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Lenkų Banditai Vis 
Lietuvą Terioja

NAUJAIS UŽPUOLIMAIS LAUŽO PADARY
TAS SUTARTIS IR UŽĖMĖ JONIŠKIUS."

Dar Tautų Lygos Kontrolės Komisija pasitarus 
su Lenkais Varšavoje pradėjo reikalaut Lie- 

, tuvių trauktis toliau nuo sutartos linijos.
D’ANNUNZIO IŠŠAUKĖ ITALIJĄ PRIEŠ SA

VE KAREN- PATS LIKOSI SUŽEISTAS.’
-Žemės drebėjimai padarė daug nuostolių kituose 

kraštuose, Chinijoj žuvo 2,000Janonių.
BALUČIO PRANEŠIMAS IŠ KAUNO:

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO

Blogumas sako Praėjęs
Washington. — Aršiausia ša

lies padėtis sako jau pasibai
gus. Atėjo persivertimas ant 
geresnio dalykų stovio. Val
džios galvos su džiaugsmu to
kių žinių paskelbė visiems ša
lies gyventojams, jog pavojus 
pramonėj ir industrijoj praėjo 
ir nuo dabar pradeda nuolatos 
pereiti į normalį ląipsnį. Vie
nas iš skaudžiausių perversmų 
gal but, sako, bus darbininkams 
algų numažinimas, tečiaus biz
nio žvilgsniu jau s.pats dugnas 
puolimo likosi pasiektas ir at
eitis jau nėra tokia tamsi, kaip 
iųfodė mėnuo atgal.

-žinoma, algų numažinimo vy
kinamas atneš vienatines pasek
mes — streikų, bet, sako, jeigu 
darbininkai pasistengs pažiūrė
ti, kaip, atpigo reikmęnų kainos, 
ir jiems nebus taip baisi žemų 
algų išžiūra. — Bet tas nege-

’ (Lietuvos Informacijų Biuras) 
Lietuvos Valdžia prisiuntė 
per Balutį Lietuvos Atsto
vybei sekantį kablegramą:

Kaunas, gruodžio 25 d.— 
Tarpininkaujant Kontro

lės Komisijai, lapkričio 29 
d. tapo padaryta sutartis 
delei ginklų sustabdymo 
tarp musų ir 2elgowskio 
kariumenių. Lenkų valdžia 
yra pasiėmusi atsakomybę, 
jog 2elgowskio kariumenė 
pildys išlygas. Musų Val
džios buvo tyčia pabrėžta, 
jog tokia' sutartis yra daro
ma vien tik tuo tikslu, kad 
pagreitinus išsinešdinti Žel- 
gowskio kariumenei. Lap
kričio 30 d. Kontrolės Ko
misijos tapo nustatyta ne- 
utralė zona Musų linija ei
nanti per Jakaičius, Žukle- 
ją, Daugirdiškius ir į*rytus 
mio 'Vievio, Širvintų, Ged- 
raičių, Dubinkių, paliekant 
paskutinius tris miestelius 
neutralėj zonoje, ir baigia
si Joniškyje. Zelgowskio li
nija pravedama per Deks-

| ANGLIJOS PAVOJAI
Londonas. —^Pasekmėje ka

rės apsireiškęs neramumas- dar 
labiau šiandien įsiviešpatavęs 
Indijoje ir tenai gręsia didelis 
Anglijai pavojus. Gyventojų 
vargas ir skurdas, visko bran
guma verste verčia juos kilti 

i prieš valdžią. Atsibuna daug 
streikų industrijos centruose, 
buna net kruvinos riaušės; or
ganizuojama boikotas valdžios, 
kaip Airijoje, ir ruošiama prieš- 
valdiški susirinkimai. Skelbia
ma revoliucijoniškos idėjos, ,už 
ką žmonės buna persekiojami 
ir daugelis jau nubausta. No
rima atsikratyti Anglijos val
džios. Plačiai įsiveikę Indijoje 
ir bolševizmo agitatoriai, kurie 
nori pasinaudoti' žmonių skur
du, žadėdami jiems geroves. Bė
da viena, kad spausdinta pro
paganda Indijoje neturi reikš-, 
mės, nes diduma Indijos žmo
nių nemoka skaityt. Ar bol
ševikams pasiseks savo praves
ti, sunku spėti, tečiaus žmonių 
apsispreųdimas yrą būti atski
rais hub galingos Europinės im
perijos.

Sudėjus tai su Airijos bruz
dėjimu išrodo Anglijai nekas.

rai, kad darbdaviai nori algas jiius, Rudziškių stotį ir to- 
.. liau per 5 iki 12 kilometrų 

į rytus nuo musų linijos, ir 
baigiasi Ornenuose (netoli 
nuo Joniškio). Zelgowskis 
visai nepaiso- ant pastatytų 
jam išlygų. Ką tik dabar 
jo kariumenė užėmė Joniš
kį- ‘ "

Gruodžio 17 d. Kontrolės 
Komisijos nariai išvažiavo 
Varšavon ir dabar siūlo 
pratęsti neutralę zoną tarp 
musų ir reguliarės Lenkų 
armijos į šiaurę nuo Joniš
kio iki punkto-, kursai yra 
penki kilometrai atstu į 
piėtų-rytus nuo Ežerėhų 
'(No'voaleksandrovsko). To
kiu budu Lenkų norima nai
kinti Varėnos-Bastunų De
markacijos liniją ir Suval
kuose padarytoji sutartis: 
jie stengiasi privesti šią li
niją kaip ji buvo Lenkų se
niau dar birželio mėnesyje 
užimta. Musų Valdžia ant 
to reikalavimo dar nėrg da
vusi atsakymo.

numušti tiek, kad vėl darbinin
kui bus sunku.

Francuzijoj darbai gerėja. Iš, 
Paryžiaus pranešimai rodo, jog 
manufaktūros industrija smar
kiai atsigauna ir pradeda veikti 
net karės nuteriotose vietose. 
Iš 4,321 įstaigų, kurių padėtis 
likosi ištirta, jau 3,392 pradėjo 
darbus pernaujų ar dalimai ar 
net pilnai. Metalo išdirbysčių 
jau veikmėje yra 88 nuošim
čiai; 81 nuošimtis dirba pilnai 
puodų lipymo, akmenų ir ply
tų srityje; chemiškų darbų sri
tyje veikia 80 nuošimčiai, audi
mo darbai taipgi įsivęikė ant 
70 nuošimčių to kų buvo prieš 
Įtarę.

Atmeta angliakasių reikala
vimus. Angliakasyklų opera
toriai atsisako duoti darbinin
kams valdžios nuskirtų algų pa
kėlimų su $6 minimum už die
nų ir įvesti 8 valandas- darbo. 
Darbininkų atstovai operato
riams pasakė, jog jie nesutinka 
ant nieko kito, kaip tik’laiky- 
sis savo originalių reikalavimų. 
Derybos dabar atsibuvo Phila- 
delphijoj^- Atstovai sakė per
statys darbdavių pasiūlymų uni
jos genęraliam algų nustatymo 

. komitetui Hazleton, Pa., kur at- 
sibus specialia susirinkimas.

Martens Išvažiuoja _
New Yrtrk. —Rusijos sovie

tų “ambasadorius” Martens su 
žinia nuo savo valdžios Maskvo
je nusprendė nesipriešinti ir 

[apleisti Sųv. Valstijas. Jis pa
siduoda deportavimui sausio 3 
d. Maskvos valdžia jam pata
rė daugiau nesistengti čia būti, 
bet jfrįžti su visu savo štabu į 
Rusiją. Kiek buvo padaryta su 
Amerikos firmomis kontraktų, 
už apie $50,000,000, ant reika
lingų Rusijos valdžiai dalykų, 
tą Martens panaikino delei jo 
deportavimo. “Delei Amerikos 
priešingo atsinešimo linkui Ru
sijos, mes turime panaikinti vi
sas padarytas sutartis del pri
statymo Rusijai reikalingų da
lykų”, Martensui pranešė jo 
valdžios ministerterija.

Nekurie Suv. Valstijų sena
toriai protestuoja del tokio šios 
šalies valdžios pasielgimo, ka
dangi Amerikos industrijos no
ri pradėti varyti su Rusija pre
kybą, o valdžia tam užkerta ke
lią. Jie tikrina, kad kuomet 
Rusija čia neturės atstovybės, 
o jos valdžia bus atstovaujama 
Anglijoje, visas biznis 
je gali patekti į Anglų

D’ANNUNZIO BOM
BARDUOJAMAS

Trieste. — Italijos valdžios 
kariumenė, nesulaukdama, kad 
D’Annunzio pydytų jos įsaky
mus ir apleistų Jugoslavijai pa
vestas pagal taikos sutarties te
ritorijas, pasiuntė savo laivyną 
ir kariumenę (prieš Fiume mie
stą, kur insurgentas D’Annun
zio įsirengęs sau tvirtovę ir nu
sprendęs “garbingai numirti,” o 
ne pasiduoti savo valdžios įsa
kymams. Kaip žinoma, D’An
nunzio pirmiausia užgrobė Fiu
me' mestą, Adriatiko jūrių pa
kraštyje, prie Jugoslavijos že
mės, ir nusprendė jame užvieš
patauti, jei ne su Italija išvien, 
tai paskirai. Vėliaus, padarius 
Italijai su Jugoslavais sutartį ir 
sutarus pavesti nekurias sritis 
Jugoslavams, D’Annunzio ant 
to nesutiko n$?net jas užgrobė. 
Valdžiai prisiėjo ąu juo ilgai 
ginčytis, tuo tarpu pasirodė, jog 
jį remia ir daugiau Italijos ka- 
riumenės' ir net laivyno dalis 
prie jo prisidėjo. Matydama 
pavojų, Italijos, valdžia nutarė 
pasiųsti prieš ' sukilėlius savo 
kariumenės dalį ir užbaigti jo 
ardantį darbą, i; į

Gruodžio 26 d. Italijos reg.u- 
liarė kariumenė pasiekė Fiume 
pakraščius! Gruodžio 27 d. ži
nios skelbia, kad apie miestą 
atsibuvo žiaurūs mūšiai ir abi 
pusės panešė nuostolių; insur
gentų žuvo 3011 ir sužeista 100. 
Taip pat eina gandai, kad pats 
D’Annunzio liks užmuštus. Ka
riumenė' apšaudo sukilėlių sto
vyklas ir stengiasi kuomažiau- 
sia apgadinti miesto.

Pranešimai Skelbia, buk suki
lėliai gręžia po budinkais sky
les," kemša djTahiito ir-.rengia
si? išsprogdinti visą miestą, kad 
tik nepasiduoti nugalėti. Ar tas 
.tiesa, nežinia. Civilizuotas pa
saulis smerkia tokį D’Annunzio 
užsigeidimą “garbingai mirti” 
ir už savo vardo amžiną paliki
mą žudyti nekaltus žmones?

Iš vandens laivynas irgi mie
stą bombarduoja.

AIRIJOS SAVIVALDA
Po daugel mėnesių įvairių ne

susipratimų ir keblumų Brita
nijos parliąmentas pilhai ir for
maliai perleido Airijos savival
dos (autonomijos) bilių. Bet 
tai yra tik formališkumas, dau
giau nieko. Tas įstatymas nie
kados neineis galėn. To įstaty
mo sumanymas yra leisti įsi
steigti du Airijos parliamęntu, 
vieną Ulster provincijoje, kitą 
pietų krašte, tik kad jiedu pas
kui padarytų tarp save sąryšį 
ir sudarytų Airijos tarybą. Da
bar yra taip, kad šiabrinė Airi
jos dalis nepritaria Sinri Fei- 
niečiams ir per tai trukdo Airi
jai jos dabartinėje kovoje: šitą 
naują įstatymą priimti Airijai 
paskiriama trįs ir pusė metų 
laiko.

Jei tokį įstatyihą butų pada
ręs Britanijos parliamentas de
šimts mėtų atgal, Airija jį bu
tų mielai priėmus. Dabar jau 
jis nereikalingas. Sinri Ęeinie- 
čiai, kurie sudaro, didumą visos 
Airijos žmonių, neskaitant at- 
simetusios Ulsterio provincijos, 
atsisako tą loską svarstyti. Jo
kia susitarimas su Airija nega
li būti padarytas be Sinn Fei- 
no užtvirtinimo. Anglijos pa
daryta Airiams savivalda nėra 
visai tas, ko Sinn Feiniečiai įie
ško. Jie reikalauja visiškos ne
priklausomybės:

Kaip Airiai kovoja. Limerick 
mieste, Airijoje, likosi nušauta 
mergina už tai, kam ji pasine 
dė gatvėje, einanti greta Ang
lijos kareivio. Visoms Airijo
je gyvenančioms moterims ir 
merginoms — Airėms ar kito
kioms — Sinn Feiniečių įsaky
mu uždrausta susidėti su val
džios kareiviais ar policistaisrir 
įsakyta juos boikotuoti;'o už to 
įsakymo nepildymą joms pa
skirta tik viena bausmė: mirtis.

DELEI LIETUVOS RYTŲ, PLEBISCITO 
Suv. Valstijų Suklydimas.

(Lietuvos Informacijų Biuras) v —: ---------------- ;-------------—

Rusijo- 
rankas.

Verst

Turkai platina sovietų tvarkų 
Anatolijoj. Iš Konstantinopo
lio žinios praneša, kad Anatoli
joj įsi veikę komunistai daro sa
vo tvarkų ir privertinėja visus 
jų klausyti, o nužiūrėtus smar
kiai baudžia, visada mirtimi.

Zuikis nušovė medžiotoją. Tai 
~yra juokas, bet teisybė: Mans- 
' field, Ohio, žmogus su kitais 
vyrais išėjo šaudyt zuikių, bet 
zuikis jį nušovė. Buvo šitaip: 
tas žmogus su draugu ir savo 
sunum nusekė paskui du kiš
kiu, kurie sulinko į medžio sky- 

<e; nesulaukdamas kiškių išlen
dant tasai žmogus pasidėjb ant 
žemės šautuvą, pasilenkė prie 
skylės kiškius išprašyti. .Per
sigandę kiškiai šoko lauk ir 
bėgdamas vienas uždavė koja 
per šautuvo gaiduką; pasigirdo 
šūvis ir pataikė kiškių jieškan- 
čiam stačiai į smilkinį. Kiške
liai pabėgo ir jų nieks daugiau 
nematė.

S. V. SKOLOS
Washington. — Suv. Valsti

jų senatas likosi iždinės 
reto jų persergėtas, kad 
tardinėtų naujų išlaidų 
tiems metams, kadangi
tarpu Suv. Valstijos turi skolų 
net $2,100,000,000.

prižiu- 
nenu- 

sekan- 
šiuomi

Neku-Atsidaro dirbtuvės.
rios išdirbystės, buvę pertrau
kę darbą ant neapriboto laiko, 
palengva pradeda atidarinėti 
savo duris ir įsileidžia darbinin
kus atgal. Daugiau darbų atsi
naujins po Naujų Metų. Bus 
dar tokių, kurie ir sustoti7 tu
rės.

Vokiečiai Pataria 
Sovietus

Bėdinas. — Gen. Hoffmann, 
buvęs -štabo vadas rytinės Vo
kiečių armijos, kuris svarbią 
rolę lošė laike tarybų su Rusi
ja Liet. Brastoje, rašo, jog bol
ševizmas, iki šiolei buvęs sriti
nis dalykas, dabas patapęs vi
suotinu -klausimu, ką galima už
baigti: tiktai ginkluotu didžiųjų 
valstybių įsiveržimu į Rusiją ir 
padarymu galo bolševikų vado
vams. Sako, internacionale ar
mija, po vadovystę Pershingo, 
Joffres ar Focho turėtų užimti 
[Petrogradą, o paskui patrauk
ti ant Maskvos, kuri greitu J lai
ku pasiduotų, 
mas nužirgotų 
kį ir jų 3,000 
liktų nuversta
džia. Tokis tai butų greičiau
sias kelias, sako gener. Hoff
mann, pasiekti ramybę. Jis ti
krai jaučia; jog Rusijos darbo 
žmonės mielai paliktų savo va
dus, jei matytų jų tikrą puoli
mą.

Maskvos užėmi- 
Leniną ir Troc- 
komisarų, sykiu 
ir visa jų val-

DAUGIAU NUOSTO
LIŲ NUO ŽEMES

DREBEJIMO
Kaip pereitą savaitę buvome 

rašę, jog žemės drebėjimas bu
vo sukratęs i visą musų planetą, 
tai dar tuo1 tarpu nebuvo žino
ma visi drebėjimo padaryti di
dieji nuostoliai. Iš Japonijos 
ateina žinios,, kad Chinijojė, 
tolimose provincijose, kur ne
galima telegrafais susižinoti, 
žuvo apie 2,'000 žmonių.

Taip gi pranešimai sako, kad 
Japonijoj buvo išsiveržęs vulka
nas Ąsama ir padarė baisius 
nuostolius. Jo gerklėje įvyko 
galingos eksplozijos ir per dau
gybę mylių aplinkui visi plotai 
.likosi apmesti pelenais. Vė
liau, po žiauraus suužimo, iš jo 
pašoko į padanges stulpai du
rnų su liepsnomis ir visas vul
kano skiautas išrodė kaip de-* 
gantis"laužas. Kamyniški -kai-] 
iriai ir miesteliai nukentė nuo 
didelio pelėnų užbirimo ir smar
kaus žemės susikratymo. Gi
rios ir keletas kaimų likosi pa
degta. Dviejų mylių plotas vul
kano srityje išrodė kaip ugnies 
jure. Tekanti sieros upeliai ne
leido žmonėms prisiekti miško 
gesinti.

Iš Buenos Aires, Argentino
je, pranešama, kad Andes kal
nynuose atsivėrė naujas vulka
nas po įvykusio pereitą savaitę 
žemės drebėjimo. .

Iš Tirina, ■ Albanijoj, atėju
sios žinios sako,'kad pastarame 
žemės drebėjime -tenai užmušta 
200 ir 500 žmonių liko -be pas
togių.

Harding su Taftų apie 
Taikos Dalykus

Marion, O. — Naujai išrink
tas Suv. Valstijų prezidentas 
Harding turėjo pasikalbėjimą 
su seniaus buvusiu prezidentu 
Taftų apie pasaulinę taiką ir 
tautų sąjungą ir iš to pasikal
bėjimo Taft patyrė, jog Har
ding turi praktiškų planų palai
kymui pasaulinės ramybės. Jis 
turįs pagaminęs aštuonis punk
tus, kurie, sulyg naujo prezi
dento, prives tautas prie susi
jungimo ramybės palaikymui.

Taft yra buvęs prezidentu 
prieš išrinkimą Wilsono ir jis 
yra respublikonų partijos na
rys, kaip lygiai yra ir Harding. 
Harding bus 29-tas Suv. Vals
tijų prezidentas.

Naujas Kabinetas. Išrinkta
sis prezidentu Harding Valsty
bės Sekretoriaus vieton pakvie
tė Charles Evans Hughes; 1916 
metais buvusį kandidatu .ant 
prezidento iš respublikonų par
tijos prie Wilsona.

Kabinetas susistatys vėliau, 
kada Harding užims .preziden
to vietą, kovo 4 d.; dabar tik 
yra užkviečiami jam patinkami 
žmonės į reikalingas ministeri
jas.

Paskutiniu laiku ir Ameri
kos spaudoj tenka užtikti dau
giau straipsnių ir žinių delei 
bendros Lietuvos padėties. Pra
deda atsirasti ir daugiau bal
sų, kurie yra kaip ir prielan
kus Lietuviams.

I Nustatytoji Amerikos Suvie- 
Inytų Valstijų valdžios politika 
link Rusijos, o drauge link Lie
tuvos ir kitų Baltijos valstybių, 
jeigu dar ir nėra persimainiu
si, tai visgi yra daviniu, kad ji 
turės mainytis. Noras pirk
liauti su Rusija kaskart einą 
stipryn ne tiktai Anglijoj, bet 
ir Francuzijoj ir pačioj Ameri
koj, kurios dvi pastarosios no
ri vesti ten vienodą politiką. 
Jieškomi yra ųauji takai. Ne 
tik leidžiama, bet ir patariama 
surasti tie nauji prekybos ry
šiai, iš baimės gal, kad kiti už 
akių neužbėgtų. Keičiantis šiai 
politikai, turi keistis ir politika 
link pačios Lietuvos. Jau šian
dien atvirai sakomą, kąd nors 
Valstybės Sekretoriaus Čolby iš 
rugsėjo 10 dienos notoj ir bu
vo minima apie Lietuvius, kad 
jie buk negalį susilaukti savo 
neprigulmybės pripažinimo iki 
pačioj Rusijoj nesusidarys nau
ją demokratinė valdžia, bet to
kio pasakymo nereikią buk di
džiai imti prie širdies, nes apie 
mus buvo paminėta vien tik 
kad kitų neminėjus; Tiesa, toks 
musų pamiųėjimas jau apsiėjo 
mums brangiai, nes daugiausiai 
juomi pasiremdama Tautų Ly
ga nesutiko Lietuvos priimti į 
savo narius.

Jeigu ištiesų jau tokia klai
da yrą įvykusi, tai niekam ki- 
tam, kaip pačiai .Amerikai pri.%. 
sieina ta klaida atitaisyti. Pro
ga .tokiam darbui šiandien, la
bai smagi —r tai Tautų- Lygos 
sumanymas ir Lietuvos Rytams 
drauge su Lietuvos sostine Vil
niumi primetamas plebiscitas.

Gruodžio 21 d. Lietuvos At
stovybė Amerikoje yra inteiku- 
si Valstybės Sekretoriui plates
nį raštą, delei šio plebiscito, ku
riame nurodoma kaip to plebis
cito idėja susidaro, kokiomis 
Sąlygomis jis Lenkų norima 
pravesti ir delei ko jis Lietu
vos Valdžiai nėra priimtinas 
bent toj formoj ir tose ribose, 
kaip jis norima Tautų Lygos 
nustatyti.

Apie tuos visus klausimus 
jau buvo musų spaudoj daug 
kas rašyta, todėl nėra reikalo 
išnaujo kartoti čion visų moti- 
vų, delei kurių Lietuva negali 
sutikti ant plebiscito ypač Vil
niuje ir jo apskrityje:

Prie visų jau žinomų motivų 
galima paminėti dar sekančius, 
kurie ir prof. Voldemaro Tautų 
Lygoj buvo paliesti? Lenkų at
stovai buvo tvirtinę, buk delei 
preliminarės taikos, kuri Ru
sų Sovietų Respublikos su Len
kų valdžią Rygoje buvo padary
ta, yra visai panaikinama ir

1---------------------------------
LIETUVOS MISIJOS 

ADRESO PERMAINA

Nuo Sausio mėnesio 1 d. 
1921 m. Lietuvos Misija 
persikelia į naują vietą. 
Nuo viršihinėtos dienos 
visais reikalais kreipda
miesi Lietuvos Misijon 

adresuokite sekančiai:

Lithuanian Representative 
162 W. 31st Street

New York City.

Kalėdų “dvasia” po $30 už 
dėžę; Iš Meksikos pristatyta 
į Suv.^Valstijąs slaptai per ru- 
bežių degtinė čionai 'pardavinė
ta Kalėdoms po $30 už dėžę iš 
tuzino bonkų.

Pakorė seną kunigą. Purvis, 
Miss. — Trumpas laikas atgal 
iš priežasties nužudymo 14 me
tų mergaitės negrės likosi su
imtas negras kunigas, senas 
žmogutis. Pereitą savaitę jį 
atrasta po medžiu pakartą. Sa
ko buk tai negrai iš keršto jį 
sugavę nulinčiavo. Kunigas bu
vo paliuosuotas po kaucija ir 
laukė teismo;

Iš Grekijos. Sugrįžus atgal 
ant sosto karaliui Konstantinui 
ir į tai nedraugingai atsinešant 
Anglijos ir Francuzijos val
džioms, padavė rezignaciją mi- 
nisteris pirmininkas G. Rhal- 
lis, kuris syra rėmėjas dabarti
nio karaliaus. Vėliaus pagar
sinta, kad Rhallis vėl savo re
zignaciją atsiėmė.

Lietuvos Respublikos su Rusų 
Sovietų Respublika taikos su
tarus, kuri įvyko liepos 12 d. 
Apie tokį panaikinimą šios su-

REIKALAUJAM
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”
Jus, kurie dabar tu
rit laiko, nedirbat, 
galit lengvai pasi
daryt pinigo užra- 
šinedami savo kolo
nijoje “DIRVĄ”.
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O..

tarties negali būti kalbos, ir, 
kaip yra priįj/'ądęs prof. Vol
demaras, abi pūsi, t. y. Lietu
va ir Rusija ikišiol tos taikos 
prisilaiko ir, kaip tvirtino pati 
Sovietų Valdžia ir patįs Len
kai apie tat privalo žinoti, nes 
Rygoje apie tat buvo aiškiai 
kalbėta. Todėl ta sutartis šių 
abiejų valstybių yra saugoja
ma, o sulyg jos Lietuvos siena 
su Rusija iki pat Stabnių mie
stelio pasilieka tvirtai nustaty
ta. Ir Vilnius, ir Lyda ir Gar
dinas pasilieka Lietuvai ir jo
kios kalbos apie plebiscitą tose 
vietose ir būti negali. Į vaka
rus nuo to punkto, kame bai
giasi rubežius, siena su Lenki
ja dar nėra nustatyta ir tik čia 
gali but keliamos kalbos apie 
plebiscitą. Jeigu Lenkai mėgin
tų užimti kąd ir plebiscito ke
liu ar Lydos ar Gardino sritį, 
tai tas priešintųsi musų taikos 
sutarčiai ir Rusai galėtų kadi ir 
delei tokio sulaužymo sutarties 
kelti protestą, q gal net Lietu
vai ; apšaukti karę.^ Tai vienas 
motivas.

Toliau delei ’ priveizdėjimo 
plebiscito, Tautų Lyga buvo 
pasiryžusi siųsti kiek ten savo 
kariumenės. Tokios kariume
nės siuntimas ir laikymas jos 
Lietuvoje lygiu budu sulyg ket
virto punkto musų taikos su
tarties su Rusija nėra galimas 
ir vien delei tos priežasties Lie
tuvai gali gręsti karė iš Rusi
jos pusės.

šiuodu motivu prof. Volde
maras yra nurodęs Tautų Ly
gai, persergėjęs, ir užklaustas 
kame Lietuviai tiktų turėti ple
biscitą, prisiminė apie Slonimo 
apskritį, kuriame yra Lietuvių 
ir kursai jau yra už sienos, nu
statytos tarp Rusijos ir Lietu
vos, ir pasiūlė, kad patįs Len
kai išparodytų išpradžios ko
kiais nors prirodymais, delei ko 
jie vienur ar kitur nori plebis
cito, o paskui jau jis atsakysiąs.

Kiek žinoma, Tautų Lyga tuo 
tarpu susilaikė siuntusi savo 
kariumenę ir dabar laukia, kuo
met įvyks tarp ^Lietuvių ir Len
kų sutartis delei plebiscito vie
tos.

Iki tą sutartis įvyks, abi pu
si ruošiasi kovon, o Rusai kon
centruoja apie Mohilevą ir Po
locką savo pajiegas., Tokia tat
delei plebiscito padėtis.

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ ŠEL
PIMO KOMITETUI

Nuo gegužio 1 iki gruodžio 1 d. 
1920 m. suaukauta iš įvairių 
vietų Viso .............. $1,388.90
Išsiųsta Lietuvon $822.00 
Gruodžio 1 d. lieka'' $566.90

Varde Lietuvos Našlaičių šel
pimo Komiteto visiems aukoto
jams tariama nuoširdus ačiū. 
Tikimės-, kad ir ateityje geros 
valias Lietuviai ir Lietuvaitės 
neatsisakys paaukauti kiek' iš
gali nelaimingų našlaičių sušel- 
pimui, o ypač dabar, kada siau
čia žemos šalčiai ir kūdikėliams 
reikalinga daugiau šiltesnių ap- 
rėdalų ir apautuvų. Aukas sių
skite sekretorės antrašu: 307 
W. 30th St., New York, o če
kius išpirkite išdininkės M. Mi
sevičienės vardu.

D-rienė M. Bacevičienė, pirm. 
D-rienė M. Misevičienė, ižd. 
P. Jurgeliutė, sekretorė.
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Adv. F. J. Bagočiaus prakal
bos.; Gruodžio 21 d. Detroitie- 
črai turėjo laimės išgirsti adv. 
F. J. Bagočiaus prakalbus; ku
ris savo aiškia ir nuosakia kal
ba nupiešė įvairius Lietuvos 
reikalus ir musų pareigas. Pir
moje savo kalboj aiškino, kaip „„„„ _ _________  __
Lietuvą per susivienijimą Su j del, sako, ir Lietuvos valstybė 
Lenkija nustojo savo neprigul-' siekia tą patį padaryti, tam ir 
mybės ir kaip per tą laiką Len-' 
kai, Rusai ir Vokiečiai stengė
si) ištautinti Lietuvius. Bet be 
pasekmių, nesą Lietuvos liau
dyje rusėjo tautinis*‘jausmas ir 
galų gale tas rusėjimas išsi
veržė į liepsną — Lietuva kaipo 
tauta apsisprendė būti laiąva ir 
nėprigulminga respubliką ir ji 
nei dabar nei ateityje nesutiks 
vienytis nei su Rusais, rnei su 
Vokiečiais nei' su Lenkais, nes 
Lietuva negali pamiršt tų visų 
skriaudų, kokias jai minėti kai
mynai yra padarę. • Nors, sako 
kalbėtojas, iš ekonominio žvil
gsnio ne taip bloga butų susi
vienijus su Vokietija, bet kai
po- tauta Lietuviai tūrėtų pra
žūti;' Gi Lietuvių psichologija 
yra tokia, kad jie nei kaipo 
tauta išmirti, nei kitiems ver
gauti nenori. Jie -nori ir gali 
laisvai ir neprigulmingai gyven
ti ‘kaip ir daugelis mažesnių 
tautų.

Pagaliaus kalbėtojas sako, jo
ge! Lietuvos neprigulmybei dar 
gręžia didelis pavojus iš Len
kų pusės, todėl ragino pirkti 
Lietuvos Laisvės bonus ir au
kauti apsigynimui. — Kadangi 
žmonių ant prakalbų buvo ne-

perdaugiausia ir dauguma iš tų 
pačių jau yra pirkę bonus ir 
aukavę, tai kaip girdėjau pa
sekmės nebuvę perdidelės. Su
rinkta aukų $106.70.

Antroj savo kalboj adv. F. J. 
Bagočiūs aiškino apie Lietuvių 
Piliečių Sąjungą, čia jis nu
rodė kaip kitos valstybės turi 
savo žinioje kur ir kiek jos pi
liečių gyvena užrubežiuose. To-

politikai — Gabriui, Mostows- 
kiui ir ko., — tas tai yra dide
lis prasižengimas prieš žmoniš
kumą. Ant galo adv. Bagočiūs 
kvietį visus rašytis prie L. P. 
Sąjungos ir sutverti vietos sky
rių. Tq<, -pasekmėje prisirašė 
keletas žmonių ir kiti pasižadė
jo' tuojau prisirašyti.

Lietuvos Pilietis. '
Didele bedarbė, ši apsireiš

kusi Amerikoje bedarbė labiau
sia palietė automobilių industri
ją.. Ir kadangi Detroitas yra 
žinomas kaipo automobilių iš- 
dirbystėš centras, tai supran
tama čia visi darbininkai nete
ko darbo. Ir juo toliau, tuo 
daugiau dirbtuvių uždaroma. 
Taigi darbininkų ūpas labai nu
puolęs, nes prie tokio augšto 
pragyvenimo nežino kaip ilgai 
tęsės be darbo maitintis. Daug 
Lietuvių išvažinėjo kitur dar
bų jieškotis. Bedarbis.

L. G. D- reikalai vis dar silp
nai eina. Delei bedarbės siau
timo žmonės susirūpinę savu 
gyvenimu ir bent kokia pašal
pa Lietuvai atidėliojama geres
niems laikams. Paskutiniu lai
ku- įsirašė ir užsimokėjo į L. G. 
Draugiją šie nariai:

Antanas Brazauskas $5; po. 
$2: K. Senkus, Ona Radzevičie
nė, P. Zeneckis, T. Išganaitis 
ir Katrė Paznekienė. Paauka-

likosi Amerikos Lietuvių su
tverta Lietuviu Piliečių Sąjun
ga, kurios užduotimi yra užre
gistruoti visus Amerikos Lietu
vius. Bet sykiu su užsiregis
travimu kiekvienas privalo mo
kėti po tris dolarius į metus, iš 
kurių du dolariai eis Lietuvos 
valstybės iždan, gi vienas do- 
laris pasiliks patiems Sąjungos 
skyriams ir jų reikalams.

Lietuvių Piliečių Sąjunga nė
ra partivė įstaiga, kaip kad nė
ra partiviška Lietuvos valsty
bę. Kiekvieno L. P. Sąjungos 
nario du dolariai palengvins 
mokesčius Lietuvos gyvento
jams. Tbks tai prakilnus pi
lietybės supratimas turėtų mus .. 
įrišti į Liet. Piliečių Sąjungą. įvo $1: P. Miliauskas. 
Bet, anot kalbėtojo, tas nepa
tiko musų kunigams. Jie čia 
įžiūrėję kenkimą Tautos Fon
dui ir šoko visaip šmeižt Lietu
vos Atstovą J. Vileišį. Dar pa- 
briežė kalbėtojas, kad jis nėra 
priešingas Tautos Fondui kaipo 
partijos padartiK nesą kiekvie
na partija turi teigę' turėti Sa
vo fondus; Bet kadangi Tau
tos Fondas renka aukas po prie
danga Lietuvos varguolių šel
pimui, o išleidžia jas klerikalų

Vietos L^ G. D. skyrius už 
1920 metus pasiuntė centran 
viso $156.77.

Nor£ ši kolonija galėjo daug 
daugiau paaukauti Lietuvos R. 
Kryžiui, vienoji dar nestovi pa
skutinėje vietoj tarp kitų sky
rių. Priežastis taip mažos au
kos yra ta, kad čia nebuvo kam 
dirbti del tos organizacijos. Pa
ti 1920 metų skyriaus valdyba 
visai neveikė, žinoma, turėsi
me daugiau pasirodyti devynio-

Palinkėk Laimingų Metų su Knyga
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

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

.' Ęuropą 'ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais.! ( Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais,.................. 1.50 

Filosofijos Štraipsniai. žingeidžiausi ir nauji Lietu- 
vių literatūroje raštai iš filosofijos, pąjipčia į vai- - 
rius klausimas. , Parašė V.: J. Budrikas. Norin

gieji susipažinti su filosofijos raštais šia knyga 
.turi geriausią) progą — .'............

Kss.Slepiasi už žmonių Pasakų. Pirmutinė tokia kny- 
' ga lietuvių kalboje. Joje aprašoma ir išaiškinama 

' įvairus gamtos apsireiškimai, per ilgus amžius 
sutverę misteriškas Pasakas. Knyga su daugeliu 

; paveikslų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi.
Drūtais audiniu apdarais, auksinėmis raidėmis; .. 

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbų aprašy
mai: Ar Mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli 
nuo Žemės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią?

- Kam.' Žmogus Gyvena? Kur Prasideda Diena; 
Kodėl žiemą Šalta; Mažas ir Didėlis Mėnulis; 
Saulinė Planetų Šeimyna. Paraše K. S. Karpa
vičių?. 126 puslapiai .......................

Lietuvi:/-Prabočiai' Lydai. Istoriškas aprašymas gar
singos senovės Lydų tautos, kuri, kaip matoma, 
yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. Širvy- 

, dąs. 35 pusi..............................
Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja — jos 

gyvenimas, vargai, ištrėmimas, pastojimas ka- 
riumenėn, šūnkios dienos didžiojoje karėje, su
žeidimai. Prisiartinimas Rusijos revoliucijos ir 
viskas kita, kuo labai .visi indomaujasi. Pusla
pių turi 295 ................................................... $1.25

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

Laimės B'ejieškant. 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- 
ėant. Knyga atskirų vaizdelių, užimančių skaį-

- tytoją ir nušviečiančių naujus dalykus. Paren- 
. gė Tulelis. 1................ .1.................

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

Tiutos Vainikas.. Puikiausia daihų-eilių ir deklama
cijų knygelė. Telpa joje r1čėlėto autorių — vyrų 
ir merginų-moterų — eiles. 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 įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinys. Pa
rašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspausdintais 
gražia žalia spalva. 80 puslapių.................... 35

Užtekantį Saule.
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 ................... !...... 1.00

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

Rytų Pylis. Drama penkiuose aktuose, keturiolikoje 
.atidengymų. Parašė Henry Wood. Lietuvių kalbon 

vertė B. Sknpkauskiutė. 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 verte P. Norkus. Pusi. 182 ............

1.00

.75
.1.25

.50

.10

.50

.35

.50

.25

50c

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ....................  35

.25

.35

.25

.50

9

1269
14

1145
1146

1147

3002 
3201 
3335 
5126 
. .24

35 
1444 
1155 
3212

49 
895
52 

593 
903 

1172 
1448 
1901
913 

1295

3232 
3500 
3540 

76 
620 

1463
3055

81
88

97
925

1186

1187

1188

1310
3508
1308

1309
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LINKIME VISIEMS ^LAIMINGŲ NAUJŲ 
METŲ IR DAUG GEROVIŲ JŲ BEGIU.
KURIŲ PRENUMERATOS PASIBAIGĘ, 
ATSIMINKIT, KAD SU PRADŽIA 1921 
METŲ REIKS MOKĖTI PO $2.50 UŽ ME
TUS (VIETOJ $2, KAIP IK1ŠIOL BUVO). 
LIETUVOJ BUS $3.50. KANADOJ $3.00. 

(Pavieniai numeriai vis bus po 5 centus)
Meldžiame visų skaitytojų prisilaikyti naujos 
kainos. Tai atminkite ir musų AGENTAI.

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

liką šimtų dvidešimts pirmais 
metais po Kristaus užgimimo.

K. šnuolis, 
LGD. 16 sk. sekr.

rįs nei vienam su juo pasidar
buoti. Kodėl tat galintiems ne
sistengti parodyti pavyzdžio vi
siems Škotijos Lietuviams su 
aukomis, su veikimu Lietuvos 
labui?

Tasai nupeiktas pora mėnesių 
j atgal išrinktas komitetas pagal 

bos čia pavyko kuopuikiausia, | savo darbuotės ilgumą jau yra 
tik biskį permažai publikos pa- šiek-tiek nuveikęs: jis jau yra 
gal tokio <garsaus kalbėtojo at-, pasiuntęs Lietuvos R. K. apie 
silankė: nežinia,, ar kad suba- j 40 švarų sterlingų, o tai pagal 
tos vakaras buvo, ar kad įžanga škotijos Lietuvių uždarbius ir 
buvo 25c. Bet tie, kurie alsi- jų supratimą nėra labai bloga, 
lankė, pilnai užganėdinti, nes Gerbiamieji, jeigu mes nesto- 
adv. Bagočiūs gana aiškiai' nu- aim kovon išvien — ar tai bied-

PITTSBURG, PA.
Adv. F. J. Bagočiaus prakal-l

piešė, kodėl Lietuva negali dė- jį ar bagoti -— argi galėsim iš
tiš su Rusija, Vokietija ar Len- laimėt? Mes visi turim petis 
kija ir kodėl Lietuviai turi gin-1 į petį stot ir eiti į karę prieš 
tis nuo Lenkų užpuolikų.' Au- j Lenkus. Tesą, mes išeiviai ne
ką po $10 ant šautuvų sudėjo galim stot kovon su ginklu ran- 
20 žmonių.; kiti .po $5, $2 ir popoje, tat nors su aukomis sto- 
$1 aukavo. Viso sudėjo $317.77 ikime kas kiek išgalim.
Lietuvos gynimo reikalanro;'

Liet. Mokslo Draugija iš^ša-
vo iždo aukavo $500, A. P. L. b.e' aukoja viską ką turi—mez-

_ __  ____ __ Pavyz- 
Idį- paimkim nuo savo brolių Lie
tuvoje: kurie jų negali kariaut

7-ta kuopa aukavo $100 — 
Soho dalyje Lietuviai sudė
jau $917.77, kurie pasiųsta 

Taip pat li-

A. 
tai 
jo 
Lietuvos Misijai,
kosi sutvertas Lietuvių Pilie
čių Sąjungos skyrius iš 33 na
rių ir išrinkta valdyba: J. Mas
keliūnas — pirmininkas; Ant. 
Žilinskas — pagelb.; Pr. Savic
kas — sekr.; Ed. Paurazas — 
iždin. Juoz. Vilzickas.

q GERB. q
^OPRAGILO KAMPELIO
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Gerb. Spragilas atbėgo su 

šitokiu aprašymu:

p. 255

p. 104

p. 472 
p. 260 

p. 118 
p. 147

p. 122 
p. 136 
p. 193 

. p. 88 
p. 167 

p. 85

KITŲ LAIDŲ KNYGOS
Andersono Pasakos .......................... ..pusi. 82
Aisopo Pasakos................................pusi. 346
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DAYTON, OHIO.
Gruodžio 18 d. aplankė mus 

pirmu sykiu ir pasakė gražią 
prakalbą plačiai žinomas senas 
Lietuvių tautos veikėjas D-ras 
J. Šliupas. .Jis kabėjo apieLįe-, 
t u vos teisingą kovą su priešu 
Lenku, apie vidujinį Lietuvos 
gyvenimą, ir paskiau užsiminė 
ir apie Lietuvos Garlaivių Ben
drovės užduotį.

Trumpai sakant, gerb. D-ro 
Šliupo prakalba buvo puiki, rim
ta ir teisinga, aiškiais faktais 
paremta. Publikai ji labai pa
tiko, išskiriant apie porą žel- 
gowskio .draugų, kurie pasiva
dinę Rusijos raudonaisiais apaš
talais. Bet turbut ir pas Ru
sijos keturkojus laukinius to
kių paikų idealų nesiranda, ko
kius tie vyrukai bandė išberti.

Dar turiu priminti, kad va
karo vedėjas, gerb. M. K. Moc
kevičius, pasakė gan puikią 
įžanginę prakalbėlę, paminėda
mas Lietuvos didvyrius, kaip 
D-rą V. Kudirką, Pr. Vaičaitį, 
ir sakė, perstatydamas, kad dar 
vienas iš tųjų kalbėsis su mu
mis šį vakarą, — tai yra D-ras 
J. šliupas. Pakviesdamas D-rą

ginius, drabužius, pinigų sukė
limui blizgučius ir tt. Jie net 
neturi kada vienas kito už ne- 
rėmimą užpuldinėti, kaip mes 
čia darom; jie visi veikia, nesi- 
skirsto į grupeles. Jie jaučia 
ir žino veikią Lietuvos labui — 
savo gerovei, savo karžygių rė
mimui, kurie guldo galvas už 
juos, paskutinį lašą savo kraujo 
aukodami; jie nesiskirsto taip 
kaip mes.

Broliai Škotijos Lietuviai! — 
dirbkim visi išvien, gelbėkime 
savo brangią Tėvynę Lietuvą 
nuo Lenkų baudžiavos, nuo jų 
nasrų, nes jie trokšta paskuti
nio lašo Lietuvos kraujo!.

P. Kolis,
T. R. F. Pirmininkas.,

75
75 
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75
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50
40
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75
50
50 I šliupą kalbėti, jis paprašė pub

likos, 
tiktų, 
darė.

Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
akcijų "p. Mockevičius turi jau 
pardavęs apie 30, o laike šių 
prakalbų taipgi keletas likosi 
parduota.
kiai, bet visgi mūsų tėvynainiai 
remia
bus. .

kad atsistojimu jį 'pasi- 
ką susirinkusieji ir pa-

2.25 
3.00

75 
1.00 
2.00 
3.00 
1.25 
2.00

25

Nors ne taip smar-

prakilnius Lietuvos dar- 
Jer. Urbonas.

.50
3242
5157 Gyvenimas ‘Išganytojo Svieto ..................... 75
1925 Hygiene arba užlaikymas sveikatos p. 132 50
3640 Humoras ir Satyra (Juokai),apdaryta p. 158 1.00

121 Iš Gyvenimo Lietuvišku Vėlių, Velnių p. 470
Ta pati su apdarais ..................

1.75
2.75

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

Lietuviškai-Angliškas Ang'Iiškai-Lietuviškas

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

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 mokinimus!.
Katalogo numeris 3146 — drūtais apdarais $8.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas-------- 10.00

IŠ ŠKOTIJOS
užtėmijęs, “Dirvos” N46

dau- 
ma- 
pats 
prie

Vargo prispausta našlė Anta
nina Sakalauskienė, iš Pentiš- 
kių kaimo, Griškabūdžio vals., 

i 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, 
o Vincas jai žinomu tarpu gy
veno Škotijoj. Kurie ką nors 
apie minėtus vyrus žino, prašo
me skubokai mums pranešti se
kančiu adresu: Lithuanian Le
gation, 10 Palace Gate, Ken
sington, W. 8. London, Engl. 
H.Rajbinovičius, Atstovybės sek.

ŠIOS DRAUGIJOS TURI 
PAĖMUSIOS “DIRVĄ” 

UŽ ORGANĄ.

DAILĖS DR-JA “VARPAS”
NEW BRITAIN. CONN.
— Valdybos Antrašai: 

Pirmin. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street 

Raštin. — J. Maksimavičius,
238 Cherry Street 

Fin. Rašt. — EI. Matulevičiūtė, 
423 Church Street 

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street 

Režisierius — A. Rėkus,*
20 Star Street

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
DRAUGYSTĖ 

DETROIT, MICH.
Valdybos Antrašai: 

Pirmin. •— A. Bagdonas, 
2338 Russell Street 

Pagelbininkas — F. Vaitkus, 
240 Cardoni Avenue 

Nut. rašt. — K. Yawtok, 
Finansų rašt. — M. Virbickas, 

157 Polard Street 
Iždin. — J. Yarošiunas, 

297 Heintz 
Globėjai: A. Abyshela 

K. Gatironskas.' 
(Susirinkimai atsibuna 
nesį, pirmą nedėldienį, 
pietų, šv. Jurgio parap. salėj.)

Avenue 
ir

kas mė- 
2:30 po

Esu
apie Škotijos Lietuvius rašinė
lį ; to straipsnelio rašytojas ma
tyt sumanė prikelti iš miego 
Škotijos Lietuvius ir- T. R. F. 
komitetą, kad darbuotųsi 
giau tautos labui. ° Bet aš 
lonėčiau žinoti, kodėl gi 
draugas P. D. neprisideda
veikimo, kodėl nesistengia pa
dėti minėtam komitetui? Jei
gu šis darbas butų veiksmas 
kokiai svetimai tautai, tai ga
lėtų būti papeikta, bet dabar 
dirbama musų visų Tėvynei — 
taip jūsų taip mano šaliai — 
tai kodėl neprisidėti prie veiki
mo, prie organizavimo, s vietoj 
tik iš šalies žiūrint papeikimo:

T. R. F. komtetas niėko viens 
neveikia, viską atlieką visuome- 
niškai, taigi nėra uždarytos du- j. Masonis —- 1205 Cedar Št"

Avė.

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

Pirmininkas — A. Burt,
2109 Ruddell

M- Malakas — vice-pirm.
1211 Larch Street 

Skrebunas — prot. raštin.
1143 Cedar Street 

Guzauskas — finansų rašt.
824 Adams Street.

Dailidėnas — iždininkas 
2109 Riddell Avenue.

Taraldis — maršalka
1204 Cedar Street

Iždo globėjai — M. Tidikis,
1126 Mill Street

A.

C.

A.

KAIP AŠ PRALEIDAU 
KALĖDAS

Kaip ateina Kalėdos ir 
žmogus imi mislyt, kam jos 
reikalingos buvo ir kodėl 
kas metai turi Kristus už
gimt, tada ateina mislis a- 
pie sutvėrimą svieto, apie 
Adomą ir Jievą ir jų grie- 
kus,- ba kitaip nei Kalėdų 
mes negalėtume švęst.

Ir visi tie, katrie tūri 
daug gerų draugų, _ o mer
ginos gerų vaikinų, Kalė
dų labiausia laukia, ba ži
no, kad jau bus dovanų ir 
daug jų — žiūrint kiek iš
viso galvų katra prie dusios 
turi. Vienas nuperka tą, 
kitas tą, o viską į krūvą su
dėjus — ir turi naują lukš
tą apie save. Ir dėkavoja 
jos panelei švenčiausiai už 
jos nekaltą prasidėjimą, ba 
kitaip Kalėdų nebūtų.

Visi ant Kalėdų siuntinė
ja širdingus pasveikinimus, 
vieni iš teisybės, kiti iš' pa
pročio, o kiti loskų jieško- 
dami; merginos siuntinėja 
vaikinams kokios dvi savai
tės prieš Kalėdas, kad 
Kalėdų dar spėtų nuo 
gauti, kaip skaičiau aną 
kį Juokų skyriuje.

Man ir užėjo mislis 
siųst savo šonkauliui pa
sveikinimą: nueinu į krau
tuvę, nuperku už centą at
virlaiškį, nusiperku štampą, 
užlipinu ir mišliu kaip gra
žiausia pasveikint, kad šir
dį patrauktų.... Ir randu 
“Drvos” Juokų skyriuje ei
les, kurios skamba šitaip:

“Tau linksmų Kalėdų 
“Iš džiaugsmų didžių 
“Per laiškelį šitą 
“Palinkėt geidžiu!”

Kur čia, žmogus, geres
nio ką sugalvosi: išrašiau ir 
pasiunčiu jai; sakau sau-: 
mislys ji, kad aš pats sugal
vojau ir tiek. O juk gėrį. 
Juokų Red. patarė taip da
ryt.

Užrašiau adresą ii’ įme
čiau dėžutėn. Ir darbas at
likta, kaip akmuo nuo kru
tinės nuristas. Už dienos, 
ir aš gaunu pasveikinimą 
nuo jos ii' žiūriu: ugi tos 
pačios eilės: “Tau linksmų 
Kalėdų ir džiaugsmų didžių 
per laiškeli šitą palinkėt 
geidžiu” — parašyta.

Ot ir pasidariau sau gė
dos: ir ji tas pačias eilutes 
išrašė-, kaip buvo patarta) 
norėdama pasirodyt save 
poetiška.... Kad nors aš 
bučiau tas antras paėmęs!

Misliu sau: kad ir visoj 
Amerikoj’ taip nepasidary
tų.... juk daugybė “Dir
vą” skaito....

Sulaukęs švento ryto, at
sikėliau, apsitaisiau, išėjau 
pasivaikščiot ir susitinku 
savo draugą Martiną.

— Sveikinu su Kalėdo
mis, — sakau jam.

— Kibą iš bažnyčios par
eini,. o gal dar ir spaviedijės 
šiandien buvai?

— Tai ko tu toks šian
dien piktas, ką tau Kalėdos 
padarė?

— Aš 
Kalėdų, 
išmislas, 
mošius.

— Bet tau nieko jos ne
pakenkė, ko pykauji?

— Nepakenkė: štai tik 
žiūrėk: visą dieną darbo 
nustojau, o ir. daugybes is 
darbo puse dienos anksčiau 
prieš Kalėdas paleido, pas
kui dar Kalėdos — ir žmo-

iki 
jų 

sy-

pa-

nepripažįstu jokių 
ba tai tik kunigų 
o davatkoms ker-

i gus kelių dolarių neturi.
— Martinai, pasiįsis daug 

naudingiau, negu tie keli 
dolariai, nes tu ir taip prieš 
kapitalistus rėkauji ir kei
ki, kad tave surūkusioj dir
btuvėj uždarę kraują čiul
pia.

— Ale vistiek, drauge, tos 
Kalėdos tai buržujų išmis-; 
las ir užtai aš pykstu, kam 
jie nori iš darbininkų pasi
naudot.

— Iš tave mažai kas pasi
naudojo del atėjimo Kalė-, 
dų ir užtai nepyk, tave ki
tur dar labiau išnaudoja ir 
tu gatavas viską tenai ati
duot.

— Aš duodu kur reikia 
prieš kapitalizmą kovą kelt.

— Užmiršk, Martinai, a- 
pie tuos kraugerius buržu
jus, eime šiandien pas ma
no tetą ant pietų, ji prašė ir 
tave atsivest, jeigu sueisiu. 
Bus linksma, nes visi iš vie
no kaimo paeinam — atsi
mins ir tavo devobaimingu- 
mas, kaip Lietuvoj per Ka-‘ 
ledas buvo.

— Galim eit, ale aš, drau
ge, jau daugiau nesu tokia 
kvailas fanatikas, kaip tada 
buvau: jau aš poterių su ta
vo teta prie stalo nekalbė
siu.

— Na, tai tavo dalykas: 
tik duok nors šiandien savo 
nuvargintai sąžinei pasil
sėt: perstok but fanatiku iš 
kitos pusės.

Ir taip baramės apie vi
sas šventenybes, jis kriti
kuoja buržujišką surėdymą 
ir viską kas ant svieto yra.

Priėjom prie tetos namo, 
pabarškinau į duris, ir įsi
leido.

— Sveikinam jus, vaike
liai, su Jezusėlio užgimimu, 
— sako mudviem teka. — 
Kodėl vakar pas mus ant 
kūčių neatėjot: gal kur ki
tur šventasjj kučias valgėt: 
gal tavo, Martinūk, gaspa- 
dinė buyo gražiai stalą pa
rengus?.

-.—: Mano gaspadinė nėra 
fanatikė ir ji tokiais niekais 
neužsiima, — atsakė Mar
tinas pašiepdamas.

— Tai sakai kūčių netu
rėjot? Nei plotkelių nei 
šieno ant stalo nebuvo pa
dėta? — dar toliau kalbina 
ji, o Martinas net raudonuo
ja iš piktuirio.

— O kam to šieno reik? 
tik arkliams ir asilams, o 
ne žmonėms.

— Taip, vaikeli, — tikri
na jam manoji teta, — ka
da Jezusėlis užgimė, tai jį 
paguldė ant šieno ir šalę jo 
ėdė tą šieną jautis ir asilas.

— Aš ne jautis ir nenoriu 
šieno nuo stalo valgyt, — 
■vėl atrėžė jai Martinas, o ji 
vis dar nesupranta, kad jis 
jau raudonas “komunistas”, 
o ne tas “dievobaimingas” 
Martinukas, kuris per kai
mą kunigėlį vedžiodavo, ka
da jis kalėdot atvažiuodavo.

—Prašau, eikit prie 
lo, dar mes plotkelių 
vakar turim, kisieliaus 
likę — paraugausit.

— Su tokiais niekais 
mane daugiau niekad 
pamylėsi, — sako jis.

— Na, tiek to, — sakau 
aš, — eiva, užkąsim, paskui 
bus kas kita. Matai, tetu
lė ir vištos turi prikepus ir 
visko privirus.

Nusivedžiau jį prie stalo, 
susėdorti ir valgom. Bet žiū
riu, kad tetulė iš kur tai at
gabena. dar ir ko kito....

— Va, vaikeliai, aš jus 
pačestavosiu, dar turiu se
noviškos bonką, užlaikiau 
iki šių Kalėdų net iš Chica- 
gos atvažiuodama čia. .

Martinas užmiršo apie te
tos fanatizmą, o man užėjo 
nauja mislis: daug sykių 
mane ta pati teta koliojo ir 
net iš stubos išvaryt norėjo 
už “bedieviškumą”, -bet ka
da užgimusį Jezusėlį laisto 
su šnapseliu — tai negrie- 
kas....

sta- 
nuo 
dar

jau 
ne-

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

63. Kaina ............   50c
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PERMAINOS LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE
Lietuvos Valdžios įsaky-' 
u, — praneša mums Lie- 

uvos Informacijų Biuras iš 
“'Washingtono, — Lietuvos 

Misijos nariai, užbaigę šių 
metų paskolos darbą, grįž
ta Lietuvon. Tolimesnis pa
skolos darbas yra paveda
mas. Lietuvos Atstovybės ži
nion, kaip lygiai ir kiti dar
bai, kurie teko Lietuvos Mi
sijai atlikinėti. Be to Lie
tuvos Atstovas Amerikoje 
yra prašęs keturiems mė
nesiams urlopo- ir Ministe- 
rių Kabineto nutarimu yra 
ji gavęs ir yra pasiryžęs iš
keliauti -Lietuvon ant kelių 
mėnesių atostogoms, kad y- 
patiškai duoti pranešimą a-, 
pie visus darbus, kurie buvo 
Atstovybės jau atlikti, ar
ba kurie prisieis čion arti
miausiu laiku atlikti.- Lie- 

. tuvos Atstovybės reikalai, 
kaip buvusieji, taip ir nau
ji jai paskirti, Valdžios įsa
kymu, Lietuvos Atstovui iš
važiavus atostogoms, bus 
pavesti Lietuvos Atstovo 
Amerikoje pavaduotojui — 

įįįaatiii Vinikui. Tokios tat 
permainos.

Dar rugpjūčio mėnesyje 
Lietuvos Misija buvo pasiū
liusi Lietuvos Valdžiai už
baigti paskolos darbą iki 
spalio 1 dienos ir leisti jai 
grįžti, tečiau Lietuvos Val
džios nutarimas gautas yra 
tik šiuo laiku. Sulyg šio 
įsakymo, Lietuvos Misija 
yra paskelbusi visoms sto
tims, kad jų visos sąskai
tos, bonai ir pinigai butų 
parsiųsti Lietuvos Misijai 
iki Naujų Metų, idant su
vedus visų stočių sąskaitas 
butų galima sudaryti galu
tina apiskaita ir ji paskui 
Lietuvos Valdžiai pristaty
ti. Spėjama, kad iki sausio 
mėnesio pabaigos Lietuvos 
Misijos nariai jau galės su
vesti visas sąskaitas, ati
duoti patį paskolos darb£ 
ir kitus reikalus Lietuvos 
Atstovybei ir paskui keliau
ti Lietuvon.

Vykinant šį planą, Lietu
ves Atstovybė Amerikoje 
yra New Yorke nuo sausio 
i d. 1921 metų, parsamdžius 
naują savo biurą 
Lithuanian Representative,

162 West 31st Street, 
kampas 7th Avenue.

New York City,
Šiame biure pasiliks Lietu
vos Atstovybės Amerikoje: 
1) Finansinis Skyrius, kur
sai su pagalba Amerikos 
Lietuvių visuomenės rūpin
sis ir toliaus Lietuvos Lais
vės Paskolos reikalais, bū
tent pačių bonų pardavinė
jimu, apmokėjimu, kaip at
eis laikas, nuošimčių už bo
nus, o lygiu budu rinkimu 
aukų ir jų parsiuntimu Lie
tuvon įvairioms Valstybės 
įstaigoms ar visuomenės or
ganizacijoms, kaip Lietuvos 
Gynimo Komitetui, Lietu
vos Šauliams, Lietuvos Rau
donajam Kryžiui ar kitoms 
organizacijoms.

2) Pinigų Siuntinio Sky
rius delei persiuntimo pini
gų ar aukų per Lietuvos 
Valstybės Iždines nukentė
jusiems nuo karės, gimi
nėms ar šiaip žmonėms, ku
rie norės padėti savo pini
gus Lietuvos Valstybės Iž- 
dan.

3) Prekybos ir Pramonės 
Skyrius, kursai drauge su 
įsikūrusia Amerikos Lietu
vių Prekybos ir Pramonės 
Taryba rūpinsis užmezgimu 
prekybos ir pramonės ryšių 
tarp Amerikos ir Lietuvos, 
prižiūrėjimu įvairių preky
bos ir pramonės bendrovių, 
kurios norės vesti bi kokią 
prekybą su Lietuva arba 
ten įkurti savo' pramonės 
įstaigas, ir palaikymu įvai
rių prekybos ar pramonės 
bendrovių, kurios įsikūru
sios Lietuvoje norėtų čio
nai tarp Amerikos Lietuvių 
gauti naujų pajininkų, ir

4) Amerikos Lietuvių Re
gistracijos Skyrius, prie ku
rio bus renkamos žinios a-

pie visas Amerikos Lietu
vių kolonijas,‘apie pačių at
eivių skaičių, jų darbus ir 
užsiėmimą. Prie šio Sky
riaus pasilieka ir Lietuvių 
Piliečių Sąjunga, kaipo be- 
partijinė Amerikos visu o-, 
menės organizacija, per ku
rią Amerikos Lietuviai liuo-! 
su noru sumdka į Valstybi
nį Fondą pamatinį Valsty
binį mokesnį Lietuvos Vals
tybės Iždui. Sulyg vėliau
siųjų Lietuvoje įstatų, ku
rie buvo išleisti dar Rusijos 
Valdžios, kiekvienas iške
liavęs svetur pilietis turėjo 
mokėti po 10 rublių į pus
metį arba 5 dol. 'už buvimą 
užsieniuose., Prigulintieji į 
Lietuvos Piliečių 
nuo šio mokesnio 
liuosuojami.

Be to prie 
bus įtaisytas 
sų išdavimas 
mas, kaip tik bus galima, 
nes pamatiniai tuo tarpu 
visų pasų išdavimas visose 
kitose Atstovybėse yra kon
centruojamas Washingtdne, 
išskyrus vieną-kitą valstybę 
kuri per savo Konsulus at
lieka tą darbą ir New Yor
ke.

Visi kiti darbai, kurie iki 
šiol Lietuvos Atstovybės bu
vo atliekami, kaip tat visa 
politinį akcija delei Lietu
vos Nepriklausomybės pri
pažinimo, liudymai visokių 
dokumentų, įvairių bylų ve
dimas ir paėmimas Lietu
vos.-Atstovybės globon, kur 
reikia, pasilikusių turtų nuo 
mirusių Amerikoje Lietu
vos piliečių, Lietuvos Infor
macijų Biuras, Viešas Ame
rikos -Lietuvių Knygynas, 
neimant jau pačių pasų iš
davimo, vizavimo pasų kitų 
valstybių piliečiaftis, išdavi
mas paliudymų įvažiavi
mui Amerikon iš Lietuvos 
ir tt. pasileka, kaip ir bu
vo, prie Lietuvos Atstovy
bės Amerikoje (Lithuanian 
Legation, 703 — 15th St., 
N. W., Washington, D. C.), 
kur visais tais reikalais ir 
reikia kreiptis.

Sąjungą 
bus pa-

Skyriausšio
dalinai ir pa
ir jų vizavi-

Musų Kunigija prie ko 
.nors Rengiasi

Daug užeiname musų moder
niškosios istorijos .užrašuose su
minėtų atsitikimų iš kūrimosi 
naujų valstybių ar atgimimo 
kurių buvusių paslėgtų po sve
timu jungu, ir beveik visi jie 
parodo baisumus, sukeltus po
litiškų partijų varžytinių pasek
mėse. Pereitame numeryje esa
me skaitę apie tokius atsitiki
mus Grekijoje, kuomet ji, pasi- 
liuosavus iš po Turkijos jungo, 
dėjo savo tautai naujus pama
tus; jau nuo senai žinome kru
vinus apsireiškimus Meksikoje, 
taip pat prisimename įsikūrimą 
respublikos Ghinijoje tir tokį 
pat atsitikimą Portugalijoje.

Galime to laukti ir Lietuvo
je. Musų kunigų partija, jau
čiasi esanti galingiausia — gal 
but pinigais ir kupromis; ji 
stengsis Lietuvą užvaldyti. Tuo 
tarpu Lietuvoje ima viršų lais
vesnis elementas — galingas 
protu; galintis pasigirti gerklių 
didumu — kairysis elementas 
čia gal neineis kaipo svarbus 
faktorius.

Amerikos kunigai organizuo
ja visą savo galybę Lietuvos 
kunigų ir klerikalų rėmimui jų 
pasiryžimuose Lietuvą užvaldy
ti. Tą nenoromis čia išsižiojo 
kun. Kemėšis, pareikšdamas ko
kiam tikslui Tautos Fondas turi 
savo aukas laikyti.

Galime pranašauti, kad Lie
tuvai pastojus pilnai neprigul- 
minga nuo išlaukinių priešų, 
musų kunigija sušoks parodyti 
pilną savo Romos disciplinos 
galybę. Jau Amerikoje pama
tėme jų žiaurumą tiktai jų ąt- 
sinešimuose į Lietuvos Misiją, 
kuri čia laikinai paskirta buvo: 
Misija buvo ne jų pakraipos 
asmenįs ir už tai musų kuni
gai su savo tarnais dantimis 
griežė ir net daėjo iki šlykš
čiausių galimų priemonių: ne-

a
samdyti, neduoti svetainių, jei
gu Misija atvyks kur su agita
cija už Lietuvos paskolą. To
liau, suprantama, musų klerika
lai paeitHčia negali: Suv. Val
stijų įstatymai jiems neleidžia* 
— nesijaučia “kaip namie”; ki
taip gi butų Misijos buto lan
gus išdaužę ar dar aršiau pasi
elgę. Tiems musų žodžiams pa
teisinimo -duoda juoda jų laik- 
'raštijos agitacija, o agitacija 
visados priveda pasekėjus prie 
darbų, jei iš šalies jų kas ne
varžo.

Musų juodoji galybė dar vis 
įsivaizdina sau tebesančius pra
eities amžių inkvizicijos laikus 
ir pagal to nori gyventi.

Pinigų Stovis
Lietuvos pinigų kursas šian

dien vėl kįla augštyn. Pasku
tiniu laiku šimtas auksinų ar
ba Vokiškų markių buvo 
l;s iki $1.14. Gruodžio 
tinėse dienose už šimtą 
nų reikia mokėti $1188.

Gerinantis nekurtoms
voms, pinigai visada kįla. 
dangi Lietuvos pinigai yra ant 
vienodo laipsnio su Vokietijos, 
tai jų vertė yra vienoda.

Bet pinigų kaina, svarbiausia, 
pridera nuo vidujinio šalies sto
vio: 100 Lietuvos auksinų ver
tas apie $1.40, tuo gi tarpu už 
šimtą Lenkijos markių terei
kia mokėti 17 centų....

Tas aiškiai parodo Lenkijos 
vidujinį bankrutą, iš ko ji ne- 
atsigaus per daugybę metų.

Kurie siuntė Lietuvai pagal
bą Amerikos pinigais savaitė- 
kita atgal, priėmėjas gavo dau
giau auksinų, negu dabar gaus.

SAUSIO MENESIO
NAKTIES DANGUS

5 U pradžia naujų metų erdvė
se matysime puikių žiemos 

nakties vaizdų: štai visai augš- 
tai pakilus vakariniame hori- 
zontė visa savo puikybe žiba 
planeta Venus — skaisčiausia 
ir didžiausia matoma žvaigždė 
musų žemės akims. Ji šiuo tar
pu pakilus daug augščiau, ne
gu buvo pereitą mėnesį, ir gali
ma matyti ją ilgokai po saulės 
niisileidimo. šalip mėnulio Ve
nus yra didžiausias mums ma
tomas dangaus k'unas nakties 
laiku. Artinantis vakarui, kaip' 
tik saulė spėja nusmukti už 
žemės vakarų krašto, dar ne- 
pradingui visai dieniniam švie
sumui, Venus jau suspindi ir 
šypsosi į temstančią žemę pirm 
negu gali sužibėti net skaisčiau
sios milžiniškos žvaigždės, ku
rios turi savo locną šviesą.

Venus keliauja rytų pusėn, 
iš anos pusės saulės į tą, kur 
randasi žemė. Būdama prie
šingoje saules pusėje, toji visais 
amžiais žmonių žinoma žvaigž
dė (planeta) dabar gali apreik
šti mums visą savo išdidų skai
stumą: kaip mėnulį galime ma
tyti tik kuomet jis stovi prie
šingoje žemės pusėje su saule,
t. y. kada saulė buna viename Dvynų konsteliacijos — Kastor 
žemės šone, o mėnulis kitame Į ir Pollux žvaigždės. Tiesiai į 
ir jis buna saulės spindulių nu
šviestas, taip ir šią planetą, — 
kada ji buna kitoje pusėje sau
lės ir kada saulės apšviesta jos 
pusė atkreipta j mus. Kada Ve
nus^ buna lygioje linijoje su že- 

ir saule, būdama kitoje sau- 
pusėje, arba kada buna tar- 
žemės ir saulės, tada mes 
negalime mat/ti, nes buna

maišykite planetų su žvaigždė
mis, nors Venus savo skaistu
mu praviršija ir šią -milžinišką 
žvaigždę.

I Syrius yra iš Didžiojo šunies 
konsteliacijos, seka paskui me
džiotoją Orioną, einantį vakarų 
linkui pirma jo.

Nors pereitą' mėnesį dar bu
vo netaip patogu žiūrėtojui tė- 
myti į Oriono.ir.jo kaimyniš
kas konsteliacijas, užtai šį mė
nesį visi turės progos gerai ap- 
sipažinti. Visą^tų būrį didžių
jų žvaigždžių veda pirmiausia 
eidamas į vakarus Taurus 
bulius, su rusva žvaigžde 
je, vadinama Aldebaran; 
Tauro konsteliacija dabar
9 vakare buna tiesiai meridia
ne, pavidale raidės V, su 
ja žvaigžde Aldebaranu 
me rage. Tuoj pat iš 
šono prie Tauro' matosi
jados, apię kurių paslaptingu
mą jau ėsame čionai skaitę.

Orionas yra plačiausia' ir di
džiausią plotą apimanti kon
steliacija, su lygia trijų žvaig- 
džių eile per vidurį ir su pora 
didelių, iš šiaurių ir iš vakarų, 
prie jų gi randasi dar kitos.

Mažojo šunies skaisčiausia 
žvaigždė yra Procyon, tiesiai į 
šiaurę nuo Syrians, paskui nuo 
jos linkui šiaurinės žvaigždės 
einant matosi dvi netolokai vie
na nuo kitos — Dangiškųjų

Tiesiai į 
vakarus,. beveik ties galva tuo 

(pačiu laiku matosi žvaigždė Ka- 
pella — visai balta ir lengvai 
patėmijama, arčiausia šiaurinei 
žvaigždei.

Apie devintą valandą vakarų 
krašte pradeda leistis pasakiš
kasis žirgas Pegasus, kuris už 
savo atsižymėjimą pateko dan
guose tarp žvaigždžių, patarna-

me 
lės 
pe 
jos 
pradingus saulės šviesoje; betįvęs Karžygiui Persėjui (kata- 
tik kada pakįla kiek augščiau 
lygios linijos, tada pradeda ap
sireikšti, kaip pora mėnesių at
gal, visai po saulės nusileidimo, 
arba kada būna rytine, tik prieš 
saulės patekėjimą.

Nei vienas nepadarys klaidos 
tos planetos suradime ir net nu
sistebės matydamas taip didžią 
žvaigždę. Diena iš dienos, sa
vaitė po savaitės tėmydamas, 
matys jos nepastovų būdą: ma
tys ją kįlant palengva kas va
karas augštyn, o paskui vėl pa
lengva žemiau pasirodančią.

Iki vasario mėnesio galo Ve
nus vis leisis po 9 vakaro, todėl 
ilgokai ją bus galima matyti.

Marsas vis dar randasi arti 
su pirmąją planeta, bet jis 
ra toks skaistus; kaip buvo 
sąrą, ir vėliau pasirodo, nes 
pna jo šviesa.

Jupteris ir Saturnas — kaip 
mitologijoje sūnūs su tėvu — 
keliauja beveik greta vienas ki
to; Jupiteris tečiau yra labai 
šviesus-baltas, o Saturnas kiek 
tamsesnis ir gelsvas. Abu šie 
dangaus kūnai yra planetos, pa
sirodo rytų horizonte prieš dvy
liktą nakties. Nors Saturną ne
taip lengva atskirti nuo kitų, 
bet Jupiteris tuojau atsimuša 
akyse, nes išrodo taip skaistus 
ir didelis kaip vakarų -horizon
te Venus, kuri jau buna nusi
leidus kada Jupiteris sužiba. Ju
piterio šviesa yra vienoda, ne 
krutanti, kaip planetos Venus, 
nes ši pastaroji yra labai arti 
saulės, užtai atsimušanti saulės 
šviesa padaro ją tokia gyva.

Dar prieš Jupiterio patekėji
mą pietuose rytų danguje pa
sirodo kita žvaigždė — Syrius, 
skaisčiausia iš visų žvaigždžių, 
kokias mes matome. Tik ne-

nė- 
va- 
sil-

likiškose maldaknygėse jisai 
minimas kaipo šv. Jurgis) jo 
kelionėse po šiaurę ir prie išgel
bėjimo karalaitės Andromedos.

Planetos Uranus ir Neptūnas 
irgi randasi musų pusėje, tik 
del jų tolumo negalime joms 
prisižiūrėti, užtai neturi jie in- 
domumo nuoga akia tėmijan- 
tiems.

Saulė, kurt nuo birželio mė
nesio buvo pasileidus kelionėn 
aplankyti atšalusią pietinę že
mės dalį, nuo gruodžio 21 d. 
atsigrįžo atgal ir su jos atsisu- 
kimu prasideda musų pavasa
ris, nors šį tarpą mes vadina
me žiema, žiema ištikro yra 
tik saulei tolinantis į pietus, o 
kada ji pradeda keliauti atgal 
nuo tada ir prasideda pavasaris, 
nežiūrint kad dar visas šalčiau
sias laikas priešakyje, šalta 
buna dėlto, kad saulei besitoli
nant nuo žemės pradingo dide
lė dalis šilumos ir trumpas sau
lės pasirodymas musų dienos 
laiku neįstengia tinkamai šilu
ma aptiekti.

Diena dabar laipsniškai eina 
ilgyn ir kovo mėnesio apie 20 
dieną saulė pereis ekvatorių į 
šiaurinę žemės pusę. Tada at
sibus vasaros pradžia.

žiūrint mums dabar į saulę 
ji išrodo mažiukė, nuįiudus ir 
paraudus, visai - žemai praeina 
per dangų iš rytų į vakarus ir 
tuoj pasislepia. Ja tik pietuo
se žmonės- džiaugiasi: tenai ji 
šviečia visu sav6 skaistumu, 
kaip pas mus vidurvasaryje, ir 
viskas dabar sužaliavę, javai 
suaugę, šienas pjaunamas, sod
nai ir gėlės žydi, paukščiai čiul
ba — 
liepos 
dabar

FRAGMENTAI
Rašo BUDRIKAS.

(Tąsa iš pereito num.)
Nepaskaityk save bjauriu daiktu, o 

mažulėli.
Nelaikyk savęs bevertingu, o Amžino 

Kvapo kūdiki.
Išteisybės, tu nesi niekingas daiktas, 

o 'žmogiška siela, Dieviškumo nešiotoja.
Nes tavo Dievas yra tavo Išganytojas; 

ištikrųjų, Gyvybės Šventasis yra tavo my
lėtojas per amžių amžius.

Ir tu niekad nemirsi.
Nesi tu niekingas daiktas, o Gyvybės 

kūdiki.
Tu gali kopti į džiaugsmo dangų.
Tu gali žvelgti ir šnekėtis su Šviesy

bės archangelais kaipo savo bendrais ir 
draugais.

Tu gali gyventi su dievais, — nes jie 
yra iš tavo giminės, ir tu esi lygus jiems.

O, siela, Kristaus-Angelo numylėta, aš 
sakau, kad nesi bjaurus, niekingas daik
tas.

Tu gali pasikelti ant žvaigždžių ir per
matyti jas.

Tavo namas yra anapus — ant paties 
viršutinio. Taip, tavo buveinė yra pačia
me viduriniame.

Tu gali persiskverbti per gilią Praga
ro tamsybę; tu gali atlankyti žemutiniau- 
sias Vėlių Karalijas.

Tu gali paragauti gyvus Elizijaus lau
kų vaisius ir gerti niekad nestokuojančios 
saulės šalies vyną.

Tu gali kvėpuoti augšto dangaus ža
lių kalvų orą; ir iš teri, tu gali atnešti kva
pumą ir s^prybę musų ma'žytiems žemės 
kūdikiams.

Nesi tu niekingas, daiktas, o siela, am
žinojo numylėta.

Ne, ne bjauri, bet puiki tavo mylėto
jo akyse.

Nes vienos meilės šviesa mato tave 
kokiu tu tikrai esi šventoje Dievybėje; ir 
Amžinojo rankos laiko tave apglėbusios 
per visus tavo gyvenimų amžius Didžios 
Dienos, danguose.

• (J, mano broli, koks puikus tu esi net 
mano akyse!

O, sesute-motere, tu esi gražesne ir 
saldesne mano Kristaus vizijoje! Joks 
žodis nepajiegia išreiktši tavo grožės.

Ir kiekvienam, kurs skaitys šį žodį, aš 
pasakysiu: gražus.

Ir kiekviena moteris, kuri 'žiių*i į ma
no akis, gali gerai žinoti, jog aš tariu šį 
žodį apie ją; ir ant jos palaiminimas nu
sileidžia.

O, žmogaus siela', ar aš negali matyti 
Dievo tobulumo tavyje? Tikrai, aš galiu 
matyti Gyvybės Švento-Vieno gražumą.

Tavyje, o žmogiška siela, aš galiu su
uosti dievišką aromatą! Aš galiu jausti 
Dievo kūno kvapumą.

Ir todėl tat aš esmi visuomet tavo my-. 
lėtojas. Taip, kiekvienos sielos mylėtojas 
per amžinybes.

O, Kristau, tu davei man visų tavo su
tvėrimų meilę!

Nepaprastas ir stebuklingas yra tavo 
išganymas.

Tu esi Didis musų bėgio kūno ir 
los Mylėtojas.

Tu padedi man išsigelbėti tiktai 
Meilę.

Meile išsigelbės kiekviena siela.

sie-

per

diIštikrųjų, žvaigždžių mokslas yra 
mokslas — perdidelis del žaidimo. 
Aš pažįstu daugelį žaidėjų astrologi

joje, bet gi nei vieno iš jų nežinau, kuriam

dis

pastovą gerą. Tūliemsji butų ^suteikusi
' astrologija atėmė gyvenimo liuosybę. La

bai liūdna....
Aš kalbu šitaip nedelto, kad atgrąsin- 

ti šio didžio mokslo studiją, bet kad per
sergėti, ir, jeigu galima, vesti prie jos svar- 
biausios-giliausios studijos.

Nes šisai paviršutinis užsiiminėjimas 
su šia žvaigždžių jiegų studija priveda 
žmogų prie regvaizdžio padalinimo ir gy
venimo sustojimo. Ir tas reiškia nepalai
mą. Tai yra nusisukimas nuo vidurio prie 
rato, ir yra, todėl tat, jiegos išeikvojimas. 
Bet gi skaidraus vidurio — saulės — ap- 
mąstinėjimas reiškia minties susivieniji^ 
mas. Ir tas yra energijos koncentravimas 
ir palaikymas.

Saulės apmąstinėjimu mes gyvename 
jiegos viduryje. Ir „kiekvienas, kurs nori 
būti padarytas čielu, turi gyventi viduryje.

Ir kiekvienas gydytojas, kurs nori tei- 
singai išgydyti,.turi gyventi gyvybės sau
le. Ir jokis dvasinis gydymas nėra galimas 
be musų gyvos saulės — Kristaus — spin
duliuojančio vidurio.

Mes įgįjame gydymo jiegas ne apmąs- 
tinėdami daugelį musų dvasinio dangaus 
jiegų ar žvaigždžių (žvaigždės, kurios es
ti to dangaus apreiškėjos), bet vieno Šven
to Vieno Palaimos, kontempeliaciją, kuria
me ir iš kurio tos jiegos ir 'žvaigždės yra.

Todėl tat gyvenkime Skaidraus Vidu
rio meilėje. Ir viskas bus gerai. Tuomet 
visos musų firmamento žvaigždės užims 
savo pačių, vietas ir įkūnys savo gero jie
gas musų gyvenimuose.

Jus, žvaigždžių jiegos, daugeriopos, 
priešinančios, ir prigelbančios, stiprios pri
vilioti ir surišti prasto sielą, jus — man 
gyvybės, kelias.

Nes jus suformavote mano žemiška
me bėgyje kryžiaus ženklą, — parodėte 
man tikrą gyvybės taką, kančios kelią, ku- 
riuom aš turiu eiti.

Ir per visus skausmo amžius jus ne
galite sunaikinti manęs, nemirtinojo. Jus 
negalime net pažeisti manęs, kaip tai skau
džiai neįžeistumėt šią žmogišką sielą, ku
rioj aš gyvenu.

Bet jus dar patarnavote man geriau
siai, suteikiant šiai žmogiškai sielai spė
kas jos stipriu opozitu, kurios kova yra 
reikalinga jos auginimui stiprybėje.

Ar jus nežinote, kad aš, sielos valdo
nas, jos pačios gyvos saulės, jos nemirti
nos ir amžinos Dievybės valdytojas, esmi 
jos planetų viešpats; ir kad aš valdau vi
sas jos žemiško bėgio žvaigždes? i

Ar jus nežinote, jus astralės karalijos 
jiegos, kad jus visos turite tapti man pa- 
valdingomis, — žemesnės gyvybės dieviš
kos valios šventam?

Ne, jus negalite žinoti to, nes dvasi
nio negalite matyti, nei gi pažinti jo jiegų.

Jus skaudaus bandymo jiegos, magne
tiškos ir elementinės, dirbančios tarpe di
džio alchemisto valinančio puodo‘ugnių; 
jus šios kūno sielos draskytojos, jus riju- 
nės šios aštrios prigimties įvairių elemen
tų, — per amžius mano namas buvo su ju
mis, ir aš atsiguliau tarpe jūsų deginan
čių skausmų.

Na, jus žiaurios šio laipsnio kūno at
lygintojos, ar jus nuslopinote mano kūno 
sielą ir nusilpninote mano žmogiškos šir
dies valios stiprybę? -

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

noj krikščioniškoj šeimynoj. Kaina____ 4.50
Su paauksuotais kraštais ir kryžium 5.50

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 
10c. stampomis. Nors bus padidintas, bet ta pačia kai
na kaip pirmiau buvo.
Kurie užsiimat laikraščių platinimu* — išsirašykit kelis 
numerius ir praplatindami pelnysit. 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)
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Lieti

Šei

SEPTYNI SENOJO PASAULIO
* STEBUKLAI sr
-—Lietuvių Kalboje Sutaisė K. S. K..

' (Tąsa iš pereito 'num.) j

Apsilankymas Egipte neturi vertės, 1 
jei žmogus neatlanko tos piramides ir ne- 
užlipa ant jos viršūnės. Iš Kairo keleivis, 1 
atvažiavęs laivu, pereina tiltu į vakarinę 
Niliaus pusę, o tenai randą laukiantį mo
dernišką gelžkelįo vežimą, kurin sėdus ga
lima nukeliauti; į Gizeh. Toli pietuose akįs 
tuoj pamato pasistiebusią linkui mėlynos 
Egipto padangės augštą-didelę piramidą. 
Jūo arčiau^ tuo didesnė pirąmida darosi ir 
tuo augščiau ji stiebiasi į padangę. Štai 
jau atsirandi piramidą apsupančiame smė
lyje, o keletą pėdų paėjus atsiduri prie jos 
augštos smailyn viršun einančios pusės, 
abejodamas, ar spėkos ir drįsa pavelys 
augštai ant viršūnės ullipti. Priešais ta
ve atsistoja senyvas baltai apsirengęs Ara
bas, tos piramides prižiūrėtojas, skaito, be
sidairančio mintis'Ti’ šiek-tiek mokėdamas 
Europos kurią kalbą užklausia, ar nori va
dovo lipimui ant piramides. Tuomet trįs 
Arabai, narsus ir miklus vyrukai, ateina į 
pagalbą. Du -iš jų paima už rankų, o ki
tas iš užpakalio pakitėją nuo akmens ant 
akmens, kurie kiti yra- po keturias pėdas 
aųgščio.

Palipėjus kiek sustoja pasilsiui. Pa
žvelgus nuo statokos sienos į žemę, galva 
tuoj ima svaigti, todėl prisieina prisiglau- < 
sįi prie kito akmenio, kad, rodos, nenupul- ; 

\tum, ir žiuri augštyn. Dideli akmens laip
tai, vienas po kitam einą į viršų, rodos ne- 

' tūri nei galo. Vadovai vėl pradeda trauk
ti; ir kelti, augštyn. Dabar jau prisieina 
tankiau ilsėtis. Nuvargęs", su drebančiom 
iš baimės kojom, pradedi skaityt vėl laip
tą. po laipto į viršų, kolei ant galo pasijun
ti užžengiąs ant pat piramides čiukuro. 
Tuoj po kojom prieš akis atsidengia visas 
■žemojo Egipto yaizdas — pranyksta nuo
vargis ir žmogus jautiesi didelį darbą at
likęs. •

Netoliesi, apačioje matai iškėlusį gal
vą, smėlio išplaktą sfinkso veidą. Kitos 
gretimos piramides, ką nuo žemės išrodė 
irgi milžinfskėis ‘padarais, dabar nustoja 
savo didybės? -Ant kranto netoliese esan
čiame kaime namąi išrodo tiktai mažutės 

, skrynelės-; toliaųs, luomoje, ilgas-platus 
Nilius išrodo tik siaurutė juosta, šalimai 
jo ilgi-augšti paimu medžiai lieka tiktai 
žaliais" lopeliais^ Apielinkėse matyt rudi', 
juodi ir geltoni laukų ploteliai, kuriuose 
dirbą žmoneliai išrodo tik kaip vabalukai. 
Toliau matyt miestas Kairo'— bet išrodo 
visai mažas miestelis, kurio namų įr diev- 
namių bokštai bereik tik stiebiasi į viršų. 
Rytuose, kitoje pusėje upės, Mokattam kal

STOKIM PAGALBON . ' .
Kritiškiausias Lietuvos laiš-rimsime ir nebusime patenkin- 

vės ir rieprigulmybės padėjimas ti jokiu tautų sutvarkymu, jei 
yra dabar, Lietuvą-Tėvynė, ku- nebus suteikta Lietuvai Lais- 
ri buvo per šimtmečius sfipan- ve ir neprigulmybė. 
čiota baisiais retežiais, šiandien I Turime atsižvelgti į siitarti- 

I atsikelia iš ilgo letargiško mię- ną visų srovių veikimą Lietu- 
gp;— pamato Laisvės, Nepri- voje, o nesiskirstyti į .partijas 

. j ir sroves. Airiai ir žydai, kai

si rdyje vienybė, susipratimas ir 
broliška meilė. Vienybė, per
gale ir laisvė!

J. M. Baltrukoniutė.

ra augšta. Inėjus, kelias išrodo labai ii- rL_i_.
gas, -status, šaltas ir tamsus. Ineini paga- gulmybės spindulius. . ___
liaus į karalienės kambarį — čia tamsu iri Lietuva, stovėdama ant kranĄpo pavyzdis, veikia išvien del
nieko nesimato. Ilga galerija pradedi lip
ti augštyn į karaliaus kambarį, tenai pa
žvelgi į tuščią seną akmeninį grabą, visą 
apdaužytą ir suraižytą įvairių atsilankan
čių žingeiduolių bei vandalų. Prieini ir 
apčiupinėji’ sienas — jos irgi suraižytos ir 
aprašinėtos tų vandalų vardais. Paga- 
liaus vėl, per tamsius urvus ėjęs, pasijun
ti lauke ir pamatai skaisčią Egipto saulę. 
Atsidusti ir daugiau, rodos, tos kelionės 
nenorėtum pakartoti.

Prie pamatų stovėdamas dar sykį pa
žvelgi augštyn; dabar, geriaus negu pir
ma, pradedi įsivaizdinti, kad prieš tave 
esantis augštas kalnas yra didžiausias, in- 
domiausias, labiausia stebėtinas, seniausias 

, žmogaus kapas, o po tam tik tikrai "gali 
suprasti, kodėl senovės žmonės tą seną-se- 

i ną 
i jo

šaukiasi pagalbos į 
sūnūs ir dukteris 
Atėjo svarbiausias

Lietuvos istorijoje.

Lietuvrai nestoja 
kardu rankoje, 

pareiga sudaryti
to pavojų, 
visus sago 
Amerikoje, 
momentas 
šioje visasvietinėje karėje Lie-; 
tuva daugiausia nukentėjo: ją 
trempė ir teriojo Rusai, Vokie-I 
čiai ir Lenkai, persekiodami ir | ekonominiai tvirta, įvairių pa- 

: vi- 
nuo- 

pa-

kapą pavadino pirmu iš Septynių Seno- 
Pasaulio Stebuklų.

BAB1LONO MIESTO MURAI
Š VAKARŲ pasaulio dasigauti j Babi
loną, buvusi Babilonijos scstamiestį, 
tegalima tiesiu keliu patraukus j ry
tus per Arabijos tyrus. Sename Dama-

> mieste pasisamdai kupranugarį-verb-sko
Hudą, užsėdi ant jo ir su sargais-palydo- 1 
yais iš šalių pradedi kelionę. Jie veda gy- 1 
vulį per miešto gatves ir turgavietes,' pil- ’ 
nas tamsiaveidžių Arabų, keistuose rubuo- , 
se įsirengusių, besisukinėjančių ir besidai- . 
rančių. Išvykus iš miesto per rytinius i 
vartus,, prajojus vieną-kitą kaimą, reikia 
užlipti ant augštumos, nuo kurios prieš 
akis pasimato‘ gulinti Arabijos tyrai taip 
platus, kad nei akim negalimą permatyti; 
Su baime ir žingeidumu pamislini, kaip ei
sis kelionė per taip plačias tuštumas ir ar 
laimingai pavyks nukeliauti. Pabadęs kul
nais kupranugario šonus, pradedi raginti 
jį žengti. Išpyk jis į tai mažai teatkrei- 
pią domes, 'lyg dairydamasis ir jieškoda- 
mas ko negeistino toje pustynėje. Pake
liui kupranugaris dar. nusiskina vieną-ki
tą žolgalį" ir suėda. Daugiau jį pabaksno- 

į ji kuln'ąis f šonus,' kupranugaris' ištiesia 
Savo ilgą kaklą ir pradeda plačiais žings
niais žengti linkui rytinio horizonto-; jis 

, supranta tuoj, kad jau jam "išpuola atlikti 
ililga kelionė per tyrus. Valanda po valan- 
. dai jis neša per kietus vienodus lygius lau- 
• kus; užpakalyje likusio Damasko budin- 
■ kai, bažnyčios; ir jų bokštai pradeda nykt: 
. i vakariniam^ danguje. Prieinamuose ty- 

..v..- ruošė nesimato nei jokios gyvybės ženklo, 
nai išrodo nustoję savo augštumo; vakarų tik augšti stulpai smėlio, vėjo nešami, laiks 
pusėje matosi begaliniai toli nusitęsiantįs nuo laiko kįla į viršų, kolei galiaus pra- 
tyrąi, kolei galiaus viskas pasineria vaka- dingsta tolumoje.
riniame horizonte; . i Toli, toli priešakyje akyse pasirodo

Štai žmogus jautiesi stovįs ant kalno pujkus ežeras, su apaugusiais medžiais 
čiukuro, dairaisi, svajoji, bandai persista- kraštaiS) _ bet tuoj tas vaizdas prading
tai senai užmirštos praeities laikus. Pa- K 0 toliaus vėl ima kas panašaus rody. 
gabaus vėl paprašai vadovų prilaikyti ii. įajp paį greįtai pradingdamas. Sau
ktas po laiptu irųi leistis žemyn. Neto-U lyg dideiis .ugnies kamuolis, pradeda1 
jvP3.111^.0’ sust°j?s Prie siauro urvelio, ati- neįstis jr skęsta vakarų krašte. Viena po 
dnai pažvelgi į ridų, bet nieko nematytu— kjtai sužiba žvaigždės — tyruose jos švie

čia labiau, negu kur kitur, lyg norėdamos
(Bus daugiau)

tenai viskas juoda-tamsu. Vadovai užsi
dega žibintuvus ir pasako, jog reikia“ ge
rokai susilenkti einant vidun, nes vieta nė-

Nuga-Tone
stimulates and 
strengthens 
the vital pow-

valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re
storative agent*, 
that baa the high 
approval of Med
ical Science.

Jusų Silpni Nervai, Skystąs 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nuga-Tone
k puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris;
. Nčra kitą gyduolą lyc>'l Nųga-Tone, neivienos ‘‘nėra taip geros“ neivienos neduoda 

tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėtą^ iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės gydulčs už vieną kainą.

Nuga-Tone turi savyje daugTos^oro reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus. negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime. 
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone. 
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.

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

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

MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00 
i • už'butelį pilsų, visam menesiui gy d y ties, arba šeši buteliai už $5.00. Imk
L \ Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
ll. | sėkmėmis, sugražinki t likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo

\ uU\i 1 ’ pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už'tai at-
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuosc tomis pačio- 
mis sąlygomis ir g^arantija.

..........Prisųsk Sį Kuponą Šiandien
\ NATIONAL LABORATORY, L?07 537 So. Dearborn St., Chicago.

I Gobiamieji:—čia rasit^gjdčtą $.__.——.......už, ką malonėkit prisiųsti man 

J č A J p/rsiuntimą, apmokėtą,------------—- budeli Nuga-Tone.

Adresas

savo ląisvės ir neprigųjmybės.
. Visi Amerikos Lietuviai tu
ri tarti galingą savo žodį: “Lie
tuva turi būti laisva ir nepri- 
gulminga! Lietuviai gins savo 
krašto laisvę visa energija!” 

I Juk esant Lietuvai i laisva ir
uai ii Ajciiivai) pci ocjuuuami ii i cnuiiuiiiiiiiai LVllla, įvcuiių 

kankindami musų vientaučius, j žiūrų žmonėms bus geriau: 
Daug Lietuvių 'žuvo, daug jųfs 
tapo spėka išgabenta į tolimus t 
Rusijo's kampus. Daug tuks- ;1 
tančių Lietuvių kareivių žuvo 
mūšių laukuose — atviroje ko
voje už .visuotiną laisvę ir de
mokratizmą. -

Lietuvai šiandien grąsinama 
iš Lenkų pusės. Lenkai visa
dos buvo ir bus didžiausiais Lie
tuvos priešais. Kaip raštuose 
taip ir kalboje Lenkai mums 
perstatomi didžiausiais., Lietu
vos niekadėjais, kurie per 500 
metų persekioja musų tautą ir 
tautines Lietuvių ypatybes, jų 
kalbą, kultūrą. Kokios nebūtų 
pažiūros Lietuvis, jis griežtai 

. yra priešingas kokiam nors su
siartinimui su Lenkais. Tas 
aiškiausiai parodo, jog Lietu
viai niekados negalės draugauti 
su Lenkais, kurie, po priedanga 

■ “Polskos wiaros” ir “Polskos 
kultūros” per šimtmečius dėjo 
visas savo pastangas sunaikini
mui Lietuvių tautos kūno. Mes 
vienu balsu turime sušukti: 
“šalin su Lenkais! šalin su 
musų tautos didžiausiais prie
šais! šalin su jų nešvaria poli
tika ir kruvinais užgrobimo ] 
darbais! Lietuvių tauta tolei < 
nenurims, kolei ji galutinai ne- j 
pasiliuosuos nuo Lenkų intek- i 
Ines'". * 1

Lietuviai per šimtmečius ko- ] 
vojo su savo priešais. Jie visa- j 
dos parodė savo nepaprastą ] 
narsumą, ištvermę ir kartu ne
nustojančių Tėvynės meilę. To
dėl, nežiūrint ant skaudžių smū
gių ^ir persekiojimų iš^yisų pu
sių, Lietuvių Tauta išliko nesu
naikinta.

Lietuviai — tie karės nukan
kinti musų broliai ir sesers — 
priversti yra dabar gintis nuo 
nuožmių priešų — neturėdami 
net reikalingo ginklo, amunici
jos. ir kariumenėš reikmenų. 
Lietuvos Lietuviai prisiekė, jog 
jie nepasiduos priešams, kad jie 

, visi,žus ar laimės. Jie ant grei
tųjų sudarė kariumenę ir visu 
smarkumu ginasi nuo Lenkų ir 
kitų priešų, pasekmingai juos 

> kelis sykius jau sumušę.
Bet ką gi mes, Amerikos Lie

tuviai, turime daryti? Tikiu, 
kad yra tik vienas atsakymas: 
paduoti pagalbą. Tėvynė Lie
tuva šaukiasi į savo sūnūs ir- 
dukteris užjūryje pagalbos — 
šaukiasi, kad jos vaikai paduo
tų jai ranką, kad jie apgintų jj 
nuo plėšikų ir užpuolikiį.

Lietuvos atstatymas ir sudru- 
tinimas priklauso — jei ne vi
siškai, tai bent žymia dalimi — 
nuo Amerikos Lietuvių. Ame
rikos Lietuviai, kurių priskai- 
toma apie 700,1)00, galėtų at
likti milžiniškus darbus, jeigu 
veiktų sutartyje ir vienybėje. 
Tuomet galima butų pravesti 
visus sumanymus; tuomet gali
ma butų galingu balsu pareika
lauti Lietuvai ■ laisvės, tuomet 
galima butų sudaryti milžiniš
ką kapitalą Lietuvos atstaty
mui ir ekonominiam jos sudru- 
tinimui. Juk, turint tvirtą pa
siryžimą ir veikiant vienybėje, 
galima viską atsiekti. Vienok, 
apverktinas yra tarpe-Amerikos 
Lietuvių apsireiškimas, kad nė
ra jų tarpe vienybės net kovoje 
už tuos dalykus, kurie visiems 
lygiai brangus. Jei visi Lietu
viai, — kur jie nebūtų, •— veiks 
sutartyje, tai jie apgins Lietu
vos laisvę. Lietuvos Laisvė, — 
kas jos netrokšta, kam ji nėra 
brangi ?! Visi laisvės pageidau
jame — kokios srovės ar pažiū
rų kas nebūtų. Lietuvos žmo
nės savo krauju laisvę ir žemę 
gina nuo pasikėsinusio ant jos 
priešo.

Amerikos Lietuviai — visų 
trijų srovių, — privalo veikti 
šiame momente išvien del iško
vojimo Lietuvai laisvės. Svar
biausia musų užduotis — tai 
pasakyt pasaulio laisviems žmo
nėms, kad mes Lietuviai nenu-

si jausis laimingais, visi ■ 
sekliai galės skleisti Savo 
kraipos idėjas.

Juk Lietuviai neši jaustė, 
tenkintais, jeigu jie butų eko
nominėje prigulmybėj nuo sye- 
timtaųčių. O juk tie svetimtau
čiai, — ypač musų priešai Len
kai, Vokiečiai ir' Rusai, —de
da visas šav.o pastangas, kad 
užgriebus ekonominė musų ša
lies vadovavimą į savo randas.

Taigi ar mes, ištikimi Lietu
vos sūnus ir dukteris, kurie 
trokštame savo tautai pilnos 
laisvės ir gerovės, galime dalei- 
sti, kad 
mieji? 
daleisti, 
sti.

Mes patįs turime paimti eko
nominio gyvenimo vadžias į sa- 

i vo rankas. Ir tą mes galime 
i lengvai padaryti. Tik reikia 
> norėti. Bet ar atsiras nors vie-
- nąs Lietuvis, kuris nestotų pa- 
į galbon savo Tėvynės reikalams? 
: Tikiu, kad ne.
i Atsiekimui pilnos ekonomi-
- nės laisvės Amerikos
- gali sudaryti tvirtą paramą;

Delei to reikia sukoncentruoti 
didelis kapitalas — i 
formoje. Juk Amerikos Lietu- , 
Viai paskolino Suvienytą Vals
tijų Valdžiai kelias dešimtis mi
lijonų dolarių, tai kodėl jie ne
gali paskolinti^ Lietuvai bent j 
keletą milijonų? t

šiandien kiekvieno Amerikos
Lietuvio priedermė yra pirkti Į 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nų,' 6 pirkusiems aiškinti' .ki
tiems pirkimo 
musų valstybė 
kojų. Reikalų 

.’juos aprūpinti.

pa-

Pasai" kelionei j Lietuvą.
Padarymas Lietuviškų doku- 
o mentų.

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

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

mus supančiotų sveti- 
Ne, mes negalime- to 
mes neprivalome dalei-

Lietuvai

Pirk bonus! 
rankose. Vil- 
sos t i nė, tau- 
senų"senovės

menė su ginklu rankoje stovi 
ant rubežių ir savo krutinę pa
siryžusi dengti ir ginti Lietuvos 
nepriklausomybę nuo priešų. 
Daug jąjunų Lietuvos karžygių
jau paguldė savo galvas* už Tė-į 
vynę. |

Amerikos 
frontan su 
Jiems lieka
kitos rūšies Lietuvos nepriklau
somybės gynimo armiją. Jiems 
lieka dolariu dėtis prie atstaty
mo Lietuvos iš griuvėsių ir pe-1 
lenų; prie sutvarkymo valsty
bės aparato, -prie aprengimo ir 
pavalgydinimo tos kariumenėš; | 
kuri yra fronte. '

Lietuvi! Pirk bonus — bus 
duonos! Lietuvi !J 
Vilnius svetimųjų 
nius — Lietuvos 
tos židinys/ Nuo
laikų jis buvo Lietuvių tikybi
nio kulto, politinio gyvenimo 
centru.

Amerikos Lietuviai, visi pir
kite Lietuvos Laisvės Paskolos

I bonus, o priešus Visus pergalė
sime.

Lietuviai ir Lietuvaitės, 'susi
jungę tėvyniškos meilės ryšiais, 
dirbkime del Lietuvos ir Lietu
vių Tautos sutartyje! Kovoki
me prieš jos priešus ir kartu 
skolinkime jai sutaupytus savo 
skatikus (perkant Lietuvos bo
nus), tada greit patįs gerėsi- 
mės pilną laisve ir gerove, gė
rėsis ja ir visa musų tauta.

Visados stovėkime už palai
kymą Lietuvos Laisvės ir už 
pakėlimą jos gerovės. ~

Pergyvename svarbiausią vi
suotinosios istorijos momentą, 
—- greit taps ištisai pertvarky
tas pasaulio žemlapis. Greit 
užšiviešpataus Laisvės ir Demo
kratizmo principai po visą že
mę, A? todėl dirbkime, visi ■ vie
nybėm Ranka į ranką, petis į 

Į petį del Laisvos Lietuvos. Da
pas o.os ^j. Įurj jšsirišti “Laisva Lietu

va dabar, arba niekados”. 'Lai 
liepsnoja kiekviejio tėvynainio

svarbą. Jauna 
vos pakilo ant 
daug ir reikia 
Lietuvos kariu-

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 
KUR

MES GALIME JUMS 
PAGELBĖT!

Teatrališki Veikalai
I Kunigas Macochas —■ 4-rių ak

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

< Tremtinis — drama iš lįrik- 
ščionybės platinimosi. Vieno ak- 
to. Lošia 2 moteri ir_4 vyrai.
'(Lošėjai jas gali gauti pirkti 
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki- 

į te tuojaus.)

bilė kuriame' išsekančių 
dalykų: ’

Pasiųsti pinigus jūsiš
kiams giminėms užjū
ryje.
Parūpinti informacijų, 
apie užrubežinio biz
nio padėjimus.
Priimti laiškus iš už- 
rubežių. .
Gauti vietas ant laivo 
iškeliaujant. ,

Musų imama mokestis 
už bile kurį šių patarna
vimų yra visai mažutė. 

' Ateikit ir pasitarkit sų 
mumis apie tai.

.FOREIGN 
DEPARTMENT

. OT-IS & CO. 
216 Superior Ave.

Randasi apačioje 
CUYAHOGA BLDG, 
priešais Pačto .Stotį.

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., 
1921 metų.

Priimame pinigus nuošimčiams, mokame 4%. Už pa
dėlius ant čekių sxskaitos- mokame 2%. Padėlius prti 
imame ir per pasta.

Persiuntinėjimui pinigų į visas pasaulio dalis turime ge
riausius patogumus Amerikoje ir Europoje, — ypatingai

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. Colė ir A. B. Strimaitis.

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

Asmeniškai ar per laiškus kreipkitės šiuo adresu:

Baltic States Bank
294 EIGHTH AVE. Kampas 25 St. NEWYORK CITY

v 'i ■' ■ t n



DIRVA
vienybė, susipratimas ir 

a meile. Vienybė, per- 
laisvė!

J. M. Baltrukoniutė. laimimas
Parent drebėjo, nes jautė, kad jo pyk- t

• nnl- T imnupin i n i «-» 4 Itis kjla; bet Limousin įsimaišė ir atsigrjž- T T T TZ" T O 
damas į jauną ihoterį tarė: I J U V ja. 1 O

Nupuolė 
geriausia proga daug au-1 
ų j Lietuvą nusiąstL Grei-1 
e nusiuntimo pinigą nieksi 
nanim negalę lenktyniuoti; I 
■ma pinigąsiuntėjuos pri-1 
an kvitas su parašais pri- 

'ėtnėjy pinigą, 
rakorčią agentūra Į Liepo- 
I, Hamburgą ir visur. 
asaT kelionei j Lietuvą, 
arymas Lietuvišką doku

mentą;
igus siųskit per paėto Mo- 

Orderį. Rašydami pridėkit 
štampą ir visad adresuokit 

P. MIKOLAINIS 
ludsonAve. Brooklyn, N.Y.

«

’'MES
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 

k KUR

LS GALIME JUMS 
PAGELBĖT!

e kuriame'iš^sekančių 
lykų:" x

Pasiųsti pinigus jūsiš
kiams giminėms užjū
ryje.

Pampinti informacijų, 
apie užrubežinio biz
nio padėjimus.

Priimti laiškus iš už- L 
rubežių.

Gauti vietas ant laivo 
iškeliaujant., '

Musų imama mokestis 
už bile kurį šių patama- 
Ivimų yra visai mažutė. 

JI Ateikit ir pasitarkit su 
=1 mumis apie tai.
r| .FOREIGN 

DEPARTMENTII.

Ą- „OT1S & CO.
H 2Į16 S^iperiųr Avė.

Randasį apačioje 
CUYAHOGA BLDG, 
priešais Pačto Stotį.

kti 
ki-
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BIN1S BANKAS -

i (Surplus) $50,000.

ates Bankas užbaigta 
ymas bus Sausio 4 d.,

5 R

mokame 4%. Už pa
ne 2%. Padėlius pn-'

įsaulio dalis turime ge- 
Europoje, — ypatingai 

įas pinigų Lietuvoje.

Ibstime išsirūpinti viso- 
visokius bankinius rei-

rra: Advokatas J. S. Lo- 
r A. B. Strimaitis.

d 8 vąl. vakare kasdien,

reipkitės šiuo adresu:

8S Bank
>5 St. NEW/YORK CITY

— Mano brangi drauge, tu visai klai
dinga. Parent negalėjo spėti, kad tu taip 
Vėlai pareisi, ir paskui kaip tu gali norė
ti iš jo apsieiti su visa kliučia vienam pa- 
čam, po išvarymu Julės?

Bet Henriettė buvo labai pikta-ir at
sakė : .

— Na, kaip srfu nori, jis turi su visa 
pinkle apsieiti pats vienas, nes aš jam ne- 
gelbėsiu. Tegul jis čia apsidirba, — ir iš
ėjo į savo kambarį visai užmiršdama, kad 
jos vaikas dar nevalgęs.

Limousin tuojau ėmės už darbo, pagel
bėjimui savo draugui. Jis surinko sudau
žytus stiklus, kurie buvo pasibėrę ant sta
lo, ir išnešė juos laukan, sudėjo kitas to- 
rielkas, peilius ir šakutes ir pasodino vai
ką jo augštame krėsle, kuomet Parent nu
ėjo pašaukti kambarių užžiurėtoją patar
nauti prie stalo. Mergina atėjo su dideliu

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

(Tąsa iš pereito num.)
Norėjo ji pamatyti savo vaiko ir nu

bėgo į valgomąjį kambarį, bet sustojo pa
mačius apklotą stalą palietu vynu, sudau
žytais indais ir stiklais ir parverstomis 
druskinyčiomis.

— Kas padarė tą baisų,darbą? — klau
sė ji.

— Tai Julia, kuri__ v
-Bet žmona pertraukė jį smarkia:
— Tai jau perdaug, ištikrųjų! Julia nusistebėjimu, nes, mat, būdama Jurgiu- 

kalba ant manęs, lyg aš bučiau begėdė mo
teris, muša mano vaiką, sudaužo torielkas 
ir indus, apverčia mano* grįčią augštyn 
kojom, ir tas nuduoda,, jog tu mistini, kad 
tai labai paprasta.-.

— Tikrai ne, kadangi aš ją 
nau.

— Tikrai! Tu ją prašalinai! 
reikėjo suareštuųti ją. Tokiame 
turi šauktis prie Policijos Komisaro..

— Bet, mano brangi, tikrai aš nega
lėjau — nebuvo priežasties. Tai butų bu
vę labai pinklu.... ■ ,

Patraukė ji pačius su dideliu panieki
nimu:

-i— Ve! tu, apart biedno, nelaimingo su
tvėrimo niekas nebusi — vyras be valios, 

x-be jokio tvirtumo arba energijos. A! tur
būt ji gražų dalyką tau pasakė, tavo Julia, tokis negu jis buvo įsivaizdinęs.

» kad ją taip perversti.' Aš bučiau norėjus nuo laiko jis pažvelgdavo ant Limousino 
čia būti nors per minutę.

Ji atidarė svetkambario duris ir pri- 
skubėjo prie Jurgiuko, paėmė jį ant ran
kų, pabučiavo ir tarė:

— Jurgeli, kas yra, brangus, 'mano 
gražusis, mano turtas?

Paskui staigu nukrypdama
tos minties ji tarė,:

—' Bet vaikas dar nevalgęs? 
negavai valgyti'mano Tflylimasis?
3 — Ne,-mama. -

Vėl ji smąrkiai atsigrįžo ant savo

prašali-

Bet tau 
atvejuje

ko kambaryje, kur ji dirbo,'nieko negirdė
jo. Ji veikiai, vistiek, atnešė zupės, sude
gusias avies kojas ir grūstų bulvių.

Parent atsisėdo sale vaiko, labai nfera- 
mus ir susikrimtęs visu tuom nuotikiu. 
Padavinėjo jis vaikui valgį ir bandė patsai 
kaip ką valgyti; bet tegalėjo tik su vargu 
nuryti, nes jo gerklė buvo kaip ir supara- 
ližiuota. Laipsniškai jis buvo apimamas 
beprotiško geismo žiūrėti į Limousiną, ku
ris sėdėjo priešais, darydamas duonos gu
mulėlius, įsižiurėjimui, ar Jurgiukas jį 
mėgsta, bet per kurį laiką nedrįso jis pa
kelti savo akių. Gabaus, vistiek, nuspren
dė jis pažiūrėti ir užmetė greitą, aštrų žvil
gsnį ant veido, kurį jis taip gerai žinojo. 
Vienok, beveik jis manė, jog dar nebuvo 
domiai jin pažvelgęs. Jis išrodė labai ki-

Laikas

ant ki-

Nieko

vy-
ro;

— Na, tikrai tu beprotis,-pilnai 
protis! Jau pusė po aštuonių, o Jurgiukas ] 
dar nevalgęs!

Geriausiai kaip galėjo jis persiprašė, , 
nes, beveik buvo nustojęs proto per tą ant- 
puolančią sceneriją ir išaiškinimą, ir jaus
damas tos griuvenos sutrintą savo gyve
nimą.

— Bet, mano brangi, mes laukėm ta
vęs, nes aš nenorėjau be tavęs vakarie
niauti. Kadangi tu kasdien pareini na
mon vėlai, tai aš tikėjaus tavęs kas minu
tė.

Nubloškė ji skrybėlę, kurią ligšiol lai
kė, ant krėslo ir piktu balsu sakė:

. — Tikrai nepakenčiama turėti reikalą 
su Įmonėmis, kurie negali nieko suprasti, 
kurie negali nieko apibranginti ir patįs 

■ nieko padarytį. Tai, aš manau, jei bučiau 
neparėjus iki dvylikos nakties, ir vaikas 

st Ijutų . nevalgęs buvęs?. Lyg tu . negalėjai 
suprasti, kuomet buvo' po pusei septynių, 
kad aš-negalėjau pareiti namon, kad aš 
susitikau su kokia nors kliūtimi?

be-

ir Svietas juoksis sy- 
kiu su tavimi

Prasirito senas metas 
Ir nuo kranto į dąusas 
Nudundėjo ir nuskendo 
Kaip inpuplęs į bangas.
Visi džiaugias,, kad atėjo 
Naujas Metas ir šviežiai 
Visiems ūpą sužavėjo — 
Visi džiaugias kai vaikai.

Bet ko džiaugtis, ko su
kauti,

Kad laik’s nyksta kai ruimai, 
Nepajusit, mieli mano, 
Kaip po kojų stos kapai!
Juk tas džiaugsmas, ką 

išliejam
: Senam metui dingstančiam, 
Yra džiaugsmas Mirties 

šmėklos,
Paskui dalgį nešančiam.
Tik tokie tegali džiaugtis 
Naujo meto laukdami, 
Kurių laikas niekam vertas 
Ir jį stumia keikdami.

Prometėjus.
Nuo Juokų Red.: Ir ištikro,

reikalingi, tai kam nosyje liko
si plaukų, kurie ištiesų man iš
rodo neturi jokios naudos, nes 
nosyje ir taip šilta. Kolei žmo
gus ią beždžionės vystėsi ir ne- 
turėjo*~drapanų, tai plaukų rei
kėjo šilumai. )

Atsakymas: Su nosies plau
kais nereikia juokingų klausi
mų užduoti: čia reikalauja mok
sliško išvedžiojimo. Nosyse ar
ba šnervėse plaukai yra labiau 
reikalingi, negu kur kitur ir be 
jų butų blogk. Tie plaukeliai, 
ką šnervėse auga, yra didžiau
si žmogaus gyvasties sargai: jie 
visados yra drėgni ir sugaudo 
ant save visas blėdingas dulkes, 
kurios kvėpuojant skverbiasi j 
nosį ir paskui pereitų į plau
čius. Kurie dirba • prie dulkėtų 
darbų arba po lauką vaikštinė
ja, jei skepetaite ir piršto ga
lu iššluosto sau nosis, pamatys, 
kaip ■ skepetaitė pajuoduoja. Už 
tai šnervių plaukeliai verti di
džiausios pagarbos ir juos tan
kiai reiktų išprausti:

iŠ karčiamos, kaip seniaus bū
davo, gerb. Varašienė nemigus 
laukia ir kada jis patyliai į stu- 
bą įžengia, ji jį sutinka su aud
ra: kam geria, kam valkioja
si, kam leidžia pinigus, kam na
mų nedaboja ir tt. ir tt.

O jis sako: “Dūšelė, kad aš 
negaliu greičiau pareiti: su kuo 
tik sueinu, visi man apie tave 
šneka, tave giria, kad esi pro
tinga, darbšti, graži moteris, ir 
aš beklausydamas jų pasakų už
sibūna iki vėlumai.”

Iš tokių žodžių gerb. Vara
šienė buna užganėdinta, o gerb. 
Varašius 'kitą vakarą be bai
mės sau gaišuoja karčiamoj iki 
miego

lyno kriaučiai niekados page
dėliais nedirba’— pagirioti rei
kia. ... ’

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE
užsinori...

Račiūnas (iš Worcester) 
“Bolševikai todėl visur

Pr.
rašo:
kalbętojams klausimus užduo
da, kad 
džionių T no.

jie dar nesenai iš bez- 
išsivystę ir nieko neži-

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

norėdamas pamatyti panašumą mažiau- 5 
siose jo veido raukšlėse, menkiausiose bu- i 
do ypatybėse ir paskui jis pažiūrėdama ant 
savo sunaus, buk tai del valgydinimo prie
žasties.

Du žodžiu skambėjo jo ausyse: “Jo 
tėvas! jo tėvas! jo tėvas!” Ūžė jie jo au-. 
syse su kiekvienu jo širdies mušimu. Taip, 
tas žmogus — tas ramus žmogus, kuris 
sėdėjo antroj pusėj, stalo, yra, gąl but, .tė
vas jo sunaus — Jurgiuko — jo mažo Jur
giuko. Parent baigė ’valgyti, nes jau ne
galėjo daugiau nuryti. Baisus .skausmas 
— vienas tų skausmų antpuolis, kuris pri
verčia žmogų rėkti, voliotis ant žemės ir 
kramtyti rakandus, — draskė jo vidurius 
ir jis jautė norą paimti peilį ir sumauti jį 
sau į pilvą.

Sudrebėjo jis, kaip išgirdo* atsidaran
čias duris. Inėjo jo pati.

— Aš esu alkana, — sakė ji: — ar tu 
ne, Limousin?

Jis biskį padvejojo ir tarė:
—• Taip, aš irgi esu alkanas.
Vėl ji atnešė avies koją. Parent pats 

savęs paklausė: “Ar jie valgė? Ar yra 
pasivėlavę del to, kad turėjo mylėtojų mi
tingą?” •

Jiedu abu valgė su labai geru apeti
tu. Henriette buvo labai rami, juokės ir 
juokus darė. Jos vyras akylai ją dabojo. 
Ji buvo apsisiautus rųžavu siaustu, apves
tu baltais kaspinais, ir jos graži galva, jos 
baltas kaklas, jos riebios rankos buvo nuo
gos iš tos koketiškos ir perfumuotos suk
nios, lyg tai butų marių kiaūtas aptrauk
tas putomis.

(Bus' daugiau)

Pradekit Naujus
Metus Gerai II I

'Pradėkit taupyti'pinigus ir atidėkit 1 
iš kiekvienos algos nors kiek ir nu- I 
sistebėsit pamate kaip daug galite I 
sutaupyt per metus. Mes taipgi kas 
šeši mėnesiai pridedame nuošimtį.
Siunčiame pinigus į visas pasaulio ] 
dalis.

Atdara Sukatomis Vakarais.

Garfield
Savings Bank

■ “DRAUGIŠKAS BANKAS” 
Main Office 

>322 EUCLID Ave.
Gordon Office

ST. CLAIR ir E. 79th St.

Gavome šitokią “Gromatą”:
Gerb. Juokų Red.: Aš skai- , 

čiau pereitame num. “Artojo” 
gerb. D-ro Vitkaus straipsnį; 
kuriame pasakyta, kad žmogui 

Į reikia geležies valgyt. Liepiau 
ko džaugiesi, smertelnas žmo-1 gavo gagpadineį pėtnyčioj ant 
gėliau, kada laikas bėgdamas |pįeįųi vietoje lašinių, privirt 

(vieną paskui kitą atgabena nau- geležies> ką ir padarė> ale ge. 
ją metą? Ar pamislni,Tcad vos ]eįjs vjs buvo kieta: padkavos 
dar tik vakar‘buvai kūdikis, bė- vjg įuvo tokios pačios, ir nega- 
giojai-be kelnaičių,, tik vakar igjau jas kaip dešras suvalgyt. 
dar ganei kiaules ir sukai iš ai- Kaip gali prastas žmogelis pa. 
ksnio ar karklo žievės birbynes, simaitint tuo reikalingiausiu 
tik vakar ganei arklius ir vos sveikatai maistu ? Aržuolas. 
valanda laiko kaip pradėjo aug
ti ūsai, tik minuta laiko, kaip! Atsakymas: Pilnus nurody- 
pastojai žmogum, o jau paau- muš.kaip geležį^naudoti tamis- 
siai pražilę, pąkaušis plinka ir ta gali gauti pas kalvį. Kreip- 
kojos nėra tokios miklos, kaip 
vakar, kada gabiai po pievą 
su arkliais bėgiojai ir juos gau- 

' dei? Ko džiaugiesi iš Naujo 
' meto, kada tokių tuzinai pra-
■ ėjo ir niekas iš to džiaugsmo nog kepti 
• nesistojo? Kada atskaitai at- •

gal visus džiaugsmu sutiktus j j, 
naujus metus, kas belieka? At-L- • 
randi tik lopšio dienas — o kur ;
dabar stovi? Jau -prie grabo!

Nesidžiaugk "nauju, bet geisk 
kad senu metu galėtum daugiau 
naudos padaryti, kad paskui sa
ve augštesnius kalnus palikti 
gdlėrūrh!' -:t'-

Mes turime šiam numeriui 
daugiau juoko: vis ta del tų 
musų eilių-pasveikinimų, kurios 
šiame skyriuje prieš Kalėdas 
tilpo. Gerb. Spragilas pats pir
mutinis parašęs prisipažino ga
vęs ir nuo savo Šonkaulio, o to
kių pranešimų gavom keletą: 
tas pačias apsimainė vyrai su' 
vyrais, merginos su merginomis 
ir abi lytįs susimaišė, yieni 
pasirinko pirmutines, kiti ant- 
tras (buvo dvejos) eiles, t)et ki
ti išsisuko iš to, kadangi pasi- 

. taikė pačiam paračyt pirmuti- 
, nes, o gaut antras. Tik iš dau

gybės /buvo ir daug tokių, ku
rie tomis pačiomis vienas kitą 
sveikino....

Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai

Kaip 
chamunistų matrosas savo or
gane paskelbė, kad panedėlyje 
po Kalėdų, laikraštis neišeis...
Nedyvai, nedyvai, nes iš Brook-

kitės prie tokio savame mieste.

Kaip ir pasakoje: Gerb. A. 
Kranauskas, kuris buvo geras 
kurpių pardavėjas, nuėjo duo- 

Bet v.istiek, sako, 
kurie valgo Birutės duoną, kad 
jis yra geras ir keptuvės vedė
jas, kaip buvo kurpių pardavė
jas.

Antanas Akšys sako, kad ne
buvo dar tokio veidrodžio ir nė
ra tokios moteries, kuri j tokį- 
veidrodį nepažiūrėtų.

Atsiminimai iš praeities. T. 
Varašius mylėjo išsigert; jis 
buvo senyvas žmogus ir jo žmo- 
na taipgi. Paeinant jam vėlai

Pr. Vaznis klausia: Jei žmo
gus taip toli išsivystė, kad jam 
plaukai ant viso kūno liko ne

ir kitados. Brooklyno
st. Claii ir East 55-ta gatvK

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

12000 Superior Ave.

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 kuries priežiūra šitas 
Bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie visko brangumo, ne
verta laikyti pinigus namie arba ant mažų 
nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakįla, 
kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuoj aus 
dėti pinigus The St. Gar Avė. Banke arba " 
jo skyruje, už metų laiko matysit ksi at
sitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj ki
tur $2į $3 ar $4.
THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINGS 

AND LOAN COMPANY «
2006 St. Clair Avenue

KOPECNY’S

EUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

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

• 7901 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 79th St.

Rosedale 945 Prin. 1361

I
 LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

Šalę North American Banko 
6127 St. Clair Avenue 

atdaras ir vakarais.' 
CLEVELAND, O.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR CttluoRGAS 
M2 E. 79 St., Cleveland, Ohio

Telefonai: Rosedale 5758, Prine- 
>ton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

LAIMINGU
NAUJU NETU

ZCbe Cleveland 
Crust Company

'Tai yra Bankas del Žmonių1

.. . įr-.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Šiose ekonominio suirimo ir bedar
bių dienose verta yra sustoti ir ant va
landėlės prisimiijti kokis yra padėji
mas musų brolių Europoje ir atnau
jinti savo pasitikėjimas ant likimo pa
čių Suvienytų Valstijų.

Visiems, kurie atsidavę širdimis ir 
rankomis padarymui šios šalies ge
resne gyvenimui vieta, mes nuošir
džiai linkime laimingų ir gausių Nau
jų Metų.

AMERICAN EXPRESS COMPANY

SKAND1NAVIJOS-AMERIKOS LINIJA
Yra žinoma kaipo viena iš geriausiu linijų 

keliauti per Licpoiu

I LIETUVA
Visi garlaiviai turi puikius kambarius dė
lei trečios klasos keleiviu su dviems ir ke
turioms lovontsį“ Reikalaukite laivakortes 

Lntto jos agentu ant Skandinavijos Lili ps 
ar kreipkitės prie jos Centraliniu O *U 

si: \ndinavian-american
t«8 Washmgton ’Su Boston
117 N. Dearborn St., Chicago. Ill.
t=3 -• 3'rd St., Minneapolis. M nn-



NETIKĘS
Paskutiniu laiku kai kurie 

drąsus vyrukai, įsiskverbę į 
Amerikos Lietuvių katalikų 
spaudą, pradėjo varyki ne tik 
nešvarią delei savo formos agi
taciją, bet stačiai ardantį ir 
kenksmingą Lietuvos Valstybei 
darbą.

Pasigirdami kad jie atstovau
ja plačiosios Amerikos Lietuvių 
katalikų visuomenės reikalus, 
nors daug kunigų ir šiaip kata
likų tai akcijai nepritaria, šie 
drąsuoliai ne tik norėtų patįs 
vieni visus reikalus čion Ameri
koje valdyti, bet dar skatino 
siųsti “Įjietuvos Valdžiai parei
škimus”, kuriuose stato plačiau
sius reikalavimus delei to, kaip 
ten Lietuvoje turi būti padary
ta tvarka. Tai jiems nepatin
ka esamoji Vyriausioji Karės 
Vadovybė ir jie reikalauja, kad 
Vyriausioji Lietuvos Armijos 
Vadovybė' butų pavesta Gene
rolui Silvestrui Žukauskui, tai 
nepatinka Lietuvos šaulių ir ki
tų partizanų darbuotė ir jie rei
kalauja, kad “Lietuvos šauliai 
ir kiti partizanai butų intrauk- 
ti į reguliarę armiją”. Didžiai 
pastebėtina, jog jpąskutinis rei
kalavimas pilnai atatinka ir Ly
gos Kontrolės Komisijos pirmi
ninko pulk. Chardigny' reikala
vimui, kuris yra prašęs, kad ar
ba Šaulių organizacija butų vi
sai panaikinta arba pavesta ka
rės vadovybei. Prieš gen. Silv. 
Žukausko paskyrimą Vyriau
siu Vadu turbut Lenkai protes
to nekeltų. Rods Lietuvos Stei- 
giajpasis Seimas ir jo pastaty
toji Valdžia gali geriau nusi
manyti, kas reikia skirti ir Vy
riausiuoju Vadu ir kaip ir kas 
daryti su Lietuvos šauliais ir 
partizanais.

Kaip ir pačioj paskolos dar
bo pradžioj, vėl reikalaujama, 
kad paskola butų Steigiamojo 
Seimo užgirta, nors nėra jokio 
pamato Steigiamajam Seimui 
visi jau priimtieji įstatymai iš- 
naujo spręsti. Nepirkusiems 
"bono” pataria neduoti vizos, 
tarsi vieno bono nupirkimas ga
li laiduoti, kad važiuojąs yra 
tinkamu piliečiu.

Toliau griežtas reikalavimas, 
kad veikiau butų iš Amerikos 
atšaukta Lietuvos Misija yra 
jau kiek pavėlavęs, nes pačiai 
Lietuvos Misijai prašant jau 
senai tapo padarytas nutarimas, 
jog Lietuvos Misijai šiais me
tais užbaigus paskolos darbą, 
yra leista grįžti Lietuvon. Lie
tuvos Misija važiayo Amerikon 
tik keliems mėnesiams ir nūo-

DARBAS
darbo atlikti -— įvairių organi
zacijų ir srovių atstovai nuo 
pat paskolos pradžios yra daly
vavę tam tikruose delei pasko
los pravedimo pasitarimuose. 
Pagaliau Paskolos darbar dar 
nėra užbaigtas ir esamas prie 
Lietuvos Atstovybės Finansinis 
Skyrius, kuriam yra pavesta to- 
limesniai paskola rūpintis, mie
lu noru teiks visokios pagalbos, 
kad tik visa paskolos suma bu
tų išpirkta. Labai abejotina, 
ar taip atsitiks, nes paskutiniu 
laiku tas karštis prieš Lietuvos 
Misijos darbą yra pasiekęs net 
to laipsnio, jog kai kurie vado
vai (nesakysim kokie, bet tik 
ne bolševikai) stačiai; savo su
važiavime yra nutarę, kad Lie
tuvos Misijos nariams jau ne
bebūtų išsamdoma salė, jeigu 
jie atvažiuos agituoti* paskolos 
reikalams.

Tai tiek delei Lietuvos Misi
jos, kuri, jeigu spėti Chardig
ny intencijoms, turėtų būti jau 
senai iš Amerikos atšaukta, nes 
per ją tapo surinkta ir pasiųsta 
Lietuvon apie 80 milijonų auk
sinų Lietuvos iždui, o paskui 
Lietuvos Gynimo Komitetui a- 
pie trįs 'milijonai auksinų ir 
Lietuvos šauliams, kurie buk 
reikią išardyti, apie 2 milijonu 
auksinų, neskaitant jau visų 
kitų aukų ir prieglaudoms ir 
Lietu voš-Raud. Kryžiui. Taigi 
jeigu’jau “Darbininkas” N142 
rado galimu rekomenduoti sių
sti iškarpą iš savo laikraščio su 
žmonių parašais ant to “Lietu
vos Valdžiai pareiškimo”,, tai 
geriausias butų patarimas, kad 
tą iškarpą išsiuntinėtų Len
kams ar kitiems Lietuvos Vals
tybės priešams ir tegul tie pa
reiškimai eina. Juk jokios Lie
tuvos Atstovybės kontrolės ne
reikalaujama, kas tokie per 
žmonės ant to pareiškimo pasi
rašę, ar jie yra Lietuvos pilie
čiai ar ne, ar jie yra Lietuviai 
ar ne. Nėra jokios garantijos 
pagaliaus, kad tokie pareiški
mai nebus fabrikuojami. Kas 
niekingiausia, kad į visą tą y- 
patingą akciją, su kuria nei vie
nas Valstybės žmogus negali 
skaitytis, intraukiamas yra Lie
tuvos Steigiamojo Seimo pirmi
ninko ir einančio Lietuvos Pre- 
zidento pareigas gerb. AI. Stul
ginskio vardas. Prisieina nors

kartą prieš tat protestuoti.
Gerb. Al. Stulginskas, kaipo 

einantis tam tikras Valstybės 
augštas pareigas, šiandien ne- 
bepridera jau kokiai nors vie
nai partijai, bet visai Lietuvai. 
Jo vardas yra lygiai visiems 
brangus ir kiekviena pastanga 
išnaudoti tą ^asmenį savo parti- 
jiniams tikslams stačiai yra 
smerktina, kaipo ardanti pa
čios valstybės organizaciją. Su 
visais panašiais reikalavimais 
butų galima kreiptis prie pildo
mosios, egzekutivės Valdžios, 
kuriuomi yra Ministerių Kabi* 
netas arba atskiri Ministerial, 
bet ne prie Steigiamojo Svirno 
Pirmininko, kursai visai neneša 
atsakomybės už Valdžios dar
bus. Lietuvoje juk _yra kita 
tvarka, kai]5 Amerikoje, čion 
paranku priminti, kad ir kai ku
rių užsispyrimas, kad visos ren
kamos aukos butų stačiai siun
čiamos ne Ministeriui Pirminin
kui, ne Finansų Ministeriui, 
kurję yra valdžioje, bet Steigia
mojo Seimo Pirmininkui arba 
Užsienio Reikalų Ministeriui D- 
rui Purickiui, kurie du mat pri
guli prie krikščionių demokra
tų partijos. Teko pastebėti, kad 
be to šios aukos siunčiamos. ir 
ne Lietuvos Gynimo Komitetui, 
bet po neaiškia skraiste “Lietu
vos gynimo reikalams, Lietuvos 
kariumenei” ir tt., tarsi jau da
roma pagunda, kad šie Lietu
vos gerbiami vyrai gali tas lė
šas ir sulyg savo nuožiūros iš
skirstyti. Juk Lietuvos gyni
mo reikalai pavyzdžiui apima ir 
spaudos dalykus ir jeigu pav. 
gerb. Al. Stulginskas išduotų 
dalį šių lėšų kokiam nors savo 
pakraipos laikraščiui, kursai be 
abejonės užsiima Lietuvos gy
nimo reikalais, tai formaliai 
imant pasielgtų pilnai teisėtai, 
o sulyg esmės tat butų tik Val
stybinio darbo ardymas. Kam 
gi tuomet daryti ši pagunda, 
kam duoti gal kam nors progos 
intarti, kad šie valstybės as
mens gali taip pasielgti, nes* 
juk musų visų svarbiausia už
duotis, idant šių asmenų auto
ritetas butų kuoaugščiausiai 
užlaikomas ?

čion • Amerikoje kokie nors ; 
išsidrąsinę vyrukai gali Lietu
vos Misijos ar Atstovybės dar
bą lyginti su Zelgowskio ir kitų 
banditų darbais, nes jie žino, 
jog jiems nieks jų burnos už-

čiaupti negalės1; perdaug dar y- 
ra žmonių, kurie įvelti į parti- 
jinius ginčus, nesiorieiftuoja ta
me neva politikos darbe. Tie
sa, toksai darbas neatneša nau
dos delei sustiprinimo čion val
stybinės Lietuvos Atstovybės 
padėties, bet priešingai yra at
nešęs nemažai trukdymo ir de
lei musų nepriklausomybės pri
pažinimo. Lietuvos Atstovybei 
teko nesykį aiškintis, kad čion 
nėra kitos Lietuvos Valstybės 
reikalų atstovybės, kad yra tik 
įvairios partijos, kurios juk ne
gali ant visko vienaip žiūrėti. 
Bet mažai to. Kad pakenkus 
Lietuvos Atstovui, sąmoningai 
buvo daromi įvairus priekaiš
tai, tai kad Lietuvos Atstovas 
bolševikams prijaučiąs, tai ne
gerbiąs Amerikos Valdžios “su- 
viriniteto” ir tt. Delei šių su-

iš A-

pati- 
čion

galvotų užmetimų buvo net sta
čiai tam tikrose vietose džiaug
tasi, kad pagąliaus į dvi savai- 
ti Lietuvos Atstovas bus 
merikos išprašytas.

Kauno “Laisvė” noriai 
kėjo toms pramanytoms
zaunoms ir kelia jau trukšmą. 
Kuomet įvairus priekaištai yra 
daromi vien tik pačiam Lietu
vos Atstovui, tai su jais galima 
nesiskaityti, leisti per galvą. 
Bet negalima jau praleisti kuo
met delei stokos valstybinio nu-

si( 
za< 
mr.

Lais- 
buvo 

visuo- 
uoliai

CUNARD LINE
KELIAUJANT EUROPON

sistatymo traukiami į šių parti
jų sukiirį Lietuvos žmonės, kas 
gali pakenkti Lietuvos Valsty
bės, kūrimui. Todėl ir prisiei
na kelti protestas prieš visą tą

DR. L. A. STARCE
OPHTHALMOLOGISTAS 

SPECIALIŠKUMAS

Žvairas Akis pataisau be Peilio
Valandos: 10 iki 12 ir 6 iki 8.
Nedčld. ir Sered.: 10 iki 12. 

6127 ST5 CLAIR AVENUE

netikusį darbą, kurį yra pam& 
gę kai kurie rašėjai iš “Darbi
ninko” ar kiti jo bičiuliai.

Skausmus ir gėlimus nutildo-

PAIN-EXPELLER
VaizbaienkUz uireg. 8. ▼. Pat. Ofizo.

4*
DRAUGAS REIKALE:

A. ŠIMKŪNAS
Moteriškų* Vyriškų ir 

Vaikų Drapanų 
Krautuvė

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

sijonų ir visokių kitokių. 
Krautuvė atdara ir vakarais.

1001 E. 7 9 th Street
Kampas Cramb Avenue.

Central 1690 Main 2063

JONAS BALUKONIS 
Vienatinis Lietuvis 

Advokatas Clevelande 
Praktikuoju viluose Teismuose. 
902-4 Engineers Bldg. 

Ontario St. prie St. Clair 
Kitas Ofisas 

6127 St. Clair Avenue 
šalę North American Banko 

Atdaras vakarais.

Siunčiame Pinigus į Visas Šalis Užrubežiuose.
COLLVER - MILLER CO.

2033 E. 9th Street *
netoli Euclid Avenue

1698 W. 25th Street
Kampas 'Franklin- Ave.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas - 

Ofiso valandos:
10 ryte iki* .
3 iki 6 po pietų.^ 
7 iki 8:30 vak. 

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

8115 St. Clair Avenue
Išdirbami per Cleveland Grain 

& Milling Co. Cleveland, 0.

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 podčjimo iki išėmimo bile ko

kiame laike.

THE MUNICIPAL SAVINGS & LOAN 
COMPANY

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

Atdara kasdien nuo- 9 iki 3.

Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais nuo 6 iki 9.

Švieskime Lietuvą
CJMes norime, kad Lietuvos mokyklose bu
tų užtektinai rankvedžių mokiniams.;
fJJMes norime, kad Lieuvos žmonės; turėtų 
gerų laikraščių ir knygų;
CĮJMes 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” Bendrovėj 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!
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Jatinai čion būti niekados nei 
nemanė. Prie Lietuvos 
vės paskolos pravedimo 

' kviestos ir visos katalikų 
menės organizacijos ir
drauge su kitomis darbavosi 
prie tos paskolos sukėlimo, o 
dabar keliamas primetimas, 
kad jeigu tik joms vienoms tas 
darbas butų pavestas, tai jis 
butų senai buvęs padarytas. 
Ikišiol Lietuvos Misija netruk
dė bi kokiai organizacijai to

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

Kabineto kaina ............... (................... $180.00
3-čios klešos kaina .......... \ .... $125.00

Pridėjus $5 Karės Taksų.
TIESIOG HAMBURGAN

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

Jūsų kaimynystėje yra musų agentas. Kreipkitės 
• prie jo.
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AR RENGIATĖS NAMON-LIETUVON? f© © 
© © © ©

Laivakorte 1 Liepojų $145. Eidkunus $106.70
Tai yra musų kaina tik per vandenį.

—<Ls'parūpiname pasportus be atidėliojimo jums.
Nereiks bėdavoti Nebus vargo

Giminės iš Lietuvos
Mes pergabensim jūsų gimines iš jų namų Lietuvoje | 
tiesiai į jūsų namus Clevelande. Laivakortes parduo- | 

J dam ir prirengiam visas reikalingas kelionei popieras. |
-------------------------------------------------------------------
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Užtikrintas Pinigu Persintimas
Siunčiame pinigus į Lietuvą per pačtą ir per kab

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

Woodland cor. E. 37th Cleveland, Ohio
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Geriausia Proga Pirkti Namus Dabar
Su {mokėjimu 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 {mokėjimu ant lengvų išlygų ar 
išmokėjimo. Taipgi priimame senus Namus kaipo {mo

kėjimą ant Perkamų Namų.

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

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

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

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

TURĖDAMI REIKALUS SU NAMAIS, KREIPK1TES:

The Representative Realty Co.
814 CITIZENS BLDG.

A. B. BARTOSZEWICZ
Telefonai:

PETRAS MULIOLIS
Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

7907 Superior Avenue
Princeton 2727

2006 St. Clair Avenue
Central 6488




