjo 
valdyti dar pirm šalis buvo vi
siškai pripažinta. Bavarijos ku- 
nigakštis Otto, kuriam paves
ta 1832 metais sostas, likosi nuo 
jo 1862 metais nuverstas. Ku
nigaikštis Jurgis iš Schleswig- 
Holsteino, kuris tada pakvies
tas užimti sostą, valdė per 51 
metus, bet likos nužudytas 1913 
metais. Jo sūnūs Konstanti
nas likosi nuverstas 1915 me
tais delei jo užjautimo Vokie
tijai. Po jo sostą užėmė Alek
sandras, kuris irgi mirė nuo 
nepaprasto atsitikimo — bež
džionės įkandimo.”

Karalius Konstantinas šiose 
dienose tečiaus vėl sugrįžo ant 
savo senojo sosto.

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIKAS.

Kuomet pavasaris ateina pasveikinti 
mus ir šalta žiema pradingsta, tada džiau- 
smo reginiai nugludina padanges ir atgi
mimo įvairumas išpuošia visą stebuklingą 
Gamtos Karaliją.

Pavasario dvasia išlieja naują gyvy
bę ir musų rūpesčiai pasibaigia.

O šitam plačios, beribės erdvės pasau- 
pavasaris atveria savo duris!
Gamta žiuri į mano veidą ir šypsosi.
Ji laiko savo skeptrą ir kviečia mane 

į savo karaliją, kad valdyti jos šalį, kur 
viskas jai giminingą.

Nepaprasto ir naujo atsitikimo džiau
gsmo drebuliai persiveria per viską.

Širdžia plakančia laisvai — kūdikiškų 
linksmumu — aš myliu tyrinėti tyrynus- 
miškus: nes esmi miško Karalius.

Aš matau orlaivių Karaliją!
Paukščiai lakstinėja nuo medžio ant 

medžio ir renkasi burin.
Plonytėmis žiotimis jie gieda savo gie

smę be žodžių.
Aš klausaus, ir myliu: nes esmi pauk

ščių Karalium.
Ir ten, anapus žilo kalnelio, aš matau 

bruzdančią gyvybę ir didį darbštumą, 
sako: Mes “norime” ir “galime”; ir 
nepažįsta “negaliu”.

Ir aš daug ko nuo jų pasimokinu: 
esmi skruzdžių Karalius.

Laukų reginiai!
Ir vėjo kvepėjimas — šviežiai išar- 
vagutės duoda mums skanų kvapsnį. 
Kada pasėtas grūdas išdygs ir vasa

rojus nunoks ir reikalas prisiartins, aš bu
siu laimingas ir linksmas: nes esu sėklos 
Karalius.

Aš sustoju savo besibastymuose ir li- 
žiaurių akmenių keliu ant augšto kai-

liui

Jos 
jos

nes

tos

pu 
no.

Mano širdis šaukia balsiai nuo savo 
improvizuoto sosto:

Karaliau! Karaliau! Karaliau!
Karalius aš esmi. Ir mano Karalienė, 

Dama Gamta, sėdi šalip manęs.
Ir Dievo pasaulis yra giedras!

Koke puikus ii’ meilus pasivaikščioji
mas! Dangus giedras, saulė teka^ visos 
varsos skaidrios, visos linijos aštrios, vi
si nupaisymai aiškus. — Tiktai rami ir 
miglota ežero begalybė yra paslaptinga 
ir nejauki mano sielai.

Baltos šalnos žiupsnelis nupudravo 
laukus, — suteikdamas metalinį palengvi
nimą žalios daubos kraštams; ir visam 
vaizdui — belapiniam — davė sveikatos 
ir stiprybės orą, jaunybės ir šviežumo gy
vybę.

“Maudyk, o Mokini, savo ištroškusią 
sielą aušros rasoje!” — taip pasakė mums 
Faustas. Ir jis teisingas.

Ryto oras įkvepia šviežią ir linksmą 
ir gaivinančią energiją į kraujagysles ir 
kaulų smegenis.

Jeigu kiekviena diena yra gyvenimo 
pakartojimas, tuomet žėdna aušra pasi
rašo, kaip visad pasirašydavo, ant naujo 
kontrakto su egzistavimu.

Brėkštant viskas yra šviežia, lengva, 
šviesu, paprasta, kaip buna kūdikiams.

Brėkštant dvasinė teisybė, kaip atmo
sfera, yra vaiškesnė; ir musų sąnariai, 
kaip jaunučiai lapeliai, geria šviesybę go
džiau, kvėpuoja daugiau eteryje ir ma
žiau žemiškuose daiktuose.

Jeigu naktis ir žvaigždinis dangus 
kalba meditativei sielai apie Dievą, apie 
amžinumą ir begalybę, tuomet tad aušra 
yra laikas del projektų, del pasiryžimų, 
nutarimų, del veikmės užgimimo.

Kuomet tyla ir liūdnas žydraininio 
skliauto giedrumas pakreipia sielą prie sa
vęs atsiminimo, tuomet gamtos stiprybe 
ir skaistumas išsiskleidžia širdyje ir pa
daro ją uolesne gyvybei ir gyvenimui.

Pavasaris jau yra čia — pas mus.
Pavasargės ir pijonkos pasveikino jo 

atėjimą. Perstaigųs žiedai pasirodo ant' 
alyvmedžių; pribrinkę kriaušmedžių ir 
alyvmedžių bumburai nurodo prie busįąap- 
jo pražydėjimo; sauskunės. jau dabar ža
liuoja.

Ak! pavasaris jau atėjo.
Atgimkime sieloje.

Baisi naktis. Per keletą valandų aš ko
vojau su troškimu ir žvelgiau tiesiog mir
čiai j veidą.... Jau yra aišku kas manęs 
laukia: troškimas — uždusimas. Aš mik
siu nuo smaugimo. ,

Aš nepasirinkau šitokios mirties. Bet 
negalint pasirinkti, žmogus pats turi re
zignuoti. Ir tuojaus....

Spinoza numirė akivaizdoje gydyto
jo, kurį jis pasišaukė.

Aš turiu susipažinti pats su idėja: 
mirti netikėtai, — kurią gražią naktį lik
siu gerklės užsmaugtu.

Paskutinis atsidusimas patriarcho, ap
siausto jo klūpančios šeimynos, yra puike- 
snis-saldesnis, negu mano: mano likimas, 
ištikrųjų, stoka gražybės, didybės, poezi
jos. Bet stoicizmas gyvuoja atsisakome.

Abstine et sustine.
Aš turiu dar atsiminti, jog turiu ‘ištF 

kimų draugų. Yra daug geriau nekankin
ti jy- ,

Paskutinė kelionė yra padaryta tik 
skaudesne, sunkesne scenomis ir raudoji
mais. Vienas žodis yra vertas visų'kitų: 
“Tavo valia, ne mano, bus padaryta!” •

Leibnitz buvo akomponuojamas į' ka
pus tiktai savo vieno tarno.

Mirties patalo ir kapo 
nėra piktas.

Didžioji misterija negali 
linta.

Sielos ir terorų Karalių 
reikalauja liudininkų.

Tai yra gyvieji, kurie kabinasi prie 
‘paskutinių atsisveikinimų minties.

Ir vėliaus, nei vienas nežino kas yra 
jam nuskirta.

Kas bus — bus. Mes turime tik pasa
kyti: “Amen”! • '/v;

(Bus daugiau)

apvįenėjimas

būti pašida-

dialogas nė-

DINGO...
Dingo jau gražybė skaisčiųjų dienelių, 
Kvapsnis pievažiedžių, žalumas laukelių 
Nuvyto gėlynai, nubiro žiedeliai, 
Nudžiūvo, pagelto nuo šalčio stiebeliai. 
Dingo paukščių giesmės, dainelė girelių, 
Malonus pūtimas žaidžiančio vėjelio, 
Nutilo bitelės, pradingo žiogeliai, 
Margos peteliškės, maži vabalėliai.
Dingo visa grožė, net saulė šviesioji 
Po aukso blakstienų mirksėti nustojo. 
Apglėbta bangose tamsių debesėlių, 
Nustojo stiprumo, nebšildo žemelę; 
Jos skaistus veidelis išblyško-pabalo, 
Dangus ašaroja, žemelė atšalo.

M. K. Karbonskienė.
Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy

vas piešinys didelės atminties musq pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

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-- Jį • 
ti, kaina su prisiuntimu ________ ____

3381 Istorija Antano Kandroto (kaip būti drutu)
3336 Apie Kūno Išlavinimų ........ . ■■ pusi. 74
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UOJAU bus ir Kalėdos, todėl iškalno apsi
rūpinkite DOVANOMIS. Lietuviški Dai
nų, Muzikos Rekordai ir kitokie rekordai 
Grafofonams bus tinkamiausia padovano

ti jūsų giminėms, kaimynams ir draugams, kurie 
turi savo namuose Grafofonus. (J “Dirvos” Krau
tuvėje yra puikiausių dovanoms rekordų, kuriuos 
galite parinkti iš pirmiau čia tilpusių arba iš musų 
katalogų, Cf 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.

- y



SEPTYNI SENOJO PASAULIO
LIETUVIU PILIEČIU 

. „ VALDYBOMS
SĄJUNGOS SKYRIŲ 
IR NARIAMS

VILNIAUS UNIVERSITETO jsidarė 101,000 auksinų.

. STEBUKLAI • sc
Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Taip, Rytuose, kur vasaros buna ilgos 

ir naktįs karštos ir žmonės miega ant sto
gų arba po atviru dangumi, yra žinomos 
žvaigždės, su kuriomis nesusipažinęs Va
karų pasaulis. Išėmus Chinus-Kitėnus, 
ankstyviausi garsieji astronomai buvo Ba
biloniečiai; jau' labai anksti jie sutvarkė 
stovinčiasias žvaigždes j grupes, davė joms 
vardus, ir nuspėdavo saulės arba mėnulio 
užtemimus. Jie buvo nustatę metų ilgį ir 
padalinę metus mėnesiais. Tarp Egipto 
ir Babilonijos ryšiai buvo dar pirm tų lai
kų, kada piramidos pastatytos, todėl gali
ma numanyti, jog Egiptėnai pirmas astro
nomijoje lekcijas gavo nuo Babiloniečių. 
Nėra abejonės, kad karalius Khufu, reng
damasi statyti piramidą, nebūtų pasitaręs 
su astrologais; jo dienose nebuvo žymaus 
skirtumo tarpe astronomo ir astrologo, o 
jokis tada didesnis žygis nebuvo bandomas 
atlikti be sužinojimo, “ką sako žvaigždės”. 
Ar tikėsim ar ne, nes tam prirodymų ne
turime, bet karalius Khufu turėjo tame 
pasitarime gabiausius Babilonijos astro
logus ekspertus.

. Piramida buvo pabudavota netoli tris
dešimtojo žemės skerslaipsnio į šiaurę nuo 
ekvatoriaus, delei ko praeityje rašytojai 
buvo susigriebę ginčytis apie tai, buk Egip
tėnai žinoję, kad žemė esanti apvali ir buk 
toje vietoje piramida buvus pastatyta su- 
lyg tam tikro plano. Tečiaus galima drą
siai pasakyti, kad piramida toje vietoje 
pradėta budavoti tik taip sau, be jokio ge
ografiško išrokavimo, kadangi ta vieta ka
raliui pasirodė tinkamiausia ir jis, kaip ir 
kiti piramidų statytojai, toje vietoje pasi
skyrė savo kapui plotą žemės. Tik pira
midos šonai nusukti į kardinales puses — 
pietus, rytus, šiaurius ir vakarus — buvo 
daromi su išrokavimu, kaip lygiai stovi ir 
kitos gretimosios piramidos. Babilonijos 
maldhamių bokštai, ypač maštabo rūšies, 
buvo statomi kampais į kardinales puses, 
o ne šonais. Nei Khufo piramidos šonai 
nėra visiškai tiesiai atkreipti į tas puses, 
nes kas penki sieksniai yra viename' coly
je klaida; ta klaida, be abejonės, galėjo 
įvykti per neatsargumą. Taipgi tvirtina
ma, jog ilgasis urvas, — apie kurį jau bu
vo minėta, einantis viršun iš po pamatų 
piramidos, ^nuolaidumo 26 laipsnių ir Į7> 
minutų, išeinąs tiesiog į Šiaurinę žvaigždę, 
kuria tada buvo Thuban, arba Alpha Dra
conis, šviesiausia žvaigždė Smako konste
liacijoje, bet dabar apmažėjusia šviesa, — 
buvo padarytas tokioje linkmėje ne per 
prietikį, bet su tikslu. Be abejonės, kad1 
garbinimas dangiškųjų kūnų, kurie buvo 
pirmaeiliai senovės religijoje, buvo svar
biausiu faktorium nusprendimui vietos ir 
įrengimo didžiosios piramidos, tečiaus tą 
tvirtinti su dideliu įsitempimu nebūtų ga
lima.

Jeigu Aristotelis teisybę sakė, buk pi
ramidos statymas buvo sumanytas su tiks
lu kad suradus darbo del dykaduonių tur
tuolių, arba, kaip sakė Plinijus, kad ver-1 
gus ir nelaisvius laikius prie darbo, iš to: 
galima suprasti, jog . laike ilgo karaliaus1 
Khufo viešpatavimo mažai tebuvo Egipte I 
neturinčių darbo rankų. Kitas teorikas 
prideda šitokią pasaką, — buk piramida 
buvus pastatyta užganėdinimui senovėš 
moterų, ir jos prašę dievų sunų-vyrų už-i 
siimti tuo darbu, negu sekioti paskui jas. Į

Šių laikų religiškieji rašytojai pira- 
midoje mato dar indomesnių dalykų; — 
jiems piramida liudija apie Dievo suvienė- 
jimą ir pradžią subatos arba šventos die
nos apvaikščiojimo; jie tikrina, jog tai bu
vęs paminklas atėjimo Kristaus, jo nukry- 
žiavojimo, o viduryje piramidos vaikščio
jamieji urvai esą tai ragotinė, perverta 
per jo šoną. Buk taipgi piramida esanti 
paminklu tvano ir Nojaus, o kaip vienas 
rašytojas tvirtina, didėji piramida buvus 
pastatyta beveik pagretu su Babelio bok
štu, — turinti tą pačią ‘ prasmę. Kiti dar 
kitaip aiškina: jie netiki, kad piramida 
galėjo tarnauti gerais tikslais, nes jos ur
vai ir mumijų vietos esą tik šėtonų buvynė.

Zoroastrai arba ugnies-saulės garbin
tojai piramidoje mato pavidalą liepsnos 
liežuvio; kas perstato saulės emblemą bei 
šventąją ugnį. Muzulmanai kalba, kad trįs 
šimtai metų prieš tvaną karaliui Saurad- 
nui prisisapnavo, jog žvaigždės iš dangaus 
krito ir žemė sudužo. Vėliaus, už metų 
laiko, jis vėl sapnavo, jog žvaigždės kris
damos į žemę pavirtę baltas paukštis ir 
nunešę su savimi žmones. Burtininkas tą 
sapną išaiškino kaipo baisų ženklą. Tas 
sapnas reiškęs atsiartinantį tvaną. Kara
lius tada įsakęs statyti piramidas išgelbė
jimui žmonių turtų, karalių kūnų, gydan
čiųjų žolių ir šaknų ir pasaulio išminties, 
kuri kitaip butų dingusi. Prie šių teorijų 
galima prikergti ir aprašymą pasižymė
jusio rašytojo Sir John Mandeville’s, kuris 
buvo pasileidęs į persistatytą kelionę ir už
rašęs išsvajotus neva matytus dalykus:

“O dabar aš pakalbėsiu apie kitą da
lyką, kuris yra žemiau Babilono, virš Ni- 
liaus vandenų, linkui tyrų tarpe Afrikos ir 
Egipto, — tai yra apie Juozapo aruodus, 
kuriuos jis įsakė padirbdinti supylimui ir 
laikymui grudų del ateinančių bado metų. 
Aruodai turėjo būti pastatyti iš akmenų, 
gražiai ir patogiai ištaisyti; du iš jų tu
rėjo būti labai dideli, o vienas ne taip di
delis; kiekvienas aruodas turėjo turėti du
ris inėjimui vidun iš šono, biskį augščiau 
nuo pamatų. Bet dabar žemė nusidėvė
jus ir jie susmuko gilyn; viduryje aruodų 
dabar pilna žalčių; iš lauko tų aruodų ga
li būti yra įvairus nesuprantamais raštais 
parašai. Nekurie žmonės, tikrina, jog tai 
turėjo būti kapai galingų viešpačių, kurie 
kadaise ant žemės gyveno, bet tas netiesa, 
nes kalbos žmonių, iš toli ir arti esančių, 
aiškina, jog tai esą Juozapo aruodai, o tą 
jie surahda jų raštuose ir palikimuose. Iš 
kitos pusės, jeigu tai butų kapai,'jie nebū
tų tušti ir nebūtų be ineigų į vidų, o taip
gi visi galite suprasti, kad kapai arba gra
bai nebūtų buvę statomi tokie dideli ir to
kie augšti, iš to ir netikėkite, jog tai yra 
kapai arba grabai.”

Bet ir garsaus Mandeville’s žodžiai ne
įstengia pertikrinti mus, delei to mums 
prisieina vėl kreiptis prie Istorijos Tėvo, 
teisingo Herodoto, kurs vienu savo saki
niu mums daug daugiau išaiškina, negu 
būriai įvairių kitų rašytojų. Visi šių lai
kų tyrinėtojai prirodo didžiosios pirami
des tikslą — “tai buvo karaliaus kapas”.

(Bus daugiau)

Gyvenimas šventųjų — ta knyga turėtų rastis kož-
noj krikščioniškoj šeimynoj. Kaina_______ 4.50
Su paauksuotais kraštais ir kryžium _____ 5.50

Paskutiniuoju laiku įvairiose 
Amerikos Lietuvių kolonijose 
sumažėjo darbai: kai kur žmo
nės dirba tik po 3 ar 4 dienas 
savaitėje, o kitur kai kurie dar
bininkai laukia naujų darbų po 
ištisas savaites.

Tokiu budu pas Lietuvius 
darbininkus šiandien atsirado 
daug liuoso laiko. Reikia pasi
stengti nepraleisti jo veltui ir 
išnaudoti jį visokiems savo or
ganizacijos' tikslams ir savo rei
kalams.

Todėl butų patartina, kąd vi
sose kolonijose, kur nėra dar 
sutverti Lietuvių Piliečių Są- 
jungoS' Skyriai, juos pasisteng
ti sutverti, ir kad . visi Lie
tuviai butų surašyti ir užregis
truoti, kad butų žinoma, kiek 
kožnoj kolonijoj yra Lietuvių 
ir kiek iš jų jau pridera prie 
Lietuvių Piliečių Sąjungos. At
minkime, kad visų Skyrių parei
ga yra užregistruoti visus vie
tos Lietuvius, nežiūrint ar pri
guli ji eprie kokios partijos ar 
ne, ir stengtis nuo visų kiek ga
lima paimti nustatytasai vals
tybinis mokesnis.

Toliau, kaip jau buvo minė
ta, antrame Valdybos praneši
me, reikia stovėti Lietuvos de
mokratinės žmonių valdomos 
Respublikos reikalų sargyboje1 
if nešti jai visokią pagalbą ap
sigynimui nuo priešų, o ypač 
šiuo, momentu nuo Lenkų už
puolimo: pardavinėti bonus, au
kas rinkti Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, šauliams ir tt.

Tečiau besirūpindami apie sa
vo Tėvynę, nepamirškime ir pa
tįs daugiau pasimokyti, prasi- 
šviesti. Daug kas svajoja apie 
grįžimą Lietuvon, žinokit, kad 
šiandien sugrįžęs Lietuvon jau 
privalo gerai mokėti savo kal
bos. Svarbu ne tiktai gerai skai
tyti, bet ir gerai rašyti^

Todėl visiems Skyriams -yra 
patartina nors šiuo žiemos lai
ku ar tai šventadieniais ar ir 
šiaip vakarais įsitaisyti Lietu
vių kalbos pamokos kursai. Rei
kia susirasti gerai pažįstąs Lie
tuvių kalbą ir rašybą asmuo ir 
įtaisyti Lietuvių kalbos, grama
tikos ir rašybos pamokos. To
kioms pamokoiĄs intaisyti už
teks paliekamų skyrių naudon 
lėšų. Greta šių pamokų gali 
but intaisomos paskaitos iš Lie
tuvių istorijos, 'geografijos ir 
kitų mokslų, kurie bus galima 
tik intaisyti. Ypač svarbu yra 
pritraukti prie šių pamokų Lie
tuvių jaunimas, kursai čion au
gęs ir kursai dažnai nėra prasi- 
mokinęs tos kalbos, žinokime, 
jog nemokančiam skaityti ir 
taisykliškai rašyt bus kaip ir 
gėda važiuoti Lietuvon, nes ten 
šiandien jau visi sukruto mo
kytis savo kalbos. Greta šio 
pravartu turėti ant vietos kok
sai nors mažas knygynėlis, ku- 
riuomi galėtų naudotis vietos 
Skyriaus nariai, o gal ir kokia 
nors maža skaitykla, kur galė
tų jaunimas susirinkti ir pasi
skaityti visokių Lietuviškų lai
kraščių. Negana vien tik vienų 
šokių ir žaidimų, reikia siekti 
ir prie naudingesnių pramogų. 
Apie tat reikia patiems pasvar
styti ir nutarti kas daryti- Su
rengimas spektaklių, Lietuvių 
chorų intaisymas — tai irgi 
gražus jaunimo 1 darbai.

Pagaliaus nereikėtų užmiršti, 
jog ir kiekvienom darbininkui 
kaip kada svarbu daugiau savo 
amato pasimokyti, kad jis galė-

tų laimėti lenktynes su kitais. 
Pavyzdžiui, kas moka rašyti ir 
ir net supranta braižinius, ir 
moka gal jr patsai braižyti, tam 
lengviau gauti geresnis uždar
bis kaipo mašinistui, Sulyg 
amato susiranda daug visokio 
mokslo, kurio svarbu prasimo
kyti. Paprastai ‘ tai einama į 
Amerikos mokyklas, bet šio bei 
to galima ir savo pastangomis 
pramokti, jeigu tik Skyriaus 
nariai pradės tuo dalyku rūpin
tis. Juk kaip kada pravartu 
pasimokyti kaip' kokie bizniai 
reikia vesti, kokį galima uždėti 
.ir turėti pelnas ir tt. Kitt mo
ka pelnytis, turime ir. mes Lie
tuviai prasimokyti.

Darydama šį pranešimą, Vy
riausioji Valdyba prašo visų 
vietos Skyrių apsvarstyti savo 
posėdžiuose, kokie darbų dar
beliai iš suminėtų arba kurie 
bus jų pačių sugalvoti, galima 
Skyriaus pajiegomis ir lėšomis 
Lietuvių naudon pądaryti, ir 
apie savo nutarimą ir nusima
nymą pranešti Vyriausiajai Są
jungos Valdybai. Kas bus nau
dingo ir gero vienų sumanyta 
ir padaryta, lengva bus ir ki
tiems pasekti. Taigi pasvars
tykite apie vietos veikimą ir su
teikite žinių.

Vyrausioji Lietuvių Piliečių 
Sąjungos Valdyba.

Chicagoj eina namų prižiūrė
tojų streikas — streikuoja apie 
1,000 žmonių. Unijos vadovo 
naman likosi įmesta bomba.

“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. Janusas. 
Artistai-mėgėjai-lošėjai paskubinkite 
š} veikalų užsisakyti. Reikia užsisa
kyti 8 knygutes: nes apie tiek yra 
veikiančių asmenų. Kaina tiktai 45 
centai. Pirm negu pradėsit ši veika
lų skaityti, stipriomis virvėmis susi
nėkite sau šonus, kad iš juoko neek- 
sploduotų! Su užsakymais kreipkitės 
į leidėjų M. S. Du, 130 Wooster Av., 
Akron, Ohio. Reikalaukite visose re
dakcijose ir knygynuose. Kas nori 
pasiskaiymui gali užsisakyti tik vie
nų knygelę, šios vienos komedijos 
užteks visam vakarui lošti. Veika
las yra moksliškas, morališkas, nau
dingas, o juokų be I 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)

1-AS Numeris 1921 metų ‘.‘ARTOJO” išeis padidin
tas — bus 36-šių puslapių, su daugybe įvairių raš
tų — literatūros, moksliškų ir juokų. Pasiskubin
kite visi užsisakyti — arba prenumeratos keliu vi

siems 1921 metams arba to numerio gavimui atsiųskit 
I Oc. stampomis. Nors bus padidintas, bet ta pačia kai
na kaip pirmiau buvo.
Kurie užsiimat laikraščių platinimu — išsirašykit kelis 
numerius ir .praplatindami pelriysit. Užsakymus siųs
kit tuoj, nes po 1 Sausio nebus galima gauti.

“ARTOJO” ADMINISTRACIJA
E. 79th St., Cor. Superior Ave. Cleveland, Ohio. 
(“Atojas” yra mėnesinis žurnalas, kaina metams $1)

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

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

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

RĖMĖJŲ IŽDININKO 
PRANEŠIMAS.

šiuomi skelbiama Draugijos 
narių žiniai, jog visi pinigai, 
kiek jų buvo suplaukę pas iždi
ninką, yra jau išsiųsti Lietu
von Augštųjų Mokyklų Depar
tamentui Dr. Mašioto vardu.

Vilniaus Universiteto Draugų 
Asociacijos Fondo stovis, kiek 
tai žinoma iždininkui, yra toks: 
Viso inplaukė pinigų $1,215.00 
Nuošimčių gauta 37.20

Sykiu $1,252.20
Išmokėta už spausdinius $79.501

Lieka $1,172.70'
Si suma, tai 'yra $1,172.70,) 

išsiųsta Lietuvon ir iš jos su-Į

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

■5* ėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepė

jų, Hamburgu ir visur. 
Pasai kelionei i Lietuvų.

Padarymas Lietuviškų doku
mentų.

Pinigus siųskit per pačto Mo
ney Orderj. Rašydami pridėkit 
2c. štampų ir visad adresuokit 

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

Su pagarba
M. W. Bush

V. U. D. A. Iždininkas.
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PASVEIKINKIT SAVO 
ŽMONES

gyvenančius toli už jūrių Savoje Ša
lyje, su Otis & Co. DRAFTU arba 
MONEY ORDERIU laike šių Kalė
dų. Kainbs yra žemos, 
navimas GREITAS.

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

OTIS ^-COMPANY

musų

jums 
apie

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 

• KUR

O T I S & C O

patar-

laikas
siunti-
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216 Superior Ave. N. E. 
Skersai kelio priešais Pačtą 
Trepais žemyn nulipus rasit

©

©©©©©©©©©©©©©©©©  ©©©©©©©©©©

tt

m
Mi i# M G
M 
tt 
Mi 
Mi 
M 
M 
M 
MG 
M 
M 
tt 
tt 
tt

tt 
M* 
M

tt

M

tt

M

f*
M

M
M
M

Ml Ml Mt 
Ml

Baltic States Bank
PIRMAS LIETUVIŲ VALSTYBINIS BANKAS 

NEW YORKE

Kapitalas $200,000 Perviršis (Surplus) $50,000.

Gruodžio 3 d., 1920 m., Baltic States Bankas užbaigta 
organizuoti. Viešas Banko atidarymas bus Sausio 4 d., 

1 921 metų.

Priimame pinigus nųošimčiams, mokame 4%. 'Už pa
dėlius ant čekių sxskaitos mokame 2%. Padėlius pri
imame ir per pasta.

Persiuntinėjimui pinigų į visas pasaulio dalis turime ge
riausius patogumus Amerikoje ir Europoje, — ypatingai 
gerai sutvarkytas yra išmokėjimas pinigų Lietuvoje.

Parduodame laivakortes. Prigelbstime išsirūpinti viso
kius legalius raštus. Atliekame visokius bankinius rei
kalus čia ir Lietuvoje.

Baltic States Banko Direktoriai yra: Advokatas J. S. Lo- 
patto, M. W. Bush, A. I. Cole ir A. B. Strimaitis.

Banko valandos: nuo 9 išryto iki 8 vai. vakare kasdien, 
išskyrus šventadienius.

Asmeniškai ar per laiškus kreipkitės šiuo adresu:

Baltic Statas Bank
294 EIGHTH AVĖ. Kampas 25 St. NEW YORK CITY
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Santimas
kuris buvo pusiau pasislėpęs už Henriettes, 
atėjo į priešakį ir ištiesė savo ranką, sa
kydamas :

— Ar viskas tau gerai?
Parent paėmė jo ranką ir maloniai 

kratydamas atsakė:.
— Taip, man viskas labai puikiai.
Bet jauna moteris pajautė išmetinėji

mą savo vyro paskutiniuose žodžiuose.
— Nerandi blogo! Kam tu kalbi apie 

blogo suradimą? Kaip kas gali pamisly- 
ti, kad tu norėjai kaip ką pasakyti.

— Visai ne, — jis atsakė, su atsipra
šymu. — Aš tiktai norėjau pasakyti, jog 
aš visai nesirūpinau, nors tai buvo jau vė
lu, ir kad tame nerandu tavo prasižengimo.

Jinai vistiek žiurėjo iš augšto ir ban
dė išrasti priekabę del barnių.

— Vienok aš pavėlavau? Kaip kas 
gali tikrai pamislyti, kad tai buvo pirma 
valanda išryto, ir kad aš praleidau naktį ne 
namie.

— Ištiesų ne, mano brangi. Aš sa
kiau vėlai vien todėl, kad nesuradau kito 
žodžio. Tu sakei sugrįši pusė po šešių, o 
sugrįžai pusė po aštuonių. Tai tikrai bu
vo vėlai. Aš "Suprantu tai labai gerai. Dar
gi aš nenusistebiu. Bet — bet vargiai aš 
galiu pavartoti kitą žodį. '

— Bet tu ištarei juos, lyg aš, bučiau 
buvus išėjus visą naktį.

— O nez— o ne!
Ji matė, jog jis rėks ant kiekvieno jos 

išsitarimo, ir todėl ji buvo beeinanti į kitą 
kambarį, kada, galios, ji pamatė, kad Jur
giukas verkšlena ir paklausė, su kokiu tai 
jausmu:

— Kas yra vaikui?
— Aš sakiau tau, Julia buvo jam šiur

kšti.
— Ką ta. prakeipta jam padarė?
— O, nieko daugiau: ji pastūmė jį 

jis sugriuvo.
(Bus daugiau) .

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

(Tąsa iš pereito num.)
Pasitenkinusia dvasia, kas taip jau 

pasuko biskį apmaudos, ji tarė: /
— Tai tu atidarei duris? Kur yra 

Julia ?
Sustingus buvo jo gerklė ir jo kvėpa

vimas išleistas, kada jis norėjo atsakyti, 
nepajiegdamas žodžio ištarti.

— Ar tu kurčias? — tęsė ji. — Klau
siu tavęs, kur yra Julia?

—Ji.... ji iš-ėjo.... — kaip-nekaip 
veptelėjo jis. \

Moteris, jo pradėjo pykti.
— Ką tu sakai: išėjo? Kur ji išėjo? 

Delko?”
Laipsniškai jis atgavo savo šaltumą. 

Jautė tik kįlantį tamprų pasipiktinimą del 
tos begėdiškos moteries, kuri stovėjo prieš 
jį-

— Taip, ji išėjo visai. Aš ja išvariau.
— Tu Julią išvarei? Na, curbut, tu 

jau proto netekai!
— Taip, išvariau ją dėlto, kad ji pasi

rodė nenaudėlė, ir dėlto — dėlto, kad ji 
blogai elgės su vaiku.

— Julė? Delko ji pasirodė nenaudėle?
— Del tavęs.
— Del manęs?
— Taip, nes vakarienė sudegė, o tu 

dar nebuvai namie. |
— Ir ji sakė....
— Ji sakė užmetančius dalykus, kurie, 

aš manau — kurių aš negalėjau klausy
ti.*.. ' > ■'

— Ką gi ji sakė?
— Netinka tai atkartoti. (
— Aš noriu tą išgirsti.
— Ji sakė, kad nelaiminga yra žmo

nėms kaip aš apsivesti moterį kaip tave, 
nepunktuališką, nepaisančią, betvarkingą, 
prastą motiną ir prastą pačią.

-Jauna moteris nuėjo j priešakinį kam- 
,barį, sekama Limousino, kuris neištarė 
nei žodžio ant tos netikėtos dalykų apisto- 
vos. Ji smarkiai uždarė duris, numetė ant 
krėslo savo kalonierių ir tiesiai prie vyro 
eidama suniurzgė:

— Tu sakai? Tu sakai? Kad aš..'., 
esu....

Labai pabalęs ir maldus jis atsakė:
— Aš nieko nesakau, mano brangi. 

Tik aš atkartoju, ką Julia man sakė, kad 
tu norėjai žinoti, ir aš noriu tau pastebė
ti, kad aš ją išvariau vien del to, ką ji pa
sakė. ' '

Sudrebėjo ji nuožmiu geismu išrauti] 
jo barzdą ir sudraskyti jo veidą. Iš jo ap
siėjimo ji jautė, kad jis parodo savo stovį 
kaipo šeimyninko. Tečiaus ji neturėjo nie
ko sakyti ant tokio pasakymo; ji mėgino 
perkeisti pasakydama, ką nors nepriim- 
naus:

— Aš manau jus jau pa valgėte? — 
klausė ji.
udmr- Ne, aš tavęs laukiau.'.ųš, *m<

Staigu ji patraukė savo pečius.
— Tai didelis tavo žioplumas laukti 

iki šio laiko, — sakė ji. — Tu galėjai įspė- 
ti, kad aš buvau užimta, kad aš turėjau 
gerą" daugį dalykų atlikti, vizitas ir krau
tuvių reikalus.

Ir ji paskui urnai pamanė, kad ji turi 
išaiškinti, kaip ji, praleido laiką, ir pa
sakė jam stragiais, išdidžiais žodžiais, kad, 
turėdama nupirkti tūlų rakandų atokioj 
krautuvėj, labąi atokioj Rue de Rennes, 
ji sutiko Limousiną kaip septynios ant 
Saint-Germain bulvaro, ir ka'd paskui ji 
nuėjo su juom į restauraną, ką užvalgyti, 
nes ji nenorėjus eiti pati viena; vienok tas 
ją inpykinęs. Štai kaip ji turėjo pavalgyti 
su Limousinu, jei tai galima pavadinti vai- 
giu, nes jie turėjo biskį zupės ir pusę viš
tos — mat jiedu skubinos , namon. .

Parent paprastai atsakė:
— Na, tu labai gerai teisinga. Aš ne

randu nieko blogo tame.
Limousin, kuris iki šiol nekalbėjo ir

ir

SAPNAS
Man užmigus saldžiu miegu 

Po dienos darbelių,
Atsiradau tarp Lietuvos

Laukų ir girelių:
Tarp kvepiančių pįevažiedžių,

Baltų ramunėlių,
Margaspalvių peteliškių 

Ir darbščių bitelių.
Užžavėta ta gražybe

Ir paukščių balseliais,
Lengvais žingsniais ėmiau eiti 

Sumintais takeliais
Per giraites, kalnus, pievas 

Ir lieptiis upelių —
J tą pusę, kur stovėjo 

Namelis tėvelio.
Ir išvydau tolumoje

Medį tą šakotą,
Gimtinį mano namelį, 

Stogą šiaudais klotą*;
Kiemą, daržą ir svirnelį, 

Obeles šakotas,
Žydinčias gėles po langu, 

Įvairiai varsuotas.
Išgirdau sesutės balsą, 

Pamačiau tėvelį —
Džiaugsmo ašarom’s ir bučkiais 

Klojau jo veidelį.
Klausiau, kur miela močiutė, 

Sesė ir brolelis, »-•
Kodel girioj nebeskamba 

Jo vamzdžio balselis?
“Brolis karėj” — jis atsakė, 

“Motina kapuose,
“Sesuo upėj žlugtą skalbia, 

“Vienas aš namuose.
“Jau ir mano amžius baigias, , 

“Rengiuos pas mot’nėlę,
“Į tą šaltą požeminį

“Amžiną dvarelį.
“Tenai tada lauksiu jūsų,

“O, miela dukrele,
“Alflžinai ramiai ilsėsiu

“Be tokių vargelių.... ”
Sugraudinta tėvo žodžiais, 

Aš verkti pradėjau.
Akis pakėlus, iš baimės (

Kaįp lapas drebėjau... f
M. A.' Karbonskienė.

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

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

VISAIP ATSITINKA....
Tykus vakaras žieminis, \ 
Pusto sniegas palangiais, 
O už lango sidabrinis 
Skamba bučkis patyliais. 
Tai Marytė mėlynakė 
Žaidi’ su Jonu nekaltai, 
Ji it smilgose plaštakė, 
Dreba, kalba taip linksmai.
Juk Jonukas jos kareivis, 
Jam pagurklis su ženklais, 
Tai ne bile koks praeivis — 
Myl’ ji jį visais jausmais.
Tyliai kalba jam Marytė: 
“Myliu tave iš širdies!” 
O mažoji jos širdytė 
Tirpst’ iš meiliškos ugnies. 
O gi Jonas, ką jis daro? 
Manot kalbasi meiliai? — 
Rūkęs išmetė cigarą 
Ir užsnūdo sau saldžiai.
Jis sapnuoja, jog blindažas 
Griuv’’ jam tiesiai ant 

galvos,
1 Jog rąstinis jo bagažas 

Tuoj po savim jį laidos.
-Jon’s sapne pasibaisėjo, 
Ėmė krėst jį šiurpulys, 
įtaiga žandą susopėjo, 
Prasimerkia, kad kumštis! 1 
Mat, Jonukas kaip sapnavo ' 
Po blindažus ir rąstus, 
Jinai kumštis mosikavo 
Po jo žandus raudonus.
Ir Marytė kaip pamatė, 
Kad jisai miege “kirmyj’ ’ 
Tuoj akis baltas pastatė 
Ir suriko: “Tu kvaily!” 
Šoko Jonas išsižiojęs, 
Žiur’ iš miego lyg bailys, , 
Ir “Dievuliau, duok tik 

kojas” —
“Na ir smagi jos kumštis!’
Tik pabėgęs jis suprato, 
Kas per mušis buvo čia, 
Pagalvojo: “Gal’s nemato!’ 
Ir nubėgo sau risčia.
Jeigu eisi par mergytę, 
Tai bent miego nenorėk: 
Juk skaudi jos yr kumstytė, 
,Tai į

ne- 
Už- 
pa- 
nei

I mergele susėdus; Visa links
mybė miege ir pradingsta.

Gerb. Maižiešius šį sykį 
gaus patiekos: jo “Ar Jau 
miršai?” eilės taip silpnai 
rašytos, kad neįstengtume 
pataisyt, o jau savas rašyt ir jo 
vardą padėt butų perskaudu. Ir 
jis tos garbės nenorėtų.

Kalbant apie “savęs atradi
mus” galime patėmyt, jis dar 
savęs “neatrado” (o gal jau ir 
vėl pragaišino....). Taip bent 
yra poezijoje, nežinome kuo ki
tu jis ikšiolei save norėjo pa
gimdyti.

Mokyto prof. kun. redaguoja
mame laikraštyje ’“Drauge” at
radome šitokią žinią: “Lygos 
armija turės savo vėliavos vi
duryje “swastika” ženklą.”

“Gvazdiką” ? prideda redak
torius kabėse prie to žodžio, 
manydamas, jog Lyga panau
dos savo vėliavoj Lietuvišką 
gvazdiką....

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.... .

Žmonės poetus persistato di
deliais baubais arba kuo nepa
prastu, su aštuoniomis kojomis, 
keturiomis galvomis, ir nevie
ną girdėjome sakant: “Nežinau 
ką duočiau, kad galėčiau poetą, 
pamatyt, kaip jis gyvas išro
do”. Jei kas pagarsintų, kar" 
kur nors bus parodytas poetas, 
subėgtų daugybės. O kada ne
matęs pas buvusį žiūrėt paklau-iinaięa pasuuvuaj zaureL paniau-

Įstų kaip poetas išrodė, atsaky- 
toks pat žmogus kaipjtų: “Ugi 

iir visi”.

I Katalikų mokslas sako: Žmo- 
I gus. paėjo iš žemės.
J Socialistai užsispyrę: žmogus 
I paeina iš beždžionės.
i Katalikai sako: žmogus į že- 
Imę ir pavirs.

Socialistai turėtų laikytis: 
žmogus į bezdžiopę ir pavirs.

Vienoks vaistas nuo visko 
gydo — tai medicinos srityje.

Tiesų lauke — vienos moterįs 
panaudoja teismą atsikratymui 
nuo vyrų, kitos tame pačiame 
teisme sau vyrus verstinai tįšr. 
šistoroja.

Taip aną sykį padarė p-lė El
zė "Skruobliutė (nuo Lakeside 
avė.)

galvą įsidėk!
' 9-to p. šauliškis 

Kulkosvaidininkas.
Juokų Red.: Nekitaip 
ir Agutė, jeigu Kaeu-

Nuo 
darytų 
kas atėjęs pas ją snaustų.... 
Tokis jau surėdymas, o ypač 
kada žiemą šalta, kaip atsiti
ko su Jonu ir Maryte.

Gerb. 9-to Pulko šauliškis 
Kulkosvaidininkas dailiai atvai
zdina Lietuvos kareivių links
mas valandėles: nors ir kariaut I 
reikia, bet tarpais, prasprudę, 
liuosa valandėle atlanko ir savo 
Marytes ir Onutės ir kitas.... 
Vis tai sielos nuraminimas, pri- 
davimas naujo ūpo ir drąsos.

Tik jau nereikėtų snaust su

Kiekvienas pamatęs naują 
dalyką moka jo geisti, bet tik 
tas yra tobulas, katras maty
damas moka nenorėti.
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(Lietuvos Informacijų Biuras)
J. ŠEMOLIUNAS, O. D.

AKIŲ
Specialistas

Ofiso valandos. 
10 ryte iki 12 
jj iki 6 po pietų.

iki 8:30 vak. -wnsr- 
Nedėldieniais nuo 10 iki, 12. 
8115 ST. CLAIR AVE.

Del jūsų vaikų sveikatos

v ĮSIEMS savo drau-
* gams šš Society lin- 

li Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų, Taupių Nau
jų Metų.

Incorporated !&4Q 

ponely for^mriuys 
in the (Hiųj of QTleoelanb 

rvaucsoUAU
Didžiausias ir Seniausias Taupymo 

Bankas Ohio Valstijoje

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

Saugumas Pirmiaus
Pinigų apsauga žmonėms apeina pir

miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat- 
rasais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų 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 pakjla, 
kaįp ir visokie daiktai. Pradėję tuojaus 
dėti pinigus The St. CIar Avė. Banke arba 
jo skyruje, už metų laiko matysit kaj 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

Jūsų Kalba
vartojama artimiausiam 
prie jūsų namų Cleve
land Trust skyriuje, to
dėl jums bus patogu at
likti visokius savo reika
lus su mumis.

Ateikite su savp užrube- 
žiniais pinigų siuntimais 
ir bankiniais reikalais
pas mus.

Zbe Cleveland 
Cruet Company

“Tai yra Bankas del Žmonių’

PINIGAI i LIETUVĄ
Puikus pinigų siuntimo 

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

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

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, drba 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.

{steigta 1841 m. 
Kapitalas $18,000,000.00

Vyriausias Ofisas 
American Express Co., 

65 Broadway, New Yorke
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VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU GELBĖJIMUI 
ORGANIZACIJOS ATSIŠAUKIMAS

DIRVA
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Dabar, kuomet visų Lietuvių, 
gyvenančių visose pasaulio da
lyse, širdįs vienodai plaka, Lie
tuvos Steigiamojo Seimo Vals
tiečių Sąjungos frakcija ir Są
jungos Centro Komitetas pa
siuntė Dr. D. Alseiką Amerikon 
kaipo savo įgaliotinį, kad čionai 
užmezgus artimesnius ryšius 
su Amerikos Lietuviais? su jų 
organizacijomis ir rasti para
mos tam sunkiam valstybiniam 
darbui, kurį dabar Valstiečių 
Sąjunga atlieka Lietuvoje. '

Valstiečių Sąjungos nariai 
dalyvauja valdžioj, atlieka mil
žinišką dalį Steigiamojo Seimo 
darbų, kuosmarkiausia dalyvau
ja krašto gynimo darbe, kariu
menės ir šaulių organizavime. 
Negana to. Prieš mus atsistojo 
paskutinis etapas milžiniškos 
kovos del Lietuvos būties, bū
tent — padėti greitai ir plačiai 
Vilniaus srities Lietuviams su
siprasti. Lenkai skubinai ren
gia Vilniaus Lietuvos koloniza
ciją ir plebiscitą, žiaurių valdi
ninkų, legioninkų ir žandarų 
priežiūroje. Vilniaus guberni
jos sodžiaus gyventojai nors ir 
jaučia sunkumą didelio skai
čiaus valdininkų ir kariumenės 
užlaikymo, jaučia, kad Lenkų 
ponai nori vėl visai juos paver
gti, bet, mažai tebūdami susi
pratę ir neturėdami savo stip
rios organizacijos, dažnai pasi
duoda Lenkų ponų ir jų papirk
tų agentų apgaudinėjimams.

Mes turime jiems akis atida
ryti. Turime padėti jiems or
ganizuotis, tverti su vietinių 
susipratusių žmonių pagalba 
jųjų pačių Vilniaus Valstiečių 
Sąjungą, turime išaiškinti, kad 
visų valstiečių, kaip Lietuviš
kai taip ir Lenkiškai kalbančių 
interesai yra vienodi; turime y- 
pač išaiškinti jiems žemės re
formų klausimą ir parodyt, 
kad musų valdžios valdomoje 
Lietuvoj dvarų žemė jau yra 
dalinama valstiečiams. Tas dar
bas Vilniaus srityje jau buvo 
pradėtas. Sušaukus Vilniuj Val
stiečių suvažiavimą, atsirado jų 
tarpe nemaža susipratusių žmo
nių, kurie rūpinasi organizuo
ti valstiečių kuopas. Vilniuje 
buvo išleistas valstiečiams lai
kraštis “Glos Ludu’’, kuris, ir 
užėmus Vilniaus guberniją Len
kams, buvo, kiek galima, dali
namas valstiečiams.

Pradėtas pasekmingai darbas 
turėjo sustoti ne tiktai delei 
Lenkų įsibriovimo, kiek del lė
šų trukumo. Darbas tas aiš
kiai parodė, kad, tik tuo keliu 
einant, galima tikslą pasiekti. 
Vilniaus gub. sodžiaus gyven
tojai, susispietę savoj Vilniaus 
Valstiečių Sąjungoj, bus ištiki
mi Lietuvos piliečiai ir turės 
galingą intaką į kitus valstie
čius. Tas darbas ypač šiuomi 
momentu yra begaliniai svar
bus ir reikalingas, kuomet kal
bama apie plebiscitą. Vilnius 
ir jo apigardos gali mums ne
tekti, jei mes nieko nedarysim. 
Be Vilniaus gi begalo butų

menkas Lietuvos gyvavimas, o 
gal ir visai negalimas.

Vilniaus gub. gyventojų dau
guma, nors nemaža jų ir ne
vartos Lietuvių kalbos ir toj 
srityj jiems turi but palikta 
pilna laisvė, turi būti ir bus 
Lietuvos piliečiais, nes tas yra 
gyvas jų pačių reikalas, kaip 
ekohominis taip ir istorinis. 
Reikalingas tik darbas ■— grei
tas, platus, smarkus. Visam 
tam darbui, begalo svarbiam iš 
valstybinio atžvilgio, reikalin
ga lėšų ir žmonių, Viena Lie
tuvos Valstiečių Sąjunga Lietu
voje negali viso to darbo savo 
ineigomis atlikti, todėl ji ir 
šaukiasi pagalbos į Amerikie
čius. Reikia ir Amerikiečiams 
organizuotis, ypač Vilniečiams; 
reikia prisiruošti darbui ir kas 
gali, važiuot Lietuvon. Iš kitos 
pusės — tiems darbams varyti 
reikia didelių lėšų. Reikia lei
sti laikraštį, knygas, atsišauki
mus, siųsti agitatorius.

Su daug svarbių reikalų Lie
tuvos žmonės jau kreipėsi prie 
musų Amerikiečių. Mes, kiek 
galėjome, rėmėme tuos reika
lus, tat, nėra nei mažiausios a- 
bejonės, paremsime ir dabar šį 
reikalą, kurs yra nemažiau 
svarbus už kitus. Darysime tai 
žinodami, kad kiekvienas musų 
paaukautas skatikas priartins 
atgavimą brangaus Lietuvių 
širdims Vilniaus.

Komitetas, susidaręs iš že
miau pasirašiusių Lietuvių, vei
kia kontakte Amerikoje su A. 
L. T. Sandara, o Lietuvoje — 
su Valstiečių Sąjunga ir Vals
tiečių Sąjungos Frakcija. Stei
giamajame Seime.

Visos aukos turi būti siun
čiamos komiteto vardu: Komi-

tetas Vilniaus Atvadavimui 
Remti, šiuo adresu: 307 W. 30 
Street, New York City. Pini
gai tuojau po priėmimui bus 
siunčiami Valstiečių Sąjungai 
Lietuvoje, visos atskaitos bus 
skelbiamos spaudoje ir visuo
menės kontrolei bus priduotos 
Lietuvos Atstovybei Ameriko
je.

Komitetas Vilniaus Atvada
vimui Remti:

V. K. Račkauskas — pirm.
S. E. Vitaitis — vice-pirm.

M. Vasiliauskas — sekret.
A. Pempė — II sekretorius, 
A. B. Strimaitis — iždin.
J. Strimaitis — komit. narys, 
Pr. Silbelius — komit. narys, 
Dr. D. Alseika — Liet. Valst.

Sąjungos ir L. V. S. Frak
cijos Steig. Seimo įgaliot.

P. S. Visiems aukautojams, 
kurie duos Vilniaus reikalams 
nemažiau $1, arba $2 ar $5 ar 
$10 ar $25, bus išduodami ata
tinkamai gražus kvitai. Kvitai 
yra kelių rūšių, pagal aukos di
dumą.

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, 0.

DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CHluvRGAS 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Prise
ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al S

CIWAR PAINE
I KELIAUJANT EUROPON

Laivas SAXONIA 14,300 Tonų 
tS7” Išplauks iš Halifax Sausio 24 ”^31

Kabineto kaina ....................... ............  $180.00
3-čios klesos kaina ............................. $125.00

Pridėjus $5 Karės Taksų.
TIESIOG HAMBURGAN

3-čia Kleso kaina j Eitkūnus.per Hamburgą $130.40' B
Pridejds $5 Karės Taksų.

Jūsų kaimynystėje yra musų agentas. Kreipkitės , B 
prie jo. .
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t AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? |

| Laivakorte Į Liepojų $14$. Eidkunus $106.70 | 
@ Tai yra musų kaina tik per vandenį. g

@ Mes parūpiname pasportus be atidėliojimo jums. ®
@ Nereiks bėdavoti Nebus vargo ®

Į Gimines iš Tetuvos į 
© . . . . . © © Mes pergabensim jūsų gimines is jų namų Lietuvoje © 
© tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo- J 
J dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras. § 

| Užtikrintas Pinigu Persintimas I © . . ig Siunčiame pinigus į Lietuvą per pactą ir per kab- g 
© legramą. Persiuntimas pilnai užtikrinamas, o jei kas g g negauna, pinigus jums gražinsime. g
I Gabowitz-Castle and Co. i

INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE
Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio

LENKU INTRIGOMS 
DAR NĖRA

GALO!
Jau tris sykius Zelgowskio 

armija buvo supliekta Lietuvos 
laukuose.

Jau Vilniuje besėdįs avantu- 
ristas Zelgowskis buvo apsup
tas musų narsios kariumenės iš 
šiaurės ir vakarų.

Jau buvo įkaitusi Lietuvos 
žemė po Zelgowskio kojų ir 
kaip gujamas vilkas jis jau dai
rėsi Varšavon sprukti....

Bet štai, Tautų Lyga prisiun
tė savo kontrolės komisiją Lie
tuvon su pulkininku Chardigny 
priešakyje ir Lenkų kritiška si
tuacija laikinai likosi išgelbėta. 
Lenkija viešai paskelbė, ko pir
miau kratėsi, kad už Zelgows
kio darbus pati imanti atsako
mybę ir žinoma dovanojo tam 
“maištininkui” disciplinos “su
laužymą”. Lietuvos Valdžia no
rėjo tikėti Tautų Lygos bešališ
kumui ir dėlto tiko 30 lapkričio 
sustabdyti ginklus su ta sąly
ga, kad Zelgowskis but tuoj iš
kraustytas iš Vilniaus. Lenki
ja pasižadėjo tą padaryti ir 
Tautų Lyga tą paliudijo. Lie
tuva dar sykį parodė pasauliui, 
kad ji laikosi taikos politikos, 
kad ji norėtų tikėti Tautų Ly
gos teisingumui, ir net pačios 
Lenkijos žodžiams, kuri jau ke
letą sykių duotą žodį yra su- 
laužusi. Jeigu Lietuvos pasi
tikėjimas ir dabar nebus įver
tintas, tai pasekmės gali būti 
daugiau liūdnos Lenkijai, negu 
Lietuvai; dviem besikaujant ga
li pasinaudoti trečias. . Nors 
Lietuva ir mažutė, bet tas dar 
niekam, neduoda teisės ją 
skriausti. Lietuva niekados ne
atsisakys nuo savo teisingų 
reikalavimų, neišsižadės savo 
Vilniaus, neleis Lenkijai savin
tis iš amžių Lietuvių gyvena
moms žemėmis. Lietuva nepa
velys tyčiotis iš savo šventų 
teisių, nepavelys gudriems Len- 
kų-Francuzų politikieriams, pa
sislėpusiems už Tautų Lygos 
nugaros, Lietuvos Neprigulmy- 
be kaip obuoliu žaisti ir Lietu
vos žemėmis prekiauti. Per 
Lenkų-Francuzų intrigas Lietu
voje ir pati Tautų, Lyga nepui
kioje šviesoje atsistojo. Jos 
kontrolės Komisija Lietuvoj su 
pulkininku Chardigny, kaip pa- 
briežė prieš Lygą Lietuvos Val
džios Atstovas Voldemaras, — 
darbuojasi Lenkijos naudai.

Pati Lyga kalta, kad jai nesise
ką ir kad į jos galybę nebetiki
ma. Visam pasauliui yra aiš
ku kaip diena, kad Francuzai 
yra priešininkai Lietuvos Ne- 
prigulmybės, kad Francuzai y- 
ra' užinteresuoti sutvėrimu di
delės Lenkijos. Tat kodėl Tau
tų Lyga' paskyrė savo komisi
jos pirmininku Francųzą Char
digny? Kodėl Tautų Lyga pa
skyrė Vilniaus komandantu lai
ke busimo (?) plebiscito Lietu
vos žemėse tą patį pulk. Char
digny? Kame gi bešališkumas 
Tautų Lygos? Ir kaip Lietuva 
gali jaustis, kada Klaipėdoje 
sėdi Francuzų viršininkas, ka
da Vilniuje sėdėtų taipgi Pran
cūzas? Ar gali Lietuva tikėti 
į p. Chardigny kontroliuojamą 
plebiscitą? Ar gali kas išeiti 
abęlnai iš plebiscito, jeigu jis 
bus prievarta vykdinamas, su
laužius visas sutartis su Rusi
ja ir Lenkija del Lietuvos te
ritorijos likimo? Ar butų ga
lima pagaliaus duoti bent ko
kią reikšmę.plebiscitui, kada te
nai tebėra Zelgowskio ir Pilsud
skio kareivija, kada tenai yra 
ir be abejonės pasiliks skaitlin
gos Lenkų slaptos orgahizaci- 
jos, kaip “peowiakai”, “straž 
kresowa” ir kitos? Ar galima 
galop tikėti i, teisingą Lietuvių- 
Lenkų klausimo išrišimą, kada 
.Zelgowskio kariumenei po pulk. 
Chardigny vadovybe manoma 
pavesti milicijos pareigas laike 
balsavimo ir apie tai rimtai kal
bama Tautų Lygoje? Ant vi-

sų tų klausimų galima atsaky
ti tik vienaip: Ne,"negalima!

Dėlto Lietuvos Atstovas Tau
tų Lygoje reikalavo nesiskubin
ti su plebiscitu, nesiųsti tarp
tautinės kariumenės, bet pirma 
išpildyti teisėtus Lietuvos rei
kalavimus. Ar bus musų rei
kalavimai išpildyti — klausi
mas atviras. Netolima ateitis 
parodys.

Bet tuo tarpu Letuvos kariu- 
menė stovi gatava savo pozici
jose ir yra pasirengusi Lietu
vių Tautos valią ginklais parem
ti. Vilnius buvo ir turi būti 
Lietuvos sostine ant visados. 
Mes, Amerikiečiai, ir nenuleis- 
kime rankų. Užmiršę nuovargį 
ir poilsį, laikykime paskolos po
zicijas, atakuokime paskirtas 
kvotas! Tuo palengvinsim Lie
tuvos kovos naštą, tuo priartįn- 
sime Lietuvos laimėjimą su 
tamsiomis Lenkų imperializmo 
pajiegomis. Musų kardas — 
Laisvės bonai. Tat dar prie 
ginklų — dar prie bonii!

Lietuvos Misija Amerikoje.

Central 1690 Main 206

JONASBALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju visuose Teismuose. 

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

Kitas Ofisas 
6127 St. Clair Avenue 

Sale North American Banko 
Atdaras vakarais.

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuve

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

sijonų ir visokių kitokių.
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E, 79th Street
Kampas Cramb Avenue.

Karės didvyriai. Los Ange
les, Cal., nusišovė leitenantas 

O’Brien, dalyvavęs pasaulinėje 
karėje if laimėjęs daug pasižy
mėjimų. Iškentęs visokias sun
kenybes, vargus ir kančias Vo
kiečių nelaisvėje, leitenantas 
čia nepernešė mažutės sunke
nybės: buvo susipykęs su savo 
žmona ir jai atsisakius su juo 
atgal grįžti gyventi, nedalaikėl
(MJUUUUAJUUUUUUUUUUULBJUUUUU^
: DR. L. A. STĄRCE ! 
; OPHTHALMOLOGISTAS J 
■ AKIS IR NERVŲ SISTEMA ' 
į SFECIALIŠKUMAS į 
a žvairas Akis pataisau be Peilio • 
j Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8. !
3 Nedėld. ir Sered.: 10 iki 12. > 
3 6127 ST. CLAIR AVENUE I 
svinrnririrarirs-irvYYVYirMYVWYYYi)

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

& PAIN-EXPELLER 4* 
Vaizbnženklis užreg. S. V. Pat. Ofiie.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor) 
Vaizbaženklį.'

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

Prisidėkime prie Akcinės 
“VARPO” Bendrovės,

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

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

V. K. RAČKAUSKAS
307 West 30th Street New York, N. Y.

Kas, iškirpęs šį apskelbimą, atsiųs jį mums su 
‘aiškiu savo adresu ir užsimokės, už “Varpo” Ben-. . 
drovės akciją, tas gaus dovanai visiems metams 
“Lietuvos Ūkininką”. Paskubėkite!

Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su Įmokejimu Nuo $300 iki $1650 Dolerių

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

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

kėjima ant Perkamų Namų.

$17,000. Namas dviejų šeimynų, p 5 kambarius, su maudynėmis, furna- 
rnasais, elektros šviesa, trečias augštas irgi ištaisytas. Namas visas 
medinis, kietas medis viduje. Parsiduos su $1650, ant išmokėjimo 
rendomis. Randasi ant Westropp Ave. tarpe 2 gatvekarių, netoli 
Bulvardo ir parko.

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

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

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

TURĖDAMI REIKALUS SU N/CMAIS, KREIPKITĖS:

The Representative Realty Co.
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ 7907 Superior Avenue
Telefonai: Rosedale 1157 Princeton 2727

PETRAS MULIOL1S 2006 St. Clair Avenue
Telefonai Prospect 953 Central 6488

i
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Žinios iš Lietuvos
vyr. Įeit. Ivanauskas, vyr. Įeit. 
Mastauskas, Įeit. Bartkus ir šie 
du, jie visi jau Lietuvoj.

Upas Lenkų kareiviuose blo
gas. Labai pasipiktinę Zelgow- 
skiu, del kurio reikia kariauti. 
Gardino gubernijoj pastebėta 
mobilizacija nuo 19 iki 35 m.

Lenkų laikraščiai vis skelbia, 
kad Lietuva norinti prisijungti 
prie Lenkijos. (‘'Karys”.)

iš kariumenės, 
degtinės vėl ga- 
šukauti kaip ru-

Bet kai kurie 'iš jų pamatę tru
putį vargo del savo laisvės ir 
gerovės, sukruto kuoskubiausia 
pasiliuosuoti 
kad prisilakę 
lėtų naktimis 
denį gervės.

Pasitikęs su vienu tarnavi 
siu kariumenėj inteligentu, net 
degtine pakvipusiu, patariau 
kelti musų jaunimą į darbą. 
Bet jis atsakė: “Tegul kiekvie
nas atitarnauja vienus metus, 
kaip aš”. Kas mums belieka 
laukti dabartiniam momente, 
jeigu mes kiekvienas metus ati
tarnavę eisime namon.

į Ukmer- 
Lietuviai; 
nėra, tik 
sukliuva.

šta-

RUOŠIASI APSISPRĘSTI.
Lenkai Vilniuje labai ener

gingai ruošiasi prie busimojo 
.“gyventojų atsiklausimo”, kurį 
jie supranta tik formoje sei
mo, renkamo Zelgowskio karei
viams padedant. Vadama agi
tacija Lenkijos naudai ir siun
čiama iš Varšavos ir kitų Len
kų miestų daugybė Lenkų, ku
rie esą pabėgėliai iš Vilniaus.

KAIPįGYVENTA LENKŲ 
NELAISVĖJE.

Atvykusieji į Kauną lapkri
čio 20 d. 5-to pulko Įeit. Juozas 
Drazdauskas ir 6-to p. Įeit. Pra
nas Šidlauskas suteikė šių ži
nių.

Leit. Drazdauskas pateko į 5 
legionų pulką. Oficierių arti 
nebuvo. Todėl kareiviai nuavė 
batus, atėmė diržą, pinigus ir 
kartu su musų kareiviais nuva
rė į Beržininkus, kur reikėjo 
šaltoje daržinėje nakvoti. Su 
musų kareiviais labai žiauriai 
elgėsi: atėmė geresnius rubus, 
0 vieną net nuogai išvilko. Apie 

.mušimus, koliojimus, niekini
mus ir kalbėti nebeprisieina.

Iš Beržininkų nugabeno per 
Augustavą, Balstogę į Varšavą 
j Generalį štabą, štabo kieme 
palaikė apie 7 valandas, nieko 
neklausinėjo. Teko įsidėmėti, 
kad štabe yra daug oficierų ir 
kareivių iš Lietuvos, kurie kal

yba Lietuviškai. Pavardžių ne
atsiminė. Iš štabo nugabeno į

- Galicijos Vadovicus, kur laikė 
nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 20 
d. Leit. Šidlauskas pateko į 1 
divizijos 6 pulką dvare Jasčeb- 
no (netoli miestelio Dombrovo). 
Ir jį nugabeno taip pat per Bal- 

.stogę į Varšavos generalį šta
bą, visiškai apiplėšę. O iš
bo nugabeno į Vadovicus. Va- 
dovicuose sunku gyventi buvo: 
nei baldų, nei kitų reikalingų 
daiktų, kaip indų, šaukštų ne
buvo. ’ Prisiėjo gyventi kartu 
su Rusais bolševikais. Už sie- 
nos buvo sargybinė ir daboklė. 
Ten sodindavo musų kareivius, 
kurie stengdavosi pabėgti, ir už 
kitus “nusidėjimus”. Valgyti 
jiems visai neduoda, o kas ry
tą kapralai su nagaikomis tam 
tikra “porcija” pamylėdavo. 
Kareiviai pabėgti negalėjo: vie
lų tvoros ir sargybiniai kludė.

Iš Vadovicų išvežė juos pakei
sti su Lenkų belaisviais. Išvša- 
žiuojant davė po vieną bulkclę 
duonos, o važiuoti reikėjo 3 sa
vaites iki Balstogės. Balsto
gėj duonos visai nedavė, mai
tino tik tokiomis pamazgomis. 
Prisiėjo pasitenkinti tuo, ką at
nešdavo žydai. Reikia pabriež- 
ti, kad Lenkai musų išbadėju- 
siems kareiviams ir karinin
kams atsisakydavo ir duonos 
duoti: girdi sunkus, esą 
Iš Balstogės atgabeno į Gardie 
ną ir čia kaip areštantus paso
dino į kambarį, apstatę sargy
ba: pabėgęs, girdi, majoras 
Laurinaitis ir už jį reikia atsa
kyti. Praėjo kelios dienos ir 
matyti, kad gal ir nebeveš pa
keisti, padedant musų karei
viams, persivilkę į jų rubus ir 
per stotį išlindę bėgo. Tokiu 
budu pabėgę 7 karininkai: ma
joras čeplikas, kap. Garmus,

ATGAL VARšAVON.
Lapkričio 20 d. musų žvalgai 

buvo nusidanginę j Valkinin
kus, kur stovėjo Lenkų 101 pul
kas. Išvados tokios: Lenkų 
101 pulkas užsidėjo ant pečių 
šautuvus, atsisveikino su Lietu
viais ir išėjo pėsti namon į Var- 
šavą. Laimingos kelionės.

Paskutinėse kovose ties šir- 
vintais visai atkirsta nuo fron
to trjs Zelgowskio raitelių es
kadronai. Nebegalėdami grįž
ti į Vilnių, jie pasileido bėgti 
j /visai priešingą pusę. Jie 
bar slapstosi po miškus ir 
las, kad net sunku pavyti, 
greit jie bus išgaudyti.

Kaip praneša patįs Zelgows- 
kininkai, kovose ties širvintais 
nukautas Lenkų Gardino pulko 
vadas, pulkininkas leitenantas 
Rymaszewskis.

da- 
ba- 
Bet

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

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

taisymo.
Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be

skausmio Dantų Traukimo.

LATVIJOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ.

Letos pranešimu lapkričio 18 
d. Latviai rengėsi švęsti Latvi
jos nepriklausomybės paskelbj- 
mo sukaktuves. Spėjama, kad 
ta šventė suartins Pabaltjurio 
valstybes. Laukiama Lietuvos 
delegacijos atvykstant. (Lietu
vos Steigiamojo Seimo delega
cija lapkričio 17 d. išvyko j Ry
gą.)

žvalgybos
apie Paberžę, o 
pasitraukia ar- 
Paberžę, o nak- 
Vilnių. Toliau

“Vossische Zeitung” praneša iš 
Klaipėdos, buk Lietuvos delega
tai (?) Gaigalaitis ir Stiklio- 
rius derasi su Zelgowskio ir 
Pilsudskio delegatais del Klai
pėdos atidavimo Lietuvai mai
nais už Vilnių (federacijoje su 
Lenkija) ir buk tai “Taryba” 
(?) sutikusi su tuo pasiulymu.

(“Karys”)

VAIGUVIšKIAI, Plokščių vai, 
Po sunkaus okupacijos laiko, 

prasidėjus Lietuvos Nepriklau
somybės darbui, kai kurie iš 
Vaiguviškių jaunimo supratę 
laiką, taip ir savo pareigą, su 
tvirtu pasišventimu stojo į pir
mųjų savanorių eiles, iškelti 
Lietuvos - Nepriklausomybės gar
bės vainiką, kad mums pasili
kus laisvais ir nepriklausomais.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS t=f

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 Ė. 9 Street
Cleveland. Ohio.

Melba Drug Store
Kuomet Gydytojas išrašo vaistus, 

atsiminkit apie The MELBA 
DRUG STORE 

Receptų Specialistai. 
Superior Av. ir Addison Rd.

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

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

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

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

T. P. NEURA CO
2041 HAMILTON AVE.

UŽDĖJAU GROSERIŲ SKLADĄ (SANDĖLI).

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

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

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

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

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

T. P. Neura, 2047 Hamilton Ave.

| V. J. PUGHER
l LIETUVIS ADVOKATAS
J 930 Williamson Bldg.
S Main 2170
< Namie šiose valandose: nuo7 iki l
1 vak. Panedėliaia, Seredomis ir
J Subatomis. ( 3)
l Gyv. vieta 6014 SUPERIOR AV.
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KOVOS SU LENKAIS 
TIES ŽELVA

Lietuvių frontas Giedraičių 
ir želvos apielinkėse pasižymė
jo stebuklingu budu: spalio 29 
ir 30 d. Lenkų legioninkų daug 
didesnė kariumenė paliko visai 
sutruškinta. Lenkų užmuštų li
ko apie 400, o iš Lietuvių žel
voje prie bažnyčios palaidoti 9 
kareiviai, 10 nuvežta 
gę ir Giedraičiuose 5 
dabar smarkių kovų 
vietomis
Lietuviai stovi 
Lenkai dieną 
čiau vietomis į 
tį vėl bėga į
Lietuvių kariumenei traukian
tis į Vilnių reikia būti atsar
giai : kaip girdėti iš surinktų 
žinių, Lenkai atsitraukdami su
eina miškuosna norėdami pulti 
paskui iš užpakalio.

Lapkričio 3 d. 12 vai. dieną 
buvo prie želvos bažnyčios iš
kilmingos pamaldos laidojant 9 
Lietuvių kareivius, kurie žuvo 
kovose su Lenkais spalio 29 ir 
30 d. Susirinko labai didelė — 
tūkstantinė — minia; grabai 
buvo aptaisyti gėlėmis ir rūtų 
vainikais išpuošti; nemaža bu
vo ir Lietuvių kareivių, kurie 
po pamaldų 3 sykius iššovė. Mo
teris ir merginos nusimovę nuo 
rankų pirštines atidavė Lietu
vių kareiviams, kurie jų netu
rėjo. Po pamaldų susirinko 
prie želvos valsčiaus apielinkės 
gyventojai ir sudėjo daug au
kų kareiviams, kurie kariauja 
su Lenkais: pirštinių, autų, val
gomų daiktų keletas vežimų iš
vežta į frontą. Tos apielinkės 
labai rūpinasi ir deda aukų ka
reiviams, kad tik stipriau lai
kytųsi prieš Lenkus.

<J 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 j 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.

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Į 
ir jo skyriai

VILNIUJE PANEVĖŽYJE
RASEINIUOSE LIEPOJUJE

MARIAMPOLĖJE

ŠIAULIUOSE 
KLAIPĖDOJE 

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

L. P. P. Bankan, ten gausi 
T % 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.

\ I LIETUVIAMS

DYKAI
Suteipiame paaiškinimus kaip geriau važiuoti Tėvynėn, ir 

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

LAIVAKORTĖS VAŽIUOJANT Iš LIETUVOS IR TE
NAI; SIUNTIMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PINIGUS 

ANT PAČĖDIJ1MO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.
HENRY C. ZARO

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

ŠIUOMI LINKIME 
TŪKSTANČIAMS SAVO 

RĖMĖJŲ
LNKSMŲ KALĖDŲ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

THE ILLUMINATING COMPANY 
Illuminating Building 

Public Square

Spalio 28 d. buvo atvykęs žel- 
von Lenkų 13 Dombrovos rai
telių pulkas su gurguolėmis, ku
rių tikslas buvo tuojau paimti 
ir Ukmergę. Paaiškėjo, kad 
minėtos kariumenės vadai visi 
vietiniai dvarininkai ir jų tar
nai. Kaip tiktai užėjo Lenkai, 
tuoj norėjo suimti želvos val
sčiaus valdybą, bet jiems tai ne
pavyko, nes valdyba paspėjo 
išsprukti ir tuojau atvyko su 
pranešimu į Ukmergę. Kaip 
atvyko į želvą Lenkų legionin- 
kai, želvos Lenkų agentai, ypač 
Masilevičienė, vienaplaukė at
siklaupė ant kelių, pakėlė ran
kas augštyn ir visa gerkle rėkė 
šaukdama: “Broliai Lenkai le- 
gioninkai! gelbėkite mus nuo 
tų pagonų Lietuvių, suimkite 
tuojau tą pagonišką komitetą 
ir kitus Lietuvos platintojus, 
kaip tai kleboną, vargoninką, 
kurie kankina mus savo Lietu
vybe.” Laimei vargoninkas bu
vo Ukmergėje, o klebonas vėl 
kažin kaip išsigelbėjo. Legio- 
ninkai tuojau stojo į darbą, 
pradėjo plėšti visą pilečių tur
tą; želvos miestelio žydų suėmė 
visa ką tik kas tupėjo; kas ne
tinkama buvo išvežti, tai pa
liko sunaikinę vietoje; pasipylė 
po sodžius, nuavė batus, nuvil
ko kailinius ir šiaip kas tiktai' 
pakliuvo, viską paėmė; vakare 
pajutę pavojų išspruko iš mies
telio ir apsinakvojo visas pul
kas artimesniuose sodžiuose. 
Tuo tarpu spalio 29 d. anksti
rytą atvyko iš Širvintų 2 kuo-Į<£ 
pos Lietuvių kareivių, apsupę 
Lenkus Bįkonių ir Remeišių so-

džiuose ir sutruškino visą Len
kų pulką, paėmė 70 arklių ir 
šiaip daug visokio grobio. Lie
tuvių kareiviai pasižymėjo di
deliu narsumu: nuo kelių Lie
tuvių kareivių bėgo šimtai Len
kų.

Spalio 28 ir 29 d. Lenkų at
vykimas želvos apielinkei pa
darė labai didelių nuostolių. 
Kaip apskaičius tik kailinių pa
ėmė daugiau 300, batų ir pus-

padžių atėmė daugiau kaip 600 
porų; negana to, kas tiktai pa
kliuvo: grudai ar miltai, viską 
išvežė, iš rūbų, kas nepatiko iš
vežti, tai vietoj sunaikino, taip 
pat buvo visų kišenės iškraty
tos, pinigai iš visų liko atimti, 
žmonės dejuoja ir tariasi susi
rinkimuose, kaip čia atsiginti 
nuo minėtųjų plėšikų, kad dau
giau musų kraštan nebeateitų.

(“Karys”)

LAIVAKORTĖS 
VISOM LINIJOM

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

2033 E. 9th Street
netoli Euclid Avenue

1698 W. 25th Street
Kampas Franklin Ave.

I Apsaugok Savo Turtą
<> Ugnis, Žaibas, Vėtros, Vagis ir kiti netikėti
O Atsitikimai gali Sunaikinti

Tavo viską ką esi sutaupęs per visą laiką, todėl 
<> atmink Apsidrausti (Insišiurinti) labiausia nuo

Ugnies (Fire) Namus, Gaminius Rakandus (For- 
ničius. Tą galima atlikti per P. Muliolį, geriausio
se Kompanijose, todėl reikale nepamirškite. Tais 
reikalais galima 

arba

o

€>

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

<> <> 
<► o o 
<>

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

apsirūpinti per telefoną, laišku 
ypatiškai atsilankius
Šiuo antrašu:
MULIOLISP

Ofisas 2006 St. Clair Avenue
Prospect 953 Central 6488
Gyvenimas: 6721 Edna Ave. , Rose. 3775-J.

Jūsų mieste randasi musų agen
tas. Kreipkitės prie jo.

3čios Klesos Kaina
Hamburgan per Angliją
Liepojun per Angliją

Pridėjus $5 karės taksų.

CUNARD LINE
Laivas AQUITANIA

46,000 Tonų
Išplauks VASARIO 3, 1921

{ Cherbourg ' ir Southampton

Hamburgan ir Liepojun

$125
$145
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Užsiseneję Ligos
VYRŲ IR MOTERŲ. Jeigu užkrėstas, turi tuojaus pasi
tarti su manim ir gausi geriausią galimą patarimą apie pa
dėjimą, iki nepervėlu. Mano speciališkumas apima maišy
tas užsisenėjusias ligas visokio pobūdžio ir negeroves vyrų 
ir moterų. Galiu plačiai praplėsti savo praktiką parody
mu kaip pilnai esu patyręs ir kaip atsakančiai apsieinu. 
Mano 40 metų praktika, sudėjus su pažinimu geriausių me 
todų, vartojamų geriausių autoriterų šių laikų Amerikoje 
ir Europoje pagelbsti man urnai sunaikinti simptomus ir 
nurodyti tinkamą gydymą. Visiškas paliuosavitnas nuo li
gos yra tai, ko jus reikalaujate. To reikalauja ir kiekvie
nas ligonis. Delei to aš kviečiu jus ateiti .pas mane.
Aš GYDAU CHRONIŠKAS

NERVIŠKAS, INKSTŲ,
KAINOS PRIEINAMOS.

Visus pacientus egzaminuoju _ ___r___
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. Subatomis nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare.

Seredomis ir Nedėldieniais nuo 1 dieną iki 4 po pietų.

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

CLEVELAND, OHIO.

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

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

ir gydau pats ir kada tik at-

Baigęs Mokslą, Registruotas, su Leidimu 
Gydytojas, Specialistas Chronišką Ligą-

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

K ' 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.
Paalaptįs mano pasisekimo yra mano atsargus įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. Aš naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chemiškus tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me
todas išradimui žmogaus ligos priežasčių ir visko negero.

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

Aš VARTOJU GARSIUS KRAUJO VAISTUS 606 IR 914.
Visokie mane gydymas yra atliekamas visiškai BE SKAUSMO.
Jus galit pasitikėt ant teisingos nuomonės, tikro apsiėjimo ir geriausio gydymo ui 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 j
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

ADV. BAGOČIAUS ATSI- (rengimus, bet prievarta juk ne-1 Geistina, kad kuodaugiausia 
LANKYMAS. sulaikys: durų neužstos; tai su- j atsilankytų, nes Dr. šliupas ir

Gruodžio 19 d., nedėlioj, Cle- Į rengė koncertą tiems žmone-lšiuo sykiu taip daug naudingų

rėti

velandą atlankė Adv. F. J. Ba- 
gočius iš So. Bostono, su -pra
kalba už Lietuvos Laisvės pa
skolą ir aukas Lietuvos šau
liams. Subatoj, vakare prieš 
tai, jis kalbėjo Pittsburge irgi 
tuo pačiu tikslu.

Ant stoties adv. Bagočių pa
sitiko savame automobiliuje A. 
B. Bartoševičius, St. Zaborskis, 
K. S. Karpavičius ir P. Vasi
liauskas. Paskui visi sykiu at
vyko “Dirvos” -redakcijon, po 
ko važiavo į Winton viešbutį, 
kur laukė būrelis tėvynainių ir 
buvo surengti pietus. 1

Pietuose dalyvavo 17 ypatų, 
vietos biznierių ir veikėjų abie
jų lyčių. Buvo trumpos -kalbos 
ir šiaip pasikalbėjimai, svar
biausią kalbą per pietus pasa
kė adv. Bagočius, kalbėdamas 
apie dabartinio momento svar
bą ir tą, kad visi turėtų savo 
jiegas intempti tik į Lietuvos 
darbus, nesivaržant už partiviš- 
kumus. A. Kunca paskambino 
pianu keletą gąbalėlių ir apie 
6 vai. vakare visi pradėjo ren
gtis į prakalbas.

Prakalbos. Nuo 6 vai. vaka
re jau Moose svetainė buvo pri
sirinkus žmonių ir visi laukė at
vykstant adv. Bagočiaus. Vi
saip visi jo laukė: vieni tikėda
mi išgirsti jo gražią kalbą, ki
ti atėjo su klausimais — bžsi- 
pultr-ant jo — tai buvo musų 
/‘komunistai”.

Neilgai trukus prasidėjo pra
kalba. Vakarą vedė Stoties pir
mininkas Dr. J. šemoliunas.

• Pjrmiausia buvo perstatytas 
pil. A. Zdanis kuris padarė ke
letą pranešimų šių prakalbų 
reikale ir kitokius.

Paskui sekė kalba adv. Bago
čiaus. Jo kalbos kiekvienas žo
dis buvo jausmingas, sukelian
tis klausytojo ūpą ir aiškiai nu
šviečiantis visus dabartinio lai
ko nuotikius, nežinomus, neaiš
kius ir abejotinus. Kalbėjo apie 
Lietuvos santikius — susidėji
mą ar ne — su Rusais, Vokie
čiais, Lenkais, apie Lietuvių at- 
sinešimus linkui tų kaimyninių 
tatitų ir griežtą jų nusistatymą 
padaryti Lietuvą nepriklauso
ma. Vaizdingai nupiešė musų 
laisvės kovotojų gyvenimą, var
gus ir atsidavimą už šventą ša
lies liuosybę. Nurodė reikalin
gumą Lietuvai pinigų — pirki
mą bonų ir aukų.r Kalba užsi
tęsė ilgokai, po ko padaryta per
trauka ir rinkta aukos. Sudė
ta šauliams $454.70 ir nupirk
ta už apie $400 bonų.

Aukavusių vardai bus pa
garsinta sekančiame “Dirvos” 
numeryje.

Antra adv. Bagočiaus kalbos 
dalis buvo apie Lietuvių Pilie
čių Sąjungą, jos reikalingumą 
ir svarbą kaip patiems Ameri
kiečiams, taip ir Lietuvai.

Baigiant kalbą, iš pakampių 
“komunistai" pradėjo lysti su 
klausimais, į kuriuos kalbėto
jas gražiai ir aiškiai atsakė ir 
jie su ramiomis sielomis išsi- 
skristė. Viskas pasibaigė . ra
miai ir gražiai, kaip paprastai 
Clevelande buna.

Po atsakymų buvo raginama 
rašytis į Piliečių Šąjungąv ir 
susirašė apie 40 narių. Galuti
nas susirinkimas ir valdybos iš
rinkimas pavesta patvarkyti K. 
S. Karpavičiui.

P

žėri" 
ren 
ūžė 
pyi. 
pri
tari 

į Lie 
Vtiei

Patėmijimai del adv. Bago
čiaus prakalbų. Rengiantis čia 
su Bagočiaus prakalbomis, pa
sirodė norėjusių pakenkti: pir
miausia griebėsi “komunistai,”, 
kurie rengė vėl koncertą Jonui 
Butėnui, nors jis savaitė atgal 
turėjo progos atsidainuoti kiek 
tik plaučiai leido. Mat, jų min
tis buvo atitraukti publiką nuo 
Bagočiaus prakalbų; nors “ko
munistų” yra uždrausta jų orgi
jos nariams lankyti kitų srovių
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liams. Nelaimė tik, kad jie ne-(dalykų Clevelandečiams praneš, 
nori skaitytis su “buržujiška”' 
valdžia ir ji nedavė jiems “lais-, .
vės”: nežinia iš keno priežas- jus Metus rengia Lietuviškoje 
ties jų koncertas buvo uždraus- svetainėje perstatymą “Valka- 
j.__ Tada visi iš koncerto už- ta”, šalip to bus platesnis pro-
mu atvažiavo į Bagočiaus pra- gramas su dainomis_ ir tt. " 
kalbas, paklausyt, ką tas “bur- perstatymo bus šokiai.- 
žujus’’ pasakys. '

Kitų užsimojimas pakenkti --------------
buVo tai klerikalų: jie taikė Lietuvos Gynimo Komitetas 
tuo laiku rengti kermošių (fė-1 Sausio 2 d., nedėlioj, rengia 

prakalbas Dr. Alseikai, tik ką 
iš Lietuvos atvykusiam. Pra
kalbos atsibus Germania salėj, 
E. 55 gat., pradžia 5 vai. po pie
tų. Po prakalbų bus balius.

Teatrališkas Choras per Nau-

tas.
Po

Pradžia lygiai 4:E>0 po pietų.

rus) irgi Lietuvos gynimo nau
dai (tiktai pinigai Tautos Fon
dui), bet paskutinę dieną patai
kė tą, kada Bagočiaus prakal
bos bus. Jie net stengėsi suda
ryti “stebuklingą” programą, 
manė kviesti iš Baltimorės či- 
žauškus dainuoti, kad ir visą 
kermošiaus pelną atidavus jų 
lėšų apmokėjimui, bile tik pub
liką nuo prakalbų atitraukus. 
Laimė dar kad protingi žmonės 
juos nuo čižauskų kviesimo su
draudė.

Akivaizdoje tų kenkimų pra
kalbose buvo apie 600 žmonių.

šis klerikalų pasielgimas pa
rodo, kad jie jau atvirai išstojo 
prieš Lietuvos Paskolą, pasidė- 
kavojant jų spaudos agitacfjai 
prieš Lietuvos Misiją ir Atsto
vybę. Bet mes tą skaitysime 
žemu, menku, nėpavykusiu už
simojimu.

Juozas žemaitis lai ateina 
atsiimti — jam “Dirvoj” randa
si laiškas iš Lietuvos.

Apie Lietuvos Piliečių Sąjun
gos Clevelando Skyriaus susi
rinkimą bus pranešta sekančia
me “Dirvos” numeryj.

. / Jonas Butėnas vaikėzo rolėj. 
Tas paaiškėjo per Bagočiaus 
prakalbas. Tasai Jonas Butė
nas, kuris keltas metų atgal, su 
pagalba didžiųjų musų muzikos 
ir dainos spėkų Brooklyne pra
dėjo pakilti į dainininko garbę, 
kuris mokinosi su prof. Pėsčia 
damas: “Duok čia man ginklus, 
aš nupirksiuzjų šimtą!” Mat, 
nabagas, buvo įširdęs ant “bur
žujiškos” valdžios už jų koncer
to sulaikymą ir norėjo gaut gin
klų “revoliucijos” pakėlimui...

Gėdintųsi šiandien su juo su
sitikti ir Petrauskas ir jo mo
kytojas Pėsčia, nes per savo 
susidraugavimą su bolševikais 
ir su Petrausku, kuris greta ant 
estrados su Petrausku ir kitais 
musų dainos nešėjais rodė pub
likai savo artistiškus gabumus 
ir viršijančią dainininko ypaty
bę, — šiandien pavirtęs raudo
nu “komunistu” su visokiais 
desperatais po pakampes trina
si ir neužganėdintas pasaulio 
surėdymu mosikuoja prieš “ka
pitalizmą”. — Laike, Bagočiaus 
prakalbų jis iš vieno kampo su
riko, kada buvo agituojama au
koti Šauliams ant ginklų, saky- 
ir paraudonėjimą iki pačių pir
štų nagų jis nustojo savo pra
kilnaus artėto vardo, savo pa
sididžiavimo, savęs paguodonės 
ir vardo, kokį jam musų tauta 
buvo berengianti. Iš tyro dai
lininko paliko aklas desperatas, 
net jieškantis ginklų kaip gai
dys šokti prieš valdžią....

Patartina jam kuogreičiausia 
iš Clevelando kraustytis, raudo
ną vėliavukę ant skrybėlės pri
sisegus.

Valdžios agentai šiose dieno
se sekioja nekuriuos musų “ko
munistus”, kurie, kaip susekta, 
renka pas tamsunėlius aukas 
“nuvertimui Amerikos kapita
listiškos valdžios”. Paklius ir 
tie kurie aukauja, nes rinkėjai 
duoda kožnam pasirašyti kiek 
kuris aukauja....

Sekančiame ketverge, gruod. 
30 d., “Dirvos" Redakcijoje at
sibus Lietuvos Laisvės Paskolos 
Stoties komiteto susirinkimas. 
Bonų pardavėjai ir komiteto na
riai ateikite apie 8 vai. vakare.

Dr. J. šliupas vėl rado svar
bų reikalą atsilankyti Clevelan- 
de ir čia atvyksta sekančioje 
seredoje, kalbės Lietuvių salė
je vakare, gruodžio 29 d. 
sidės nuo 7:30 vai.

Vargo prispausta našlė Anta
nina Sakalauskienė, iš Pentiš- 
kių kaimo, Griškabūdžio vals.,, 
šakių apskričio, didžiai susirū
pinusi delei dingimo užsienyj 
jos dviejų sūnų nuo pirmojo 
vyro: Vinco ir Bronio Jasiuki- 
nų, kurie jau 20 metų kaip išėjo 
svetur. Broniaus adresas bu
vęs 312 Fifth Ave., New Yorke, 
d Vincas jai žinomu tarpu gy
veno Škotijoj. Kurie ką nors 
apie minėtus vyrus žino, prašo
me skubokąi mums pranešti se
kančiu adresu: Lithuanian Le
gation, 10 Palace Gate, Ken
sington, W. 8. London, Engl. 
H.Rabinovičius, Atstovybės sek.
PAJIEŠKAU sesers Veronikos 
Josaitienėsx ir jos vyro Juozo 
Josaičio; abu paeina iš Joniškiu 
miestelio, Kauno rėd. Taipgi 
jieškau švogerį .Vincą Čepulį ir 
kitų giminių iš Lygumų mies- 
telo — Joną Sidarą ir Veroni
ką Sidarienę. žinau, kad jie gy
vena Amerikoj. Meldžiu 
šaukti arba žinančių apie 
pranešti šiuo antrašu:

China, Manchuria, 
Charbin, Mechanichia N 100 
J. Smolech peredat

Juzefą Vaitekuna.

atsi- 
juos

VAIKŲ DARBO REIKALE.
Miesto apšvietos taryba turi 

savo raštinę, 421 Rockwell avė., 
kur vaikai ir mergaitės ęina iš
siimti sau “Darbo Leidimus”. 
To ofiso pareiga yra priversti 
pildyti Ohio valstijos įsakymą, 
sulyg kurio vaikai privalo būti 
mokyklose iki sueina 15, o mer
gaitės iki sueina 16 metų am- 
žaus. Tas paliečia visus mies
to vaikus, ar jie lariko viešas, 
privatįpes ar bažnytines moky
klas.

Nekurie tėvai mano, jog kuo
met jų vaikai pabaigia Aštun
tą Skyrių, jie gali paliauti mo
kyklą lankę. Tas netiesa. 
vaikas pradeda mokyklą būda
mas šešių metų amžiaus, ir yra 
vidutiniškai sveikas kūniškai ir 
protiškai, jis gali užbaigti Aš
tuntą Skyrių iki keturiolikos 
metų. Taigi, vidutiniškų gabu
mų vaikas dar turės metus pa- 
lankyti augštesniąją mokyklą, 
o mergaitė du metu, pirm negu 
jie yra legaliam darbo amžiuje.

Yra taipgi vaikų užsilikusių 
savo prideramuose laipsniuose 
delei nęsveikatos, persikėlimo 
iš vieno miesto į kitą arba iš 
savo mokyklos distrikto, arba 
del to, kad jų tėvai juos užlai
kė nuo mokslo savo naminiams 
reikalams. Vėl gi, valstijos j 
tatai sako, kad vaikai turi tu
rėti penkiolika metų ir būti už
baigusiais šeštą Skyrių, o mer
gaitės šešiolikos metų ir baigę 
Septintą Skyrių, pirm negu jie 
gali gauti “dirbimo popieras”. 
Taigi, jeigu vaikas nėra perėjęs 
reikalaujamą skyrių, negali le
galiai darbo gauti net būdamas 
penkiolikos ar šešiolikos metų 
(mergaitės). Vienatinis išėmi
mas yra keliems nelaimingiems, 
kurie niekados negali pasistū
mėti moksle pirmyn, būdami vi
sai kitokie už kitus. Juos pa
liečiančios miesto taisyklės bus 
kitu sykiu paaiškinta.

Mes esame priversti patėmy- 
ti, jog daugelis tėvų musų pačių 
mieste, kurie, kitais atžvilgiais 
prisilaiką tiesų, savanoriai su
laužo Mokyklos Lankymo Įsta
tą nedaleisdami savo vaikų mo
kyklon. Dvi tam priežastįs ga
li būti — tamsumas arba godu
mas, iš kurių tamsumas yra do- 
vanotinesnis. Nekurie iš savo 
šalių atvykę nemokyti tėvai ne- 
apvertina mokslo reikalingumo 
ir savo'vaikams. Jie nežino ką 
gerai priruoštos mokyklos Cle- 
velande turi pramokinimui ama
tų ir kitokių užsiėmimų jų vai
kams. Tas mokinimas yra dy
kai visiems vaikams, kurių na
mai randasi Clevelande. Dau
guma tėvų vienok stengiasi su
teikti'savo vaikams daugiau ko,
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Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICli
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.

?
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DiaDirvos Krautuvė
7907 Superior Ave

i

Prisiųskite man savo braiži- J 
nius išradimo išegzaminavimui. T 
Reikalaukite išradimų knygų- X 
tčs “Patarimai Išradėjams“, ku? 4 
ri duodama dykai. ■**

Rašykite Lietuviškai savo ad
vokatui.

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

negu patįs turėjo, ii* supranta 
prasilavinimo pasekmes geres
niame darbe ir geresnėse al
gose.

Kita tiesų laužytojų klesa yra 
godžiųjų tėvų, kurie meluoja 
vaikų metus, kad tik jie darbą 
galėtų gauti jaunesni būdami. 
Jie vagia nuo ateinančios gent- 
kartės. Del savo godumo jie 
verčia savo vaidus į prastųjų 
darbininkų eiles. Tokiame at
sitikime miestas labiau susirū
pinęs businčių piliečių gerove, 
negu jų tėvai. Miestas juos 
stengiasi priversti įstatus pil
dyti. Pirmiausia paduodama 

Į pranešimas grąžinti vaiką mo- 
Jei kyklon. Jei to nepaklausoma, 

tada tėvai pašaukiama į rašti
nę 421 Rockwell Avenue, kur 
jiems nurodoma klaidingas pa
sielgimas. Jėi to neklausoma, 
paskui šaukiama į Nepilname
čių Teismą, kur uždedama baus
mė arba net visai vaikas iš tė
vų atimama.

Nekurie tėvai, su didelėmis 
šeimynomis, turi leisti nepilna
mečius vaikus dirbti, bet tas 
draudžiama. Tokiam atsitikime 
reikia kreiptis į valstiją pagal
bos, kuri suteikiama, jei tėvai 
perbiedni vaikus maitinti.

Yra daug vaikų ir mergaičių 
dirbančių nelegaliai, bet jie iš
sisukinėja meluodami savo me
tus. Vargu kurs darbdavis šia
me mieste ims prie darbo ne
pilnametį, jei tikrai žinos. Ki
ti vaikai net po namus gaišuo
ja vietoj būti mokykloj. Jei
gu jų pagalba reikalinga; na
muose, reikia pasitarti su Mo
kyklų vedėjais. Vaikų nesilan
kymą miesto valdžiai praneša 
mokytojai ir mokytojos. Taip
gi ir visų žmonių yra pareiga 
pranešti jei kurie nepilname
čiai mokyklų nelanko.

Po Kalėdų Letuvių kalbos mo
kykloj bus įvesta skaitymai iš 
Lietuvos istorijos ir bus toliaus 
mokinama gramatikos. Pamo-

Pajieškau Partnerio
Vyriškų Drabužių Biznyje.

Krautuvė randasi ant 68 gatvės
kos buna Goodrich name pėtny- i ir Superior Ave. Norėdaįj pla
čiomis vakarais, nuo 7:30 ly- čiau sužinoti (kreipkitės sekan- 
giai. (čiu adresu: s(52)

~ ------------------ - J. A. BRAZIS t
APIE VAŽIAVIMĄ EUROPON. 6710 Superior Av. Cleveland, 0Ž 

Kabeliu .pranešama iš Cunard |
Line Liverpoolio ofiso, jog gar
laivis “Moscow’’ su intalpa 6001 
trečios klesos pasažierių išplau
kia iš Londono i Danzigą anks
tyvoje dalyje Sausio. Garlai
viai “Orlando” ir “Smolensk” 
kožnas su intalpa po 600 tremos 
klesos keleivių plaukios kas sa
vaitė iš Hull, Anglijoj, į Dan
zigą. Visi pasažieniai, noriu- 
tieji pasinaudoti šiais laivais 
turės užtikrintą kelionę.

Mj Pradekit Naujus 
Metus Gerai

Pradekit taupyti pinigus ir atidėkit 
iš kiekvienos algos nors kiek ir nu- 
sistębėsit pamate kaip daug galite 
sutaupyt per metus. Mes taipgi kas 
šeši mėnesiai pridedame nuošimtį.
Siunčiame pinigusį Visas pasaulio 
dalis.

Atdara Subatomis Vakarais.

Aš Veronika šaukiutė, po vyru 
Millerienė, pajieškau savo dė
džių Nikodemą, Vincą ir Vikto
rą Čepų, gyveno Waukegan, Ill. 
Paeina iš Minionių sod., Rasei
nių par. Jie patįs arba apie 
juos žinantieji malonėsite atsi
šaukti.

Veronika Miller
1933 St. Clair Av. Cleveland, O.

it GarfieldSavings Bank
“DRAUGIŠKAS BANKAS”

Main Office Gordon Office
322 EUCLID Ave. ST. CLAIR ir E. 79th St.

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA 

į Baigęs mokslą aptieko- 
irius Pragos Universitete. 
; Čionai yra visokių Euro- 
į 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 išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE. 

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

KUR PINIGAI NEŠA -5% NUO DIENOS 
PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO

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

, • kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

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-'fe 
riai, maudynės, elektros šviesa, furnasas. Su 
mažu įmokėjimu 'parsiduos, likusių dalį išmo
kant mėnesiais.

namas dviejų šeimynų, po 5 kambarius, maudy
nės, elektros šviesa, furnasai, 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.

PETRAS
2006 St.

Atdara kasdien nuo 9 iki 3.
1 Hlir Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.
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MULIOLIS
Clair Ave.
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t VIOLET LAXATIVE

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto, šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alte- j 
jaus.
25c. Reikalaukite Hiss Drag 
Store, 7102 St. Clair Ave.

LINKSMŲ
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j IŠRADĖJAI::

Žmogų e kasosi galvą, 
' kad palengvint niežėjimą. 

Kasjmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- 

e sosi nejučioms. Bet jis 
p žino, kad jam niežti, ir 

visi kiti tą žino. < <
Vyrai ir moterjs kenčia 

niežėjimą nuo pleiskanų, 
g kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimu galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

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

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

RUFFLES yra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 
Ji .nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
> Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f
—•F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Hew York —

KALĖDŲ: fe . fe

Registruotas Vaistininkas ir Chemikas 
Atidarė 

LIETUVIŠKĄ APTIEKĄ 
8811 SUPERIOR AVE. 

Teisingai patarnaujame visiems!

Prospect 2420 Central 1766
THE F. W. ZIMMERMAN CO.

Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- ' 
toj’ai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

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

ir
LAIMINGŲ

Nauji Metai

*i

DENTISTAS — DR. J. A. KURLANDER
KAMPAS 24 ir ST. CLAIR (Viršuje Vaiztinyčios 

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

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

Nedeldieniais nuo 11 iki 12 dieną.

Naujų Metų :

JBmęs i
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).

COLUMBIA GRAFONOLĄ ir
Lietuviškais Rekordais

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

REIKALAUKIT REKORDŲ KATALOGO — DOVANAI.

Cleveland, 0




