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Italija Demonstruoja
TURINO MIESTE IŠDAUŽĖ FRANCUZIJOS 

KONSULATO LANGUS; PROTESTUOJA 
PRIEŠ BRIANDO KALBĄ WASHINGTONE

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Į ITALAI SUBRUZDO 
PRIEŠ FRANCUZUS

Roma, lapk. 26 d. — Romoj 
500 studentų susirinkę padarė

Ohio valstijos industrijos su protesto mitingą prie Francuzi- 
pereitos savaitės bėgiu parodė ) jos ambasados buto prieš Fran- 
šiokiąs tokias permainas į ge-[CUZų Premjero Briando įžeidi- 
resnę pusę. Tas ypatingai ap-; ma Įįajįjog gavo kalboje Wa- 
sireiske geležies ir plieno indus- , : _ , ■■ ■trijoje ir puodininkystės dar-1 shmgtono konferencijoje Pa- 
buose. įsekdami studentus prie demon-

Youngstowno distrikto gele- istracijų prisidėjo abelnai mieš- 
žies ir plieno išdarbis didėja, to žmonės. Tuoj tapo pašauk-j 
plieno išdavimai laikosi gerai. ta policija ir kariumenė demon- 
na su 80 nuošimčių normalio, Įstranty išvaikymui.
kaip praneša E. Liverpoolio dis- i Tokios pat demonstracijos 
trikto dirbtuvės'. atsibuvo Turine, Venecijoj, Flo-

Iš kitos pusės, geležinkeliai ir rencijoj, Nėapolyj, Genooj. 
angliakasyklos 'skelbia jų dar- Laikraščių buvo pranešta jog 

UAkSno™umo industrija, bu- k?!boj® . Bria^
vus nusilpus, pastarose dienose I išreiškė įžeidžiančių žodžių pries 
parodė kilimą augštyn.

Chicagos mėsinyčių darbinin
kų vadovai užginčina jog darbi
ninkai sutiko ant numušimo al
gų, 'kaip pastarais laikais kom-. konsulatui 
panijos nutarė padaryti ir pasi
garsino tą darą su darbininkų 
sutikimu, šis ’algų numušimas 
paliečia ir kitų mieštų mėsiny
čių darbininkus. Vienas darbi
ninkų unijos viršininkas, sako :J 
“Darbininkai jau ir dabar gau-i 
ną algas kurios voš išlaiko nuo I 
■badavimo ir todėl nesutinka su 
tolimesniu mažinimu.”

Mėsinyčių savininkai užsima-' 
nė panaikinti unijas ir įvedė 
taip vadinamą darbininkų ir bo- i 
su tarybą, bet dar nebuvo šau-1 
kiama jokis jų susirinkimas ir 
tais planas egzistuoja tik ant 
■popieros. Darbininkai negalėjo 
išrinkt savo atstovų jokiam su 
kompanijomis pasitarimui dar-| 
bo ar algų .reikale.

Iš E. St. Louis, HL, Swift 
Co. mėsinyčios darbininkai, 
lyg kompanijos pranešimo,

i Italijos armiją, kur buvo kalba
ma apie mažinimą Francuzų ka- 
riumenės.

Turino riaušėse Francuzijos 
išdaužyta langai.
senatorius konferen-Italijos

cijoję, Schanzer, pranešė užgin
čijančias žinias jog Briahd nie
ko blogo neišsitarė, vienok lai
kraščiai . sako, Briand smarkiai 
priešinosi Italijos atstovo pla
nams. kariumenės mažinime.

Sovietų Valdininkai tik 
Kalbėt Temoka — 
Darbas Nesvarbu

Baku, AzerbaidŽan. —- Bėgy
je šešių mėnesių turtingos alie
jų pumpavimo vietos esančios 
keleto varstų atstume aplinkui 
Baku miesto liks benaudės, jei
gu nebus gauta naujų mašine
rijų ir ‘daugiau žmonių dirbi- 

BJĮ —------ ’---.i___  Šios alięjinyčios kitados
tiko (ant numažinimo algų nuo. skaitėsi prie vienų iš turtin- 
4 iki 714 centu nuo valandos, • m uiL. i j- u4 *.• „ x glausiu. Ta blogą padėti per- nuo štu'kų dirbantiems numuša-1 , *. , ‘ .......
ma 8 nuošimčiai. Tas paliečia mato vietos sovietų valdžia, ku- 
1,600 darbininkų. ri yra po Maskvos kontrole. Su

Siuvėjų streikas. Philadel- pasibaigi"!u aliejaus pumpavi- 
phijos siuvėjų unijos skyrius mo neKaIes vaikščioti aliejum 
paskelbė jog panedėlyje, lapk.. deginami laivai Kaspijos jure 
27 d., visi nariai išeina streikan ir Volgą bei aliejiniai lokomoti- 
užprotestavimui prieš dirbtuvių 
savininkų numažinimą darbinin
kams algų ir įvedimą darbo nuo 
štukų. Streikas palies į 3,500 
siuvėjų. Buvo laikyta konfe
rencija su kompanijomis, bet iš 
jos nieko neišėjo.

Vokietijoje, 1 
anelino (Chemikalų) dirbtuvėje 
nuo eksplozijos užmušta 2 ir su
žeista 8 darbininkai, šita dirb
tuvė pri'klauiso tai pačiai kom
panijai kurios dirbtuvėj Oppau 
mieste nesenai eksplozijoj zu
jo apie 1,500 darbininkų ir gy
ventojų.

Italijos spaustuvninkai strei
kuoją. Roma. — Pasekmėje 
Trieste buvusių riaušių komu
nistų Įsu fascistais, kame įbuvo 
užmušta du spaustuvninkai, vi
sos Italijos spaustuvių darbinin
kai lapk. 28 d. atlaikė 24 valan
dų streiką.

Riaušės Argentinoje. Kariu
omenė tapo išsodinta Santa Cruz 
mieste prieš streikerius ir 'ban
ditus kurie užgrobė mėsinyčias 
netoli šio miesto. Streikerių 
yra apie 400; buvo šaudymų, 
bet apie nuostolius nepaminėta. 
Mėsinyčios priklauso Chicagos 
Armotir kompanijai. Streike- 
riai gerai apsiginklavę, apsika- 

' sę žemėse savo pozicijose.
Willys-Overland automobilių 

dirbtuvė persikelia į Pontiač, 
Mich. Normaliai joje dirba j 
1,600 darbininkų.

and |
su-1
su- mui.

vai.
Tas dar daugiau prisidės prie 

Rusijos nuslopinimo. Sovietų 
komisarai moka tik ant bačkų 
pasistoję parėkt prakalbas apie 
rojų, bet apie darbą ir biznį ne- 

Ludwigshavene, nusimano nei kai šiaučius apie 
j.-_vx..„x.-^ kepinu duonos.

Egiptas Nori Pasiliuo- 
suot nuo Anglijos

Londonas. — Anglijos pa- 
siuntinis Egiptan sako jog Said 
Paša Zagloul, nacionalistų va
das Egipte už pasiliuosavimą 
nuo Anglijos, yra tai antras 
“Lloyd George”. Egipto gyven
tojai nori pilnos nepriklauso
mybės nuo Anglijos. Anglijos 
delegacija Egiptan vyko pasiū
lydama Egipto tautiniam par- 
liamentui patyrinėti savo šalies 
ekonominę padėtį ir žiūrėti ar 
galės būti neprigulminga. Tau
tinis Egipto vadas Zogloul visur 
laikomas augščiausios reikšmės 
žmogus, ir Anglų atstovams bu
vo patarta kalbėt su juo ką jis 
pasakys ir kąi-p jis mano.

B

Kankinimas Lenkų Lie
tuvoje yra Melas

Washington (L. I. B.). — El
tos pranešimu, ’Lenkai’ yra pa
leidę melagingų žinių buk 
tuvoje areštuoti Lenkai 
kankinami ir kirviu jiems 
pojamos galvos. Rašant
šias žinias Elta praneša lęad jos 
yra prasimanytos ir visai nie
kuo nepamatuotos.

Kaune tapo sužeistas 
teris E. Galvanauskas, 
mam piktadariui metus 
į namus per langą.

Lie- 
yra 
ka- 

apiė

minis- 
nežino- 
bombą

mesta
laivų

Ulste-

Kruvini Mūšiai Airijoje
Belfast. — Ulsterio sostinėje 

pereitą savaitę per keletą die
nų tęsėsi mūšiai, žuvo apie 30 
žmonių. Sinn Feiniečiai kovoja 
su savo priešais narsiai.

Užpuolimai daryta' bombomis 
ir kitaip. Vienu tarpu 
bomba į važiuojančius 
darbininkus.

Anglijos premjeras su
rio premjeru turėjo pasikalbė
jimus ką daryti su Airiais no
rinčiais atsimesti nuo Anglijos.

Ulsterio Airijos kraštas at
sisako su Airiais vienytis iki 
Sinn Feiniečiai neprižadės pasi
likti prie Anglijos. Visa taikos 
viltis guli tik prisiekime būti 
ištikimais karaliui. Airiai to 
nesvarsto. Sinn Feiniečių dele
gacija išvyko Dublinan pasitar
ti su prezidentu De Valera.

Dideli Mūšiai Rusų šu 
Ukrainiečiais

Londonas, lapk. 28 d. — Trįs 
tūkstančiai 'bolševikų buvę už
mušta kovoje su Ukrainiečiais 
po vadovyste gen. Petluros už
imant Žitomirą, — skelbia ne
patvirtinti pranešimai per Hel- 
singforsą.

Iš Kopenhageno ateina žinios 
jog Ukrainiečių kariumenč ap
supus Kijevą ir ten eina des
peratiškas mušis prieš bolševi
kų armiją. Kijevas Skaitosi 
Ukrainos sostine; Bolševikai jį 
buvo užėmę ir davę Ukrainie
čiams sovietišką autonomiją, 
bet jų norima visiškos nepri
klausomybės.

Varšava. — Ukrainiečių karė 
prieš sovietų Rusijos valdžią 
tapo pertraukta, gen. Petlura 
paliovė savo puolimus.
Šimai buvo jog užimta Kijevas, 
Kamene'ts-iPod'olšk, Ibet sakoma 
tiems miestams net nebuvo per
daug pavojaus. Petluros pas
kutinėj i kampanija prieš sovie
tų Rusiją prasidėjo šią vasarą.

Prane-

Amerikonai Apleidžia 
Reiną

Coblenz. — Mažinimas Ame
rikos kariumenės Vokietijoje 
jau prasidėjo. Vienuolika ofi- 
cierių ir 600 kareivių apleido 
Reino pakraštį ir išvyko į Ant
verpeną keliauti laivais Ameri
kon. Kareiviai parsiveža 82 
Vokietes pačias kurias jie vedė 
ten būdami. Nekurie parsiga
bena jau ir vaikų. Tūli vyrai 
nuskirti išvažiavimui visai ne
pribuvo: matyt jiems Vokietija 
patinka. (Bet įsakyta juos 
gaudyti ir sykiu išgaebnti.

su-

PINIGŲ KURSAS . I

Lapk. 30 d.
106 markių-auksinų
100 Lenkų markių

37c 
3c

Vėl mūšiai Italijoje. Triest 
mieste tarp komunistų ir fas- 
cistų vėl atsibuvo susirėmimai 
keliose miesto dalyse. Naudo
ta bombos, sužeista 'keliolika 
žmonių. Bizpieriai buvo susi
organizavę kovot prieš streiką 
kuris tenai tęsiasi ir patįs už- 
žiurėti visus visuomenės patar
navimo. darbus.

Nebus Alučio
Washington. — Prezidentas 

Harding pasirašė ant biliaus 
nepripažįstančio alaus naudoji
mą vaistų tikslams. Nors bu
vo atstovų tas bilius perleistas 
ir tikėta prezidento užtvirtink 
mo, bet prezidentas jį atmetė.

PR1ĘŠJHĄRDINGO
''“SĄJUNGĄ”

kalbamųjų” priešginiautojų va
dai, kurie neprileido Suvienytų 
Valstijų prie Wilsono Taptų Są
jungos, pradeda "nesukalbamą” 
opoziciją senate prieš Preziden
to Hardingo sumanytą naują 
tautų susivienijimą. Senatorius 
Borah (iš Idaho valstijos) -for- 
maliam pranešinle pareiškia ne
matąs skirtumo tarp prisidėji
mo prie esančios įTąutų Sąjun
gos “ir prisidėjimo prie naujos 
sąjungos po kitu'vardu”.

“Nesvarbų kuo ją vadinsi, tik 
ko ji bus verta”, išvedžioja Bo
rah. Tikrindamas nešant prie
žasčiai kodėl 43 tautos kurios 
-pasirašė po sudaryta tautų ly
gos sutarčia turėtų būti prašo
mos apleisti ją ir perkelti savo 
pažadus “tautų draugijai”, se
natorius toliau išdėstė:

1— Jog tai bus Tautų Sąjun
ga po kitokiu vardu,

2— Jog bus aršiau pavedus 
Amerikos likimą “nepažabotai 
valiai” būrio diplomatų ne kaip 
sąjungai su nustatytomis jiego- 
mis.

3— Jog tuomi manoma apsi
lenkti su Amerikos žmonių ne
pritarimais Anglų-Amerikos-Ja- 
ponijos santarvei įvykdinant to
kius pat tikslus per tautų susi
vienijimą.

4— Jog prižadant pildyt Ame
rikos- žmonių norą nesidėti ap
gynimo santarvėn apsaugojimai 
Francuzijos, susivienijimas tik 
tuo tikslu ir užsiims.

“Taipgi norima kad tarptau
tinės skolos per tlį~ susivieniji
mą pasekmingiau butų panai
kintos. Visi tie dalykai aiškiai 
atskleidžia jog tai bus sąjunga 
po kitu vardu ir su nekuriomis 
priedinėmis galėmis.”

Senatoriaus Boraho pareiški
mas yra lyg persergėjimas da
bartiniam prezidentui jog jis 
stos kovon už atmetimą jo tve
riamos naujos sąjungos kaip ir 
pirma jis vedė priešingą kovą 
Wilsono tautų sąjungai.

Indijoje Neramu
Londonas'. — Indijoje vis 

sikartoja riaušės, minia užpuo
lė, apiplėšė ir sudegino vieną 
dirbtuvę bei padegė keliolika 
Europiečių namų. Sumišimai 
atsibuvo Champaran miestelyj.

Pasekmėje atsilankymo Ang
lijos kunigaikščio Bombay mie
ste, kilus riaušėms užmušta 36 
ir apie 150 žmonių sužeista.

Pastarose dienose vežant su
imtus sukilėlius ir riaušininkus 
Indijoje, viename vagone nuo 
stokos pro mirė 64 vyrai. Jie 
buvo vežami uždarytame vago
ne sugrusti. Niekas jų neapžiu- 
rėjo iki pagaliaus atrasta už
troškę. Indų nacionalistų spau
da prieš tai baisiai sukilo.

Indija yra po Anglijos globa.

pa-

Aires, Argentina. — 
Universiteto obzerva- 

direktorius Dr. Hart-

Rado Naują Planetą
Buenos 

La Plata 
tori j os
mann skelbia suradęs naują pla
netą asteroidų grupėje keliau
jančioje tarp Jupiterio ir Mar
so. Planeta yra keturiolikto 
didumo žvaigždė, dabartiniu lai
ku matoma Cėtus konsteliacijo
je, kuri guli į pietus nuo “di
džio keturkampio” Pegaso žvai
gždyne. (žiur. p. 3.)

Bolševikai Tiešija Žmo
nes Bizniu su Amerika

Maskva. — Sovietų valdinin
kai ramina žmones žadėdami 
tuoj pradėti susinėsimą ir vary
ti bizny su Amerika. Sako jau 
padaryta kokios ten sutartįš 
tarp Rusijos ir Suv. Valstijų.

Washingtono valdžia tokius 
sovietų pareiškimus užginčina, 
sako nežino apie ką bolševikų 
valdininkai kalba, nesą nieko 
panašaus padaryta ar daroma.

IŠ WASHINGTONO 
KONFERENCIJOS

Washington. — Prezidentas 
Harding pasitiki kad iš Washin
gtono konferencijos sukviestos 
ginklų mažinimui išdigs nauja 
tvirta tautų sąjunga arba susi
vienijimas. Proponuojama kad 
dabartinė konferencija butų pir
mutinė metinė tarptautinė kon
ferencija tuo tikslu kad platin
ti ir skelbti susipratimą tarpe 
tautų. Kitų šalių delegatai ir
gi tam pritaria.

Neužilgo prie konferencijos 
prisidės ir Vokietija.

Tautų Sąjungą, esančią pir
miau įkurtą sulyg Wilsono pla- 
mo, Harding visai ignoruoja.

Konferencijos butas labai ap
statytas sargyba ir dalyvaują 
ypatos atidžiai saugojama nuo 
kokių netikėtų priepuolių.

Francuzijos premjeras Bfiand 
išvažiavo namon. Jis New Yor
ke dar baiminosi savo prakalbo
je jog businti karė jeigu Fran- 
cūzija nusiginkluos. Vis rėkia 
kad Vokiečiai juos gali užpult.

Nekurie Suv. Valstijų senato
riai ir šiaip rimti žmonės sako 
jog prie uždarytų durų konfe
rencija vedama neatneš nieko 
gero, o pasaulinei taikai tik grę- 
sia pavojus.

Daugelio manoma kad be An
glijos premjero iš Washingtono 
konferencijos nieko neišeis, šio
se dienose Lloyd George užsisa
kė vietą ant laivo ir atvyksta 
konferencijon.

Konferencija kalbėjo apie pa
naikinimą gazų nuodų karės lai
ku, taipgi apie nekurtuos daly
kus kaslink orlaivių.

Nutarta . Chinijai atgrąžinti 
jos žemėje visas teises ir kad 
ji pakeltų mokestį ant įvežamų 
■daiktų.' Iki šiolei kitų užim
tuose ar nuomuojamuose Chi- 
nijos plotuose buvo įvesta pas
kiri atėjūnų paštai, paskiri tei
smai ; dabar Chinija tą savomis 
rankomis atliks.

Daugiausia reikalavimų kon
ferencijoje Įduodama Japonijai: 
iš jos reikalaujama tai laivyno 
mažinimo daugiau negu ji nori, 
tai pasitraukimo iš Chinijos, ir 
kitų dalykų. Tas Japonų dele
gatams dasiėdė. Japonai vie
nok ginčija jog iš jų pusės ne
skils konferencija.

Biznieriai permato ginklavi
mo apmažinimą busiant naudin
gu prekybai.

Rusijos buvusieji vadovai ir 
dabar dar reprezentuoją save 
visos Rusijos tarybos nariais, 
atvyko į Washingtoną sąryšyje 
su dabartine konferencija. At
vykusių tarpe yra ir Prof. Mi
liukov. šie visos Rusijos tary
bos delegatai pasiryžę žiūrėti 
kad konferencija neišdarytų ko 
nepatinkamo Rusijai. Labiau
sia bijoma Japonijos Sibire ir 
Chinijoje.

Iš. Vladivostoko atvyksta ne- 
oficialė delegacija ginti Sibiro 
respublikos reikalus. Dabarti
nė prieš-bolševikiška valdžia ža
da šaukt seimą išrinkimui 
latinės administracijos.

nuo-

Nelaimes
New Haven, Conn. -— Nedė

lioj kilus gaisrui teatre žuvo 5 
ir sužeista apie 100 ypatų;

Oswego, N. Y. — Ontario 
Ežere nuskendus garlaiviui žu
vo devyni žmonės.

Ohio valstijoj šiuo mėnesiu' 
medžioklėse nusiauta 15 žm.

Ibajay miestelis, Filipinų Sa
lose, užplautas jūrių vandeniu, 
prigėrė šimtai žmonių.

Brooklyn. N. Y., prie staty
mo teatro išgriuvus luboms' ir 
sienai užmušta 8 darbininkai.

Elyria, O., nuo gazo užtroško 
šeimyna iš 8 žmonių. '■

REIKALUOSE. PASKOLOS
Stotįs Smarkiai Paskolą Varo

Jau Rodos Permatoma Kurios 
Stotįs Bus Pirmutinės De
šimts Savo Kvotas Užbaigu
sios. Vilniaus Nuotikiai Su
judino Kolonijas prie Pasko
los Darbo.

pra- 
pir- 

savo 
Lie-

Laisvės Paskolos vajaus 
džioje buvo pareikšta jog 
m utinės dešimts kolonijų 
kvotą užbaigusios gaus iš
tuvos Atstovybės ypatingus pa
žymėjimo ii- pagarbos lakštus, 
kurių vertę beabejo kiekviena 
kolonija apibrangino. Jau ro
dos permatoma kurios koloni
jos įgys tą garbę. Štai iki lap
kričio pirmos dienos aštuonios 
kolonijos savo kvotas jau už
baigė, ir reiškia jau jos laimė
jo pažymėjimo lakštus. Dar 
dviem kolonijom vietos paliktos. 
Sekančiame pranešime jau tur
būt galėsime tą paskelbti. Su
lyg užsirašymo, jau daug kolo
nijų savo kvotą yra užrašiusios, 
bet mat tik tos yra skaitomos 
kvotą užbaigusios kurios pri
siuntė Misijos raštinėn visus 
pinigus užrašytos sumos, šia
me pranešime paduodama tik 
tos kolonijos kurios savo kvo
tas pabaigė pinigus Misijon 
prisiųsdamoš iki lapkričio pir
mos dienos. Jos yra sekančios:

Amsterdam, N. Y.
Bronx, N. Y.
Grand Rapids, Mich.
Hoosick Falls, N. Y. 
Milwaukee, Wis. 
Sugar Notch, Pa. 
Springfield, Ill,.. 
St. Louis, Mb.
Nekurios jų~po keletą desėtkų 

dolarių kvotą viršino, Spring
field, Ill., viršino net 205 dole
riais.

Taigi sveikiname šias koloni
jas už jų gražų pasidarbavimą 
Lietuvos labui. Jau matome 
jog sekančiame pranešime turė
sim 
nijų 
me 
apie

Sniegas Užgulė Rusų 
Paskutines Viltis

Keliaujantis rašytojas Gibbš 
iš Rusijos rašo jog nukritęs 
sniegas užgulė paskutines Ru
sijos milijonų badaujančių žmo
nių viltis: Nesimato būdų jau 
išgelbėti dagybę jų iš bado, ne
kurie dar 'kovoja su badu ir lyg 
kokio stebuklo laukia — maisto 
nuo sovietų valdžios, iš 'sveti
mų kraštų, nuo mielaširdystėš, 
Dievo ar žmogaus. Bet stebuk
lų neatsitinka: Kokia galima 
pagalba — iš Amerikos ar An
glijos — yra tokia maža kad 
patenkina tik kraštus taip di
delių plotų, apie visišką pagal
bą nėra ko nei kalbėti.

Delei pinigų bevertės dirbtu
vės užsidarinėja. Pereitais me
tais sovietų valdžia išleido tris 
trilijonus (3,000,000,000,060) 
popierinių rublių, už Ameriko
nišką dolarį galima gauti 60,000 
tų rublių; Kaimiečiai vasaros 
laiku net atsisakė valyti laukus, 
nes už pinigus gautus už savo 
javus nieko negali nusipirkti.

$5,000 
1,005 

1,060.00 
: 500 
1,020 

600 
1,205 

635

Tveria Darbo Partiją
Socialistų partijas pildantisis 

komitetas Clevelande konferen
cijoj nedėlioj, pamedėlyj ir utar- 
ninke kalbėjo apie organizavimą 
Amerikoje Darbo Partijos pa
našios kaip turi Anglijos dlar- 
bininkai, ir ta partija rengia
si eiti politikom

šioje konferencijoje taipgi iš
nešta rezoliucija reikalaujanti 
paliuosuoti Debsą ir kitus po
litiškus kalinius.

Meksikoje vėl pradeda apsi
reikšti sukilimai, nors jie tuo 
tarpu skaitomi menkos reikš
mės.

Mi- 
ga- 
už-

PASIRŪPINK
APIE
DOVANAS

TIK
GRUODIS
TELIKO —

dolarių.
Bois, Pa., susitvėrė Pą- 
Stotis, kuriai kvota pa- 
$1,500, bet kaip praneša-

progos daugiau tokių kolo- 
pasveikinti. Tiktai prašo
viau stočių kuoveikiausia 
savo darbuotę pranešti ir

surinktus už bonus pinigus 
sijos raštinėn prisiųsti, kad 
lėtume visoms kolonijoms 
sipelnytą kreditą atiduoti.

Iš virau je paduotų -kolonijų, 
kaip matome, tūlos dar ir vir
šaus savo kvotos padarė ir dar 
nenustojo veikusios, bet deda 
visas galimas pastangas kad 
kvotą padvigubinti.

Worcesteris, kuriam kvotos 
nebuvo skirta, nes savo pirmąją 
kvotą padarė su kaupu, girdėti 
smarkiai darbuojasi, ir kaip su
žinojome iš privatinių šaltinių, 
rodos jau pardavė Bonų už apie 
10,000

Du 
skolos 
skirta
ma Du Boisiečiai savo kvotą 
rengiasi padvigubinti. Pradžiai 

I pusę tūkstančio dolarių jau pri
siuntė.

Pasidarbavus Chicagos Pas
kolos Stočių Apskričio Valdybai 
sujudinta daug mažų ir didelių 
kolonijų. Laike sekančių kelių 
savaičių visose Chicagos apie- 
lin’kės kolonijose įvyks prakal
bos. Tenai- sij. prakalba lanky
sis Juozas šaliu-nas ir keletas 
kitų kalbėtojų, 
nijoms dar apie 
bet jos norėtų 
naudojant pas
surengti patariam kreiptis tuo
jau pas Paskolos Stočių Apskri
čio "Pirmininką J. Mickeliuną, 
3140 S. Wallace St., Chicago, 
Ill., arba tiesiog Misijon.

Lithuanian Representative 
370 Seventh Ave., New York.

Kurioms kole
tai nepranešta, 
ta proga pasi
gavę prakalbas

Naujas Japonų Valdovas
Tokio. — Sosto inpėdinis Hi

rohito tapo paskirtas Japonijos 
valdovu. Jo tėvas, imperato
rius Yošihito, delei ligos negali 
savo pareigų eiti.

K
urie tuo trumpu 
laiku nepasiskubins 

atnaujinti savo prenu
meratas ant .visų metų 
daugiau niekados nesu-' 
lauks tokios progos kaip 
dabar gauti tokias dide
les DOVANAS.
O Visiems ‘Dirvos’ skai

tytojams — seniems 
ar naujiems — iki galo 
šių 1921 metų yra duo
damos dovanos kurie už- 
simokėą metines prenu
meratas tiesiog patįs ar 
per agentus, nežiūrint ar 
jau pasibaigę ar dar ne, 
duodama viena .šių didė
lių knygų:

Attilos Siaubimas 
Lietuvių Kraštais

205 pusi., su paveikslais. 
Apdaryta — $1.50.

Cas Slepiasi už Žmoni ą 
. ’ašakų

156 pusi., su paveikslais. 
Apdaryta — $1.25.

O Dovanos duodama vi
siems kurie užsirašo 

sau arba užrašo gimi
nėms “Dirvą” į Lietuvą.

Prenumeratos Kaina:
Amerikoje .......... $2.50
Kanadoje ............ $3.00
Lietuvoje ....... $3.50

. Užrašykit saviškiams į 
Lietuvą “Dirvą” ir pasi
imkit patįs sau Dovaną.
Visokiais reikalais adre
suoki! ir pinigus siųskit:

7907 Superior Avėnue 
Cleveland, Ohio



DIRVA

| Iš Lietuvių Gyvenimo į
PITTSBURG, PA,

Birutės Choras, vedamas J. 
L. Senulio, turėjo perstatymą 
“Laimės Jieškotojai”, keturių 
veiksmų dramą (S. E. Vitaičio). 
Nors pasitaikė gana bjauri die
na, nes po pietų tuoj pradėjo 
lyti, bet žmonių prisirinko ga
ną dikčiai, nors rengėjai tiek 
visai nesitikėjo.

Lygiai amt 8 vai. vakare Cho
ro pirmininkas J. Virbickas pa
skelbė vakaro programą, kuris 
susidėjo sekančiai: 1) Mišrus 
choras sudainavo “Užtrauksi
me Nšują Giesmę”, “Saulelė 
Tekėjo”. 2) Prasidėjo persta-- 
tymas. Roles atliko šios ypa-| 
tos: Rėkulio — P. Gilius; j 
žmonos — M. Gurevičiūtė; jų 
sumaus — V. Plaušinis; kito jų 
sunaus — J. Kuizinas; jų duk- 
tės — M. KivinSkiutė; Varge
lio — P. Seikis; žydo — P. Gi-Į 
liūs. Pilypo — _________ ____
pai'tienės — E. Pisuckienė; Sto
rulio — E. Paurazas; jo žmo-| 
nos — A. Viktoravičienė, Grybo 
— J. Virbickas; Šliomkaus — ■ 
Pet. Gilius; Policijos viršinin-Į 
ko — Pr. Gilius; policijanto — 
St. Raudonis.

Po lošimo choras dar ■'sūdai-1 
nąvo “Kur Giria žaliuoja”; 
“Mačiau’ Besileidžiant"; “Kur I 
Namas Mus”; “Gimtinė šalis”; 
“Daina Tikrųjų Tėvynės Sūnų”, 
“Tu Kurs Klaidžioji, Darbinin
ke”, ir Lietuvos Himną.i aim a n u-- • lyjuomų ' juieiuviiViskas atlikta kuogeriausia 7. .. ........... .. retkarčiais įskilair viqi arcilninlruiKiP'Ti mn-vn *nil_

baigus -atsirado daug kupčių iš 
Amerikonų pusės. Kiekvienam 
atsilankiusiam į Lietuvių sky
rių buvo dalinama dovanai kny
gelė Anglų kalboje apie Lietu
vius Lietuvoje ir.čionai Ameri-

I Antras ingi gana keistas at- ko j e. Paroda, galima sakyti,
'sitikimas. J. Bujokas gyveno I Lietuviams pavyko ir apie -Lie

tuvius dabar didesnis skaičius 
žmonių žinos negu pirma.

Lapk. 12 d. įvyko maskaradų 
balius vieno iš smarkiausių šio 
miesto Lietuvių jaunuomenės 
klu'bo — Jaunų Vyrų Lietuvių 
Draugijos, kurion priklauso vi
si biznieriai, daktarai (tai tau 
jaunuoliai! • — Red.) ir ener-

pas Ad. Pauleikų (ant Orr St.)! 
ir indavė Pauleikienei $1,000 
savo pinigų. Kada jos vyras 
rado bankinę knygutę su tiek 
pinigų, pradėjo moteries klausi
nėt iš kur pinigus gavo. Ji ne
sakyt kur gavo ir už 'kų; nuo 
to visai Pauleikų gyvenimas 
suiro. Po poros metų Bujokas
ateina pas Pąuleiką ir prašo sa-1 gjjkeani, jaunesni veikėjai. Ba-
vo pinigų, jis nori važiuoti Į 
Lietuva. Tada abu Pauleikai 
susitaikė ir nusprendė neduot 

įBujokui pinigų. Tas patraukė 
įjuos į teismų, bet ir teismas 
nieko nepripažino. Tada Bujo- 

?jkas lapkr. 14 d. ryta ateina j 
’I Pauleikų kiemų, patykojęs ka

da Pauleikienė išėjo lauk, pa
galiu rėžė jai per galvų. Mote
ris ėmė gvoltu šaukt, išbėgo iš 

istubos vyras gelbėt savo mo- 
ten, prie to atbėgo buris vyrų J. Brkmas. svil- •- ,, , , .is,klubo, kurie kaziravo per na
ktį. Dabar vėl viskas nuėjo į 
teismų.

Ant to paties Orr St. lapkr. 
. 13 d. iš revolverių šaudėsi, su

žeidė vienų moterį, ji ligonbu- 
| tyje, o vyras visai nusišovė.

Pittsburgietis.

liun susirinko apie pusantro 
tūkstančio žmonių, iš kurių po
ra šimtų buvo su maskomis, ko 
nebūdavo seniau ant kitų pana
šių balių. Visi smagiai ir 
ksmai laikų praleido.

lin-

yra 
taip

visa- 
dalis 
lapk. 
statė

čia kitus pagalbon. Apart to 
bus tartasi ir kitais- reikalais, 
būtent sutaikyti tautininkus sjf- 

klerikalais. Bet tas nebėra 
daugiau galima, kadangi/kleri- 
kalai parodė kad jie laikysis sa
vo pozicijų ir nežhfrint nieko 
jokių fkompromisif nedarys.

Tai tiek iš didžiųjų bangų. O 
smulkesnių tai neapsimoka nei 
rašyti. Jas sudaro žinios apie 
tai kurio pati kitų Vyrą myli, 
kuris Vaikinas su kuria mergi
na vedžiojasi, kodėl tas ir tas 
susipyko su tuo ir tuo, kaip ge
riausia stipriausios munšainės 
pasigaminti, ir kada kriaučiai 
gaus ilgas vakacijas. V.

BROOKLYN, N. Y.
Iš smulkių intrigėlių, ramaus 

miego, ir didelių svajonių'upe
liuko, kuriuo teka musų Brook- 
lyniškių - Lietuvių gyvenimas, 

„ i vienas kitas 
Įvykis, lyg vilnis, Įmetus ak
menų. ežeran. Nors pykdamie
si, erzindamiesi ir pavydėdami 
garbės, visgi Brooklyn iečiai ga
li veikti ir nuveikti ši bei tų.

Svarbiausiu paskutinių laikų 
Įvykiu buvo ‘America’s Making’ 
Paroda, tęsusi dvi savaites, nuo 
spalio 29 iki lapkričio 12 d. Lie
tuvių komitetas, kuris toj paro
doj savo skyrių rengė, keletu 
sykių buvo arti grabo delei sto
kos gabių žmonių jr pinigų, bet 
visgi šiaip netaip visuomenei ir 
Misijai gelbstint intaisė Letu- 
vų budukę parodoje, kurių at
lankė suvirš 50 tūkstančių žmo
nių. Matyti, ji buvo indomi, 
nes joje visados būdavo žmonių 
kamša kaip ant kokių atlaidų, 
nors nieko tokio Lietuviams 
stebėtino, rodosi, nesimatė. Bu
vo tik Lietuviškos staklės ku
riose Lietuvaitė audė drobę. 
Kitame gi kampe tupėjo moder
niška mašina, kuri trenkė ir 
barškėjo ausdama žalių šilkų.

artistąi užsidegę ją parodė net 
keletą sykių. Na, brolyti, pub
lika ir pradėjo lošti: kurie myli 
raudonumą ploja, o priešininkai 
švilpia. Taigi ir negalima po
zityviai sakyti kad publikai vei
kalas patiko. Vieniems turbut 
patiko, kitiems ne. Nepatiko 
ir tiems kurie nusimano kiek 
apie dramatišką lošimą ir dai
lės žvilgsniu tinkamą veikalo 
pastatymą, nes jie užganėdini- 
mo negavo. Tokie tegali nusi
raminti minčia kad kiti Brook- 
lyno chorai butų perpus pras
čiau pastatę. Reikia pasiten
kinti tub kaip yra. žmonių at
silankė-tiek kiek dar -ant šio se
zono veikalų nebuvo susirinkę į 
garsią McCaddin salę. Tarp jų 
buvo ir delegatai į 'kairiųjų dai
nininkų suvažiavimą -kuris čia 
posėdžiavo tris dienas.

Kaip kitų kolonijų 'Lietuviai, 
ir mes surengėme didelį protes
to mitingą prieš Lenkų terorą 
Vilniuje, kuriame dalyvavo apie 

_________ _____ ______s. du tūkstančiai Lietuvių ir kur 
Lietuviškas Stakles pagamino | buvo surinkta apie tūkstantis 
Z. Ruvin'skas Lietuvių Komite
to lėšomis, o'moderninę mašiną 
paskolino Jokūbas Janulis, iš 
Paterson, N. J., kur jis su kom- 
panais turi savo au-dinyčią. Jis

WORCESTER, MASS-
Sandariečių veikimas. “Dvi

kojis Katinas” scenoje. Lapk. 
17 d. Lietuvių- salėje (29 Endi
cott st.) buvo parengta puikus 
vakarėlis ’kuriame buvo persta
tyta 3-jų veiksmų 'komedija 
“Dvikojis Katinas”. Veikalas 
labai gražus ir smagus lošti, la
bai tinka Lietuvių scenai, tat 
ir buvo neblogai sulošta. Loš
ta čia pirmu kartu, dar kitur 
Lietuvių scenoj nebuvo loštas, 
nes -vos tik ką iš po plunksnos 
išėjo. Lošime dalyvavo sekan
ti asmenįs: Rožės Trumpickai- 
tės rolėj Juzė Rauktytė;, Ago
tos, jos motinos — Ona šarkai
tė; tėvo ■— (B. Mingilas; Jono 
Gudruolio, Agotos mylimojo,— 
VI. M. Čekanauskas; Gaudišiaus 
— A. Gotautas; Daktaro — K. 
Budinaviče; Jackaus—F. Skliu
tas.

Lošėjai, galima sakyti, visi

kad šių žiemų Sandariečiai dar 
daugiau parengs panašių vakar 
rų, nes pas juos spėkų randasi 
gerų; nereikia samdyti nei lo
šėjų, nei muzikantų, visko pas 
juos yra. Sandariečiai turi ga
bų teatralio skyriaus vedėjų, la
bai atsidavusį scenai: geras lo
šėjas ir kelių teatralių veikalų 
autorius, gerb. Bol. Mingilas.

Vietos Sandariečių kuopa iki 
šių metų mažai progresavo, 'bet 
su šiais metais penkiariopai par 
didėjo skaičiumi narių, veiki
mas taipgi vis didėja. Patarti
na Lietuviams prigulėti prie A. 
L. T. Sandaros 16-tos kuopos 
ir darbuotis išvien. “Klerika- 
lai” ir ‘’komunistai” mėgino pa
kišti kojų Sandariečiams, bet 
pasijuto ipersilpni. Mat vidu
rinės srovės čia yra smarkiau
si žmonės, moka permatyti jų 
politikas ir greit jiems planus 
suardo. Jakaitukas šaukia per 
Bostono “Ra'botniką” keršijimo 
Sandariečiams. Nieko ' nebus, 
Sandariečiai žengia pirmyn.

Meškučių Vaikas.
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Kaip Woolworth namas 
augščiausias New Yorkė 
Lietuvių Operetės Draugija yra 
augščiau'sia pakilus- dailės darbe 
negu kiti chorai ar draugijos. 
Todėl ant jos parengimų 
dos susirenka geresnėji 
publikos. Tas atsitiko ir 
19 d., kuomet draugija
veikalą “Pirmoji Gegužės”, M. 
Petrausko operetę. Nors dra
matiniu žvilgsniu pastatyta la
bai nesusiklijavusiai ir vargiai 
galima butų duoti 50(4 kredito, 
vienok publikai veikalas turbut 
patiko. Bet reikia teisybę pa
sakyti: publika susidėjo iš dvie
jų dalių, taip vadinamų bolše
vikų ir ramesnių žmonių. O 
veikalas nors nereikalavo rau
donos vėliavos rodyti, vienok I puikiai vaidino, išskiriant Joną

kaulelį po kaulelio, prieš 
juos niekas nei burbt; beit 
jei kas kitas tik šiaip api- 
pjausto žmogų tuo jam ka
lėjimas ir bausmės iki gy
vos galvos.

Jeigu vyrai ženijasi mer
gas ir su jomis gyvena — 
tai sakom taip jau gamtos 
surėdyta; o jeigu vyras sų 
vyru apsiženytų ar merga 
su merga — tai ir vėl ne
patiktų.

Moterįs prižiūri namus, 
mazgoja bliudus, skalbia ir 
prosina, ir jeigu vyras ima 
bliudus mazgot tuoj iš jo 
kiti juokiasi.

Kunigai spaviedoja žmo
nes, mišias laiko, valdo baž
nyčias ir krikštija vaikus; 

džios” padaryta kad" saulė Į jeigu parapijonai išsirinktų 
šviestų ■dieną, o ne naktį, ir j iš savo tarpo vieną~ žmogų 
kad mėnulis butų naktinis j kunigu — iš jo visi^išsijuok- 
žiburėlis, o jeigu jis kada ’
buna matyt ir dieną, tai kad 
nebūtų pilnas dienos laiku 
ir negadytų saulei biznio,— 
ir del to jeigu dabar mes 
matytume saulę šviečiant 
nakties laiku, o mėnulis ži
bėtų dieną tuoj mes pradė
tume vieną ir kitą kritikuot 
kam rie savo vietoj Stovi ir 
ne savo darbu užsiima.

Taipgi nuo svieto atsira
dimo padaryta kad obelės

GERB. SPRAGILAS APIE 
DALYKŲ SUTVAR

KYMĄ
Jau taip nuo svieto pra-

ir visi atsilankiusieji buvo pil
nai užganėdinti. Reikia dar pa
žymėti aktorius; nors ir visi 
atliko sąvo užduotis kuogeriau- 
sia, bet kurie turėjo svarbes- 
nesias roles, 'kaip p-lė Kivinskiu- 
tė (Variutės rolėje) jie atliko 
savo dalis tikrai artistiškai; jai 
buvo suteikta gėlių bukietas. 
Taip pat gana gerai lošė P. Sei
kis (Vargelio rolėje). J. Biki- 
nas pirmu kartu lošė, bet labai 
puikiai atliko; mažai yra tokių 
kurie čia augę' ir taip gerai at
lieka Lietuviškus veikalus.

Dar reikia pažymėt kad ke
li metai atgal prie Choro prigu
lėjo tik beveik iš Lietuvos at
vykę vaikinai ir merginos; bet 
dabar žiūriu merginos jau vi
sos ,iš čia augusių, ir yra kele
tas čia augusių vaikinų. Tai 
labai pagirtinas dalykas. Gar
bė už tai jaunimui ir tėvams 
kurie pratina ir leidžia savo vai
kus prie tokių draugijų.

čia tokių atsitikimų yra. L. 
Blutas (nuo Bady St.), suvirš 
50 m. amžiaus, gyvenęs su mo- 
tere ir turįs keturis vaikus, su
mišimo palikt šeimyna ir leis
tis j Lietuva; turėjo jau net ir 
paša ir pasiėmęs $2,205 pinigų 
išsirengė, vienok apie tai suži
nota ir stotyje pasergėtas ir ta
po suimtas. Pinigai liko padų-, 
liinti pusiau jam ir moterei, tai sienų buvo iškabinėta įvairus Vileišis mokėjo ta padaryti vie-l 
jis ir tūrėjo Amerikoj pasilikt.' audiniai, kuriems parodai pasi-|nas, o dabartinis Atstovas kvie-|kai jie veikia šį tų.

dolarių aukų. Amerikonų spau
da gana platokai, suminėjo pri
imtąsias rezoliucijas ir Lenkai I 
jas skaitydami rijo kietą seilę. I

Lapkr. 30 d. įvyksta kitas | 
ant jos ir dirbo, o p-lė A. Daily-1 “veikėjų” susirinkimas, kurio 
džiute ir dar viena moteris au- tikslu yra pastatyti Misiją antį 
dė Lietuviškose staklėse. Ant tvirtesnių /finansinių kojų. Mat i

Gudruoli, kuris silpniau pasi
rodė gestikoj; mat jis tokis di
delis moralistas, tat nedryso sa
vo meilužę tankiau pabučiuoti, 
ar gal dar ko nors jam truko. 
Ar gal pabūgo kad jam reikė
jo apsivesti su vietos Lietuvių 
geriausia lošėja.... Kaip ten 
nebūtų, visgi buvo tikėtasi iš jo 
daugiau. Užtat Trumpickaitės 
rolėj, J. Rauktytė, 'stebėtinai 
puikiai lošė, už ką gavo didelį 
glėbį gėlių. Kiti visi puikiai] 
atliko savo užduotis, ypač Skliu
tas' tarno rolėj ’buvo labai tipiš
kas ir savo miksėjimu prijuoki
no publiką. Apart lošimo, bu
vo pamarginimų, sudainuota 
keletas dainų kurias išpildė vie
tos žymesni dainininkai. “Oi 
tai Dėkui Motulei” ir “žalioj 
Lankoj” — Pet. Škrickiš; “Lie
pa” — J. Lašaitė; “Kur Josi”— 
Gužauskaitė; ‘‘Kaitink, šviesi 
Saulute” — V. Timinskaitė; 
“Bright Summer” ir “Sesutė
le” — M. Mantviliutė ir J. Mit- 
rikaitė. Monologą “žiovulys” 
gražiai išpildė A. Gotautas.

žodžiu sakant, programas bu
vo gana įvairus. Dainininkams 
ir dainininkėms pianu palydėjo 
M. Abračinskaitė ir J. Rauk
tytė. Publikos buvo nemažas 
būrelis, butų gal daugiau atė
ję, bet tą dieną lijo kaip iš mai
šo, tas daug žmonių sulaikė.

Na, Sandariečiai visgi parodo visiems sekasi.
Manomai A. Bijūnas.

NEW BRITAIN, CONN.
L. N. Varpo Draugijos kon

certas įvyko lapk. 24 d. Lietu
vių salėje. Nors oras 'buvo blo
gas, lietus su sniegu lijo, žmo
nių prisirinko suvirš 300. Di
džiausių programo dalį išpildė 
Varpo Choras, vedamas P. Bru- 
žausk'o. Chorui dainos visos 
pasisekė labai gerai, matyti p. 
Bružauskas pašvenčia laikų del 
gero choro lavinimo. Reikia 
pažymėti kad Varpo Choras yra 
didžiausis visoj Conn, valstijoj 
Lietuvių chorų, susideda iš su
virš 60 ypatų, ir pastaruoju lai
ku pradėjo vis daugiau narių 
prisirašyti prie choro. i apačioj ir pasislėpę žemėje,! vikai imtų grajyt, o muzi-

Koncerte solo dainavo P. Skri- ir jeigu pradėtų jos augti kantai šluotų gatves'—- mes 
ckis iš Worcesterio, sudainavo viršuje, kaip agurkai — vėl j labai keistai į tai žiūrėtu- 
gerai keletą dainelių, apie porų mums nepatiktų.
kartų buvo iššauktas pakartoti. | Paukščiai padaryti skrai- j
Iš visų geriausia dainavime pa- dyt oru, o žuvįs plaukiat, ir ilgais plaukais, o jeigu kas 
sižymėjo M. Blažauskiutė — so- jeigu pradėtų žuvįs po orą visai 'be plaukų ir eiles rašo 
Prano, nes buvo tris kartus pa- plasnot, o paukščiai vande-— tas neišrado poetu.
eiliui iššaukta kartoti, ir vis,nyje plaukiot — sakytume -•’ •■•---
dainavo naujas daineles. P-lė ‘ 
Blažauskiutė turi gerai išlavin
tą balsą, iš profesijos yra mo
kytoja, taipgi vakarais duoda 
lekcijas piano, ir dalyvauja Lie
tuvių veikime. Garbė^-jai už’ 
prisidėjimų prie Lietuvių. Pa
tartina apielinkės Lietuviams 
rengiant koncertus kviesti p-lę 
Blažauskiutę. Ji, kiek teko gir
dėti, rengiasi ateinančių vasarą 
stoti Į Columbia Universitetą 'si 
(New Yorke).

Apart solų, dar buvo sudai
nuota keletas duetų, kuriuos at
liko seserįs Blažauskiutės labai 
gerai. Trumpai tariant, 'koncer
tas išėjo gerai, žmonės likosi 
patenkinti. Patartina Varpie- 
čiams daugiau žmonėms savo 
parengimų duoti.

Darbai eina blogai, žmonių 
daug randasi be darbo, Lietuvių 
diduma dirba. Lietuviai smar
kiai pradėjo griebtis pramonių. 
Kiek teko girdėti, neblogiausia

tų ir neitų j bažnyčią.
Mokytojai ir mokytojos 

mokina vaikus ir tas jiems 
pritinka; bet jeigu kerdžiai 
ateitų mokyt vaikus, o mo
kytojai — ganyt bandų, tai 
mums išrodytų labai pras
tai ir niekas nesimokintų.

Kalvis sau geležį kala ir 
arklius kausto, o spaustuv- 
ninkai sau- knygas ir laik
raščius spaudžia, ir jeigu 

r___ u ___ ___  kalvis imtų spaustuvnin-
vestų tik obuolius, kad gru-' kaut jis visus tik juokintų, 
šios augintų tik grušiasj Muzikantai grajina viso- 
slyvos — slyvas, ir tIL, irĮkiuS instrumentus, šlavikai 
kad bulvės augtų virkščių! šluoja gatves — ir jeigu šla-

me.
Poetai priimta matyt su

jeigu pradėtų žuvis po orą visai be plaukų ir eiles rašo

Redaktoriai _nosis užrietę 
jų protas susimaišė. pro žmones vaikščioja, ir 

Jeigu karvės pradėtų po jeigu jie nosų neriestų visi 
stogus laipiot, o kates im- nelaikytų jų už redaktorius, 
tume vest' Į tvartus ir vir
žiais prie lovių priraišiot — 
pasidarytų didelė betvarkė.

Jeigu kas pradėtų karvė
mis važinėt, o kumeles ga
nyt ir melžt — jau sakytų 
proto neteko. '

Nuo to ir stojosi kad bat- 
siuvis negali kepti duonos, 
duonkepis siūti drabužių, o 
kiaulė apie astronomiją gal
voti.

Kareiviai padaryti šaudyt 
žmones ir niekas nieko ne
sako ant jų ii- nevaro į ka
lėjimus ir nesodina ant ele-l 
ktriškų kėdžių arba nepa- iš žmonių pinigus ’kniaukia 
karia jų, Ibet jeigu kitas ko-ir jiems tas pritinka, kiti 
kis žmogelis pasiėmęs šau- ant jų kalnus verčia — ir 
tuvą išbaido keno dūšelę — nepailsta; treti .gatvėse už- 
tada jau gudbai ir jam pa- puldinėja plakatų dalinto- 
čiam. |jus ir tai sau už garbę lai-

Daktarai nunuodina, nu-i ko; ketvirti pasirodo proto 
troškina, supjausto žmogų nykštukais ir tuo didžiuo- 
į šmotelius ir išrankinėjal jas.

“'•“•“‘J “t * vuanuviiuo.

Advokatai visur ir visa
da meluoja, ir jeigu jie tei
sybę sakytų negalėtų but 
advokatais; bet jeigu kas 
kitas meluoja Ituoj buna ap
šauktas melagium.

Ir labai keista išrodytų 
jeigu vištos pradėtų vest 
paršiukus, o kiaulės dėtų 
kiaušinius.

Taip pat keista butų jei
gu kvailas galėtų daryt ge
rus ir naudingus darbus, o 
protingi sėdėtų beprotna- 
myj.

N ėdy va i taigi kad -vieni

Jau Tuoj Kalėdos -- Pasirūpinkit apie Dovanas!
COLUMBIA

Lietuviški Dainų Rekordai
Miko Petrausko Jono Butėno

Marės ir Jono Čižauskų
Antano Kvedaro Marės Karužiutės

Brooklyn© Kvarteto
Lušnakojo ir Plieniuno Dialogai
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Taipgi Lietuviškų ir Muzikos.

Į^ALEDOS jau visai arti — pradėkit rūpintis apie Dovanas kokias reikės 
duoti savo Draugams ar Giminėms gyvenantiems čia Amerikoje ir ką 

pasiųsti į Lietuvą. “DIRVOS” KRAUTUVE” yra šaltinis visokių Dovanų 
kiekvienam — tik išsirašykite “DIRVOS” Knygyno ir Columbia Grafofo- 
nų Katalogus. Tinkamiausia į Lietuvą pasiųsti dovana yra Knygos ir Laik
raštis “DIRVA”. Taip pat tokia dovana tinka ir Amerikoje turintiems in
teligentiškiems Daugams ar Draugėms. Išrašydami Dovanų “Dirvą” prieš 
galą šių metų, prie to gausit patįs sau Dovanų knygą (žiur. p. 1), arba 
galit ir tą knygą padovanoti jeigu patįs jau turit.

®Į “DIRVOS” Krautuvę užlaiko didžiausią skyrių Amerikoje COLUMBIA 
Lietuviškų Dainų, ir Šokių Muzikos Rekordų. Šiose dienose gavome daug 
visai nauju ir negirdėtų Lietuviškų Dainų ir Dialogų bei šiaip Muzikos Re
kordų — reikalaukit Rekordų Katalogo ir pasirinkit iš jo SAU Kalėdoms 
puikiausių Rekordų. Užsakymus gavę tuoj įšpildom ir prisiunčiam po nu
rodytu adresu be sutrukime. Tik vienas mėnuo iki Kalėdų liko, skubinkit 

-su užsakymais, kad nekuriu nepritruktų ir skubumui užėjus nesuvėlintų.
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uDirvos” Krautuve
7907 SUPERIOR AVENUE :: CLEVELAND, O,

1922 METŲ 
“DIRVOS” KNYGYNO 

KATALOGAS
®JŠis Katalogas visokių nuo anksty
viausių iki paskiausių laikų Ameriko
je išleistų knygų, ir visų knygų kokių 
buvo galima gauti išleistų Lietuvoje, 
bus naudingas kiekvienam užintere- 
suotam įvairiausiuose spausdiniuose, 
nuo paprastų pasakų iki moksliškų ra
štų, taipgi muzika-gaidomis ir bažny
tinėmis knygomis.
C] Kaip privatinis žmogus taip ir drau
gijų veikėjai; chorų mokytojai, moky
klų vedėjai ir surišti su kitokiais daly
kais privalo tuoj šį katalogą įsigyti. 
Šiuomi tarpu Katalogas bus siunčia
mas dykai, vėliau gal reikės už per
siuntimą pačiam apmokėti. Katalo
gas susideda iš 96 puslapių, gražiai at
spausdintas ir parankus turėti.

Dykai ant Pareikalavimo
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DIRVA 3

PASTABUKĖS
(Rašo DARGVAINIS)

Į mano pastabas jau gyvai 
atsiliepė "Sandara”, — ir tuo 
reikia pasidžiaugti.

LENKAI VĖL MAIŠOSI UKRAINOJ Sandaros Nauja 
Valdyba

A. L. T. Sandaros Centro val
dybos balsavimų pasekmės pa
sirodo šitokios:

Išrinkta:
V. K. Račkauskas (iš New 

Yorko) — Prezidentas;
- — . .. . A. J. Gotautas (iš Worcester, 

vos piliečių, reiškiame griež- Į Mass.) — Vice-Prezidentas. 
čiausį protestą prieš tekio plano k. J. Paulauskas (S6. Bos- 
priemimą, nors ir su Lietuvos | Mass.) — Sekr.etorius. 
valdžios pataisomis. Mes pato-1 Kaz pratapas (So. Boston, 
riame tas pataisas žadėti vykin- Mass.) _  Iždininkas,
ti su pačia Lenkija po to kaip Iždo Globėjai: J. Rauktytė, 
Lenkai išsikraustys už Lietuvos | Kaz sidabras, Iz. Savilioniutė. 
sienų. Taipgi mes pareiškiame 
Lietuvos piliečiams Lietuvoje 
jog mes remsime jų gynimą 
Lietuvos nuo Hymanso ‘bei pa
našių planų kurie yra aiškus | 
Lenkų naudai.

Lietuvių Piliečių Sąjungos
Amerikoje New Yorko 

Apielinkės Apskričio 
Suvažiavimas

A. S. Trečiokas’, pirm.
A. Bū'bniene, sekretorė.

rule), įsu vienoda kantonų mili- 
tarine ir užsienių politika, mes, 
Lietuvių Piliečių Sąjungos Ame
rikoje New York o Apielinkės 
Apskričio suvažiavime lapkri
čio 6 d., įBrooklyne, N. Y., var
de Amerikoj gyvenančių Lietu-

pASTAROSE dienose gir- 
1 dime žinių apie didelius 
Ukrainiečių mušius su Ru
sijos bolševikų armijomis. 
Ukrainiečius vadovauja ge
nerolas Petlura, tas pats <ką 
ir išsykio kovojo už Ukrai
nos nepriklausomybę kaip 
tik proga buvo didžiajai ka
rei pasiliovus. Ukrainiečių i 
norai būti nepriklausomais 
Rusijai h- niekam kitam yra 
didelis ir jie kovoja už tai.

PaSkutinisis Ukrainiečių 
pralaimėjimas buvo kada 
sovietų armijos išvijo iš Uk
rainos Lenkus buvusius nu
ėjusius Ukrainai “į pagal-i 
bą”. Sovietų pergalė davei 
U krainai bolševikišką ne
priklausomybę, po Lenino 
augščiausia užžiura.

Bet Ukrainiečiai neatsi
žadėjo savo šalies laisvės. Ir 
šiose dienose girdime apie 
jų kovas prieš bolševikus ir 
apie Petluros skerdimą Žy
dų.

Bet štai kame dalykas.
Londono “Truth”, iš lak- 

kričio 9 d., straipsnelyj apie 
Lenkų žiaurumus Vilniuje, 
uždarymą mokyklų ir prie
glaudų, užsimena apie kitą 
dalyką:

“Kitas daug labiau suju
dinantis pranešimas yra tai 
kad Rumanijoj buvo suor
ganizuota armija po Lenkų 
vadovyste, daugiausia vado
vaujant Lenkų oficieriams 
iš Ukrainos ir komanduo
jant Tetlurai, ir ta armija 
dabar inėjo į Ukrainą. Jos 
skelbiamas tikslas yra išva-

- ryti bolševikus iš Ukrainos 
žemės, vienok Lenkai inėjo 
Lietuvon po tuo pačiu pre
tekstų ir pasiliko tenai iki 
šiai dienai. Jeigu Lenkų ar
mija vėl nuėjo karėš tiks
lais Ukrainon tai stebėtinai 
kad tos žinios dar ^nieįęuf 
neišėjo, bet gal but tas nuo- 

. tikis' yra tik paskutinųjų 
dienų apsireiškimas. Jeigu 
tas faktas pasitikrins, jis 
turi tuoj būti žinomas visai j 

Europai. ' . j kadangi šviesa į sekundą praei-
Jeigu Lenkai. butų vieni I na 186,000 mylių, galit išskait- 

tuose savo užsigeidimuose liuot kiek sekundų yra metuose,

GRŪODŽIO NAK 
DANGUS

Nuo centrelines valdybos vi- 
Isada priguli organizacijos gy- 
ivumas, o dabartinė Sandaros 
i valdyba, kaip visi žino ypatas 
iš jų vardų, nėra iš tokių ku- 

Irie tik ta “garbe” pasidžiaugtų 
j kad jie vietas užima.

Sulaukus A. L. T. Sandara 
sa^o viršininkais tokių žmonių 

p viršuje matome, gali pasi
tikėti geresnės ateities.

Vidurinės srovės žmonės, jei 
nori išlaikyti savo, kaipo sro
vės, individualumą, turi susi
burti prie Sandaros, kaipo prie 
politinio savo Centro, ir visuo
se tarpsroviniuose klausimuose 
ir santikiuose turi kalbėti tik
tai per savo Centrą. ■

Musų gi tarpe kitaip ikišiol 
buvo. Pas mus kiekvienas “vei
kėjas” visą srovę atstovauda
vo. Andai, dar nesenai, vienas 
Džeržės “veikėjas” siuntinėjo 
Amerikonams aplinkraštį, ant 
kurio pasirašo kaipo Keturių 
Tautų Lygos Prezidentas!.... 
Ir kas jį įgaliavo ten Lietuvius 
atstovauti ?

Jčio didumo, labai baltos ir arti 
/viena kitos; kada oras tyras jos 
matomos visos, guli į vakarus 
nuo Aldebarano ir panašios į 
nedidelį pjautuvą. Geras akis 
turintieji gali įmatyt apie try- 

llika toj grupelėj žvaigždžių, bet 
tas labai sunku. Su mažu te
leskopu tenai matoma bent ke
letas šimtų žvaigždžių ir išrodo 
kaip koks šviesos debesis.

Skaisčiausia iš Plejadų yra 
Alcyona, visai baltos spalvos. 
Keletas metų atgal vienas as
tronomas paskelbė jog, pagal jo 

I išskaitliavimų, Alcyona yra cen
tras viso pasaulio ir apie ją ke
liauja visos saulės-žvaigždės ir 
jų sistemos. Tam, žinoma, nie
kas netiki. Pati ta grupa, kaip 
per teleskopus matoma tūkstan
čiai žvaigždžių, sudaro sau pa
skirą sistemą ir keliauja per 
erdves visos vienodu greitumu.

Dangiškieji dvynai — Kastor 
ir Polius — jau pereitą sykį 
minėti, matosi irgi aiškiai tie
siai į rytus nuo Kapellos. Nuo 
tų dviejų žvaigždžių į rytus vė
liau pradeda rodytis skaisti bal-

X 7ĖSŲS tyri gruodžio vakarai 
’ atskleidžia musų akims ke

letą naujų vaizdų, ir kurie vė
lai gula gali matyti. Svarbiau
si ankstyvesnio vakaro vaizdai, Į 
priėję 'daugiau po viso mėne
sio, dabar matosi pora Valandų 
anksčiau ir kiekvienam galima 
į juos prisižiūrėti.

Tiesiai virš galvų, arčiausia 
prie zenito randasi balta žvaig
ždė Kapella iš Auriga konstelia
cijos. 1 Iš visų pirmojo didumo 
žvaigždžių Kapella yra arčiausi 
prie šiaurinio poliaus, todėl ji 
yrą matoma ilgiausiu laiku bė
gyje visų metų negu kokia kita 
jos klesos žvaigždė.- Galima sa
kyti jog Kapella yra balta de
lei to kad jos šviesa yra labai 

I panaši musų saulės spalvai. Tų 
dviejų '/Žvaigždžių ■ •— saulės ir 

i Kapellos (saulė irgi yra tiktai 
| žvaigždė) — spektrai yra pana- 
|šųs ir taigi jų'sudėtis labai vie- 
j rioda. Tolumas Kapellos nuo 
|musų yra apie 36 šviesos metai; Į ta žvaigždė Procyon, iš Mažojo

Šunies konsteliacijos, o nuo jos 
į pietus — Sirius, Didžiojo šu
nies konstėliacij.os-, ir skaisčiau
si iš visų pirmojo didumo žvaig
ždžių. Sirius matosi vėliau va
kare toliau į pietus už kitas ir 
labai mirga.

Netoli Tauro konsteliacijos į 
pietus randasi didelė aiški kon
steliacija Oriono, su dviem di
delėm žvaigždėm — Rigel ir Be- 
telgeuze. Per jų vidurį guli trįs 
paeiliui mažesnės žvaigždės.

Šiaurinis Kryžius prieš nusi-

.^^lepartivės Partijos Nariai
/Nesenai buvo Piliečių Sąjun

gos Komiteto posėdis. Dalyva
vo Lietuvos Atstovas p. Čarnec
kis. Buvo ir Sąjungiečiai. Nu
spręsta šaukti srovių ir visuo
menės darbuotojų susirinkimas. 
Sakoma kad Atstovas Čarnec
kis paklausė į ką jis turi kreip
tis kviesdamas vidurinę srovę, 
arba tautininkus. Tada atsiti
ko, panašus pasikalbėjimas:

Vitaitis: Į Tautinę Sandarą.
Sirvydas: Ne, Sandara neat- 

yra ir nepartivių žmonių. Aš 
pats nepriklausau jokiai parti
jai.

Bagočiuš (išpūsdamas kruti
nę) : Brolia myli, ir aš per de
šimto metu prie jokios par
tijos nebepriguiiu....

Vitaitis (atsako Sirvydui): 
Sandara yra išreiškėją viduri- 
nėsės srovės politinių idealų, ji 
atstovauja Ivįdurjnę srovę kai
po partiją. Jei p. Sirvydas ne
priklauso Sandarai, tai tegul 
nurodo centrą per kurį jį gali
ma pakviesti į konferenciją!...

Tokių “bepartiviškų partijų” 
narių yra daug pas mus. Ne
dera nei našim, nei vašim. Kaip 
tie šikšnosparniai — nei žvėrįšį 
nei pau'kčiai.

** KANDIDAS
VOLTAIRE "*■ ' Verte Karolis Vairass------ :------------------- ;---------- ;----- d

ir žygiuose jie 'galėtų būti 
palikti eiti po velniais savo 
keliais; bet padėjimas pasi
daro kitokis jigU jie slaptai 
remiami Francuzijos. Visi 
Lenkų “'kaimynai tam tikį, ir 
nežiūrint kokis oficialis at-j o„u 
sinešimas Paryžiuje j tai davimu* j_fo- . _

■ butų, Lenkai padrąsinami ant planetos einančios kelią ap- 
ir gelbstimi Prancūzais. link Kapelių, musų saulė išro- 

Šitas parodo kodėl. “Pet- dytų tiktai mažutė penkto di- 
li-ivnc urmiL” 'Žrr-

paskui kiek 36 metuose, ir pa- 
daugint ant 186,000, tada žino- 
sit kiek mylių nuo musų yra 
Kapella. Kaslink Kapellos di
dumo, išskaitliuojama, ji yra 
bent 200 sykių didesnė už mu
sų saulę ir apėmiu ir šviesos iš- 

Jeigu mes gyventume

luros armija’’ skerdžia žy- j durno žvaigždė, paskutinė prie leidimą vėlai vakare duoda sa- 
dus. K. Pilėno pranešimai!matomųjų. vimi gražų vaizdą. Kada perei-
apie Lenkų-Francuzų tiks-; Spektroskopai rodo jog Ka- na per dangų ir pradeda leistis, 
lūs Ukrainoj ir Lietuvoj tu- pella yra sistema iš dviejų žvai-Įjo kotas lyg ir įsminga į kalnus 
ri savo reikšmę.Ir nedyvai Į gidžių 'keliaujančių viena apie vakaruose ir kryžius stovi tie-
kad 'dar nesenai 'buvo žinių kitą, atliekančių savo kėlią į j šiai į viršų. Pačiame kryžiaus“ 
jog bolševikai rengiasi ka- Šimtą metų. Viena iš jų yra Į viršuje tada žiba balta pirmo 
riaut prieš Lenkus. trečdaliu didesnė už antrąją, didumo žvaigždė Deneb. Kry

žiaus konsteliacija kitaip vadi
nasi Cygnus arba Gulbė ir pau- 
kštįes pavidale Deneb buna jau 
uodegoj, kaklas pirma nueina

riaut prieš Lenkus. trečdaliu didesnė už antrąją. 
Jos abi bėga nuo saulės tolyn 
su greitumu 20 mylių į sekun
dą.

Pietų linkui nuo Kapellos gu
li didelė ir žingeidi konsteliaci- už vakarų horizonto, 
ja Tauro arba Buliaus. Skais
čiausia tos grupės žvaigždė len
gvai surandama, ji yra viename 
gale ragų raidės V, ji vadinasi 
Aldebaran. Daug amžių atgal 
Aldebarano tekėjimas sykiu su 
saule 'buvo džiaugsmingas pava> 
sario ženklas, vienok dabartiniu 

Amerikos laikraščiuose, ‘New I laiku pavasarinė saulės vieta 
York World’- ir kituose, tilpo iš randasi 65 laipsniai toliau į va- 
Associated Press, o taipgi yra karus Pisces, arba žuvų, konste- 
ir kitokiais keliais gauta žinių, liacijoje, perėjus per Aries-, ar- 
jog Lietuvos Kabinetas nutarė Į ba Ėriukų, grupę. Delei to se-

r Rūpinasi Lietuvos Ge- 
rešnhT Likimu“

Liėt. Piliečių Sąjungos nariai 
užimti Lietuvos likimu- prisiun
tė sekantį pareiškimą, kuris sa- 
vaimi nėra blėdingas, tik parei- 
škiantis Amerikos Lietuvių nu
sistatymą Lenkų užimtų dalių 
sistatymą Lenkų užgrobtų dalių 
klausime:

priimti Tautų Sąjungos pieną l 
kuriuomi turėtų užsibaigti tar-| 
pe Lietuvos ir Lenkijos ginčai |

novės astrologai Aldebaraną lai
kė. laimingą žvaigžde, atnešan
čia turtus ir galybę. Aldebara-

žvaigždė Vega vakare matosi 
einanti tolyn į šiaurvakarius ir 
užėjus į kitą šoną Šiaurinės 
žvaigždės ten pasislepia. Pie
tuose nuo Vegos ir Deneb yra 
Altair, irgi balta kaip pirmos 
dvi ir visos jos sudaro pailgą 
trikampį. Trikampis matosi va
karinėje dangaus pusėje.

Didisis Pegaso keturkampis 
buna perėjęs į vakarų pusę, bet 
labai aiškiai galima matyti; jis 
randasi daugiau į pietus ir ne-
reikia taip galvos iškėlus žiūrė
ti kaip į Kryžių.

Pradžia vasaros bus apie 22
Sulyg to pieno, np šviesa yra priėrusvė, turbutld. gruodžio, tai yra tuo laiku 

Ji yra apie 30'saulė pasieks žieminio savo at- 
_ ____ __ __________ I__ _______ ||į_, . i sitolinimo punktą pietuose ir 

vienas 'apimantis Vilniaus sritį, j ir tikru savo skaistumu pervir- gryš atgal į šiaurę, pas mus, at
nešdama mums vasarą. Nors 

i yra toliausia

del Vilniaus, fauiyg to pieno, i np s1 
butų sudaroma du pusiau-auto-1 delei senumo, 
nomiškai besivaldanti kantonai, I šviesos metų atstu nuo musų 
Viviiac “CbpiiucLJiVAa v imxauo urn-i u aavu oncwonntfl
kitas visą Lietuvą.! Taipgi yra sija saulę bent 100 sykių. Ji nesama ūmios 
žinių jog Lietuvos valdžios at-1 priklauso prie pirmojo didumo gruodyje saulė 
sakymas, priimantis Hymanso musų akim matomų žvaigždžių, nuo musų ir dienos buna trum-
planą, busiąs Tautų Sąjungos 
susirinkime tuojau svarstytas.

Todėl, jeigu (tai yra teisybė 
jog Lietuvos valdžia -prielanki 
esanti sutikti taną dėsniui kad 
abiem tokiem kantonam butų 
leista turėti savivalda (home

Taipgi šiuo mėnesiu labai aiš
kiai matysis graži grupelė Ple

jadų, pereitą mėnesį tik pradė- 
I jusiu pasirodyti. Plejadas ga
ilimą lengvai pažinti; jos suside
da iš šešių matomų žvaigždžių, 

1 nei viena nėra didesnė už tra

piausios, vienok gruodis nėra 
šalčiausis mėnuo, kadangi dar 
i.š vasaros7 oras nespėjo atšalti.

Planetos dar visos tebėra ry
tinėmis tos kurios gražiausia iš
rodo. Jas mato tik tie kurie 
prieš auštant keliąs.

Kitą kartą Aisopas yra pa
pasakojęs šitokią pasaką:

“Sykį įvyko didelis nesusi
pratimas tarp Paukščių ir žvė
rių. Karės laukė susirinko dvi 
priešingi kariumeni, o šikšno
sparnis nežinojo prie kurios jam 
tinka prisidėti. Paukščiai, 

‘darni pro jo lizdą, kvietė:
— šikšnosparni, eik su 

mis į karę!
O jis ir atsako:
— Aš ne Paukštis, aš 

Žvėris!
Paskui žvėrįs, bėgdami ka

rės laukan, sustojo pas jo lizdą 
ir kvietė:

— Ei, šikšnosparni, eik su 
mumis į karę!

O šikšnosparnis jiems ir at
sako :

— Aš ne žvėris, aš — Pauk
štis! Į

Jau karė tarp Žvėrių ir Pauk
ščių buvo prasidedanti, kaip ne
tikėtai paskutinėje valandoje 

I įvyko santaika. Karės nebuvo. 
Tada šikšnosparnis nulėkė pas 
Paukščius kad drauge su jais 
dalyvauti jų pu'otojė del.laimin
gai užbaigtų ginčų su Žvėri
mis., Bet Paukščiai atsuko jam 
nugaras, ir jis turėjo lėkti pas 
žvėris, tačiaus ir čia gan grei
tai pamatė kad turi sprukti ša
lin, nes Žvėrįs butų jį sudraskę 
į šmotelius.

— Ak, — tarė sau susigraudi
nęs šikšnosparnis, — dabar jau 
man aišku kad —

Tas kas yra nei šioks, nėi 
toks, negali turėti draugų.”

lėk-

mu-

Kiekvienas Lietuvis šiandien 
turi priklausyti kokiai nors par
tijai : esi krikščionių-demokra
tų šalininkas >— eik pas juos; 
esi tautininkas-liberalas — dė
kis prie Tautinės Sandaros; esi 
socialistas — dėkis prie social
demokratų. Bet nebūk nei šis, 
nei tas, nebūk ta karūnėlė ant 
stogo, kurią vėjas lenkia ten
kur nori.

Buk tvirtas savo įsitikini
muose, stok eilėn su savo min
ties draugais ir narsiai kovok 
už savo ir savo vaikų ateitį!

Buk kas-nors, tik nebūk nie
kas!

(Tąsa iš pereito num.)
Ir Kandidas užmovė.
“Matau”, tese ji toliau, “tamsta esi sve

timtautis. Kartais aš priverčiu Parišo jau
nuolius, kurie mane myli, sekioti mane per 
penkiolika dienu, įgi -tamstai aš atiduodu 
jsave pirmuoju vakaru, nesą juk reikia pa- 
j gerbti musų šalin atvykusi iš Vestpalijos 
j jaunikaiti.”

Ponia, pastebėjusį, ant jauno svetim
taučio rankos milžiniško didumo deiman
tus, eme juos girti taip, dailiai ii“ gudriai, 
kad žiedai Su deimantais nusimovė nuo 
Kandido pirštu ii“ užsimovė ant jos pirštu.

Kandidas, gryždamas namo su Kuni
gu Perigordu, jaute, kaip sąžine išmetinė
jo jam jo neištikimybe Kunegundai. Ku
nigas guodė ji jo nuliudime; juk tai buvo 
nedidele pasilinksminimo vakariene, kur 
jis prakišo tiktai penkiasdešimts tūkstan
čiu franku prie kortu ir kur davė išvilioti 
du deimantu. Kunigas buvo nusistatęs pa
sinaudoti, kiek tik galima, iš pažinties su 
Kandidu. Jis. daug kalbėjo apie Kunegun- 
da, ir Kandidas pasisakė prašysiąs jos at
leidimo už neištikimybe kaip tik pasima
tysiąs su ja Venecijoje.

Kunigas padvigubino savo mandagu- 
ma ir labai domėjosi visu tuo, ka Kandi
das kalbėjo, ka dare, ka norėjo daryti.

“Tai tamsta, pone, esi susibaręs pasi
matyti su ja Venecijoje?”

“Taip, Kunigėli”, atsake Kandidas. 
“Man būtinai reikia pasimatyti su panaite 
Kunegunda”.

Ir po to pati malone kalbėti apie tai, 
kas arčiausia prie širdies, prigunde ji iš
pasakoti tam Kunigėliui dali savo prieti
kiu su tą dailiaja Vestpaliete.

“Aš spėju”, pastebėjo Kunikas Peri- 
gordas, “‘kad panele Kunegunda yra gudri 
mergaite ir rašinėja Tamstai gražius laiš- 
^ds.”

“Aš dar nesmi gavės nuo jos nei vieno 
laiško”, atsake Kandidas. “Mat, būdamas 
išvytas iš romu, neturėjau progos susira
šinėti su ja. Gi netrukus po to girdėjau 
ja mirus; paskui gi radau,ja gyva; po to 
vėl jos netekau; ir pagaliaus pasiunčiau 
pas ja pasiuntini, už pustrečio tūkstančio 
myliu, ir dabar laukiu iš jos žinių.”

Kunigas labai domėjosi jo pasakojimu, 
net paraudės klausėsi. Netrukus, jis atsi
sveikino ir paliko tuos du svetimtaučiu, pa
sibučiavęs su jais atsisveikinimui: Rytdie
na Kandidas sulaukė laiško šitokio turinio:

“Mano brangiausiasis! Per astuonias 
dienas aš esu šitame mieste. Sužinojau ir 
tave čia esant. Lėkčiau i tavo glebi, kad 
tik galėčiau. Bordeaux mieste sužinojau 
apie tavo sugryžima; ten palikau ištikimą
jį Kakamba ir senuke, kuriuodu veikiai 
čia atvyks. Buenos Ayres Gubernatorius 
paėmė visa, ka tik turėjau, paliko tau tik
tai mano širdis. Ateik pas mane! Tavo 
buvimas -pas mane arba duos man gyvybės 
arba užmuš mane, taip aš tavęs laukiu.”

Šitasai gražus ir taip netikėtas laiške
lis pripildė Kandida neapsakomu džiaugs
mu, bet del Kunegundos ligos jis labai su
sirūpino. Tokiu dvieju jausmu perdalin
tas, jis paėmė su savimi savo auksa ir dei
mantus ir, kartu su Martynu, nusiskubino 
i ta hoteli, kur buvo sustojusi panele ku
negunda. Inejo jos kambarin drebėdamas, 
jo širdis plake, balsas verkšleno; jis norė
jo atskleisti uždangas prie lovos ir papra
šė tarnaites, kad pažibintu.

“Buk atsargus”, atsake tarnaite; “švie
sa jai kenkia”, ir tuoj ji vėl užtraukė už
dangas.

“Mano mylimoji Kunegunda”, jis vai
tojo, “kaip tu jauties? Jei negali manes 
matyti, tai nors prakalbėk i mane!”

“Ji negali kalbėti”, pastebėjo tarnaite.
Ponia iškišo riebia ranka per uždan

ga, ir Kandidas bučiavo ja, apliedamas aša
romis; paskui įspaude jai pilna delną dei
mantu ir dar šalę lovos padėjo maišiuką 
aukso.

Laike tu visu atsitikimu, kambarin in
ejo oficierius, kuri seke Kunigas Perigor- 
das, ir visas būrys kareiviu.

“Antai”, tarė jis, “yra tiedu nužiūrė
tu svetimtaučiu”, ir tuojau paliepė 'karei
viams suimti juos ir vesti kalėjimam

“Taip niekas nesielgia su keleiviais EI 
Doradoje”, pastebėjo Kandidas.

“Aš dabar esu Manikenas daugiau, ne

kaip buvau ikišiol”, atsiliepe Martynas.
“Bet, pone, pasakyk, kur mūs nori ves- - 

ti?” Klause Kandidas.
“I urvą, i kalėjimą”, atsake oficierius:.
Martynas, truputi jau aitsipeikejes, su

prato-kad ponia, kuri nudavė Kunegunda; 
buvo, prigavike, kad kunigas Perigordas 
buvo irgi prigavikas, pasinaudojęs Kandi
do lengva širdim, ir kad oficierius ir buvo 
kitas prigavikas, kuri jis gali greitai nu
tildyti.

Kandidas, Martyno patariamas, ir no
rėdamas pasimatyti su tikrąją Kunegun
da, nenorėdamas eiti teisman, pasiūlė ofi- 
cieriui tris mažus deimantus, vertus po tris 
tūkstančius pistoliu.

“Aga!” atsake vyras su balta kauline 
sagute, “pone, jei tamsta butum papildęs 
visus didžiausius nusikaltimus, tai man 
tamsta butum visudoriausis žmogus. Trys 
deimantai! Kiekvienas ju vertas po tris 
tūkstančius pistoliu! Pone, vietoj to, kad 
vedus tamsta i kalėjimą, aš tarnausiu tam
stai iki savo gyvai galvai, Yra įsakymai 
suimti visus svetimtaučius, bėt palik tai 
man! Aš turiu broli mieste Dieppe, Nor
mandijoje. Aš tamsta nulydesiu pas ji. Ir 
jei tamsta duosi jam deimantą, tai jis taip 
pat dabos tamsta, kaip ir aš.”

“Ir delko”, paklausė Kandidas, turi bū
ti suimti visi svetimtaučiai?”

“Dėlto”, isikišo dabar ir kunigas, “kad 
vargšas elgeta ir Altrebatie* krašto išgir
do kokias ten kvailas kalbas. Tatai pri
gunde ji nužudyti savo tęva, ne taip,'kaip 
tas buvo padaryta gegužes menesy 1610 
m.,* bet taip, kaip gruodžio mėnesy 1594 
m.,* ir taip, kaip tai dare kiti, kitur ir ki
tais metais, ir kiti vargšai velniai girdėjo 
kvailus dalykus kalbant.”

Oficierius1 paaiškino ka kunigas sake.
“Ak, bjaurybes!” Sušuko Kandikas. 

“Kokie baisus7 dalykai yra atliekami žmo
nių, kurie šoka ir dainuoja! Ar nėra ko
kio budo greitai ištrukti iš to krašto, kur 
beždžiones inerzina tigrus? Aš nemačiau 
meškų savo tevyneje, bėt ir žmonių nema
čiau niekur kitur, kaip tik Eldoradoje. 
Dievo vardan meldžiu tamstos, pone, nu- 
lydek mane i Venecija, kur lauksiu pane* 
les Kunegundos.”

“Aš negaliu lydėti tamstos toliau, kaip 
tik iki žemutines Normandijos”, atsake 
oficierius.

Tuoj nuėmė pančius, atsiprašė už klai
da, pavarė šalin savo 'kareivius, nulydėjo 
Kandida su Madtiynu ir Dieppe ir paliko 
juos pas savo broli.

Tuokart buvo tenai uoste mažas Danu 
laivas. Normandas, likes tikru vergu už 
tris deimantus, pasodino Kandida ir jo 
draugus ant laivo, kurs rengėsi tuojaus iš
plaukti i Porthsmoutha, i Anglija.

Ne toks buvo kelias i Venecija, bet 
Kandidas džiaugėsi galis ištrukti iš Pra
garo ir numanė galėsiąs netrukus keliauti 
ten, kur reikia.

* Damiens, pasikesines nužudyti Liudvika 
XV, 1757 m., buvo gimęs mieste Arras, sostapi- 
leje Artois’o (Atrebatie).

*. 14 d. gegužes, 1610 m., Ravaillac nužudė 
Henrika Vl-ji.

** Gruodžio 27 d., 1594 m., Jean Chatel kė
sinosi nužudyti Henrika IV-ji.

(Bus daugiau)

Lietūviškai-Angliškas ir AngliSkai-Lietuviikaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui; kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
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 No. 3146; Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... $11.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3-—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos Šventinyma; 5—Ka
raliaus Mausalip Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi..............,............ $1.00 
Ta pati audimo apdarais...... ........ $1.75

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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DR. J. ŠEMOLIUNAS Darbininko Draugas

t

ATPIGO
... $103.50
... $110.00

$106.50

Akių Gydytojas
Ofiso valandos: 
10 ryte iki 12 
3 iki 5 po pietų.

Nedėldieniais 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 E. 79 St. Garfield Bank Big.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tdmyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženkl).

DIRVA

SHORE

PASISKUBINKIT
Kursas Labai Žemas

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 
taupinimui

4%
St. Clair ir Eaat 55-ta gatrž. 

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

12000 Superior Ave.

te- 
žemas, minkštomis 
ištaisytas, kuriame 
atsisėdę nušliaužia 
stačių gatvių. Ro-

BANKOJ 
ir subjektas sulyg regulecl* 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

“ JEIGU Madeira bus šv. He- 
Iena buvusiam Imepratoriui 

Karoliui ir Imperatorienei Zitai, | 
kaip 'žinios skelbia, šį ištremto- 

‘Didžiąją Lenkiją” irĮji P°ra atsiekė geresnės laimės

K. PILĖNO PATYRIMAI LIETUVOS 
REIKALUOSE

(Rašo K. PILĖNAS —- Specialiai “Dirvai”—Prisiųsta iš Londono, Anglijos)

MADEIRA — ROJUS 
TREMTINIAMS

(Tąsa iš pereito num.)
J^AD 'greičiau padarius Lietuvai, gal ge

riau “Kaimo valdžiai”, galą Lenkų 
valdžia sumanė panaudoti mano asmenį 
kaipo įrarikį savo pekliškiems tikslams. 
Jie sumanė kad aš, kaipo eks-Kauno valdi
ninkas, duočiau Anglų spaudai “interview” 
kuriame nurodyčiau Kauno valdžios da
romas klaMas tokioje prasmėje jog Žel- 
gowskio1 armijos užpuolimas ant Lietuvos 
išrodytų kaipo paprastas sukilimas prieš 
nepakeliamąjį elgimąsi Lietuvoje “uzurpa
torių”.

Jonas Ciechanowskis įmanė (supažindi
no su tulu profesorium; Wilden-Hart, ku
ris turėjo pagamint atsakantį Lenkų pla
nams ir programui “interview”. Nors 
toks “interview” ir buvo paruoštas ir net • 
Lenkų organan “Morning Post” nusiųs- 1 
tas, redaktorius nesutiko jo talpinti, nes 
buvęs profesoriaus “persūdytas”. Profe- 1 
sorius Wilden-Hart savo rankraštį nusiun- 1 
tė į “Baltic Review”. Ir čia nepavyko. 
Redaktorius tą rankraštį nusiuntė Lietu
vos Atstovybėn, o kiek vėliau ii' man teko 
su tuo “interview” susipažinti: rodė man 
tą rankraštį Kun. Matulaitis. Už dienos- 
kitos Prof. Wilden-Hart man atsiuntė sa
vo rankraščio nuorašą, už kurį aš jam pa- 
dėkavojau ir kartu pastebėjau 'kad pana
šus iš jo pasielgimas jam pačiam garbės 
nesuteikia.

Naujas Lenkijos atstovas Wl. Wrob-'roP°je- 
lewski mane pasikvietė Atstovybėn ir pra
šė prirengti atsakantį pareiškimą kaslink 
“Kauno valdžios” nekompetentiškumo ir 
nusivežus tą pareiškimą Paryžiun induot 
tenai sunaudojimui Francuzų spaudoj! Aš 
pareiškimą taip parašiau kaip jam, pati
ko, bet teminėjau tiktai pasenusius ir nu
dėvėtus “faktus” — tilpusius viso pasau
lio spaudoje. Lenkijos ministeris 'buvo pil
nai užganėdintas ir davė įsakymą antram 
atstovybės sekretoriui, grafui Potockiui, 
prirengti man kredencialus Lenkų atsto
vybei Paryžiuje.

Rytą liepos 18 d. aš jau buvau Lenkų 
atstovybėje Paryžiuje, ir gr. Potockio lai
šką priėmė pirmas sekretorius, T. Romer, 
iš Abelių, Kauno rėdybos^, ; . ,

T. Romer daro įspūdį mokyto ir labai 
gabaus vyro, nors išrodo dar visai jaunu
tis. Sekretorius Remeris mane supažin
dino su Atstovybės valdininkais: grafu 
LUbomirskiu, kapitonu Povilu Klecz'kows- 
kiu (nariu Francuzų žvalgybos), Szpotans- 
kių — Spaudos direktorium, profesorium 
ZalewSkiu ir kitais.

Čia į smulkmenas neįsileisiu ir tiesiog 
eisiu prie tikslo.

, Visiems Lenkų valdininkams 
noma kad vasario mėnesyje tarp, 
zų ir Lenkų buvo padaryta slapta 
pagal kurią Lenkams leista elgtis 
kaimynais taip kaip jiems geriausią pa
tinka. Pagal minėtą sutartį, Lenkams lei
sta užimti visą Augštąją Sileziją, visą Lie
tuvą, Baltijos valstybės ir Ukrainą.

Spaudos reikalams, tai yra papirkimui 
spaudos, Lenkijos Spaudos Biuras, Pary
žiuje, gauna iš savo valdžios 60,000 fran
kų mėnesiui. Laikraščiai kurie tais pini
gais dalinasi yra sekanti: Le Temps; Le 
Matin, Le Journal, Journal des Debats, 
l’Eclair< Pastarasis yra dabartinio Fran 
euzijos premjero Briand’o organas, o re
daktorium jo yra buvęs Briand’o kabinė
to šefas Emile Bure. Čia Lenkai turi net 
savo redaktorių. Mačiausi su keliais re-

daktoriais, bet jie* Visi buvo Lenkų šali
ninkais: jie tiki į ..
pritaria Francuzų valdžiai kad Klaipėdos {už kitus vis^s P“°Iusi“® Wo- 
kraštas butų atiduotas Lenkams, o ne Lie
tuviams. J............................
džia tarpininkauja tarp sovietų Rusijos ir 
Vokietijos ir vien “už tas intrigas” turė
tų būti pavesta Lenkų globai. Nepaisant 
to ar Tautų Sąjunga ir Vyriausioji Tary
ba sutiks ar ne, Lenkai nieko nepaisydami 
prie pirmos progos, užims Lietuvą ir Klai
pėdos kraštu, o taipgi ir Sileziją.

Sugiyžęs Londonan, liepos 26 d., apie 
viską ant rytojaus pranešiau Anglijos pre
mjerui, Lloyd George ir Į Foreign Office.

Bandžiau pagarsinti apie Francuzų- 
Lenkų suokalbį spaudoje, bet pataikiau ne 
į tą laikraštį: Užėjau su tulu Robert S. 
Coeshall “Daily Express” redakcijon ir ti
kėjausi kad induotą rankraštį sunaudos, 
bet vieton to redaktorius mano pareiškimą 
nusiuntė Lietuvos Atstovybėn, o Naruše
vičius su Balučiu, dažinoję apie ką eina, 
prašė “Daily Express” redakcijos tos ži
nios netalpinti. Mat, jiems rodėsi ka'd nie
kas kitas apie tai nežino ir tas reikalas 
iuosis užglemžti.

Tuo pačiu tarpu aš parengęs eilę strai
psnių pardaviau tūlam laikraščių sindika
tui Amerikoje. Kitą eilę straipsniį pave
džiau savo agentui kad paskleistų tą 
Francuzų-Lenkų suokalbį Centralinėje Eu-

yra ži- 
Francu- 
sutartis 
su savo

Lenkuose, kas ir vėl patvirti
na reikalingumą Lietuviško žur
nalo Anglą kalboje, kur galėtų 
būti apšviesti visi Lenkų “kul
tūros darbai”, kas priverstų 
Lenkus ir Francuzus apie Lie
tuvą kalbėti ir skaitytis visai 
kitokioje prasmėje inegu iki šio
lei. P. Mikolainis.

gi, kaip škotai ir Velšiai Angli
jos globoje, nes tokis yra Fran
cuzų ir Lenkų nusistatymas”.

Taigi visi Lietuviai įsidėmė
kime jogei mes nei momento 
negalime praleisti nėbudėję, ne
sergėję savo Nepriklausomybės ; 
visados turime būti gatavi ap
sigynimui nuo Lenkų verguvės- 
baudžiavos, atsiimti savo sos- 
tapilę, Vilnių, ir išliuosuoti vi-

įsus Lietuvių kraštus nuo Len
kų globos. O kad tai atsiekti 
yrą reikalinga kiekvienam Lie
tuviui pirkti Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus ir šelpti tuos 
kurie gina ir gins Lietuvos ne
priklausomybę.

Trumpi paminėjimai Lenkų
“kultūriškų” darbų Anglų spau
doje padarė didelį subruzdimą

Nepatiko Lenkams
Lietuvių masinis susirinki

mas Cooper Union Salėje, New 
Yorke, lapkričio 13 d., kur ta
po užginta rezoliucijos priešais 

I Lenkų terorą Vilniuje ir visa
me pasienyje, labai nepatiko 
ponams Lenkams, kurių spauda 
Amerikoje pavadino tą protes
to susirinkimą “gudria intriga 
nukalta Vokiško kalvio kad iš
naudojus Washington© konfe
renciją”, nes nutarta nusiųsti 
tas protesto rezoliucijas viso 
svieto diplomatams. Lenkeliams 
didei nepatinka ir piliečio K. 
Pilėno rašymai 
“New York American1, __  __

■ rodoma Francuzų ir Lenkų ma
chinacijos užgrėbime kaimyniš
kų šalių kad padarius “didžiulę 
Lenkiją”.

Iš Lenkų spaudos matosi kad 
Lenkai nei da'bar nepripažįsta 
Neprigulmingos Lietuvos, kada 
Lietuva tapo priimta į Tautų 
Sąjungą, ir po senovei vis tvir
tina kad Lietuvą valdo Vokie-’ 
čiai arba bolševikai kuriems 
Lietuva reikalinga kaipo tiltas 
susisiekimui, kam yra priešin-1 
ga Francuzija, nes jos tikslas i 
yra nusmaugti Vokietiją kuo- 
greičiausia.

Lenkų pulkininkas Kleczkow- 
ski,' esantis Francuzų slaptoje 
žvalgyboje, sako “Vilniaus klau
simo visai nesą. Lenkai pasi
liks ne tiktai Vilnių, bet užims 
ir visą Lietuvą, Latviją ir Es- 
toniją. Klaipėdos kraštas jau 
Francuzų rankose ir pasiliks to
lei iki pereis Lenkijos rankos- 
na. Lietuviai, Latviai ir Estai 
Lenkijos globoje bus palaimin

narchus nuo Napoleono iki Vil- 
. jhelmo”; sako mums prisiųstas

Jie taipgi tiki kad Lietuvos vai- buIetinas iš Waahington, D. C., 
nin'kania farm OnvWn Rnsiins ir'jj National Geographic Society!

- raštinės.
> “Tai yra salą kur beveik vi-
- sada yra vasafa, nors rogės be 
[ perstojimo naudojima per vi

sus metus; kuri toli nuo intužu- 
sių minių, vienok, pirmiau ko
lei karė dar nebuvo apvertus 
augštyn kojom laivų prekybos, 
sėdėdamas kuriame iš daugelio 
Maideiros sodnų žmogus galė
jo matyti laivus apie salą su
kabintus ant inkarų nuo visų 
keturių kontinentų. Toji sala 
apgyventa tris sykius daugiau 
negu Connecticut valstija, vie
nok dar ir dabar nekurie sal'os 
kloniai neištyrinėti. Bananų me
džiai kaipo šiltų kraštų auga
lai ir šaltesniojo krašto aržiio- 
lai auga vieni greta kitų.

“Vežimai Funchal mieste, 
Madeiros sostinėje, yra 'ant šė- 
nų vietoj but ant ratų, delei au- 
gštų karbuotų ir stačių gatvių. 
Jie daugumoj ištaisyti puikiau
sia panašiai kaip įtroikos Mas
kvoje ar Petrorade, bet juos ve
ža jaučiai vietoj arklių. Ypa
tingas Funchąlo vežimas, 
čiaus, yra 
sėdynėmis 
pasažieriai 
iki apačios 
gių šėnos pirmiausią yra per
traukiamos per taukuotą mai
šą ir tik paskui sodinama jbs- 
na pasasieriai trankomoji ke
lionėn per akmenų grindimus.

“Madeira yra svarbiausia sa
la iš Madeira grupės, gulinti 
apie 400 mylių į vakarus nuo 
Morokko. Iš abelno tos grupės 
žemės ploto, apie 315 ketvirtai
nių mylių išviso, visas išsky
rus 15 mylių priklauso didžia
jai salai, ir veik visi iš 170,000 
.gyventojų randasi ant tos sa
los. Ta sala skaitoma viena iš 
gražiausių vulkanų sudarytų 
augštumų kokios randasi bile 
kuriame okeane, ir jos aplinki
niai vaizdai yra nesulyginamai 
dideli ir puikus imant su jos pa
čios didumu. Viena skiauterė 
iškila iki suvirs 6,500 pėdų, vie
nas klonis ypatingai, Curral das 
Freiras, turi puikybę ir žavėti- 
numą kokio galima tikėti tik 
ant Tahiti arba Marquesas sa
lose. Augštos, išsikraipę skalos 
sudaro didesnę dalį visa pakraš
čio; gi mažučiai kaimeliai stog- 
so prie apačių tų grąsmingų 
augštumų. Taip būdami gy
ventojai išmoko antkrančių dar
žų rengimo dailos.

“Vynas kuris padarė Madeira 
salą garsinga dar vis sudaro jos 
svarbiausią industriją, vienok 
metinis išdarbis jau sumažėjo 
iki ketvirtos dalies kaip pirma 
buvo. Kitados jo buvo reika
laujama už pasakiškai dideles 
kainas ir dar vis pasakos eina 
apie tai kaip Amerikos prekė- 
jai vežiodavo jį iš vienos vietos 
į kitą ir atgal susendinimui jo. 
Praeitojo šimtmečicl viduryje 
vyno liga sukėlė ermyderį iki 
ji nebuvo sulaikyta, tada gydy
tojai pasikeitė jog madeira vy
nas yra ypatingai kenksmingas 
viduriams, gi karė atkirto šį 
vieną iš pasaulinių salų uostų 
nuo komunikacijos, o Aštuonio
liktas. Priedas (Suv. Valstijų 
Uždraudimas svaigalų) uždarė 
Madeirai vieną iš svarbiausių 
rinkų. Keliauninkai dar vis ga
li matyti tenaitinius žmones ne
šančius šį vyną į skiepus dide
liuose odiniuose maišuose per
mestuose per pečius, ir primi- 
tivis vyno spaudimo būdas dar 
vis naudojama jo darymui.

“Apie Funchal .randasi cuk
raus auginimo laukai. Kaktus 
tenai auginama 'maitinimui ma
žyčių vabalėlių kurių sultis var
tojama prie darymo dažų. Pa
starais metais pagarsėjimas jog 
ta sala yrą sveikatos rezortas 
sudarė industriją kuri rodos iš
siplės daug labiau kaip tik lai
vai pradės normaiiškai vaikščio
ti.”

Robert S. Coeshall, kuris mane nuve
dė Į “Expresso” ofisą, yra apdraudos Bro
keris ir turi ryšius su Lietuvos Atstovy
bės valdininkais. Jisai man sakęs turįs 
suradęs kapitalistus kurie sutinka finan
suos Lietuvos Valstybės Banką, tūlą gelž- 
kelį, ir už tai gavęs Lietuvos valstybės 
koncesijas ant apdraudos Lietuvoje. Pa
skola valdžiai apsieisianti 12¥o%- Coes
hall man siūlo vietą apdraudos Direkto
riaus Lietuvoje su metine alga £1,000 (apie 
4,000 dolarių) ir £5,000 (apie 20,000 dola
rių) išlaidoms. Aš atsisakiau nuo jo pro
pozicijos.

Mr. Coeshall man prasitarė ir kaip ir 
tarp kurių tas milžiniškas nuošimtis Lie
tuvoje busiąs padalintas kad šu jų pagal
ba butų galima padaryti su Lietuvos val
džia kontraktą. Naruševičius iškeliavęs 
pasitarti su Finansų Ministeriu, Galvanau
sku;

Nesenai mačiausi su Mr. Coeshall ir 
jisai man pasigyrė kad kontraktas su Lie
tuvos valdžia jau padarytas.

Naruševičius, Galvanauskas, Rabina- 
vičius, Kun. Puryckis ir kiti Lietuvos li
nus, vertės suviršum £1,000,000 (apie 4 mi
lijonų dolarių) prakišę da'bar ima paskolą 
ir apsiima mokėti 12ĮZ>% palukų.

' Kitokių darodymų, šalip Mr. Coeshall 
kalbų, 'apie tą transakciją neturėdamas pa
lieku apie tai pasiteirauti Lietuvos Seimo 
nariams.

Su augšlta pagarba
KAZYS PILĖNAS.

LAIVAKORTĖS
J Hamburgą ........
I Liepoją .........
I I’iliavą-Karaliaučių

War Tax $5.00.
Pinigų Siuntimas Kalėdoms že- T 
miausiu kursu. Pinigus gauna į 
Lietuvoje iš arčiausio pašto lai- y 
ke 25—30 dienų. r

P. MIKOLAINIS i

Londonas, 
-Spalio 13 d.,

Nekurie 
neprotauja.

Mažuma 
kalbų puses.

Persiskyrimai yra 
blogo reikalų vedimo.

1921 m.

žmonės negali protauti,

iš musų norime girdėti

kiti

abi

paprastai pasekmė

•DABAR LAIKAS
^ĮKALEDOS yra dovanų švente — ir inteligentiškam 

draugui ar draugei tinkamiausia dovana bus laikraš
tis. Užrašykit jiems “ARTOJĄ”. Už vieną dolarį iš 
jūsų kišeniaus jūsų apdovanota ypata turės džiaugsmo 
visus metus. CJGruodžio “Artojo” numeris išeina pirmą 
mėnesio dieną, taigi nuo dabar užrašytas bus kaip tik į 
laiką. Taipgi neužmirškit saviškių Lietuvoje: jauni
mo ir senųjų. “Artojo” į Lietuvą metams kaina $1.25. 
Paspes nueiti ant Kalėdų: U “Artojas” yra 28 puslapių, 
didelio formato, spalvuotais viršais, mokslo, literatūros 
ir juokų mėnesinis laikraštis. W 'J 3'

“ARTOJAS 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.*

Mot. Stankevičius 
Pardavinėja pavieniais num.

176 B. Dymecks Land 
Wishaw, Craigneuk, 

Scotland.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

1304 E. 68 Street.
Kampas Superior Avenue 

Virš Lietuviško Banko

vaikai labai non užlai-
kyti savo dantis švariai 
kadangi jiems patinka 
COLGATE’S skonis.

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S; V. Pat. Ofise.

CLEVELAND© LIETUVIŲ 
NAMŲ IR PASKOLOS 

BANKAS
Moka 5% (penktą nuošimti) už pa- 

dėtus taupymui pinigus.

Parduodame ištraukiamo ir neištraukiamo stocko 
(akcijų) po $100.00 (šimtą dolarių) už kurį moka
me 8% (aštuonis nuošimčius).
6712 Superior Ave., kampas E. 68th Street 

Cleveland, Ohio

Gaus Kalėdų 
Šventėms!

JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MU
SŲ BANKĄ PINIGUS Į LIETUVĄ, TAI 

JŪSŲ GIMINĖS GAUS JUOS 
KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

Adresuokite mums šitaip:

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue New York, N. Y.

Raginkit Kožną Šeimynos Narį Prisidėti Prie

Municipal Kalėdinio 
5% Taupymo Klubo

PRASIDEDA GRUODŽIO 3 D.
Su penkiomis Narystės Klasėmis

25c ir 50c, $1, $2 ir $5 Savaitėje
Kurie uždirbs po 5% kuomet įmokėsit per 50 savaičių

Superior Skyrius
7909 Superior Avenue
M. A. VINSON, Vedėjas

St. Clair Skyrius
2006 St.’ Clair Avenue

P. MULIOLIS, Vedėjas

Kiti Skyriai — 2832 W. 25th St.- 12301 Miles Ave.
MAIN OFFICE - 2ros Grindjs - HANNA BLDG.

“PADVIGUBINK SAVO PINIGUS - TAS GALIMA"

THE MUNICIPAL SAVINGS 
& LOAN COMPANY

VISAS TURTAS SIEKIA VIRŠ $1,000,000.00.
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ISPAZ1NTIS
(Guy de Maupassant—-Vertė A. A. Tulys) 
jyĮARGUERITE de Therelles buvo mari

nama. Ji buvo penkiasdešimts šešių 
metų amžiaus, vienok atrodė kaip septy- 
nįasdešimts penkių mažiausia. Sunkiai ji 
kvėpavo, baltesnė už marškonius, kratoma, 
baisių priepuolių. Jos veidas buvo konvul-jtarė: 
ūsuotas, akįs pastatytos, tarytum ji matytų 
baisius dalykus.

Vyresnėji jos sesuo' Zuzana, šešiais me
tais senesnė, raudojo perpuolus ant kelių 
ties jos lova. Mažas stalas pastatytas ar
ti prie mirštančios moters lovos, prideng
tas skotertėle, laikė dvi 1

nu kunigu įsivilkusių kamšoje. Kaip tik 
pamatė jį-, mirštanti moteris vienu pasi
spyrimu atsisėdo, altsidarė lupos, ištarė du 
ar tris žodžius, ir pradėjo nagais draiky
ti antklodę, lyg butų norėjus skylę pradrė- 
ksti.

Abatas Simonas priėjo, paėmė jos ran
ką, pabučiavo jos veidą ir minkštu balsu 
tarė:

“Dieve tau atleisk, mario kūdiki; tu
rėk drąsos, valanda dabar atėjo, kalbėk.”

Tuomet Marguerite, krečiama nuo gal
vos iki kojų, purtydama visą lovą, nervuo- 
tai's antpuoliais sustenėjo:

“Sėskis, Didžioji Sesuo.... klausyk.” 
Kunigas prisilenkė prie Zuzanos kuri 

dar tebeklupojo. prie lovos'kojos. Jis pa
kėlė ją, pasodino į minkštą krėslą ir pa
imdamas seserų rankas į savo vieną ranką

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Nebereikia man meilės', 
Nes ruduo atėjo....

'Viešpatie manoj Dieve! Apdovanok 
jas stiprumu, susimylėk ant jų.”

Marguerite pradėjo kalbėti, vienas pas
kui kitą žodžiai plaukė iš jos gerklės, su 
aštriomis pauzomis, lyg labai silpnus.

“Atleisk, atleisk, Didėji Sesuo, o dova- 
tas skotertėle, laikė dvi uždegtas žvakes.Įn°k man! Jei tu butum žinojus kaip aš 
Kas momentas buvo laukiama kunigo atei-1 bijojaus .'tos valandos visą savo gyveni- 
Jiant duoti paskutinį patepimą ir komuni- m?L • • • 
ją, kas jau turės but paskutiniai.

Kambarys turėjo tą nelaimingą išraiš-r 
ką, tą bevilčių atsisveikinimų dvasią, kurie | 
priklauso prie mirštančiųjų namų. Aplink 
-ant rakandų stovėjo gyduolių bonkutės, 
kampuose rados apatinės drapanos, pa
stumtos į šalį su koja arba šluota, krėslai 
betvarkėj atrodė lyg jie butų persigandę, 
lyg jie butų bėgę visoj to žodžio prasmėje. 
Mirtis, grasminga, buvo čionai, pasislėpus, 
laukė.

Pasaka dviejų seserų buvo labai pa
liečiama. Toli ir plačiai ji buvo kartoja
ma, privertė ji daugeliui alkių verkti.

Zuzana, senesnėji, sykį beprotiškai 
mylėjo jauną vyrą, kuris, taipgi, mylėjo ją. 
Jiedu buvo pasižadėję apsivesti ir tik laukė 
nustatytos- dienos, kuomet Henrikas 
Lampierre staigu mirė.

Senesnės sesers nusiminimas buvo 
.stus ir jinai šventai prisiekė nesivesti, 
laikė savo žodį. Apsivilko ji moters rubais, 
.kurių daugiau jau nebenusivilko.

Paskui jos sesuo, maža jos sesuo Mar
guerite, kuri buvo tik dvylikos metų am-

H^iaus, vieną rytą^puęĮėįį. senesnės jglėbį Jr 
tarė: “Didžiule'Sesute’ aš'nenoriu kad tu 
butum nelinksma. Nenoriu aš kad tu ver
ktum visą sayo gyvenimą. Aš tavęs nepa- 
liusiu, ne, ne! Aš busiu su tavimi visados, 
visados, visados!”

Į Zuzana užgauta vaiko pasišventimu 
/'.pabučiavo ją, bet netikėjo. Vienok mažo

ji, taip jau, laikė savo žodį, ir nežiūrint 
tėvų prašymo, nežiūrint senesnės prikalbi
nėjimų, ji neapsivedė. Ji buvo graži, la
bai graži, atsakė daugeliui jaunų vyrų, ku
rie rodės tikrai ją mylėjo, ir daugiau ji ne
bepaliko savo sesers.

Kartu jodvi gyveno visas, savo gyve
nimo dienas, nepersiskyrę nei vieno sykio. 
Ėjo jos šalis prie šalies neperskiriamai 
susivienijusios. Bet Marguerite visados 
rodės liūdna, sloginama, melancholiška 
daugiau negu senesnėji, tarytum tas vir
šesnis jos pasiaukavimas butų sulaužęs jos 
dvasią. Greičiau ji seno, būdama trisde
šimties jau turėjo žilų plaukt) ir tankiai 
nusiminus, lyg butų slaptos, draskančios 
bėdos prispausta.

Dabar ji turėjo pirma' numirti.
Nuo vakar dienos ji nebegalėjo kalbė

ti, tiktai su pirmais aušros spinduliais ji 
, išsitarė:

■“Eik pašauk dvasišką tėvelį, valanda 
jau prisiartino.”

Ir paskui ji pasiliko augštieninka, 
spazmų kratoma, jos lupos drebėjo tary
tum prieš jos norą butų kopę iš jos šir
dies baisus žodžiai, jos žiūrėjimas baime 
pakvaišęs buvo baisūs pamatyti.

Jos sesuo, skausmų suspausta, verkė 
kai laukinė, padėjus savo kaktą ant lovos

- briaunos, ir kartojo:-
| .. “Margot, mano nabage Margot, mano 
mažute!”

- Visados jinai vadindavo ją “Mažute”, 
lyginai kaip jaunesnėj! visados vadindavo 
ją “Didelė Sesuo”.
• Ant trepu pasigirdo žingsniai. Atsi

dūrė duris. Apsireiškė 'klapčiukas su se

Pasitraukit, mergelės, 
Salin jus, skaisčiosios, 
Nebenoriu aš jūsų, 
Nei meilės jus karštosios. 

Nusibodo man žvilgsniai 
Jūsų akučių, 

Nusibodo man bučkiai 
Jūsų lupučių.

Nusibodo man džiaugtis
Trumpais1 sijonėliais, 

Nusibodo gėrėtis
Dažytais veideliais. 

Tat, 'šalin jus, mergelės, 
i Pasitraukit, ipo galų, 
O aš gersiu, kaip gėriau, 
Putojantį alų.

terų pavidalų, ir kadangi mote- 
rįs skulptorės ir piešėjos visą 
idealą randa apdirbime vyriškų 
pavidalų, tas, pagaliaus, atsklei
džia mums ir tą kokis yra di- 
džiausis troškimas vieno ir ki
tos, kad ir paprasto smertelno 
žmogelio ar moterėlės, nors jie 
nėra artistais”. ("D.” N. 39.)

Rodin “pametė” moteriškus 
modelius del 'nelaimingos savo 
meilės: jo “pamesti” modeliai 
sutvėrė naują ypatingą dailą: 
jis kalė pavidalus iš moterų ir 
iš vyrų (ir iš abiejų sykiu), bet' 
visi jo paskutiniųjų metų mo
teriški pavidalai nebuvo išlipę 
iš akmenų — jeigu galva buvo 
viršuj, kojos ir 'kitos dalis bu
vo likę akmenyje; jeigu matėsi 
kojos, 
galva 
Rodin 
vidalą
tytojas”, sėdįs ant akmens nuo
gas vyras, ranka smakrą parė
męs ir mąstąs. Kiti visi fan
tazijos iš moterų ar maišytų su 
vyrais.

N. B. 
“p-lė”, o

pečiai ar kas kitas — 
buvo įriausta akmenyje, 
tik už vieną vyrišką pa- 
pagarsėjo — tai “Mąs-

Atos.

de

ni
ls-

(Bus daugiau)

NUO LOPŠIO IKI GRABO
(Sekimas)

Įstabu kada gamtoj 
Tveriąs nauja gyvastis, 
Apibrėžtoj valandoj 
Nužengia naujas svetys.
Ant klyksmo, riksmo mažučio, 
Tetų, nešiočių, bobučių 
Džiaugsmo, vargo, nuliūdimo; 
Kad mažytis nusišypso, 
Auga: viltis, .pranašystė.

Ar tai.verta atminimo?
Kada biskį paaugėjęs 
Linksmas, griebiasi žaislų; 
Apie vargą neminėjęs 
'Versk prie knygos, prie raidžių. 
Nuleidžia nosį murmėdams, 

„Slaptai per langą žiurėdams;
Nagus kramto, pykti ima, 
Akis trina, ašaroja, 
Nuolat A, .B; C kartoja. 

Ar tai verta atminimo?
Kadai jau meksląiiję lanko,.. 
Tat kepurę im’ kraipyti, 
Jau jam knygos neužtenka — 
Cigaretus reik rūkyti.
Rodos nieko jam nestoka, 
Kai žaib’s greitas, -laksto, šoka: 
Urnai jis permaino mintį, 
Lyg kas gražus jį vilioja.... 
Verkia, dūsauja, svajoja.

Gal tai verta yr’ atminti?
Mylisi, myli begalo, 
Apie meil- vien svajoja, 
Visai brangiam idealui 
Savo širdį dovanojo.
Nors užkalbintum, jis tyli, 
Tiek težino kad jis myli — 
Širdį gelia, verksmas ima — 
Štai netikėta paguoda, 
Mylimoji viltį duoda.

Gal tai verta atminimo"? 
Širdyje rods medus plaukia. 
Kolei meilės neišbandęs, 
Džiaugiasi, dūsauja, laukia. 
Ik ausų meilėj paskendęs, 

’ Kaip laimingas pasijustų, 
Kad meilužė jį priglaustų; 
Jau tikras savo likimo, 
Ta meilužė’ jam žadėta 
Jį atstūmė netikėtai.

Tai yr’ verta "atminimo!
Lyg kulką širdin įvarė, 
Tuoj be žado jis pastiro. 
Pergalėjęs meilę, tarė: 
“Lauk, ir tu liksi be vyro!” 
Žmogaus mintis persimainė, 
Vedęs kitą rodo laimę. 
Lėtai slenk dienos likimo, 
Kol mirtis pas save prašo, 
Gedulingą karstą neša, — 

Tai neverta atminimo.
Eleonora.

Nuo Juokų Red.: Kožnas po
etas turi savo ypatybes: gerb. 
Atos turi ypatybę rašyti eiles 
be pradžios, kiti — be pabai
gos: 'kaip įsirašys tai ir sustot 
nežino kada, ir užtai tokių eilių 
čia niekad nematot....

Bef mes nesutinkame su gerb. 
Atos paskutinės eilutės žodžiais 
— gersiąs “Putojantį alų”. Kad 
alus yra putojantis mes nesi
ginčysime, o ypač dabar, “home 
bru”, bet ir jam, matyt, kaip ir 
kitiems poetams pritruko čia 
žodžių užbaigimui' eilių. Jau 
mes butume patarę padėt nors 
tai: “Braidyti po balą”. Bet ir 
netoli butume apsirikę, nes dau
guma poetų (neskaitant prastų
jų žmonelių) padarę (ar kam 
kitam padarius) savo meilei ga
lą išbraidytų visas plynes, iš
vaikščiotų peklą h- kitus svieto 
galus jieškodami vėl ką nors 
mylėti, ar tą pačią rasti....

O gal gerb. Atos pastojo “at
sidavusiu discipuli” gerb. Pr. 
S. žinančio kurs “Sandaroj” 
drožia apie “dailiąją lytį”, 
daugumui blogo padarys: 
ir mes ypatiškai girdėjome 
kiant nekurtuos kad jau jie 
bar esą “dailioji lytis”, o ne ta 
iki šiol klaidinigai apšaukta ki
ta žmogaus pusė;

H
Atsakymas iš pereito num:
Klausimas.: Kodėl per zeiko- 

lą (“veidrodį”) matai?
Atsakymas: Kad žiuri.

Audrey Munsen yra 
ne “ponas”.

Juokų Red.

tikrai

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 
nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių- susipa
žinimo su Lenkais 
je. Didelė knyga, 
Tvirtais apdarais 

Reikalaukit

ir visos jų šunybės Lietuvo- 
gražios spaudos, 264 pusi.

“Dirvos” Knygyne

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

Po gerų ištyrinėjimų sura
dome kad dar 20 kuopa izlamo 
nepriėmus, o jos pirmininkas 
yra Iz. Samas.

Andai “Garse” koks ten Jo
no Sūnūs išsikalbėjo apie nyk
štukus, save priskirdamas prie 
protiškų neūžaugų.

Mes tankiai gauname 
bandančių išrišti kas yra meilė, 
bet iki šiolei dar nežinome kr 
kuris iš tų raštų teisingai mei
lę apibudina, tai nepasidrąsina-

raštų

Reikalaukit
Naujausios Puikios Knygos 

EMOCIJOS IR JŲ 
KULTŪRA

26 pusi. Kaina 15c.
Šią naudingą aiškią filoso
fišką knygelę išleido TMD. 
Ohio ir Michigan valstijų 
Apskritis. Knygutė kalba 
apie įvairius žmonių jaus
mus, jų nusistatymą ir vei
kimą. Reikalaudami siųs
kit ir pinigus. Adresuokit:

VL. MALINAUSKAS 
2221 Hamilton Ave. 

Cleveland, O.

me jų dėti, ir laukiame kolei 
kas tikrai meilę aprašys.
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Kur seniausia, 
Ten geriausia.

SENIAUSIA 

floenturfl 
VIENYBE
Parduoda laivakor- į

tęs ant visų pa- <
Tankiausių Lini- <

jų’į Lietuvą ir iš Lie- 
tUvos arba ir visur ki- 
tur per Antverpą,' j 
Rottėrdamą, Breme- s 
na, Hamburgą, Liepo- j 
jų, Karaliaučių ir ki- ®Į 
tus portus į Eidkū- 
nūs ir į patį Kauną, Į i 
taip pat ir iš Lietuvos. |s'

Gerb. A. B. Strimaitis 
papuolė Jtarp žiaurių jūrių ban
gų: andai gerb. Audra jį pra
dėjo vartyti, pereitame num. 
gerb. Jūrių Banga ėmė daužy
ti. Ir išeina kad moterų būdas 
tai kaip jūrių bangos: kol jų 
vėjelis nepakrutina tai nors tu 
kiaurai žemės prasikask tau jos 
nei kepšt.

Bet užtikriname šio Skyriaus 
skaitytojams jog gerb. Jūrių 
Banga, kaip jau žinoma iš pir- 
miaus gerb. Audra, yra 
kaip jų žodžiai reiškia, 
“šonkauliai”, kaip gerb. 
gilas jas .vadina.

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
Gydytojas ir Chirurgas

982 E. 79 St., Cleveland, O.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

L

•a

tikros
t. y.
Spra-

pri

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tZt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio:
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Jis 
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da-

S H S
Pinigus siunčia Į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

’’VIENYBĖS”
SPAUSTUVĖ

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt. E|

’’VIENYBĖ”
EINA DU-KABT 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėlinusias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 
LIETUVOJE ......

K H S
Pirkite *’Vienybės1 
drovės Šerus. Dividendai 

:ami. Ateityje bus di-

F

S’
i iGerb. Dovydas (vietinis) 

siuntė .\iuos trupinėlius:
Clevelande yra ir tokių 

listų” kurie dar nėra nei kartą 
dainavę solo.

Cleveland© “progresisčių” 24 
kp. išbraukė iš kuopos nares 
todėl kad tos sustojo dirbę 
“munšainą” (naminę).

Cleveland© “Mirtos” Choras' 
turi 70 dainininkų, iš jų tik du 
tegali dainuoti, kiti visi .skaito? 
si dainininkais dėlto kad užsi
moka 10c choro duoklių.

Brooklyne Andriulis (Cleve- 
landiėčiams žinomas pieno gė
rikas) baigia užkariauti visą 
“Laisvės” redakciją: Paukščiai 
jau per langus lauk lekia, o ki
ti gyvūnėliai (Prūsokai) lenda 
kur katras gali. Stebuklas: Cle
velande jis tik pieną nuo porčių 
galėjo gerti, o Brooklyne pavir
to į baisų rrrevoliucijonierių.

“so la
ęįBS

MET.
. 4.50

K'

E-
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Reikalaukite platcsniŲ S4.

Q

a
si.

1.00
1.50

musu piniginio 
knygų katalogo.

’Jau virstame į Turkų tikėji
mą?! “Sandara” TMD. 20 kuo
pos valdybos pirmininką pagar
sino “Iz. Lamas”.

Vienas seras 510.
S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur'g" Įima gauti 

šoklų knygų.

-1

Gerb. Jūrių Banga pereitame 
num. išliejo gerb. Strimaičiui 
saują žinojimo apie moterų bu
dus. Kokie tie budai .skirtingi 
nebūtų, vienok jie visi supuola 
ant vieno: visos jos ko nors il
gisi, trokšta, geidžia, nori ir lu- 
kuriuoja.... Ko lukuriuoja tai 
tik vienas gerb? Pr. S. Žinąs 
(“Sandaroj”) žino, ir už tai jos 
priverstos mylėti (šunis, kates, 
'beždžiones, papūgas, kanarkas 
ir gėles....

O!!! kokia žiauri gerb. Gam
ta kad ji tik vieniems poetams 
davė galę tuos ilgesius ir lūke
sius viešai išreikšti, o kiti vi
si žmoneliai tik kenčia ir ken
čia. ...

“Vanagas” (No. 16) sako: 
“Dirva” praneša kad varlamu- 
šiai (vičiai) gatvėse praeivius 
pradėjo užpuldinėti. Ka-gi da- 
riti? Juk atšalus orui ir pra- 
nikus varlėms, narsioji varla- 
mušiu armija nors su praeiviais 
privalo kariauti.

(Tąsa iš pereito num.) “San
daroj ” Pr. S. Žinąs, tas pats ką 
kitus už paleistuvingą blevyz
goj imą tokia (pat kalba iškone- 
vei'kia, rašo jog žymesnės mo
teris artistės tik vienus vyrus 
pasirenka modeliais (pasistato 
dažniausia nuogus ir iš jų te
pa paveikslus ar kala stovy- 
las). Jis pamini kad tik viena 
iš geresniųjų artisčių panaudo
ja (labai retai) merginą už mo
delį. Taipgi [užsimena jog tik 
vienas skulktorius (ir braižyto
jas) Rodin pavartodavo už mo
delį (retai irgi) vyrą. Iš to iš
eina tas pats ką mes čia seniau 
esame pas&kę: “Kadangi vyrai 
skulptoriai ir piešėjai dailiausiu 
dailos dalyku randa dirbimą mo-

Kita “Vanago” žinia skamba 
(klausykit, jei tikit kad žinios 
gali skambėt) šitaip: “Draugo” 
chirurgo laimė kad Chicagoje 
ira “Naujėnos”: jeigu "Drau
go” chirurgas neprisigraibstitu 
iš “Naujėnu” kvadaksuojančiu 
vištų, provokatorių ir neprisi- 
kr bintu invairios grigaitinės 
košes, tai “Draugas” atroditu 
taip tiras baltas kaip Kauno 
“demokratiškos” valdžios iš- 
skoptas gerb. Smetonos “Bal
sas”.

Dabar mes žinome delko “D- 
gas” neturi vietos net Clevelan- 
do vyčių “protestams”.

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūrą uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
179 E. 3 rd Street, New York, N. Y.

Pamėginkite n-n-j" r

Rįiffles 
Su užregistruotu valsbnženklIuSuv. Valst 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Šiame vaiste idčtoa, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra jaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siai y patai.

Aptiekęs® 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paSta 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

Butinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
Tais- 
baženklis.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės š.uo adresu:

' LITHUANIAN
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė,
Ten galybė.

AR ŽINUTE
jog Society for Savings iš
mokėjo nuošimčių sayo de- 
pozitoriams $65,000,000.00 
nuo savo užsidėjimo?

Visi šaltiniai suvirs 
$67,000,000.00

/*» corpora t e d 184Q 

ponely tbr^nmnys 
in the City of QTleoelanb 

nmucsQUAM
Didžiausias ir Seniausias Taupymo 

Bankas Ohio Valstijoje



M. YČO PAAIŠKINIMAI AMERIKIEČIAMS 
APIE LIETUVOS GARLAIVIŲ B-VĘ

(Atsakymas Pr. živatui)
Nesenai man čia' atvykus te

ko susipažinti su straipsniu p. 
živato, tilpusiu “Sandaroje”, 
kuris nusiskundžia del Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės, kad nieko 
nežinąs apie jos veikimą, ir nu
bara labai skaudžiai tos Bend
rovės narį-įgaliotini Dr. šliupą 
jog jis sukėlęs $60,000 kapitalo 
išsivežęs į Lietuvą ir niekas ne
žino 'kur tuos pinigus padėjęs, 
ir t. t.

Tyčia ar netyčia, p. živatas 
sukėlė savo straipsniu nepasiti
kėjimą Lietuvos Garlaivių Ben
drovei. Ir visai bereikalo.

Dr. J. šliupas kaipo įgalioti
nis Bendrovės parvažiavo Lie
tuvon balandžio mėnesyje. Pi
nigus įgi Surinktus už akcijas 
(šėrus) tos Bendrovės parsiun
tė kiek anksčiau dalimis ir ben
drovės valdyba yra priėmusi 
apiskaitą ir užgyrusi jo padary
tus žygius čia Amerikoje. Da
bar susipažinau su knygomis 
Lietuvos Garlaivių Bendrovės 
ofise New Britain, Conn., veda
momis p-lės E. Kazlauskaitės 
ir visus darbus gęneralio įgalio
tinio p. (Mikalausko, -taipgi ra
dau geriausioje tvarkoje.

Kas dabar Bendrovės -pada
ryta : Sumobilizuota kapitalo 
virš $60,000 čia Amerikoje ir 
apie $40,000 Lietuvoje. Tai yra 
vienas trečdalis viso pamatinio 
kapitalo. Tais pinigais, o, taip
gi Lietuvos Prekybos- Banko ir

Lietuvos žemės Banko padeda
ma ir nuolat finansuojama, Lie
tuvos Garlaivių Bendrovė ga
lėjo plačiau išplėsti savo veiki
mą negu sudėtoji suma leido. 
Pirmais metais buvo atidengta 
navigacija tarp Kauno, Jurbar
ko ir Klaipėdos, šiais antrais 
veikimo metais sustiprinta Ne
munu šaka. Varoma bizinis su 
trimis garlaiviais — “Ramby- 
nas”, “Rūta”; “Reinholdas”, ir 
22 baidokais dalinai samdytais, 
dalinai pirktais' nuosavybėn. 
Vežiojama keliauninkai ir pre
kės. Didžiausios ekskursijos Į 
Mažąją Lietuvą ir iš Mažosios 
Lietuvos, visokios šventės, ap- 
vaikščiojimai atliekama Lietu
vos Garlaivių Bendrovės laivais, 
šie metai jau važmos žvilgsniu 
Nemunu Lietuvos Garlaivių B- 
vei geriau pavyko. Be privačių 
kompanijų prekių paimta mo
nopolija pervežimo prekių ka- 
riumenei, intendantūros butų 
skyriaus ir susisiekimo dalies. 
Taipo jau vežiojama pačtas ir 
kareiviai sulyg tam tikros su
tarties su vyriausybe, šios ša
kos prižiūri direktariai S. 
naitis ir Majoras Petronis, 
dedant Laivyno Kapitonui 
drejauskui.

šių metų vasario 4 d. 
iškilmingai pakelta, pirmu
tų musų valstybės pirkliška vė
liava ant “Jūratės” ir “Kasty
čio”, Garlaivių Bendrovės įsi
gytų laivų. Nu-o to laiko šį-

Ba- 
pa- 
An-

tapo
kar-

Lietuvos
1. LIETUVOS ALBUMAS. — Redagavo 

Liudas Gira. Išleido Knygynas “švie
tėjas. Spausdino Oto Ellsner Berline. 
435 puslapiai. Didelis formatas. Dai
liais viršeliais. 285 paveikslai. 
Biografijos. Kaina .............

Šis Albumas — tai gražiausia Lietuvių kalboje iš
leista knyga. Ji vaizdžiai parodo, paveikslais ir 
biografijomis, Lietuvos visuomenio, politikos ir kul
tūros atgimimo gadynę. Iš tos knygos matysite, 
kaip sąžiningai leidėjų stengtasi duoti tikrąjį at
gimusios Lietuvos paveikslą.

LIETUVOS ALBUME sutalpinti yra šitie Lietu
vos darbuotojų paveikslai (po 1 pav. ant puslapio): 
A. Smetona; Pirmojo Prezidento šeimyna;

Dr. J. Šliupas ir Dr. J. Basanavičius;
Dr. J. Šliupas ir M. Jankus;

J. E. žemaičių Vyskupas P. Karevičius; 
Vilniaus Vyskupas Dr. J. Matulaitiš-Matulevičius; 

Seinų Vyskupas A. Karosas;
Žemaičių Sufraganas J. Kriveckas;

P. Vileišis; J. Jablonskis;
Lietuvių Konferencija Stockholme 1917 m.;

Lietuvių Atstovai II Rusų Durnoj;
Centralis Lietuvių Komitetas Vilniuje 1915 m.; 

Lietuviai, išėję iš bolševikų kalėjimo,"'Liet. Tarybos 
nariai, 1918\ m.;

Liet. Mokytojų Kursai Voroneže 1917 m.; 
Mokytojai, baigusieji “Saulės” kursus^ Voroneže; 
“Saulės" Namai 
J. Staugaitis 
P. Klimas;
Kun. Mironas;
D. Malinauskas;
S. Banaitis;

Kaune;
J. šernas;

V. Petrulis;
Kun. A. Petrulis;

J. Smilgevičius;
j. Jakimavičius;

155 
$5.00

met laivai jau plaukioja be pa- 'ni. Bet jie dar iš vertės nepri- 
liovos visą pavasarį ir vasarą imti delei techniškų kliūčių.
vežiodami prekes tarp Lietuvos1 Bendrovės valdyba susideda 
(Klaipėdos) ir Latvijos, Estijos, iš M. Yčo — pirmininko; S. Bo- 
Suomijos, Švedijos-, Norvegijos,'naičio; Majoro laivų statybos 
Danijos, Vokietijos, Holandijos inžinierio Petronio— vice-pir- 
ir Anglijos pakraščių. Iki šiol mininkų; Dr. J. šliupo — sek- 
tie laivai pasirodė labai paran-' rotoriaus ir Kapitono L. Stulpi- 
kųs nedidelėmis partijomis iš- no — direktorio-tvarkytojo.
vežiojimui prekių, tuo tarpu ka- Kaip Bendrovė pinigiškai sto- 
da didieji laivai kenčia didelį ’vi: Pinigų pamatinio kapita- 
krizį. Jūrių laivų šakos prižiu-jlo permaža, norint biznį išplėsti 
ri direktorius-tvarkytojas Ka-[platesniais pamatais-. Lietuvos 
pitonas L- Stulpinas, plaukęs-(žmonės laivyno kūrimui prijau- 
daug metų ant Rusų-Aziatiškos 
linijos tarp Amerikos ir Euro
pos, ir Amerikos Lietuviams ge
rai žinomas. Jisaix yra kartu 
Lietuvos konsulis Liepojuj. Be 
to yra Kontora laivų 'bendrovės 
vedama Grafo A. Tiškevičiaus 
ir jo padėjėjo kapitono laivyno 
Proderio Klaipėdoje, 
jau Lietuvai sulošė 
je rolę.

Komisija Rygoje,
mininku 'buvo Anglas Profeso
rius Simpson, atsižvelgdama 
kad neturi Lietuva nuosavo uo
sto kur laivus pasistatyti, 
teisė Lietuvai šventosios 
žiotis, 'kur senovėje (1709 
jau buvo Lietuvos uostas
glų kompanijos intaisytas, 
tik Rygos pirklių prašomas Šve
dų karalius tą kraštą užėmęs 
įsakė uostą panaikinti. Tojo 
uosto pastatymu dabar Lietuvos 
vyriausybė jau šią vasarą rū
pinosi ir prirengiamus darbus 
pradėjo.

Be tų dviejų, dar yra užsaky
ti keturi jūriniai laivai tokio 
pat tipo kaip tie du, tik dides-

Šie laivai 
ir politiko-

kurios pir-

pri- 
upės 
m.) 
An- 

ir

Albumas
Rusais Dorpate, 1919 m.;
Dr. R. šliupas; Dr. J. Bagdonas; 
ir Pramones Banko įstaiga;
Kymantas;

A. Vosylius;

KRIOKLIO PAVOJIN-Į ramįąį (kūdikis laikomai 
kosėjimas ne taip, tankus. Dul
kių įkvėpimas arba sujudimas; 
vis priverčia kosėti.

ve virtusi šaka Amiglų ’bendro
ves, o antra, su ekspertais ap
skaičius pasirodė del anglies 
brangenybes, atagnacijos pre
kyboje su Amerika, imigraci
jos suvaržymas butų labai skau
džiai iškarto nustelbę jaunų 
bendrovę ir vargu ar jau nebū
tume šiandien šio naudingo su
manymo paleidę.

Nesikarščiuokim taip jau per
daug, gerbiamieji! Išpalengva, 
bet tvirtai žengdami toliau nu
eisime.

Kas reikalinga kad laivynas 
plėstus! ? Sudėti dar $200,000. 
Ar ištesėsime? Valdyba tikisi 
kad taip. Daroma viską kad i 
tik kuogeriausia išeitų. Tik rei
kia ne užmetimų, o sveikos kri
tikos ir paramos.

MARTYNAS YČAS,
Pirm.

GUMAS
(Foreign Language Inf. Service)

Krioklis yra viena iš pavojin
giausių vaikų ligų. Mirtis tarp 
sergančių yra: neturinčių metų 
amžiaus — $26.8%; tarp vienų 
ir dviejų metų amžiaus — 13.8 
nuoš.; tarp dviejų ir penkių me
tų amžiaus — 3 nuoš.; ir tarp 
penkių ir penkiolikos mėtų am
žiaus — 1.8 nuoš.

Liga kartais prasideda su už
degimu plaučių, ir smarkus ko
sėjimas, kuris užeina, gali būti 
pavojingas.

Nepaprastas dalykas kad jei
gu kūdikis negauna užtektinai) 
maisto liga pavirsta į plaučių 
džiovą.

Krioklis gali būti šaltiniu pa
rai ižiaus ir kraujapludžio, kuris 

[pablogina akis.
Aišku jog kriokulis užmuša 

apie 10,000 Amerikos vaikų, tai 
reikalinga prižiūrėjimas. Liga 
užkrečiama. Vardas pareina nuo 
neaiškaus kosėjimo.

Per ilgą laiką krioklio priežas
tis nebuvo žinoma, bet dabar iš
rasta jog maža ‘bakterija, ryk
štės pavidale, atsiranda sergan
čio seilėse ' kelias dienas prieš 
kosėjimą ir pasilieka kelias die
nas po kosėjimo pabaigos.

Krioklis būna nuo dviejų iki 
dešimts dienų.

Išpradžios liga lyg paprastas 
šaltis su smarkiu, nervišku ko
sėjimu, kuris greit nenustoja, 
bet vis tampa smarkesniu, ligo2- 
nio veidas darosi raudonesnis ir 
darosi dušna.

Kaip tik kosėjimas nors bis- 
kutį nustoja, ligonis nori vėl 
Įkvėpti oro, bet koserė nepave- 
lina, ir tas pagimdo taip vadina
mą “kriokimą”, nuo kurio ir li
gos vardas pareina.

"Dirva” Duoda Dovanas 
žiur. pusi. 1-mą

LIETUVIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
LIGONBUTIS
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Per Vyr 
mitetą kai 
se momen 
su visa mu 
kad ne ji 
nepriklauso: 
eina ir visa 
kad jų ikrai 
mas, ne velt 
to apkasuos' 

Ir reikia š 
klais, ne tik 
stipria dvasi 
dintu žodžiu, 
šiai ir aišk 
kas Lietuvoj; 
nos reikalai 
Lietuvai jos 

Todėl Kom 
gybę atsišaul 
kinai pasklis 
ją Lietuvą, 
kio engiamos! 
prabyla į gy1 
Lietuvių, bet 
Gudų kalbom!

Komiteto m 
mieji instruk 
visa plačiąją 

Sžgus? gyvu ž 

nes prie musų

čia, beit nėra didelės pasekmės 
akcijų platinime dėlto kad jos 
vertybė doleriais skaitoma $33. 
Markei gi -nukritus pasidaro vie
tos žmonėms nebeįgaunama. Ar 
p. živatas pyksta ant agentų ir 
direktorių, ar ne jie turės tuos 
$200,000 sukelti Amerikoje. Ki
to kelio nėra, jeigu nenustoti 
pusiaukelėje taip svarbaus su
manymo vykdinime.

Ar duos dividendo Šėriniri- 
kams: Visuotinas susirinki
mas bus po Naujų Metų ir tuo
met šėrininkams bus išduota 
pilna atskaita,— bet jau ir be' 
atskaitos galima numatyti kad 
bus ir dividendo. Bet didelių 
dividendų valdyba išpradžių ne
žada šėrininkams ir nenori jų 
suvilioti. Reikalas naujas, pra
džia veikimo ir todėl negalima 
daug ko tikėtis tuoj atsiimti iš 
Bendroves. Jeigu pasirodytų 
dideli uždarbiai, tai reiktų' pa
laikyti biznio plėtojimui.

Be virš nurodyto veikimo, 
Lietuvos Garlaiviu Bendrovė 
yra paėmusi generalę agentūrą 
visai Lietuvai ir Klaipėdos kra
štui didžiausių ir geriausių An
glų linijų “White Star Line”, 
“White Star Dominion Line”, 
ir “Oceania”. Tam dalykui yra 
ištaisyta kontora Kaune ir įs
teigta visur prie Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės 'Banko sky
rių (15) agentūros. Sutartis 
padaryta-su kompanija Bendro
vei labai naudinga. Todėl kas 
nori paremti Lietuvos Garlaivių 
Bendrovę ir jai -padėti plėtotis 
tegul važiuoja patįs ir savo gi
minėms išperka laivakortes tik
tai White Star Linija. Šį sky
rių veda žinomas komersantas 
Galinantis, prižiūrimas valdy
bos. Bendrovė numanydama kad 
laivyno kūrimas yra ne tiktai 
gerai pelningas biznis, bet ir Vi
tos tautos bei valstybės reika
las, įieško progos žingsnis po 
žingsJrio jį plėsti.

Nusiskundžiama kodėl, sako, 
buvo'žadėta laivą Amerikon at
siųsti, krikštynos iškelti, o čia 
neištesėta. Taip, tiesa', neište
sėta. Bet tas pats žmogus ku
ris tų krikštynų pasigedęs žino 
gerai kodėl,
ir suderėti geromis išlygomis 
“Indara”, o vėliau ir “Royal 
George”. Kodėl nenupirkta: 
Pirma, butų prisiėję skola im-i 
ti, akcijomis (Šerais) mokėti, I
tai butų Lietuvos Garlaivių B- 2343 Professor Ave., S. W.

Liteuvcs Garlaivių B-vės

Parduodu naujus laikrodžius už že
miausias kainas; senus laikrodžius, 
sutaisau kurias kiti laikrodininkai at-: 
sišakė jums sutaisyti. Kaip indedu 
laikrodėliams stiklus jie niekad dau
giau nesūsidaužo, ir garantuoju jei
gu suduš kitą gausi dykai. Taipgi tu
riu partraukęs visokių jubeleriškų 
daiktų, žiedų, kolonikų, auksinių špil
kų ir visokiu daiktų Kalėdų dovanom..

EDWARD GENOTIS
1197 East 79th St Cleveland, O.

Atitaisymas
“Dirvoje” Tilpusios Klaidos.
“Dirvos” No. 45 buvo per

spausdinta žinutė iš Lietuvos, 
kurioje apsilenkta su teisybe.

Lietuvių akv. B-vės “Rūbas”, 
kuri turi įsteigus rūbų siuvimo 
dirbtuvę ant "Did. Vilniaus gat
vės, Nr. 14, Kaune, Tauragėj 
ant Juros upės yra įsteigta van- 
denpuolis, elektros fabrikas ku
ris teiks elektros šviesą Taura
gės miestui ir aprūpins- spėka 
verpimo ir audimo fabriką, šios 
bendrovės jau pradėtą statyti. 
“Dirvos” No. 45 yna pasakyta 
kad minėta bendrovė yra suor
ganizuota iš kelių Brooklyno 
biznierių, kas visai yra netei
sybė ir pažeminimas musų or
ganizacijos. ši bendrovė teisin
gai vadinama Liet. Am. Rūbų 
Išdirbimo B-vė (Lietuvoje įre
gistruota po vardu Amerikos 
Liet. Akc. B-vė “Rūbas”) ir su
sideda iš keliolikos šimtų dali
ninkų iš sekančių kolonijų: Chi
cago kaipo centro; Baltimore, 
Rockford, Indiana Harbor, Og
lesby, Kewanee ir eilės mažes
nių kolonijų, šios bendrovės 
Šerai buvo po $10, bet nuo me
tinio dalininkų susirinkimo, ku
ris atsibuvo spalio 22 d. Chica- 
goj, šėrų kaina pakilo pagal fi
ves turtą ant 15 nuošimčių.

Mes žemiauls pasirašę , šiuomi 
atitaisome tą klaidingą "žinutę?

L. A. R. I. B-vės aVldyba: 
C. J. Macke, Vice-Pirm., 
J. Stungis, Sekretorius, 
J. Zakarauskas, Ižd.

SPECIALIS PASIŪLYMAS TEK 
PER 30 DIENŲ

Štai nepaprasta proga įsigyt gražų 
nikeliuotų “Young America” geriau
sio darbo revolverį. Jis šauna tik
romis kulkomis, septynis sykius. Re- 
guliarė kaina jo $10, bet laike šio-; 
mėnesio numažinta iki $5.50. Turim 
jų 22,: 32 ir 38 kalibro, visi ta pačia 
kaina. Užsakant revolverį pažymėk, 
kaliberį. Gvarantuojam visus savo; 
revolverius. Jei neužganėdintas pini
gus gruzinam. Neužmiršk kad gau
si šį revolverį ta kaina tik šį menesį.

Iškirpk šš skelbimų ir prisiųsk jį 
mums su savo vardu ir adresu ir 30c 
stampomis ar sidabru prisiuntimo lė
šų. $5.50 užmokėsi gavęs revolverį.. 
Neatidėliok. Jei nenori praleist šios, 
progos rašyk mums tuoj.

CHICAGO SAFETY COMPANY 
1330 N. Western Ave. Dept. 220- 

CHICAGO, ILL.
Derybos su 

Dr. Aid. šliupaitė; 
Liet. Prekybos 

A. Prūsas; J. 
A. Mozauskis;
P. Varakojis; Kun. P. Jakubėnas; Kun. J. šepetys; 
Kan. J. Kukta; Kun. J. Jasanskis; Kun. N. Petkus; 
Kun. T. Žilinskas; Fel. Bortkevičiene; And. Bulota;

L. Finkelsteinas; N. FriHmanas; J. Mašiotas;
A. B. Šapiro, vyr. Lietuvos Žydų Rabinas;

Kun. J. Gediminas-Klausutis-Beržanskis;
V. Matulaitis; D. J. .Blynas; J. Dagys; 

Januševičius A. Macejauskas; V. Pauliukonis 
Tamoševičius; Prof. M. Gal vela; A. Sruoga; 
Špakevičius; K. Šakenis; J. Damijonaitis;

Liet. Agronomų Suvažiavimas, 1919 m.; 
Lietuvių Mokytojų Kursai, 1919 m.;

T. Žilinskis; O. Mašiotienė; Z. Žemaitis; .M Šalčius; 
J. Vokietaitis; S. Matijošaitis Kan. P. Janusevičius; 

Žemaičių kapitula Kaune;
A. Jakštas-Da m brauskas,A prelatas; Prof. K. Būga; 
Prof. E. Volteris; L. Valionis; J. Vabalas-Gudaitis; 
S. Šalkauskas;’ 'L*. Ivanauskas; Kan. K. Paltarskas; 
Kan. A. Alekna; Prof. J. Bučys; Kun. P. Kuraitis; 
Kun. A. Maliauskas; Kun. J Bikinas; J. Kaupas; 
Kun. P. Dogelis; Dr. Tamošaitis; J. Kriaučiūnas; 
Katedra Kaune; Vytauto Bažnyčia Kaune;
Pažaisliu Bažnyčia; Liet. Meno'Kūrėjų D-ja, 1920; 
Vydūnas; J. Mačiulis-Maironis, prelatas;
Kun. J. Tumas; Kun. Pakalniškis; J. Žemaitė; 
Lazdynų Pelėda: V. Krėvė-Mickevičius;
Liudas Gira; Kun. J. Mykolaitis; Kun. M. Gustaitis; 
M. Pečkauskaitė-šatrijos Ragana; K. Binkis; 
Kun. A. Sabaliauskas; S. Kymantaitė-čiurlionienė; 
Faust. Kirša; Balys Sruoga; A. Vienuolis-Žukauskas
J. Jurkunas-Šeinius; A. Kriščiukaitis; V. Biržiška; 
M. šikšnys; J. Ralys; O. Pleirytė-Puidienė;
K. Puida; Kun. K. Šmulkštys; Kun. M. Vaitkus; 
Liet. Dailės Paroda Kaune, 1920 m.;

Žmuidzinavičius; A. Zikaras;
Kalpokas: K. škleris; A. Brakas;
Jamontas K. Šimonis; 
J urašai ty te-J anulai tienė;

Naujalis; M. Petrauskas;
‘ ; S. Šimkus;

Vaičkuvienė; , O. Galaunienė;

Č. Liandsbergis;
P. šalčius;

J.
B.

Dr. Ray R. Smith, Dentistas
Įjįįįhr 6701 ST. CLAIR AVE. Kampas E. 67 St 
" Darbą gvarantuoju dešimčiai metų.

Mano ofisas atdaras vakarais, taigi jums 
ŽŽŽS nereiks gaišuot iš darbo dantų taisymui.. 

Naudoju savo garsų “Peridonto” del Be i 7! skausmio Dantų Traukimo.
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DR. BAILEY ‘‘Specialistas” £

SL Šilingas
M. Biržiška:

K. Šaulys, kan.:
J. Vailokaitis:
J. Kavoliunas:

_ ________ r ______ , M. Ivanauskas: 
Maž. Lietuvos Atstovai Lekšas, Jankus; Strėklys
Dr. J. Alekna; V. Tarybos .Prezidiumo posėdis;
Prof. A Voldemaras;
V. Stašinskis;
J. Voronko;
A. Janulaitis;

J. Velykis Prof. J. Šimkus;
Užs. Reikalų ir Finansų Ministerijų Rūmai; 

Krašto Apsaugos Ministerijos Rūmai;
P. Dovydaitis; L. Noreika; A. Merkys;
S. Žukauskas; Dr. M. Soloveičikas; V. Čarneckis;

J. Zubrickas; J. Šimoliunas;
IV Lietuvos Ministerių Kabinetas;
Pramonės ir Prekybos Ministerija^

S. Kairys; _
Mašiotas; E. Galvanauskas;

J. Galvydis-Bikauskas; P.
Dobkevičius; Dr. N.
Grinkevičius; Al. K. žilinskis;
Skripkus; V Ministerių Kabinetas;

Lietuvos Respublikos Prezidento Rūmai;
Kauno Miesto Teatras, kur buvo atidaryta 

Steig. Seimas 1920 m.; 
Steig. Seimo Rūmai Kaune;

Petkevičaitė; A. Stulginskis;
St. Seimo Krikšč.-Dem. Blokas;

Steig. Seimo Kr.-Dem. Frakcijos Prezidiumas;
Steig. Seimo Darbo Federacija;

Steig. Seimo Ūkininkų Frakcija;
Steig. Seimo Soc.-Liaud. Dem. ir Valst. Sąj. Blokas;

Steig. Seimo Soc.-Demokratų Frakcija;
Steig. Seimo Moterų Katalikių Frakcija;
J. Staugaitis, St. eimo Vice-Pirmininkas;

Kun. M. Krupavičius; Kun. J. Vailokaitis;
K. Bielinis V. Požėla; Kap. V. Natkevičius;

‘Geležinio Vilko” Organizacija;
x Raitelių “Geležinio Vilko” Štabas;

K. Grinius, Premjeras; R. Skipitis; Dr. J. Purickis; 
Pulk. A. Žukas; K. Bižauskas; V. Karoblis;
J. Aleksa; D. Siemaško; A. Petkevičius;
S. Lozoraitis; Divizijos štabas joja į mušj; 

Orlaiviai ir grobis, atimtas iš Bermontininku;
Gen. J. Kubilius; Gen. S.Nastopka; Gen. J. Bulota; 
G n. V. Nagevičius; K. Kleščinskas; Pul. K. Ladyga; 
Maj. A. Kukšmis; Pulk. V. Grigaliūnas-Glovackis; 
Maj. J. Musteikis; Pulk. P. Tvaronis;
Kap. J. Varakojis; Kap. P. Žemaitis; “V. Putvinskas;
P. Klimaitis; Pirm. M iii t Lietuvos Misija Paryžiuje; 

Lietuvos Armijos Teismas;
Karininkai išėję Kauno Karo Mokyklos mokslus;

Anglų karininkai Lietuvių Tarnyboje;
Manifestacija Kaune 1917 metais;

Manifestacija Kaune 16 d. Vasario 1920 m.;
Prof. J. Y. Simpson; R. B. Ward;
Smetona; Yčas, Mastauskas, Pakštas ir Dabužis 

Lozanoje, 1918 m.;
Pirmoji Liet. Atstovybė Londone;

Dr. J. šaulys; Dr. J. šliupas; T. Norus-Naruševičius
Pro v. V. čepinskas; ~ 
Grafas A Tiškevičius,
O. V. Lubič-Miloš-Milašius;
Kun. P. Bielskus; J. Aukštuolis;
Dr. D. Zaunius; Prel. K. Alšauskas; ______
Kun. J. Žilius; B. K. Balutis; Kan. K. Prapuolenis;
J. Vaitekūnas; Kan. J. Narjauskas; P. Penkaitis;
J. Chadauskaitė-Tubelienė; A. Steponaitis;
Dr. V. Gaigalaitis; J. Stikliorius;

Reikalaukit LIETUVIŲ
307 West 30th Street New York, N. Y.

(Taipgi Lietuvos Albumą galima gauti. “Dirvos” Knygyne)

P. Leonas;
Dr. J. Yčas;

S. Rozenbaumas; 1 
M. Sleževičius;

p.

J. Tūbelis
M. Yčas 

Matulionis 
J. Vileišis

p.
j.

A. Varnas
P. Rimša

J. Galdikas
V. Bičiūnas
Vienožinskis:

Kun.
K.

Juk buvo surasti

J. Paknvs
Pi-----

J.
S.
J.

G.

P. žadeikis;
E. Draugelis; 

Liatukas;
Rachmilevičius;
K. Šalkauskas;

J. Daumantas-Dzimidavičius; 
Baltrušaitis;

V. Gailiunas;
J. Savickis; 
_ J. Gabrys;

Per 21 metus, gydė keblias ir chroniškas vyrų ir moterų ligas. Vė
liausi metodai ir tikras gydymas. Jeigu kenčiat nuo Kraujo Užnuo- 
dinimo, Skaudulių ant Odos, Reumatizmo, Širdies, Plaučių, Skilvio, 
Kepenų, Vočių, Patrūkimo, Nosies, Gerklės ir Goiterio — Eikit pas 
j) ir pasveikit.
Jis naudoja Garsingą Kraujo Vaistą 606 ir 914.
Taipgi vėliausius Elektriškus ir X-Spindulių Gydymus.
Visokis gydymas atliekama paties Dr. Bailey ypatiškai ir slaptai. 

Jo darbas yra geriausias, jo kainos žemiausios.
Mes kalbame Lietuviškai.

Ofiso valandos: 9:30 ryte iki 8 vak. Nedėldieniais 10 iki 1 dieną.

5511 Euclid Ave. Netoli E. 55th Street
Antros grindįs, Room 222. 

CLEVELAND, OHIO

CHOE
LIETUVIŠKA 

APTIEKA
Užlaikau visokius ge
riausius vaistus nuo vi
sokių ligų ir suteikiu 
geriausius patarimus. 
Kreipkitės j mafco Ap
tiekę bile kada.

L A. USEVIČIUS

j Žiema, Dre 
ir Solist

X-RAY EGZAMINAVIMAS $1.00-w~h-h+ DAINŲ 1
Gaunam

Prospect 2420 Central 1766

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

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

T. Brazys; . 
Petrauskas; 
Grigait'ene; 
J. Vaičkus; 
Seminarija;

J-J. Tallat-Kelęša;
P. Vaičkuvienė; _ ___ _____ ,
J. Leškevičius; A*. Sutkus; K. Glinskis;
Seniausi namai Kaune; Žemaičių

Kaunas, nuo Vytauto Kalno žiūrint.
Biografijos yra šitos;

Kun. A. Alekna; Jurgis Alekna; J. P. Aleksa; 
Dr. J. Basanavičius; V. Bičiūnas; K. Bielinis; 
Kun. J. Bikinas; V. Biržiška; K. Bizauskas; 
D. Blynas; Kun. T. Brazys; K. Buga; V. Čarneckis; 
Kun. J. Dabužis; J. Dagys; J. Dobkevičius;

E. Draugelis; 
Dr. V. Gaigalaitis;
E. Galvanauskas;

J. Dagys;
P. Dovydaitis;
J. Gabrys;

Galdikas;

Kun. Dogelis;
N. Fridmanas;
V. Gailius;

Kun. J. Gediminas-Klausutis-Beržanskis;
Liudas Gira; V. Glovackis; Dr. K. Grinius;
T. Ivanauskas; J. Jablonskis; Kun. P.-Jakubėnas;
Prel. A. Jakštas-Dambrauskas; Aug. Janulaitis;
Ignas Jurkunas-šeinius; Dr. J. Yčas; M. Yčas;

Vysk. P. Karevičius;
J. Kaupas;
P. Klimas;

Kriaučiūnas;
Krupavičius;

S. Kairys: F 
V. Karoblis; 
J. Karaliūnas; 
V. Krėvė-Mickevičius;

Krikščiukaitis;

Kalpokas;
K. Kleščinskas;

J. Klimaitis;
J.

Kun. M.A.
Gen. J. Kubilius; Kun. P. Kuraitis; Pul. K. Ladyga
S. Kymantaitė-čiurlionienė; Kum
Kr. Lekšas;
A. Maciejauskas;
■ Malinauskas;D.

A. Maliauskas 
Pr. Liatukas; 

Prel. J. Mačiulis-Maironis; 
Mašiotas; P. Mašiotas; 

Maj. A. Merkys;

P. Leonas;

O. Mašiotienė; P. Matulionis;
Kun. V. Mironas; Alf. Morauskis; Maj. Ig. Musteiki: 
Kun. J. Narjauskas; V. Natkevičius; J. Naujalis
L. Noreika;
Kan. K Paltarokas;
M. Pečkauskaitė; Kun. .
O. Pleirytė-Puidienė; 
Kun. K. Pakalniškis; 
A Prūsas; Lazdynu 
K. A. Puida; Dr. J. 
Dr. N. Rachmilevičius; 
S. Rozenbaumas;
V. Sidzikauskas; D.
K. škleris; J. Skripkus;
M. Šleževičius; A. Smetona; 1 
A. Sruoga; V. Stašinskas; 
Kun. J. Staugaitis; J. Stikliorius; _
K. šakenas; M. šalčius; P. šalčius; A. B. Šapiro; 
Dr. J. šaulys; Kan. K. šaulys; Kun. J. Šepetys;
J. šernas; M. šikšnys; S. Šilingas; S. Šimkus;
K. Šimonis; Dr. Aid. ŠI paitė; Dr. J. Šliupas; 
Kun. A. Šmulkštys; P. šu.ukšta; J. Tallat-Kelpša; 
Kun. I. Tamošaitis; B. ' amoševičius; J. Tūbelis; 
Gr. A. Tiškevičius; J. K iri. J. Tumas; L. Valionis; 
J. Vabalas-Gudaitis; J. ailokaitis; J. Vaitiekūnas; 
Kun. Juozai 5rs:!o’<ait*’*, Kun. M. Vaitkus; 
Kap. J . «triai\ojis; Proi. E. Volteris; P. Variakojis; 
A.' Varnas; Just. Vienožinskas; J. Voronko; 
Vydūnas; J. Zikaras; J. Zubrickas; Z. Žemaitis; 
Kun. T. Žilinskis; T. Žilinskas; Kun. J. Žilinskas;
J. Žemaitė-Žimantienė; A. Žmuidzinavičius; 
A. Žukauskas; Gen. S. Žukauskas.

SPAUDOS DRAUGIJOJE

T. Norus-Naruševičius
VI. Pauliukonis;

A. Petrulis; F. Bortkevičieni 
Kun. K. Prapuolenis;

V. Pal.-Grigaitiene 
Pelėda; S. Pšibilauskienė; 
Purickis; V. Putvinskas;

J. Ralys; P. Rimša;
Kun. A. Sabaliauskas;

Siemaška;
Vysk.

Dr.

R. Skipitis: 
J. Skriveičikas; 
M. Soloveičikas: 

J. Staugaitis; 
Al. Stulginskis;

Su Chiropraktikos sveikatos metodu galit 
but išgydyti nuo ligų (išskyrus paskuti
nių laipsnių vėžio ir džiovos), čia padėtas 
paveikslas yra Antono Zupanshicko, 1282 
E. 55 St. Jis kentė nuo skilvio ligų per 
tris metus, praleido daug pinigų be pa
sekmių. Po išbandymo Chiropraktikos gy
dymo pas

Dr. ALBERT IVNIK, D.C.
6408 ST. CLAIR AVE.

jis pilnai pasveiko į keturias savaites lai
ko. Jis negali atsidėkayoti tam gydyto
jui ir rekomenduoja j visiem sergantiem. 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 8 vak. 

Kalbama Slaviškai.

Vasariniams gėrimams mes turime Raugo ir Apinių ir visokių 
kitokių reikmenų, bonkų, bačkų ir korkavimui prietaisų. Sykį pa
bandė matysit kad namie daryti yra geriausi. — Siunčiame užsa
kymus visur, duodame numažintas (wholesale) kainas pardavinė
tojams musų padariniu kitose krautuvėse. Ateikit arba rašykit 
del informacijų. Užsakymus išpildome per pačtą.

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466

Musų skyriai yra: St. Clair Ave. ir E. 106th St. Market.
15617 Waterloo Rd., Collinwood, Ohio.

Greičiausia Nuperkamo ir Pilnai Užmokame
MES reikalaujame keliolikos Namų vienos ar dviejų šeimynų, tarpe St. 

Clair, Euclid, East 26-tos ir 105-tos gatvių, už kuriuos mokėsime pil
nai (Cash). Mes nesame perkupčiai (agentai), bet tiesiog pirkėjai, 

todėl jus turėdami pardavimui Namus duokit mums žinią laišku, telefonu 
arba ypatiškai, del apkainavimo, o mes trumpu laiku duosime atsakymą.

■THE REPRESENTATIVE REALTY 
ANTROS GRINDIS HANNA BUILDING 

Euclid Avenue prie East 14th Street 
Abu Telefonai

Skyriai yra šiose
A. B. BARTOSZEWICZ

Telefonai:
PETRAS MULIOLIS

Telefonai

Rosedale 1157

Prospect 953

REIKALAUDAMI

MIKO 

£1 nakčiai; (dzi 
Jojau Diena (dvi 
Ko Liūdit, S ve te 
Vai Ai Pakinei 
Ui Šilingėli .... 
Dovanojo (dznkišl 
Skyniau Skynime! 

Tykiai Nemunėlis 
Saulutė Raudona 
lihgo (latviška) 
Iitgidelė (duetas 

(Angliškai žo 
Išleido. Lithua 

» *So. Boston, 1 

Žalčio ir Gulbė-Di< 
Žalčių Karaliei 
ruins) .....

Jaunosios Daina ( 
žodžius pritail 

Birutes Daina (ari 
žodžiai Anna 1 

Girių Karalius (I 
Am (kvartetas) 
Neverk pas Kapų 
Metai po Metų (v 
Oi, Rata, Rūtele 
Pasaka (solo) ... 

Koktumas — Ačii 
Kur tas šaltinėlis 
Vai, Verčia, Laužt 
lietuviškos Dainos 
Gamta Graži (4 1; 
Skambančios Styg

ST.
Dvan 
choh

Vietose
7907 Superior

Princeton 2727
2006 St. Clair

.Central 6488

Avenue

Avenue

Į Ant, Tėvelio 

(mišram
Aš Jojau Per Girel 
Abirveikintmas su 

i Aš Įsivilkčiau čig<
i Atsisveikinimas su
’ Dubininko Daina
1 Era Alano Brangi

Kaip Raiba Paukš 
) Dgu, ilgu (keturie
i Kareivių Daina (t
\ Kur Bakūžė Samar

lietuviais Esame 8 

Lopšinė Daina (sc 
Mos Padainuosim 
Motule Mano ir šči 

I Nesigraudink, Meri 
J (mišram choru 

d Ne del Tavęs aš, I 
1 Oželis (mišr. chor
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Pirmininkas, Dr. Vygodskis, pa
reiškė kad didžioji dauguma 
žydų organizacijų nedalyvaus 
busimuose želgowskio Seimo 
rinkimuose Vilniuje, kuriuos žel- 
gowskis mano -įvykinti gruodžio 
2

PRIE “DARBININKO 
IR “DAKTARO” 

NIEKŲ
Atsakas “Darbininko’ 

darbiai “Daktarui” 
rence, Mass., del 
Administratoriaus 
Jankausko.

rosas turi”). Taigi ne Augus
tas klupščiojo, bet 'klebonas su 
So. Bostono Vaikėzais norėjo 
pagaut Augustą į savo partiją 
ir padaryt savo įnagiu. Augus
tui griežtai atsisakius 'kitų dar
bus griaut, “Daktaras” su savo 
gauja ir keršija kur ti'k gauna 
progą. O derėjimosi apie kata
likystę ar sakramentus ir kata
liką vargoninką Augustas netu
rėjo ir negirdėjo. Taip pat ir 
“nebečinau” kad esu geriausias 
katalikas, tik pasakiau kad ne
gyvenu 'bjauriau kaip bile kokis 
katalikas; Kaslink nezaležnikų 
gyvavimo, tai jie gyvuoja ir gy
vuos ant visados, tas gi mums 
neapeina ir su tuo tautininkai 
nedaro jokių “triksų”, nei su 
bažnyčiomis nieko neturi, ko
kios jos nebūtų, nes bažnyčios, 
parapijos su visokiais altoriais 
priklauso 'kunigams, gi tautai 
visi lygus ar kas eina prie sak- 
rameųtų ar ne. Daug geriaus 
padarytumėt tokie “daktarai” 
kad sakramentų nespraustu- 
mėt 'kaip į kokią tvorą tautos 
reikaluose, nes taip darydami ir 
norėdami tik sau naudos vien 
tik suirutę nešat tautai ir be
reikalingus šmeižtus sėjat, gi 
tautos tuomi nei kiek geriau 
negaivinat, bet didesnį nupuo
limą nešat.

Penkta, sako: “Po to Augus
tas daužėsi po Lawrence agen- 
taudamas ir ilgai buvo be už
siėmimo. Matyt kad tautinin
kai pasigailėjo ir priėmė jį prie 
‘Dirvos’.” Bet jeigu Augustas 
ngentavo ir reprezentavo kom
paniją vertą apie 10 bilijonų 
dolarių, na tai ir dirbo; ir dir
bo sąžiningai, neliko prigauta 
nei viena ypata. O kad neza
ležnikai pradėjo Lawrence jau 
gerai gyvuot, tada Kun. Jasai
tis ii’ Kun. Olechnowicz įskun
dė Augustą tai kompanijai ir 
federaliam emigracijos biurui 
kaipo socialistą, anarchistą ir 
tt., kad griauja bažnyčią ii’ val
džią. Kada inspektoriai pribu-

vo į Lawrence “spaviedot” Au
gustų iš jo viso gyvenimo, tai 
Kun. Jasaitis pataikė dar tuos 
inspektorius savo automobiliu 
pavežiot po savo ištikimų pa- 
rapijonų stubas parinkimui dau
giau “dokumentų” turbut 
Augusto deportavimo, bet 
bagai apsiriko. Inspektoriai 
ėmė Augustų “spaviedot”
jo gimimo dienos; po dviejų va
landų tos juokingos “spavied- 
nės” inspektoriai ima Augustų 
su savimi ir vežasi Lawrencio 
gatvėmis (bet jau ne Kun. J ša
šaičio automobiliu). Pamisii- 
jau 'kad gal jau į Bostonų. Bet 
žiuriu sustojo prieš Lietuviškų 
klebonijų.

Bendra
is Law- 
“Dirvos” 
Augusio

mo, drąsina juos ir paguodžia, 
Pastaruoju laiku vienas svar-l 

biausių V. G. Komiteto darbų 
tai platinimas valstybinio bei 
pilietinio susipratimo sulenkė
jusiųjų tarpe. Komitetas yra 
griežtai -nusistatęs tuos musų 
nelaiminguosius ištraukt iš dva
sinio dvasininkų jungo, padary
ti juos gerais piliečiais, pritrau
kti juos prie musų bendro dar
bo bei .gyvenimo, kad tuo budu 
pašalinti paskutinį musų vals
tybės vidaus gyvenimo pavojų, 
paskutinę legioninkų viltį.

Surinktus iš visuomenės pi
nigus Komitetas laiko Valsty
bės Iždinėj (einamosios sąskai
tos Nr. 43), surinktas gi bran
genybes — auksą, sidabrą ir tt. 
atidavė- Valstybės Iždinei kad 
tuo budu padidinti Valstybės 
aukso fondą.Į

Ir kol nesutvirtės -Lietuvos 
nepriklausomybė, kol 
grūmos 'Lietuvai savo šarvuota 
kumsčia, tol Vyr. Liet. Gynimo 
Komitetas nenustos gyvavęs, 
nenustos nepriklausomybės sar
gyboj stovėjęs, tol — jis tikisi 
— ir visuomenė nenustos jo rė
musi. >
Vyriausiasis Lietuvos Gynimo 

Komitetas:
Pirmininkas M. Šleževičius, 
Vice-pirm. M. Krupavičius, 
Iždininkas O. Bikleris 
Nariai V. Putvinskas, 

Rachmilevičius, 
Kun. Vailokaitis, 
Bojevas

Sekretorius P. Ruseckas.
(Lietuvos Atstovybės Ameri

koje Pranešimas)

Vykiausio Lietuvos Gy
nimo Komiteto

^Atsišaukimas
Į Visas Amerikos Lietuvių Or
ganizacijas, Laikraščius, į Kiek

vieną^ PailOTŲ Lietuvos 
Tėvynės Pilietį

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas-, kaip pirmiau taip ir 
■dabar budriai stovi Lietuvos 
nepriklausomybės sargyboje, 
atidžiai sekdamas kiekvieną 
Lietuvos politikos bei visuome
nės gyvenimo' apsireiškimą ir 
būdamas augštai autoritetinga 
visuomenės įstaiga.

Valdžiai 
I ėdamas: 
duodamas 
šventėms, 
anas kariumenei aukų, įru'bų bei 
medegos rūbams, valgio produk
tų, papirosų ir tt. Komiteto 
nariai lanko frontą, kareivines 
lead ti'k geriau žinotų kariume- 
nės reikalus, žinotų kuo jai rei
kia pagelbėti.

Per Vyr. Liet. Gynimo Ko
mitetą kariumenė svarbesniuo
se momentuose ankstai rišasi 
su visa musų visuomene, jaučia 
kad ne ji viena gina Lietuvos 
nepriklausomybę, bet kad su ja 
•eina ir visa šalis, visą Lietuva, 
kad jų (kraujas ne veltui lieja
mas, ne veltui jie vargsta fron
to apkasuose bei duobėse.

Ir reikia šalį ginti ne tik gin
klais, ne tik medeginiai, bet ir 
stipria dvasia, gyvu 'bei spaus
dintu žodžiu, visados reikia gar
siai ir aiškiai žmonėms tarti 
kas Lietuvoje dedasi, -kokie die
nos reikalai ar 'kokias pinkles 
Lietuvai jos priešai pina.

Todėl Komitetas leidžia dau
gybę atsišaukimų; tie atsišau
kimai pasklista po visą laisvą
ją Lietuvą, pasiekia Želgows- 
kio engiamosios Lietuvos dalies, 
prabyla į.gyventojus ne tiktai 
Lietuvių, bet ir Lenkų, Žydų ar 
Gudų kalbomis.

Komiteto nariai ar samdo
mieji instruktoriai lankosi po 
visą plačiąją Lietuvą, daro mi-lir teroro tikslu bauginti gyven- 
tingus, gyvu žodžiu ragina žmo- -tojus.
nes prie musų naujojo gyveni-i Vilniaus žydų Bendruomenės

padeda 'kiek tik ga- 
ginklų pirkdamas, 
kareiviams dovanų 

rinkdamas ir siųsda-

Lenkas

d.

įsi- 
kilo-

nekoksai

Lietuvių- Persekiojimai 
Neutralėje Zonoje

Eltos pxaaeeimu,'' Lenkai 
briovė Punsko rajone tris
metrus meutralėn zonon įr per
sekioja Lietuvius. Persekioja
mi Lietuvos gyventojai neutra
lėje zonoje prašo 
gos pagalbos ir 
Lenkų padarytas

Tautų Sąjun- 
vietoje ištirti 
skriaudas.

NUOTTKIŲDEL VILNIAUS
Užsienio reikalų Ministeris 

pasiuntu Tautų Sąjungos gene- 
raliam sekretoriui raštą del Vil
niaus įvykių. Rašte smulkiai 
nurodyta Lietuvių mokyklų iš
mėtymas ir apiplėšimas, kitų 
kultūros Lietuvių įstaigų užda
rymas ir apskritai Lietuvių per
sekiojimas. Prašoma kad Tau
tų Sąjunga imtųs reikalingų 
priemonių apsaugojimui Lietu
vių nuo Lenkų persekiojimų.

DEMARKACIJOS. LINIJOJ
Spalio 27 d. iš pat ryto Len

kų žandarmerija kartu su Len
kų partizanais žymiomią pajie- 
gomis užpuolė Vaiponių, Pad- 
vaiponių, Budidko ir Gamabu- 
džio kaimus šiapus demarkaci
jos linijos. Apie pietus minėtus 
kaimus Lenkai užėmė. Dabar
tiniu laiku veržiasi į žaliosios 
kaimą. Gyventojai kiek galėda
mi ginasi.

Spalio 21 d. 50 Lenkų raite
lių ir apie 20 pėstininkų su 2 

I kulkosvaidžiais užpuolė Alksnė
nų kaimą, • šiapus demarkacijos 
(linijos, ir ten apsistojo. Lenkai 
gąsdina vietos gyventojus kad 

Lenkai Grąsįna Teroru Vilnie- jie visą kaimą išdeginsią jeigu 
čiams už Neprielankius Vilniaus]kas į juos šaudys. Ir visą die

ną 'be prasmės šaudė iš 'kulko
svaidžių ir šautuvų.

“Dar-ko” No. 127 
“Daktaras” iš Lawrence, Mass., 
aprašo biografiją mano gyveni
mo Lawrence, Mass., kur keli 
sakiniai šmeižiančiai paliečia 
mano gyvenimą. Tas šmeižto 
straipsnis “Darbininke” yra su
planuotas iškalno keleto ypatų, 
tai yra šmeižikų gaujos priešin
gos partijos, delei atsiekime sa
vo tikslo politikoj ir pramonėj, 
dėlto ir yra įvelta sykiu su ma
nęs aprašymu ir kitos ypatos 
be jokio reikalo, kad užstojus 
toms ypatoms kelią ir lėmus 
nužeminimą politikoj ir pramo
nėj. Tik su tokiu tikslu Law
rencio “Daktaras” paleido šmei
žtą per “Darbininką”. ,

Pirmiausia sako: “Dabar dar 
ti'k sužinojau apie vieną ‘bur
bulą’, kad ‘Dirvą’ administruo
ja ir muštravoja Augustas Jan
kauskas, kas Lawrencieciams 
baisus juokas iš' ekstra did
vyrio.” Bet aišku kad iš to 
“burbulo” juokas tik vienam 
“Dar-ko” “Daktarui”, nes, ačiū 
Dievui, jau treti metai kaip aš 
“Dirvą” 
taras” 
visiems 
tas žinoma, 
travoju'

Kun. Jasaičio cho- 
tai rodos Augustas 

už tai nei žmonėms 
kad jų paklausė ir

del
na- 
pa- 
nuo

A. Jankauskas.
(Bus daugiau)

LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,: 

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

Princeton 1337-K

Seimo Rinkimus
.Eltos pranešimu, gruod. 2 d. 

turėtų įvykti Vilniaus krašte 
rinkimai Vilniaus Seiman. Iš 
tos priežasties Lenkai grųsina 
prieš kiekvienų priešingų ir ne
prielankų rinkimams asmenį 
griebtis griežčiausių priemonių

ANGLŲ IR FRANCUZŲ 
ATSTOVAI KAUNE

Spalio 28 d. iš Varšavos 
Vilnių atvyko į Katiną Bentinck 
ir Leprevie, Anglų delegacijos 
ir Francuzų atstovybės Varša- 
,voje diplomatiniai sekretoriai.

(“Trimitas”)CHORAMS DAINOS I|. MUZIKA
Žiema, Draugijų Veikimas — ChoraiISaul‘et’ė Tekčjo’fduetas)

Oi, Greičiau, Greičiau (solo) .............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)..............
Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui).............
Plaukia sau laivelis (duetas) .....................
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu-

’ “muštravoju”, o “Dak- 
tik dabar sužino; nors 

Lawrenciečiams senai 
(O 'kaip aš “muš

tai “Dirvos" bendro
vės reikalas, ne “Daktaro” su 
“Darbininku”.) Didvyriu būti 
nebandžiau ir juomi būti ne
trokštu, ir tokis “Daktaras” nei 
išaugštins, nei nužemins mane.

Antra, sako: “Augustas Jan
kauskas Lawrence ilgai gyve
no ir čia buvęs R. Kalt. Lietu
viu parapijoj vargoninku. Ti
kėjime jis bandė paviršutinai 
laikytis, bet neįstengė. Kun. 
Jasaitis bažnyčioj kalbėdamas 
palietė socialistų bjaurius dar
bus, tai Augustas išbėgo iš baž- 

. I nyčios, ir vieni choristai baigė 
mišias; paskiau Augustas ‘pa- 
karniai' perprašinėjo kleboną 
kad priimtų atgal”. — Čia pa? 
sirodo tik to “Daktaro” burbu

sias ir nežinojimas ką šneka: 
_ Augustas išbėgo, bet tai nebuvo 

i.ųo prie Kun. Jasaičio, ir.ne už so
ldo cialistų bjauriojimą.
30c 
75c

per

ir Solistai Jieško Naujų Dainų 
Štai Jos!

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

i Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlčlę (mišr. chorui) ...............

I Scherzo (tik pianui) ....................
Sunku Man Gyventi (solo) ...............................

I Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 
ir k. (mišram chorui) .......................

Vakarinė Daina (mišram chorui)
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr.'ch.) 
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę .............

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKI? JŲ AUTORIŲ Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Šių nakcialy (dzūkiška) ................... .............
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko ’ Liūdit, Sveteliai ? ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau ....................... 
Už šilingėlį ............................ 
Dovanojo (dzūkiška) ............................................
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis Teka ...........................
Saulutė Raudona ............................... ......... • • • •.
Lihgo (Latviška) ................... .*..............
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 

'—So. Boston, Mass.) ..................
Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 

Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka- 
fružos) .......................... ' .............

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės". Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) .......

Birutes Daina (aria iš op. “Birutė”. Angliškai 
žodžiai Anna I atkus. Solo ir pianui)

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) — 
Aras (kvartetas) ................. ...... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) .......... 
Metai po Metų (vyriškas .kvartetas) .............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ............... 
Pasaka (solo) ...........,.................. 
Nokturnas — Ačiū -(solo) .................................
Kur'tas šaltinėlis (solo) .................  ...
Vai; Verčia, Laužo (solo) ..................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 

j .Gamta Graži 
Skambančios

(4 lygiems balsams) .................
Stygos (duetas) .............. ....
ST. ŠIMKAUS VEIKALAI 

Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 
chorui) ** . . ............................ ; ..

Ant; Tėvelio
(mišram

Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .....L 
Aš Įsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) .....................
Era Mano Brangi (baso solo) .........................
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota’ 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes ‘ Padainuosim (mišr. chorui) ......................
Motulė Mano ir Šėriau Žirgelį (mišr. chorui).. 
Neaigraudink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

(mišram chorui) ...................................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ..................
Oželis (mišr. chorui)' ............. ..............

lygiams balsams) ...

(solo) ............
Gimę (chorui)

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
30c Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 
60c L
20c K 
20c b 
30c g 
15c 
15c i 
15c 
25 c 
15c

30c

35c

30c 
3.00 
40c 

. 50c
40c
50c 
80c 

. 75c
75c 
50< 
25c 
60c
50c

solo) . ..................... ...... .. ... 
Lietuvos Himnas (solo) .................. 
Mergvakrio Daina ir Ei, Teveli (mišr. ch.) ..

I Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) ..
I Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai . . 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu į Girdę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ...............

Į Gailesčio Giesmė (trio) .................... 
Asperges Me (trio) ........................ 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) .■.. b.. ..... 
Pasaka (pianui) ........................ 
Tautiški Šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) ............

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................. 
Graži čia Giružė (solo) .................. 
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ............ 
Meilė (solo) .............................. 
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ........ 
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ............... 
Visuomet Širdis Surakinta ..................

(“ Darbi- 
ninko” “Daktaras” girdėjo kad 
varpai skambino, bet nežino 
kur. Paklausk, “Daktare”, Ku
nigo Jasaičio, gal'anas pasakys 
kur varpai skambino.) Tai bu
vo šmeižiamas Dr. J. šliupas, 
kai-p ir mane dabar “Dar-ko” 
“Daktaras”. Choristai taipgi 

50c I nebaigė mišių, nes jau buvo po 
60c mišių ir nebuvo reikalo jų bai- 
26c gti. O “pakarno” prašymosi ir- 
45c gi nereikėjo, nes' kunigas buvo 

išmintingas ir “pakamas”, tai- 
I gi pasirodo kad ir Augustas 
nenusidėjo tame kad galėjo pa
sikalbėti su kunigu išmintingai 
|ir vargoninkaut dar pakol tas 

, ir
Į dar tas pats kunigas ir šliubą 
davė kada Augustas vedė.

Čia, “Daktare”, turėjai Įsigi- 
lint j dalyką ir pažiūrėt kas bu
vo priežasčia: tai butą tokių ap- 
jakusių ypatų šmeižikų kaip ir 
“Daktaras” dabar pasirodai, 
kurie nenori suprast pasaulyje 
nieko plačiau ir nenori užlaikyt 
širdyje artimo meilės prisaky
mo, o turėti tik tokį siaurą su
pratimą kad kas ne su mumis, 
tai musų priešas ir nori but tik 

, tokiu aklu įnagiu kaip ir pats 
esi. Apsilankyk, 

į Central Falls, R. 
savo principų žmo- 

šmeiži'ką, pastatytą

75c 
25c 
30c 
25c 
60c 
60c

75c
60c
35c I ir vargoninkaut dar pakol
35c kunigas apleido Lawrence,
35c Ino vint-A Irum'rrno SI,
35ė
35c
35c
35c
35c
60c
25c
5.0c
50c
60c
50i
50e
50.

ne mano kaltė. Prie Kun. Ja
saičio aš jokio reikalo neturė
jau, taigi ir nebuvo man jokios 
priežasties jį “fiksyt”. Taipgi 
neturėjau reikalo diriguot ir rie- 
zaležnikų, nes jie patįs puikiai 
susidirigavo ir pradėjo savo 
klebonų Kun. Jasaitį “fiksyt”, 
nes buvo labai pamylėj kaipo 
kunigų, na ir užbaigė nezaležni- 
kiškumu. O Augustas su p. Ra
manauskiene ir broliu Zigmu 
nėra prisidėję nezaležnikų di
riguot, to “Daktaras” prispir
tas prie sienos negalėtum pri- 
rodyt. Kad Augustas buvo pas 
nezaležnikus pirmu vargoninku 
tai neįstaibu jei visi parapijonįs 
atsiskyrę nuo savo klebono Ja
saičio nusipirko sau kirkužę du 
syk puikesnę negu Jasaičio, ir 
tų pačių žmonių delegacija at
ėjo net du kartu pas Augusta 
stubon prašyti apsiimti atgra- 
jyt pamaldas, taipgi. ir visas 
bažnytinis 
ras kvietė, 
nenusidėjo 
nei Dievui
neatmetė prašymo kelių tūks
tančių parapijonų prašymo.

Taigi, šiame reikale, “Dakta
re”, nekaltint nei Augusto su 
p. Ramanauskiene ir broliu Zig
mu, nei kitų panašių ypatų, ge
riau pasidekavo'k savo tokiems 
klebonams kurie veisia nezalež
nikus. Rodos žinai labai ge
rai, “Daktare”, kaip Lawrencio 
nezaležnikai susitvėrė ir gyvuo
ja dabar, ir už tai tau skauda 
širdį kad nezaležnikai stovi ke
lis sykius geriau kapitalu ir pa
rapijonų skaičiumi susitvarky
dami per 4 metus, ne kaip prie 
Kun. Jasaičio ir dabar Kun. 
Vermauskio, 16 metų bėgiu. Už 
tokius didelius nuostolius savo 
naudai dabar metat kaltę ant 
nekaltų ypatų.

Kaslink Kun. Mickevičiaus ir 
jam rankų bučiavimo — nieka
dos to jam nedariau ir nepa- 
kenčiau jo, kaip ir dabar, už jo 
šunlupiškus pasielgimus. Tik 
vien duodu jam kreditų kad jis 
moka sugabiai organizuot tam
sių Lietuvių liaudį, ko iš jūsų, 
“Daktare", nei vienas negali.

Ketvirta, sako: “Paskui Au
gustas panorėjo gryžt katalikų 
bažnyčion, ir bučiavo klupščias 
klebonui kad priimtų ir dovano
tų; klebonas -užklausė: ar esi 
katalikas, ar eini prie sakra
mentų, ar moteris ir vaikeliai 
eina prie sakramentų, bet Au
gustas ant to neatsakė (nes 'to 
nebuvo visai kalbėta), o tik ‘be- 
čino kad esąs geriausias katali
kas Lawrence ir tvirtino kad 
nezaležnikai gyvuos 6 metus ar 
ilgiau. Tai čia matosi tauti
ninkų ‘triksas’ mažinti katali
kus.” Bet čia “Daktare” tur
but savo nežine ar tyčiomis kal
bi, neatsižvelgdamas į tai kad 
Augusto ir klebono draugas 
suvedė mane su klebonu ir man 
buvo siūloma vargoninkystė ir 
‘‘geras” gyvenimas, kunigų pa
remiamas (sakė: “taip kaip Ka-

PLUKSNOS
TIK KĄ IŠĖJO —naujas 
musų “tiesiog iš fabriko” 
Pigių Daiktų Katalogas 
apie naujus, sanitariškų 
Plunksnų Patalus, Pagal
ves ir plunksnas pirkimui 
pundais. Jei norit geriau

sių kainų ir geriausių plunksnų už 
savo pinigus, reikalaukit tuoj tos 
knygos ir sampelio plunksnų, abu 
yra dykai. Rašyk šiandien, TUOJ. 
American Feather & Pillow Co. 
Desk F-29 Nashville, Tenn.

L. WURM
PERKRAUSTYMO IR SAN

DĖLIO KOMPANIJA 
Ofisas 1328 E. 80th STREET 

Netoli Superior.
Telefonai: Bell — Randolph 1198 

Ohio State Princeton 979-W

FactonrŠatejaf
air.

TIGHT - 7!! . _

SCREW 
TOP

36c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c 
75c 
60c 
30c 
30c

č. sosnAuskio veikalai
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) .................
Karvelėli (mišr. chorui) ..................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui)- ................
Užmigo žemė (mišr. chorui) .............................
Kanklės. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....................

Dainos, sutaisltbs ant keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ............................. . . .................

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16.........................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S.' Pociaus, 

Chicago, Ill............................ ...
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne"DIRVA"

30c
40c
35c

1.50

35c
60c 
50c

1.00

heavy solid copper 
I 4 GAL. 495 
i 6 GAL. 6.50 
I 8 GAL. 7.75 
| IOGAL. 8.90 
I 15 GAL. 10.50 
I 25 GAL. 17.50

7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Augustas pa-
kur

SVEIKATA IR NARSUMAS TIK 
Už $4.00

Jei tik galėtum jausti Smagumą 
kkoį jaučia šis žmogus nuo elektriš
ko gydymo, tuoj pirktus tą elektra 
medikai; aparatą. Dagaus! sveikatos 
kaip tas žmogus viršuje, busi .mums 
dėkingas visą gyvenimą. Mes nesa
kom, kaip kiti, kad musų mašina iš
gydys visas ligas. — 6okie tikrinimai 
prigavikų yra tik žiūrinčių jūsų pi
nigų, ne gerovės. Bet yra daug ligų 
kurioms Elektra geriausią vaistas. Gi 
nėra tokios ligos kam ji pakenktų. 
Viršutj Įmatomas aparatas yra ge
riausia elektriška mašina del šito:

Jai nereikia batarėjų. Ji daro sa
vą elektrą. Ji paprasta—niekas ne
pasigadins. Ji-duoda tvirtą elektros 
srovę kad keturi ant syk gali nau
dotis. Ją gali vartoti ir vaikas. Ji 
priduoda žmogui jaunystės, tvirtumo 
ir narsumo jausmo. Yra sukčių ku
rie pardavinėja batarejas po $8 ar 
daugiau, kurios tęsi tik keletą savai- 

| čių. Musų aparatas tęsės visą gyve
nimą, nes jis daro' savo elektrą. Mes 
duodam jums progą įsigyti šį puikų 
aparatą tik už $4. Neatidėliok. Gau
si daugiau negu tikiesi rašydamas ir 
prisiųsdamas 50c. sidabru ar štam
pais. Likusį damokėsi pristačius jį į 
namus sykiu su nurodymais.

ELECTRIC DEPARTMENT 
I 1330 N. Western Ave. Dept. 116 

CHICAGO, ILL.

Juodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

I Kalėdiniai
O
i i o Sliperiai del
visos šeimynos

<>O <> o <0

Savo Kalėdini klausimą lengvai galit iš
rišti musų Sliperių Arkadoj. Mes turime 
sliperių vaikščiojimui po kambarius vyrams, 
moterims ir vaikams. iVisokiuose pavida
luose ir visose spalvose. Padirbti iš milo ar
ba odos; su kulnais arba be kulnų.

<►

$1.95
. $3.49

$3.45
$3.49 
$2.98
$3.50
$3.29
$2.98

Vaikų Milinis Sliperiai su kietais odos padais .. $1.49 
Vyriški Miliniai Skuros Padais Sliperiai ....$1.39

Vyriški Skuriniai Sliperiai, kietas skuros 
su kulnais ..............................................

Vyriški Rudos Odos Faust Sliperiai
Vyrų Rudos Odos Romeo Sliperiai $2.95 iki 

Vyriški Rudos Odos Everette Sliperiai . 
Vyriški Rudos Odos Opera Sliperiai .

Vyrų Juodos Odos Romeo Sliperiai .. $2.95 iki
Vyrų Juodos Odos Opera Sliperiai $2.49 iki 

Vyrų Juodos Odos Everette Sliperiai .. $2.49 iki 
Moterų Visokių Spalvų Sliperiai u 
..Skuros Padais .......................................................
Moterų Visokių Spalvų Spileriai su Kietais 

Padais 
Moteriški 
Moteriški 

Žemais
Merginų ir Vaikų Miliniai Sliperiai su

Minkštos Odos Padais ........................................
Merginų ir Vaikų Ballet Sliperiai ............. 
Vaikų Odiniai Juliets ....................... 
Vaikų Rudos Odos Everettes ..................................
Vaikučių Rudi Opera Sliperiai ...............................
Vaikų Miliniai Sliperiai su minkštais padais . .

Bailey’s—Trečios Grindys

$2.49 iki
$2.49 iikiVARINIAI KATILUKAI

padaryti iš 16, 17, 20 ir 22 mic
ros geriausio šaltai plakto storo gry
no vario. Ne-eksploduo jauti. Aplen
kti išlauko. 5 colių užšriubuojanti 
kepurė-uždangas. Visiškai gvaran- 
tuojama kaipo tvirčiausi ir geriausi 
katilukai kokie yra padaryti.

colio varinės dūdos 30c nuo pė
dos. Standard % colio Union 50c. U. 
S. Customs Standard hydro-meteris 
bandymams, 200 saiko, $1.25. Daly
kai išsiunčiama kaip gaunama užsa
kymas. Supakuojama tvirtuose, ge
ruose baksuose.

Kainos yra žemiausios pagal dirb
tuvės pardavimo. Siųskit money or
derį ar draftą su užsakymu. Katalo
gai apie kitus dalykus su nužemin
tomis kainomis DYKAI pareikalavus 
Vario kaina kįla, užsisakykit šiandien 
iki pabrangs. Užsakykit tuojau.
The HOME MANUFACTURING Co. 
Dept. N-97 2650 N. Halsted Street,

Chicago, III.
Patikrinimai: Cosmopolitan Bank, 

Chicago.

Visi

“Daktaras” 
“Daktare”, 
L, ten rasi 
gų, gabų
dvylikai metų akmenis skaldyt, 
kuris tuomet buvo Lawrencio 
parapijos geriausiu parapijonų 
ir prezidentu. Ir pasidžiaugkit 
abudu kad “nužeminot” ir “per
galėj ot” Augustą. ,

Trečia, sako;
sibrėžė kleboną ‘fiksyt” ir 
tik buvo proga ten jis prieš 
kleboną kalbėjo; ir po vadovys
te p. Ramanauskienės ir savo 
tikro brolio Zigmo dirigavo 
Lawrence nezaležnikų kirkužę 
ir bučiavo kun. Mickevičiaus 
rankas būdamas ten pirmu var
goninku.” Kad tokio nieko pa
našaus nebuvo ir tam klebonui 
aš niekame “nefiksinau” tai ai
šku iš to kad tas klebonas ma
ne vis godojo, nors aš ir iš baž
nyčios išbėgau. O kad paskui 
Kun. Jasaitį parapijonįs “fik- 
sino”, tai ne mano reikalas ir

— Juliets ..........................
Odiniai Juliets............................................
Odiniai Boudoir Sliperiai su 
kulnais........................................ $1.29 iki

$1.39

$1.69
$2.49

$1.95
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Dovydas.

AKRON, OHIO

Ave.

S

salėje, 5309-11 Supe- 
nedėlioj, nuo 2 vai. 
Visi nariai yra kvie- 
šio susirinkimo, nes

liepia 
tuomet

vai. vak. 
Kuopos

Inl
Can 
Liti

Pirmą ketvergį, 7:30
Susiv. Liet. Am. 14 1

Lietuvių Salėj 
6835 Superior Ave.

SUSIRINKIMAI 
Draugijų kas mėnuo atsi- 

buna sekančiai

šiaip visikas korės-
“Dirvos’

Pirmą nedėldienį, nuo 2 po pietų 
Dr. V. Kudirkos Draugystės

Flynn-Froelk Salėj
5309-11 Superior

Trečią nedėldienį, 2 vai. po pietų 
-į, M. Draugijos 20 Kuopos 

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

Antrą nedėldienį, 2 vai. po pietų
A. Liet. Tautinės Sand. 18 Kp.

Goodrich House 
1420 E. 31 Street

Už nepribuvimą bau 
Visus užkviečia 

Sekretorius J. Ruškis, 
3101 Church Ave.
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GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA S

šiais metais žmonės daugiau negu kitados spręs jog Paveikslas 2 
yra linksma dovanėlė tiems draugams su kuriais draugiškumą no- <C 
ri palaikyti ir džiaugtis. 2

Paveikslas atneša išreiškimą kokį negalima padaryti kitokiu bu- . t 
du. Apie paveikslus yra kas tokio, kas tokio didėlio, tikro ir pa- S 
traukiančio. t

Tuzinas Paveikslų išriš Tuziną Keblių Dovanų Klausimų. jC 
■ Traukiam paveikslus vestuvių ir pasportams. Darbas garantuotas. 5

SUPERIOR PHOTO STUDIO į
J. BUCKONIK, Fotografas Bell: Randolph 4892 į

7033 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. 5
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Randolph 1157

nėrinis pakalbėti, jie pilni vai
kiškumo. Jus, čia augę mergi
nos, nupirkite jiems vaikiškas 
drapanėles ir išvarykite juos iš 
savo tarpo kaipo nesuaugusius, 
nes jie neverti būti jūsų vadais; 
jus galit apsieit be tokių žyd
bernių kurie jūsų tėvų darbą 
peikia ir net stačiai eina prieš 
draugijas tas iš kurių tarpo iš
dygo visas katalikų veikimas. 
Tegul pirmiaus jie eina ir pri
sirašo prie draugijų kurios pra
dėjo visą labdarybei trusą ir 
degul pirmiausia numeta savo 
puikybę, išsigydo žydiškų para- 

,_____ _ ________ ___ Izitų, tuomet galės būti jų va-
sutinka su Draugijos gyveni-1 dais. Bet dabar vykite juos iš 
mo istorija. Tiktai rašytojai savo tarpo, nes paskui jums rei- 
apsilenkė su teisybe viename (kės būti amžinais ligoniais.

' Senas Clevelandietis.

ATSAKYMAS KUN. JUOZUI 
HALABURDAI

Mes L. S. K. šv. Kazimiero 
Draugija šiuomi atsakome Kun. 
J. Halaburdai kaslink jūsų už
sipuolimo ant minėtos Draugi
jos raštininkų už parašymą ko
respondencijos šv. Kazimiero 
Draugijos apvaikščiojimo bei 
25 metų sukaktuvių paminėji
mui. Draugystė šiuomi pilnai 
atsako jog jos raštininkai bei 
rašytojai tos korespondencijos 
buvo pilnai jos įgalioti ir Drau
gija .neturėjo ir neturi nieko 
priešingo kaslink to rašinio tu
rinio, kadangi kiekvienas žodis

punktelyje, nes prie Draugijos 
išlaidų nepridėjo dar $27.75 kai
po sumos skirtos iškraustymui 
Kun. J. Halaburdos iš Cleve
lando; tam darbui išlaidos ‘bu
vo padalinta proporcionališkai 
visoms draugijoms, iš jų šv. 
Kazimiero Draugijai pripuolė 
net $27:75.
pondencijoj tilpusioj
No. 42 buvo teisingai parašyta 
be mažiausio iš Draugijos abe
jojimo.

L. S. K. šv. Kazimiero 
Draugijos Valdyba

Pirm. — Juoz. Urbšaitis, 
Nutarimų Raštininkas —

F. V. Kuncytės,
I Finansų Raštininkas —

J. H. Valaitis-,
II Finansų Raštininkas — 

Ad. Pogaželskis (Padegimas).

ŽODIS VISUOMENEI APIE 
CLEVELANDO VYČIUS

Per ilgų, laikų dirbdamas tar
pe katalikų visuomenės, atradau' 
reikalingu pratarti keletu žodžių 
apie Clevelando vyčius. Nemi
nėsiu nieko apie čia augusį jau
nimą, nes jie yra niekuom ne
kalti, jie yra kitų vedami. Bet 
mano priderystė kalbėti apie vy
čių vadus, apie tuos žydbernius 
kurie Lietuvoje tarnaudami žy
dams užsikrėtė žydiškais para
zitais (niežais) ir dabar čia at
vežę leidžia tuos nuodus ant Lie
tuvių kūno. Brangus skaityto
jai, gal pasipiktinsite iš tokių 
žodžių; 'bet čia yra nesugriauna
mas faktas.

Prisižiurėkit gerai tiems žyd- 
berniams, ar rasite tarp jų nors 
vieną tinkamą žmogų kuris ne
turėtų tos prakeiktos puikybės 
kaip viršuje minėjau: jie visi 
yra užsikrėtę žydiškais parazi
tais, jie save vadina neva kata
likais, bet žiūrėkite kokį jie dar
bą dirba (aš čia nepaliečiu kata
likiškos visuomenės). Ar jus 
rasite nors vieną dabartinį vyčių 
vadą kuris prigulėtų prie tų 
draugijų kurios čia parapiją su- 
organizavo, bažnyčią pastatė, 
kaip pirmutinę taip ir antrą ba
žnyčią ir jos tarnus užlaiko, šel
pia ligonius, palaidoja numiru
sius ir ftt. Ne, broliai, jus čia 
tų žydbernių nerasite. Nors jie 
ir prisirašo, bet ne ant ilgo, ir 
tik su tikslu kad savo žydiškus 
parazitus paleisti ant musų kū
no, tai yra tarp musų senų drau
gijų- O jeigu, jiems tas nepasi
sekė tai jau jų daugiau nepa
matysi; eik žiūrėk, jie jau pas 
vyčius pirmininkauja bei sekre
toriauja. Nėra dyvo, čia augęs 
vyčių jaunimas negreit permato 
kad tie žydberniai griauna jų 
tėvų darbų, save statydami aug- 
ščiau už tuos didvyrius kurie 
tiek truso padėjo 'beorganizuo- 
darni draugijas ir parapiją. Tė
vai, čia yra jūsų priedermė pra
matyti ir neduoti savo vaikus 
klaidinti, nes tie žydberniai pil
ni puikybės ir per tą savo pui
kybę jie net gėdinasi su jumis 
sueiti ir atiduoti pagarbą už jū
sų darbavimąsi. Jaunime! ap
sižvalgykite keno jus esat veda
mi, nesiduokit save vedžioti to
kiems {gaivalams, nes jie ii- jus 
užkrės; jus turit daugiau proto 
ir mokslo, neikit paskui juos ; 
nemanykit ’kad parazitai (nie
žai) yra kokia mirtina liga, bet j 
sykį jais užsikrėtęs žmogus pa
tampa jų vergu ir neturi ramy- ; 
bės, taip ir jus saugokitės žyd
bernių, jie nėra jokie didvyriai, 1 
tik pilni žemos puikybės ir blo- 1 
gų tikslų, jie nemoka su žmo-

Geras tyrinėtojas. Pastaruo
ju laiku R. Mizara, iš Brooklyn, 
N. Y., pervažiavo keletą Lietu
viais apgyventų kolonijų tyri
nėdamas veikimą ir sentikius 
tarp priešingųjų srovių (pažiū
rų) žmonių. Po ilgos kelionės 
ir “didelio” tyrinėjimo, “Lais
vės” N. 278 išduoda.ilgą rapor
tą. Clevelande ištyrė kad Mir
tos Choras stovi ant to paties 
pagrindo ir laipsnio ką dešimts 
metų atgal stovėjo, o kurie dai
nininkai pažengė pirmyn ir nu
ėjo prie Liuosybės Choro tuos 
vadina paklydėliais ir 
gryžti atgal prie Mirtos, 
atleistas nuodėmes.

Oi tu Raulai, Raulai, 
nuprogresavai ? Kodėl negryž- 
ti į tą pačią bažnyčią kurioje 
dešimts mėtų atgal meldeisi?

Chicagoj sako matęs didelę 
permainą, darbininkai 'kurie ėjo 
su “Naujienomis” šiandien jau 
einą su “Vilnimi”. Tu, drauge, 
čia perdrąsiai kalbi. Man Chi- 
caga žinomą taip gerai kaip ir 
Clevelandas; praeitos vasaros 
“Naujienų”, piknikuose dalyvau
davo iki 5,000 žmonių, kuomet 
pas šituos tarptautiškame pik
nike sueidavo nedaugiau kaip 
500 galvų. Sunku tikėti kad į 
pora mėnesių galėjo tokia revo
liucija pasidaryti. Iki Chica- 
gos minia eis su “Vilnimi” tai 
draugas dar ir žilus plaukus 
gausi bevažinėdamas. Manau 
kad panašiai ir apie kitas kolo
nijas informuoji.

Jeigu Mizara tokias informa
cijas duoda tai ką jau bekalbė
ti apie Daubarą, Andriulį ir ki
tus tokius. Juk ir pati “Lais
vė” parodo kad Daubaras balsus 
vagia, o ką bekalbėti apie dar
bininkų pinigus.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas atsibus gruodžio 4 
d., Flynn 
rior avė., 
po pietų, 
čiami ant 
bus renkama Draugystės val
dyba sekantiems metams, taip
gi yra daug svarbių reikalų ap
tarimui, 
smė 50c.

Užr.

ir dar su premijomis. Tat del- 
ko daro skriaudą Susivienijimui 
imdamas mažą nuošimtį, jei ga-1 
Įima gauti daugiau?

Vasiliauskas atsako kad vis- ! 
kas pas juos esą tvarkoj ir jie 
teisingi žmonės, bereikalo tik 
ant jų (užsipuolama.

Ir taip ant visų klausimų te
atsakė: klausi vieną, jis atsako 
ką kitą. Taip dar sykį Akronie- 
čiai persitikrino apie J. Vasi
liauską ir jo “gerus žmones”. 
Po mitingo Vasiliauskas ragi
no kitus rašytis į SLRKA., mat 
salėj buvo ir pašalinių, ne-narių. 
Ant to vienas atsiliepė: Kaip 
mes galim rašytis į SLRKA. 
kad pirmininkas taip neteisin
gai išvedžioja apie savo darbus 
ir kone pražudė $40,000 Susi
vienijimo pinigų. Taip girdė
dami, kuopos pirmininkas su 
savo klapčiuku pripuolė kalban
tį stabdyti, vienok (po mitingo 
kožnam buvo tiesa- išsireikšti 
nuomones. Jo išmintingą kal
bą parėmė ir 'kiti, tada kuopos 
pirmininkas pasijuto kad ne jis 
čia bosas, tai nosį nuleidęs pa
sitraukė nuo žmogaus, žmo
nės po išsikalbėjimų išsiskirs
tė, Dabar Akronb Lietuviai tik 
ir tižia: Tokio melagiaus, sako, 
savo amžiuje nesam girdėję. Ta 
farmelė, sako, yra musų mies
te, per vasarą ten laikėm pik
nikus, matėm gerai, žinom ko
kia kairia agentai, dar arčiau 
miesto esančius lotus pardavi
nėja, ir kaip Susivienijimas ga; 
Įėjo tiek pinigų ant tos faunos 
išdėti.

Liet. A. Prekybos Bendrovė 
buvo net neteisingai apskundu
si Kun. Janusą teisman. Teis
mas atsibuvo lapk. 14 d. Po iš
klausymo abiejų pusių, teisėjas 
išdavė nuosprendį kad skundė
jai (bendrovė) yra kalta neiš- 
pildyme kontrakto per ją par
duoto- Kun. Janusui namo, nes 
suvedė vandens rynų, taigi Kun. 
Janušas lieka savininku pirkto 
Janušas liepa savininku pirkto 
namo. ~ - — — -
rėjo ir teismo lėšas apmokėti. 
Reiškia bendrovė pralošė, tai
gi ir J. Vasiliauskas, visokius 
užmetimus per “Garsą” Kun. 
Janušui daręs, pasilieka tiktai 
šmeižiku ir dar sykį pasirodo 
nein'ąs teisingais keliais, norė
damas būti žmonėms geru.

Akronietis.

Lapk. 17 d. užlenkus beslan-|H® 
klojant Akrone J. Vasiliauską, Į 
SLRKA. pirmininką, A. Palec-lflkj 
kas prispyrė jį pribūti ant su-l‘1®' 
siri'kimo SLRKA. 178 kuopos 20 Kn 
d. lapkričio ir pasiaiškinti jam j® 
užmetamas neteisybes, kurių jis 
per “Garsą” ginasi, ypač apie 
paskolintus SLKRA. 40,000 do- 
larių L. A. P. Bendrovei. Va
siliauskas prispirtas prie sienos 
noroms nenoroms pribuvo susi
rinkimam Kadangi daug buvo 
girdėta apie Vasiliausko darbe
lius, tai ne vien SLKRA. nariai 
bet ir pašaliniai norėjo Vasi
liauską pamatyti kaip jisai at
rodo, nors ir dabar dauguma jo 
nematė kadangi pervėlai pribu
vo. Nekurie nesulaukdami nu
ėjo namon.

Vasiliauskas susirinkime su
siriesdamas pasakojo Savo “tei
sybes" ir rodė “faktus”. 178 
kuopa buvo pastačius Vasiliaus
kui 16 klausimų, ir vieną klau
simą davė p. S. Rodavičia. Ant 
visų klausimų Vasiliauskas at
sakė visai kitaip, nesirišančiai 
su tema. Paveizdan klausime: 
Kodėl SLRKA. skolino $40,000 
ant mažavertės farmelės? Va
siliauskas atsako kad “Garso” 
redaktorius gerai redaguoja lai
krašti “Garsa”. Kuopa klausia: 
Kodėl SLRKA. skolino $40,000 
ant 6 nuoš. bendrovei ant ma
žavertės farmos Akronė kuo
met Akrone skolinant pinigus 
ant namų galima gauti 8 nuoš.

DABAR PATS LAI
KAS PIRKTI KALĖ
DINES REIKMENIS
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus.
10-Coliniai Abiem Pu
sėm Rekordai .... 85c
Čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

PAJIEŠKAU Julijonos Pangonienčs, 
savo buvusios gaspadinės. Išva

žiuodamas į kitą miestą aš pas ją pa
likau savo visus daiktus; parvažiavęs 
nerandu jos: ji pabėgo nuo savo vy
ro su visais daiktais. Kas apie ją ži
not arba ji pati atsišaukit, už ką bu
siu dėkingas, duosiu $10 dovanų; ji 
pati atsišaukus irgi gaus $10.* (48) 

Kazimieras Gulbinas
1566 E. 33 Street Cleveland, O.

DR. P. J. HUGHES 
DENTISTAS

1935 ST. CLAIR 
Ave.

Darbą Gvarantuoju 
Kainos prieinamos

Valandos: 9 ryto iki 8 vak.
Tel. Prospect 2597

The Telling-Belle Vernon Company

Teisybe apie Pieno Pasendinimą
DELEI PAGARSINIMO TAIP VADINAMŲ PASIKALBĖJIMŲ SU 

KORpNIERIUM IR SVEIKATOS KOMISIJONIERIUM, KO VISAI NĖ
RA BUVĘ, MES NORIME 
PADĖJIMO.

SUSTREIKAVO LAPKRIČIO 2 D. SVEI- 
REKORDAI PARODO JOG KŪDIKIU ŽE-

MUSŲ IŠVEŽIOTOJAI 
KATOS DEPARTMENTO 
MIAU METŲ AMŽIAUS MIRTIS NUO VISOKIŲ PRIEŽASČIŲ IR 
MIRTIS KŪDIKIŲ ŽEMIAU DVIEJŲ METŲ AMŽIAUS NUO VIDU
RIŲ LIGŲ BUVO MAŽESNES NUO LAPKRIČIO 4 IKI LAPKRIČIO 
21 DIENAI NEGU TOKIAME PAČIAME PERIODE PIRMESNIAME 
MENESYJE IR TAIPGI MAŽESNES NEGU TOKIĄME PAČIAME PE
RIODE LAPKRIČIO MĖNESYJ 1920 MET. DR. HAMMOND, KO- 
RONIERIUS, PATIKRINA MUMS JOG JIS NEBUVO NIEKAM DA
VĘS TOKIŲ PRANEŠIMŲ APIE MIRTIS AR SIRGIMĄ BEGYJE ŠIO 
PIENO STREIKO JOG TOKIOS MIRTIS BUTŲ BUVĘ Iš PRIEŽAS
TIES MUSŲ DAVIMO PASENUSIO PIENO.

Iš Lapkričio 22 dienos, H., L. Rockwood, Sveikatos Komisionierius, pa
duoda mums sekantį pranešimą raštiškai:

“Pienas, kuris delei kokių nors priežasčių pereina pa
prastą savo senumą dvidešimts keturių valandų, turi būti iš
lietas lauk ir nevartojamas, gi jeigu norima jį pavartoti rei
kia virinti trumpą laiką, neilgiau kaiip tris minutas.

“Tuomi pačiu sykiu galima pažymėti jog po nuodugnių 
patyrinėjimų nepavyko patemyti patvirtinimų paleistų iš ki
tų šaltinių apie mirtis, ar ligas kurios būtų prasidėjusios "ir 
pasidauginusios nuo to kaip streikas prasidėjo, del ei naudo
jimo užsendinto pieno. Prie to gi, kaipo faktas, reikia pa
žymėti jog kūdikių mirtis bėgyje pirmų trijų savaičių Lap
krityje yra sumažėjus ir žemesnė negu buvo bėgyje pirmų 
trijų savaičių Lapkrityje 1920 metais. Nors keliuose atsiti
kimuose buvo pranešta jog kūdikiai serga nuo duodamo pęr- 
seno pieno, bet tas padėjimas tankiai apsireiškė, bet iki šio
lei dar nebuvo, padidėjimo tokių atsitikimų pereinančių pa
prastą normali skaičių.”

ŠITA KOMPANIJA TURI VISUS BUDUS IR REIKMENIS 'IŠSIUNTI
MUI JOS SUIMAMO PIENO, TIK JIS NĖRA IŠPARDUODAMAS PA
PRASTAME AP1VARTOS BEGYJE IR LAIKE PER .KURI TURĖTU 
BŪTI IŠLEISTAS.

JI NIEKADOS JOKIU LAIKU, IR YPATINGAI ŠIO STREIKO BE
GYJE, NEPARDAVINĖJO JOKIO PASENUSIO PIENO IR TAIP NE
DARYS, TAIGI VISI PIRKĖJAI GALI PASITIKĖTI ANT TO FAK
TO KAD JEI MES GALĖSIME PIENĄ JIEMS PRISTATYTI JIS BUS 
TOKIO PAT POBŪDŽIO IR RŪŠIES KOKĮ JIE VISADA GAUDAVO. 
TĄS PALIEČIA GERIAUSIĄ PIENĄ SUPILTĄ SULYG RECEPTU IR 
VISOKIUS LAIPSNIUS PIENO BEI VISUS PRODUKTUS KOKIUS ŠI 
KOMPANIJA PARDUODA.

THE TELLING-BELLE VERNON COMPANY
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