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Lenki) Nauji Užpuolimai
Ant Lietuvos

ANGLIJOS SINDIKATAS DUODA LIETUVAI 
PASKOLĄ.

Užsimužė Kapitonas Alcock, pirmutinis orlaivininkas, be 
sustojimo perlėkęs Atlantiką* pereitą birželio mėn.

LATVIAI IR LIETUVIAI IŠVIEN SUTARĖ VEIKTI 
PRIEŠ VOKIEČIUS BALTIKE.

IŠ DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

Paliovus anglies kasėjų strei
ką, prasidėjo beveik normalia 
iškasimas anglies, ko buvo vi
siškai pritrukę ir valdžia dėjo 
visas pastangas, kad kuotvir- 
čiausia suvaržius bereikalingą 
kuro aikvojimą. Iš įvairių ša
lies distriktų, kur kasama ang
lis, pranešimai ramina, kad už 
trumpo laiko bus padengiama 
visokis anglies reikalavimas ir 
galės eiti dirbtuvės ir kitokios 
įstaigos, kurios buvo sustoju
sios arba gręsė pertraukimas 
darbo.

Washington. -—Generalis pro
kuroras Palmer sako, kad pasi
baigimas angliakasių streiko y- 
ra ne susitaikymas, bet valdžios 
laimėjimas. “Valdžia išlošė”, 
sako Palmer. “Ištiesų, nebuvo 
jokio susitaikymo. Ir vieni ir 
kiti tiktai sutiko ant musų rei
kalavimų ir sugrįžo į darbą.”

John P. White, buvęs United 
Mine Workers of America pre
zidentas, ir Rembrandt; PSaie, 
neprigulmingas angliakasyklų 
operatorius Pennsylvanijoje, y- 
ra nuskirti nariai į komisiją iš 
trijų žmonių nustatymui algų ir 
minkštosios anglies kainų. Abu 
paminėtu vyru gelbėjo S. Val
stijų kuro administratoriui Gar
field laike karės.

Teisių departamentas, po 
sibaigimo streiko, netrauks 
sman stfeikerių vadovų,

Kasyklų operatoriai kolei
vis atsisako dalyvauti tarybose 
delei algų nustatymo, nesutik-1 
darni su nekuriais jiems nepa
tinkamais reikalavimais.

Lietuvių Ekzekutivis Ko
mitetas Washingtone gavo 
nuo Kapitono Bielskio iš 
Londono sekantį kablegr^ 
mą:

Latvių politiškai-milita- 
rė misija Kaune, svars
tant ekonominius klausi
mus, sutiko veikti išvien 
prieš Vokiečius. Lenkų 
veržimąsi linkui. Kalvari
jos atstumtas, bet jie eina 
ant Alytaus. Musų ka
riumene pasiryžus kovoti 
su nagais ir dantimis, jei
gu reikės.

pa- 
tei-

Tomsk. — Bolševikai už
ėmė miestą Taiga, prie su
sijungimo Trans-Siberijos 
gelžkelio ir linijos einančios 
į šiaurę. Daugelis trukių 
ant gelžkelio į vakarus nuo 
Taigos likosi nukirta ir to- 
jes rityje esą Lenkų karei
viai turės sunkiai kovoti iš 
tenai išėjimui į saugią vie
tą. Manoma, kad gręsia pa
vojus Suv. Valstijų vice
konsului, esančiam Omske, 
ir konsului Irkutske, kurie 
randasi į vakarus nuo Tai
gos. Nuo jų daugiau savai
tė laiko kaip nieko negirdė
ta. Siberijos kariumenė vis 

į dar traukiasi atgal ir adm. 
Kolčak žada persinešti į 
Krasnojarską, toliaus į ry
tus.

ašį.

>S i 'AMŽINĄIR BUK ĮTRAUKTAS Į AMŽINĄ 
LIETUVOS lAlSVtSWO GAiAESKNyG.ĄK

UŽSKAMBINK LIETUVAI LAISVĘ 
• SAVO GAUSIA AUKA ■

n ^lS\E$ VARPQ knygą

PRIEŠAI IS VISŲ PUSIŲ NAIKINAI 
■IR TE RIMA MANO KRAŠTĄ 

IR SKRIAUDŽIA MANO ŽMONIS. 

AMERIKIEČIAI! SUMAI IR 

į DUKTERS! AR LEISITE SAVO 

\ TĖVYNEI PRAŽŪTI ? ' )

Lietuvos Laisves Varpo Komitetas kviečia visus Lietuvius 
prisidėti savo aukomis prie išgavimo Lietuvai Laisvės ir 
pastumėjimo visu musu tautiniu darbu pirmyn. Aukauto
ju vardai bus surašyti didelčn knygon.

UŽSIMUŠĖ ALCOCK, KU
RIS PERLĖKĖ AT

LANTIKĄ.
Rouen, Francuzija. — Gruo

džio 19 d. kapitonas Sir John 
.44cork«a27*m. amžiaus pirmuti
nis orlaivininkas perlėkęs be su
stojimo per Atlantiką, mirė čio
nai nuo žaizdų, kada jo orlai
vis sudužo netoli- Cottevrard,1 
Normandijoj.

kas

NORĖJO NUŽUDYTI LORDĄ 
FRENCH.

London. — Buvo daryta pa-

* * *
Ryga, gruodžio 21 d. — 

Buvusieji Amerikos amba
sados nariai Petrograde, e- 
įsą šiame mieste, nekantriai 
laukia žodžio apie ponią Z. 
M. Kennedy, kuri, sulyg 
pranešimų, yra paimta bol
ševikų nelaisvėn Petrogra
de. sąryšyje su revoliucijo
nišku suokalbiu prieš bolše
vikus. Kuomet paskutinie-

sikėsinimai nužudyti Anglijos jį Amerikos atstovai aplei- 
kariumenės komandierių Airi-1 Jo Rusiją 1918 m., poni Z. 
joje, Lordą French, netoli Ai-i Kennedy, Su p-le Karin San-
rijos sostainės Dublino. Iš kur 
tai paleista keletas šūvių Lor
dui važiuojant automobiliuje, 
kuomet jį lydėjo militarė poli
cija ir kitokia sargyba. Sargai 
pradėjo-šaudyti atgal jr nužu
dytas vienas užpuolikas; sužei
stas vienas iš sargų. Lordo au
tomobilių perėjo dvi kulkos, bet 
jo nepalietė. Užpuolikai buvo 
pasislėpę krūmuose pakelyje. 
Pas nušautąjį užpuoliką buvo 
atrasta bomba. Vėliaus įsaky
ta apsupti daugelį Sinn Fein 
Airių vadų.
laiku visoje Airijoje kilo suju
dimas ir iš bažnyčių, vyskupų 
įsakymu, išnešta protestai su 
paaiškinimais, kad užpuolikai 
buvo šiaip blogos valios žmo
nės, o ne Airijos neprigulmy- 
bės kovotojai. Nors šitas pa
sikėsinimas padaryta kritiška
me momente, kuomet pranašau
jama Airijoje sukilimą, bet ga
lima tikėti, kad Airijos nepri- 
gulmybės kovotojai tame ne- 
jieškojo savo darbui pradžios.

Tečiaus trumpu

Mirė Garsus Operos Konduk
torius Campanini. Chicago. — 
pereitą savaitę pasimirė įžy
miausias Amerikoj operos kom
panijos konduktorius, Cleofon- 
te Campanini. Jo kūnas bus iš
vežtas Italijos, čionai atsibu
vo didelės iškilmės kūno išleis
tuvėms. Campanini vadovavo 
Chicago Grand Opera kompani
ją per kelioliką metų.

te, pasilika prižiūrėtojomis 
ambasados archivų. P-lė 
Sante areštuota pereitą lie
pos mėn. ir išgabenta i Ma
skvą, nuo tada apie ją nie
ko negirdėta.

Paskutiniai likučiai pulk. 
Avalov-Bermondto kariu- 
menės apleido Lietuvą 14 d. 
gruodžio1. Sužinota, kad su 
šitų Rusų-Vokiečių kareivių 
pasitraukimu atsibuvo pla
tus visapusiški plėšimai gy
ventojų, ko tarpsąjunginė 
Baltiko komisija visai ne
galėjo sulaikyti.

Brig, generolas S. A. Che
ney, narys Amerikos tarp- 
sąjunginės militarės misi
jos Baltiko valstijose, ir jo 
draugai dabar esantieji Ry
goj, savo darbą skaito už
baigtu ir apie sausio 14 d. 
rengiasi sugrįžti Paryžiun.

Prasidėjo čionai tarybos 
tarp gen. Judeničo, šiaur
vakarinės Rusijos armijos, 
gen. Etievant, Prancūzijos 
armijos, užrubežio ministe- 
rio Piip, Estonijos ir Latvi
jos viršininkų reikale pas
kutiniu laiku Judeničo ko
manduotos armijos. Deda
ma pastangos išgauti leidi
mą Judeničo armijai prisi
laikyti Latvijoje. Ikišiolei 
Latvija vis atsisakė ant to
kio prašymo. Gen. Judeni
čo pozicija juo tolyn eina 
prastyn.

* * *
Alcock, kaip atsimename, pe

reitą birželio mėnesį su draugu 
Brown, Amerikiečiu, perskrido 
orlaiviu skersai Atlantiką, ke
lionę atlikdami iš New Found- 
lando, Amerikoj, iki Clifton, Ai
rijoj, 1,900 mylių, į 16 valan-■ 
dų ir 12 minutų. Kapitoną Al
cock Anglijos karalius už tokį 
karžygiškumą apdovanojo Kar
žygio (Knight) titulu.

Birželyje, baigdami savo gar
sią trans-Atlantiko kelionę, abu 
lakūnai buvo labai nuvargę ir 
orlaiviui nusileidus dikčiai su
trenkti, bet nesužeisti. Jie lė
kė per miglas ir tamsoje, bet 
kelionę atliko pasekmingai. Be
sirengiant išlėkti per Atlantiką, 
kapitonas Alcock New Found- 
lande prabuvo apie mėnesį lai
ko, kada taipgi Harry Hawker 
išlėkė tokion pavojingon kelio-; 
nėn ir nepasekmingai turėjo nu
sileisti Atlantike. Laike karės 
Alcock yra pasižymėjęs orlai- 
vininkystėje ir užsipelnė pagar
bos ženklus. Jis vadovavo pir
mą Anglijos orlaivį, atakavusį 
Konstantinopolį ir numetė 20 
tonų bombų ant Adrianopolio 
1917 metais.

SUV. VALSTIJOS GELBS
TI BALTIKO BOL

ŠEVIKŲ PRIEŠAMS.
Ryga. — Gerų Baltiko srityje 

valdžių pastąn, s- j 
paremlarhos'^ūpriu S'uv. VaTsfi- 
jų stovėjimu jų užpakalyje 
prieš bolševikus. Latvijos ka
rės ministerija, kuri nesenai li
kosi pertvarkyta, galima saky
ti yra tikrai konservativė ir de
da visas pastangas kovai su bol
ševikų elementais kaip fronte 
taip ir savo viduje. Sutinkama 
visiškai su Amerikos principu, 
kad geriausias kovojimas su 
vidujiniu bolševizmu — tai su
radimas žmonėms darbo ir da
vimas jiems maisto iki darbas 
gali Suv. Valstijos padaryti, 
bus galima rasti. Geriausia ką 
tai tik duoti Latvijai paskolą 
arba dovaną miltais, ko labiau
sia gyveiHojams ir kariumenei 
reikalinga.

Privatiškas Anglijos sindika-| mesnįai betvarkių propagandai 
j tas tik dabar nęsenai sutarė šioje šalyje. Visu raudonųjų 
duoti paskolą Lietuvai. Už tai, «galvos>> buvo tai ‘Berkman’ir 
tas sindikatas per tūlą laiką Į Ęmma Goldman, abu žydu, ku- 
naudosis Lietuvos medžiais.

šitas dalykas 
geru, kadangi 
dės pinigus ir į 
stes Lietuvoje 
pradės varyti pramonę.

IŠPLAUKĖ AMERIKOS Emma Goldman yra 49 m. ir JIEŠKO NAUJOS PLANETOS. 
ARKA SU BOLŠEVIKAIS Berkman yra 49 m. amžiaus. Ji

Į “PALAIMOS” ŽEMĘ.
New York. — Gruodžio 21 d. 

Suv. Valstijų transportinis lai
vas “Buford” — bolševikų apa
štalų arka — išplaukė prieš au
šrą su pulku anarchistų, komu
nistų ir radikalų, išgenamų iš 
Amerikos už konspiraciją prieš 
valdžią. Kur laivas turės sus
toti, čionai niekas nežino, nes 
kapitonui induota užpečėtytas 
įsakymas. Visi 249 pasažieriai, 
vežami tame laive bus išsodin
ti kur nors tolimoj šiaurėje Ru
sijos porte, prieinančiame prie 
sovietų žemės.

Teisių departamento valdi
ninkai labai užganėdinti, kad 
pasisekė greitai priruošti išga
benimą iš šios šalies anarchis
tų. Tie planai pradėti daryti 
tuoj po to, kaip tiktai pereitą 
birželio mėnesį buvo išsiuntinė
ta Amerikos augštesniems val
dininkams ir įžymesniems pi
liečiams bombos. Lapkričio 7 
d., padarius visoje šalyje pla
tų “ablavą” ant anarchistų, li
kosi areštuota 290 žmonių, iš 
tų 239 šiandien deportuojami. 
Dešimts kitų išgabenamų, sy
kiu su Emma Goldman ir Alek. 
Berkman, buvo po ilgais tardy
mais ir jau sėdėję kalėjimuose.

Greitoje ateityje iš Ameri
kos išvyks kitos sovietų arkos, 
kadangi teisių departamentas 
turi ant savo surašo 60,000 ra
dikalų ir valdžia yra pasiryžus 
išgabenti visus iš čionai, kurie 
tiktai skelbia valdžios nuvert
iną per revoliuciją. Iš Detroito

j yra gimus Kaune, ankstyvoje I 
jaunystėje persikėlė su tėvais} 
j Rytinę Prūsiją. Būdama 15 j 
m. amžiaus Emma atkeliavo į 
Suv. Valstijas. Kuomet nese
nai likosi nuversta Rusijoje 
monarchija ir įsteigta sovietų 
valdžia, jiedu dėjo pastangas 
įvesti tokią valdžią ir šioje ša
lyje.

TRUKIAMS SUSIMUŠUS, 
ŽUVO APIE 25 ŽM.

St. Johns, N. B. — Gruodžio 
20 d. susimušus traukiniams 
netoli Maine rubežiaus, Kana
doj, žuvo 23 ir sužeista 35 ypa- 
tos.

New York. — Prof. Harold 
'•s; Jacoby, Columbia universiteto 
. _ , astronomijos departamento ve- 
' į i dejas, skelbia, kad esanti kokia 

tai nauja planeta už paskuti- 
nėsės (aštuntos) dabar žinomos 
planetos Neptūno, kuri būdama 
Neptūno kaimynystėje išmu
šusi Neptūną iš kelio. Mano
ma, kad ta esanti nauja pla- 

į neta yra tokio didumo, kaip 
musų žemė, toliausia už visas 
kitas planetas. Prof. Jacoby 
sako, kad šios šalies astronomai 
pradės tyrinėti ir fotografuoti 
dangų tarpe gruodžio 30 ir sau
sio 31 d., kuomet aplinkybės ty
rinėjimams yra geriausios.

MIRUSIOS MOKYTOJOS TA
BOR MOTINA PRIEŠ 

TEISMĄ.
Paw Paw, Mich. —Sarah Ta

bor, 82 metų amžiaus, motina 
Maude Tabor, kurią tūlas lai-

NELAIMĖS SU LAIVAIS.
Marshfield, Ore. — Garlaivis 

“J. A. Chanslor” sudužo ir nu
skendo Cape Blanko pakraštyje, 
žuvo 30 žmonių.

Atlantiko vandenuose, delei kas atgal sesuo atrado namo 
audros, pateko nelaimėn du lai- skiepe skrynioje, užverstą ne- 
vai — prigėrė 43 žmonės. reikalingais padargais ir paslėp

tą, pašaukta teisman 
apie jos dukters mirtį.
ma, jog motina teisina buvusį

liudyti
Sako-ALASKO.IE BUVO MATYTI 

SAULĖS LIEPSNOS.
Portland, Ore. — Gal Prof.Į dukters vyrą Joseph Virgo, ku- 

Porta ir turėjo tiesą. Saulės1U policija susekė turėjus net 
plėtmai buvo įsiveikę ir buvo1 penketą moterų, su kuriomis 
matoma augštyn kįlančios ža- j buvo vedęs ar nevedęs. Moti- 
’• ’• " ................. na sako, kad Virgo nėra kaltas

delei Maude mirties.
lios liepsnos. Pranešimai iš A- 
laskos sako, kad šiuo tarpu sau
lė yra nepaprastai skaisti ir jos 
plėtmai labai aiškiai matosi, o 
nuo saulės kraštų šokinėjo žal
svos liepsnos, didesnės net kaip 
pati saulė.

yra dikčiai GQ anarchistų buvo siunčiami 
Thstsft an£ §it0 laivo, bet pasivėlino.

Tarpe išvežtų raudonspalvių 
komunistų, randasi daugelis iš 
New Yorko, Philadelphijos, Bo
stono, Bridgeporto, New Ha
ven, Ansonia, Waterbury, Cle
veland©, Akrono, Youngstown, 
Baltimore, Chicago, Detroit ir 
San Francisco.

Laivui pravažiuojant pro Lai
svės Stvylą New Yorko uos
te, sovietų pranašai šukavo: 
“Lai gyvuoja Amerikos Revo
liucija!” ir panašiai. “Į peklą 
su Amerika!” girdėjosi kiti bal
sai, vęržiąsi iš anarchistų ger
klių. Visas šitas prakeiksmo 
choras baisiai pykavo ant Suv. 
Valstijų valdžios ir tų žmonių, 

j kurie užkirto jiems kelią toli-

Bolšėvikams eenuoi. Londo
nas. — Narvos apielinkėje, Es- 
tonijoje, atsibuna smarkus mū
šiai, kur bolševikai prasiveršė 
pro apsigynimo linijas ir užė
mė keletą kaimų.

Glens Falls, N. Y. — Archie 
Mull paliuosuotas iš kalėjimo, 
kur jis išbuvo 20 metų, nuteis
tas už žmogžudystę, būdamas 
19 m. amžiaus. Išeinant iš ka- 
rejmr~rtj' sutiko jo mergina, ku- 
ri laike jo nuteisimo buvo jo 
mylimoji; išsiuntus jį kalėji
mai!, mergina visą 20 metų jo 
laukė ir pagaliaus, išėjusį susi
tiko ir juodu tuoj apsivedė.

išrodo visiškai 
tas sindikatas 
medžio išdirby- 
ir tokiu budu 

Be jo-

■ rie per 30 metų bendrai veikė 
šioje šalyje, varydami anarchis- 
tišką propagandą.

Dabai Suv. Valstijose yra 
60,000 bolševikų arba prie jų 
organizacijų prigulinčių narių

kio tikslo pavydėti Anglijos įs- gu 472 neištikimais svetimtau- 
■ taigai, apgailėtina, kad Ameri- tiškais laikraščiais.
I kos pramonės žmonės nesupra
to progų, 1 ' ’ "
ko valstijos. Pirm karės In
ternational Harvester Co. turė
jo Rygoje savo skyrių, ir visur užbaigė jų bendrą 30 metų kar

kokias duoda Balti-| Pabaigė savo 30 metų karjerą.
Deportavimas Emmos Gold

man ir Aleksandro Berkman

buvo labai reikalaujama Ame
rikos ūkio mašinerijų. Daiktai 
patįs parsiduos, jeigu bus duo
dama tik maža paskola, o tas 
turėtų labai didelę intaką.

Vietinė spauda skelbia, nors 
dar nėra patvirtinta, kad Ame
rikos valstybės departamentas 
pradeda daryti tarybas del pa
vedimo Latvijos įstaigoms ir 
ko-operativėms draugijoms mi
lijonų dolarių vertės maisto iš
pardavinėjimui žmonėms. Jei 

Bilius prieš svetimtaučius, i tas tiesa, tai nereikia geresnių 
Washington. — Imigracijos | žinių, ir tokiu budu Amerika

NUŽUDYTA 6 ŽMONĖS.
Gilcrest, Col. — Ant vienos 

ūkės netoli čionai nužudyta vi
sa šeimyna — tėvas, motina ir 
keturi vaikai. Valdininkai .įieš
ko pas juos dirbusio vyro, kuris 
prasišalino. Visi šeši atrasti 
sušaudyti.

jerą Suv. Valstijose, laike ko 
jie tik ir skelbė nuvertimą val
džios per revoliuciją. Berkman 
už visokius nusidėjimus prabu
vo kalėjimuose 16 metų, Gold, 
man — tris metus. Pirmutinė 
Berkmano bausmė buvo už nu
šovimą Henry C. Frick ir už tai 
jis išsėdėjo 14 metų, du metu 
sėdėjo už agitaciją prieš regi
stravimąsi vyrų kariumenei.

Goldman išsėdėjo kalėjime 2 
metu už skelbimą prieš kons- 
kripciją kareivijos ir metus už 

į gundinimą žmonių prie riaušių.
komitetas pridavė atstovų bu- galėtų dikčiai pastūmėti kovą' Goldman taipgi buvo suimta už 
a..: ni„„: _ ...... s i..,». •,________tui bilių, kuris likosi priimtas, prieš bolševikus viduje tų ša- 
Tas bilius įveda įstatymą prieš' lių, ne kaip su kariumene. Bol- 
svetimtaučius, sujungtus su vi- ševikai laimėja ne militariu vei- 
sokiomis priešvaldiškomis orga-<kimu, bet sudarymu opozicijos 
nizacijomis ir kad tokie žmonės ■ viduje. Jo agentai turi pilnai 
butų deportuojami. pinigų, visuomet pradeda visuo-

-• menei nurodinėti silpnąsias pu- 
Pittsburg, Pa. — Turtinga' sės, kaip tai stoką maisto, li- 

šio miesto mergina, besirengda-1 gas, bedarbę ir finansinį silp- 
ma šliubiniais drabužiais, štai- numą. — Taip rašo Amerikos 
ga apimta ligos ir pasimirė, dar i laikraščių korespondentas Ry- 
spėjus “surišti”.-------------------- jgoje.

platinimą literatūros del gim
dymo kontroliavimo. Jie ben
drai leido porą laikraščių, ka
rės laiku sulaikytų; jų kalbos 
ir kitokie apsiėjimai surišama 
su nužudymu prezidento Mc
Kinley ir kitokie dalykai, už ką 
jie apkaltinami ir tas yra val
džios pamatas jų deportavimui.

Per dešimtį metų buvo deda
ma pastangos juodu deportuo
ti, bet galiaus atėjo laikas.

NAMAI
Vienos ir Dviejų Šeimynų 

Vieno ir Dviejų Augštų
Geriausia proga parduoti savo namus, jei

gu rengiatės tą padaryti, ar išvažiuo
dami Į Lietuvą ar kitokiu tikslu.

Namus apkainuojame greitu laiku ir už 
dvidešimts keturių valandų praneša
me jums jų vertę. Parankiausia jums 
bus turėti reikalus su šiais ofisais.

Namus perkame tiesiog už pinigus ir par
davėjui nereikia laukti daugiau nie
ko, kaip tik padarymo popierų.

Taipgi turime pardavimui visokių gyvena
mų namų: ant vienos šeimynos, vieno 
ir dviejų augštų, taipgi dviejoms ir 
daugiau šeimynoms. Namai randasi 
tinkamose apielinkėse, kur kam pa
ranku gyventi — ar tai prie dirbtu
vių ar nuošaliai gražiose apielinkėse. 

Pirkdami namus per musų ofisus gausite 
ant lengvų išmokesčių ir už prieina
mas kainas. Yra pardavimui naujai 
pastatytų namų ir taipgi visokių gy
ventų geriausių ir nesenų.

Kurie manote ilgiau šiame mieste apsigy
venti arba likti ant visados, nesirū
pinkit rendų brangumu, neturėjimu 
kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ateikite pasitarti ir mes aprūdysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau kokli 
norėsit.

The Representative Realty Co.
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.
BRANCH OFISAS

7909 SUPERIOR AVENUE
A. B. Bartoševičius, Manager.

Šis ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

Telef.: Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.©

©
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tokiame vargingame padėjime;
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g Iš Lietuvių Gyvenimo j
NEUŽMIRŠK LIETUVOS: 

SUTEIK JAI KALĖDŲ 
DOVANĄ!

Nedora ir pragaištinga 
saulinė karė musų Tėvynę 
tuvą ir jos gyventojus baisiai 
nuskriaudė, sunaikino ir nute- 
riojo. Kariautojai užgrobikai 
Vokiečiai, Rusai-bolševikai jau 
kelis kartus ėjo per jos žemę 
ir vis opesnes ir didesnes žaiz
das jai padarė; besąžiniškai jos 
žemę sumindžiojo ir musų bro
lius nuskriaudė.

Dabar, ateinančiuose iš Lietu
vos laiškuose nuo tėvų, brolių, 
seserų, draugų ir artimų gimi
nių, skaitome ir matome, kaip 
baisiai spaudė, plėšė ir kankino 
juos Vokiečių valdžia ir jų žiau
ri kariumenė. Netik kad atim- 
dinėjo iš jų gyvulius, bet ir pa
skutinį duonos kąsnį: rugius, 
miežius, bulves, kiaušinius, pie
ną, sviestą ir tt. Be to dar— 
drabužius taip kad daugumas 
musų brolių ir sesučių, gyve
nančių Lietuvoje neturi ko pa
valgyti nei kuom apsirengti. Jie 
tiesia savo rankas prie musų, 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vių, ir prašo pagalbos. Ar mes 
apleisime juos ir atsisakysime 
aukauti jiems?

Šiandien yra laikas mums su
siprasti ir savo pagalbos ranką 
ištiesti anapus vandenyno, Lie
tuvos Valdžiai ir musų vargs
tantiems tėveliams, broliams ir 
sesutėms, kuriuos taip baisiai 
ta nedora ir ilga pasaulinė karė 
nuskriaudė.

Vietoje pirkti kalėdinę dova
ną kokiam giminaičiui ar drau
gui Amerikoje gyvenančiam, 
kuris visko apsčiai turi, kuriam \ 
nieko netrūksta ir turtingai gy
vena, šimtą kartų geriaus pa- Į 
darysite, kad tas kelias dešim- i 
tis dolarių prisiusite Lietuvos 
Laisvės Varpo Komitetui, kuris 
jūsų auką kablegramu pei- Lie- 

• tuvos atstovybę Paryžiuje pa
sius į Lietuvą.

Lietuvos Laisvės Varpo" Ko
mitetas jau du sykiu pasiuntė 
Lietuvon sudėtas aukas Tėvy
nę mylinčių Lietuvių, pasiųs
damas jas kablegramu Pary
žiun. Pirma auka buvo 50,000 
frankų ($6,000), pasiųsta spa-

lio 4 d., antra buvo 26,000 
kų ($2536.56) pasiųsta 
džio 5 d.

Dar tik šeši mėnesiai
Lietuvos Laisvės Varpo Komi
tetas pradėjo savo darbą, o jau 
daug aukų surinko ir gausio
mis Amerikos Lietuvių auko-1 
mis Lietuvą apdovanojo. Šiuo 
tarpu Lietuvos Laisvės Varpo I 
Komitetas deda visas pastan-l 
gas, kad kaip nors daugiau au
kų surinkus ir tarp Kalėdų ir 
Naujų Metų dar pasiuntus ko
kį 100,000 frankų Lietuvai, kai
po Kalėdinę dovaną nuo Ameri
kos Lietuvių.

Todėl, brolau ir sesute, kurie 
šį straipsnį skaitote, nepasigai
lėki! kelių dešimčių dolarių — 
tuojaus pasiuskit savo auką L. 
Laisvės Varpo Komitetui, kad I 
padidinti Lietuvai Kalėdinę ir 
Naujų Metų dovaną nuo Ame
rikos Lietuvių, o tąsyk tamista 
ii- pats linksmiau praleisi Ka
lėdas ir Naujus Metus, jausda
mas, jog išpildei gero tėvynai
nio užduotį, sušelpdamas savo 
Tėvynę, savo tėvelius, brolius 
ir sesutes. Ar mes galime iš
sivaizdinti sau, kaip Lietuvos 
Valdžia džiaugtųsi ir gėrėtųsi, 
kuomet nuo Amerikos Lietuvių 
sulauktų Kalėdinę dovaną, nors 
100,000 frankų. Ištikro, tuo
met džiaugtųsi ir gėrėtųsi ne 
vien Lietuvos Valdžia, bet ir 
musų gentįs, nes ant tiek mes 
jų naštą palengvintume, kuri, 
malonus skaitytojau, yra gana 
sunki.

Be to gi jūsų vardas ir auka, 
kurią šiuom laiku suteiksite 
Lietuvai, bus įrašyta į Lietuvos 
Laisvės Varpo Garbės Knygą, 

:kuri jau yra rengiama ir kartu 
su Liet. Laisvės Varpu bus pa- 

I siųsta Lietuvon ir padėta į is- 
i torišką muzejų Vilniuje, kur 
per amžius, ateinančioms gent- j 
kartėms, liudys jūsų gerus no
rus, pagirtinus darbus ir gau- Į 
sias aukas. Todėl, Lietuvi, pa-, 
daryk savo vardą nemirštan-' 
čiu: Aukauk kiek tik išgali, kuo 
didesnė auka, tuo didesnė nau
da Lietuvai ir didesnė garbė 
tau.

Brolau ir sesute, ar nesumin
kštinsi savo širdies ir ar neau-1 
kausi Lietuvai, kuomet ji yra

- ; kalus apie karę ir paskiaus apie SKAITYTOJAMS ^3
ir jau beveik guli priešų per- ~bolševikus ir jų visus darbus 

toj vietoj, kur prikišama “sve
timšaliai”, tarp savųjų, bet kei
sta, kad musų prabaštėliai par- 
sikviečia į savas sales ir musų 
žmonėms akis bado už jų pačių 
kvoterius.

Tie paveikslai aiškiai paro
do, kaip į mus atsineša Ameri
konai. Vertėtų atverti akis ir 
tiems, kurie nesirūpina apie iš
gavimą laisvės savo Tėvynei 
Lietuvai arba kurie sako: “Aš 
nevažiuosiu į Lietuvą, nes ką 
aš ten veiksiu; man ir čia ge
rai”. Brolužiai, mažu ateis lai
kas, kad tik galėsim išvažiuoti 
ir turėsim kur — tai mielu no
ru važiuosim tik progą gavę, 
nes čionai matome, kaip sve
timšaliams neilgai galės būti 
vietos; dabar visokiais budais 
keliama Amerikonų neapikanta 
prieš mus, ant galo ir judamuo
se paveiksluose tas daroma. •— 
Taigi, broliai, geriaus rūpinki
mės išgauti pilną neprigulmybę 
Lietuvai, kad paskui turėtume 
kur prisiglausti nuo visokių 
persekiojimų.

Pas mus pasirodė žymi per
maina nuo sustabdymo svaiga
lų pardavinėjimo, 
karčiamos 1 ‘ 
tos, bet jau nėra nei skanaus I raj pareina"T~namus 
alučio, kokis pirmiaus buvo, nei taipgi pasitaiko didelių sunkė- gražybes dr(?žia‘ 0 kartais! 
arieikdes, per tai zmonehai ir nybių, kuomet buna dideli kar- vasarą apie sniegurėles dai- 
vaikscioja su sveikomis galve- ščiai ir reikia daug stiklų nu- nuoja) nenOrėdami delei 
lemia ir pataiko nueiti ir ant plauti prieš saulės spindulius to eiliu sulaikyt, talpiname' 
prakalbų ir ant visokių paren- stovint: kitą sykį vos gyvas jas viduryj Žiemos. O gali 

] girnų. Pirmiaus būdavo kas pa- nubaigi darbą. tos nės &iesu buvo pa*a_
i engia prakalbas ar kok} pasą- Abelnai, nors Paryžiuje Lie- šytos vasaros laiku, mes ne- 

; inksminimn vnknrph rm Raks . • • r . i • i > a

blokšta, šaukdama ir laukdama 
tavo pagalbos? Dabar yra lai
kas ištiesti savo duosnią ran
ką ir atverti savo širdį ir pa
rodyti meilę savo Tėvynei Lie
tuvai. Tuomi užsipelnysi sau 
garbės vainiką ir savo vardą 
intrauksi į amžinos istorijos la
pus.

Aukas siųskite L. L. Varpo 
Komitetui,
War Savings 
niais čekiais, 
arba pinigais 
ške, sekančiu 

Lietuvos

Linkime Visiems Linksmų 
ir Laimingų Naujų Metų.

Liberty Bondsais, 
Štampais, banki- 
money orderiais 

registruotame lai- 
an trąšu:
Laisvės Varpo

Komitetas,
Box 2
3252 S. Halsted Street, 

Chicago, Ill.

Kurių prenumerata jau 
pasibaigė, malonėsit at
naujinti, nes gavę se
kantį numerį daugiau 
negausite, jei neatnau
jinsite. Pasiskubinkite 
atnaujinti, išvengimui 
pertraukos, kokios pasi- į 
taiko. Administracija.
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C. BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 7 d. L. N. Klubas 

savo susirinkime nutarė paren
gti maskaradų balių ant sausio 
3 d. 1920 m., Brooklyne. Taip
gi po kitų aptarimų vienas na
rys padarė kolektą nupirkimui 
kokios nors dovanos klubo užra
šų sekretoriui ir nutarta nupir
kti fountain plunksną.

Vakare tą pačią dieną pobaž- 
nytinėj salėj atsibuvo L. M. Są
ryšio prakalbos, kalbėjo inž. V. 
Vaitkus, J. Sagevičius ir A. B. 
Stankevičius iš Bridgeport, Ct. 
Pirmiausia inž. Vaitkus nurodi
nėjo naudingumą susiorganizuo
ti visiems Lietuviams ir uždėti 
Lietuvoje dirbtuves, nes jeigu 
Lietuviai patįs nesiorganizuos 
ir to nepadarys, tai tą pradės 
svetimtaučiai. Taipgi pasakė, 
jog jam vienas Amerikos pini
guočius siūlė suorganizuoti 500 
merginų, jis duos $1,000,000 už
dėjimui Lietuvoje audinyčios ir 
uždės tų dirbtuvių vedėju, bet

Kaip Mergelė Sapnavo, Kad 
Ją Bernužėlis Ėmė ir Pri-

1 Tapgi tas yra svarbu, kad kaip 
j darbą nubaigi, gali keliauti į sa- j 
] vo butą ir užsiimti literatūra. 1 
i čia nereikia trintis po užkam
pus, kaip prie kitų darbų, kad 
sulaukti gaspadoriaus paskirtą 
valandą.

Jeigu aprašyti patį darbą, tai 
ta vargų įstaiga atrodo taip: 
vasarą, kaip orai šilti, lengviau 
dirbasi. Žiemą kaip kada net
perdaug sunku, kada lietus ar gavo, Išėjus Vasarą Abiem' 
sniegas krinta ant stiklų, vidų- Pasivaikščiot
je nenušįla ledai, o jį reik nu
šveisti, kad viską pro langus Talpinant sekančias gerb. 
butų galima išlauko matyti. Spragilo eiles. Nors vasa-Į 
Rankos atšąla, suplyšta nuo į- ra jau praėj0 įr šitokios ei- 
vairių rūgščių. O kuomet.kfirJos šiam sezonui netiktu, bet

Jis sėdėjo nekantriai, 
Mintįs jo bangavo, 
Kaip mergelė bejausliai 
Šalę jo alsavo....

Tuoj pajuto ji, kad jis
Spėką panaudojęs, 
Vieną toli nuo namų 
Čionai išviliojęs....

Neišlaikė, vargšė, ji 
Prieš jojo pagundą, 
Ir< neteko vainiko 
Tą pačią sekundą...

Didi baimė spaudė ją, 
Ašaros riedėjo, 
Nes ji šitaip padaryt 
Niekad nežadėjo.. r.

Ką močiutei pasakys, 
Kada ją apgavo?... .• 
Bet išbudo: žiuri ji, 
Kad taip tik sapnavo!

Jos meilužis aplinkmėj 
Kūgio vaikštinėjo, 
Džiaugės, kaip jinai 

ramiai ,
Miegojo, ilsėjo....

Pavadinus jį artyn
Tą papasakojo
Ir abudu sau saldžiai
Iš sapno kvatojo....

* * *
O! naktelės, kad daugiau 
Dar tokių įvyktų....
Bet sapnų tokių “keistų” 
Kad neatsitiktų....

Spragilas.

■įįįjeg šiam sezonui netiktų, bet
{gckfibetai rašydami ne vi-

.a taikosi prie sezonų,—
nors, tiesa, tus krinta, tai veik 

visiškai neuždary- sulyja taip, kad jštapiasTki^ib
. . . .i ■ • kartais žiemą apie vasaros

1 i 1 1 1 r" -n — — ■ — . •
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1 link'sipipim° vakarei!, tai sales tuvių gyvena mažai, bet jų kiti žinome, nes gerb. Spragilas 
apitustes, bet dabar jau kitaip. Dasiljeka ant amžiu irašvti i nonarloin nrio in rlafne Lainpasilieka ant amžių įrašyti į nepadėjo prie jų datos, kaip 

Lietuvių istoriją. Jau sunku kiti poetai daro. Gal jos ir 
butų atrasti tokį Lietuvį, kurs pas mus nuo vasaros užgu- 
nebutų girdėjęs J. Gabrio nuo- Įėjo nepatėmytos. . Kas da- 
pelnų, už ką dabar visi Lietu- bar gali pasakyt? 
vių laikraščiai “vajavojasi”. O Gefb SpragiIo paprastas i kn7Ja7’7,™Km

-J ur> nu,1° laiMia kiek yra čia vyrų, kurių vardai bndac. nri‘ „ju.. nadpfi ;ip-a .Sąjungos knygas, kurias Ko-
Vaitkus nuo to atsisakė, ir no- buvo delegatu besiorganizuojan- dar nepasklido po plačia Lietu- PnaAh7 lilbi munistl-' Partija nuo pirmųjų
... T I............................. ......... ................... • beveik pačių eilių ilgumoj pavogė ir kurias paskui valdžia

?ntSalvh todėl mums prisi- areštavo kai komunistiška H. 
ėjo ji išaiškinti trimis zo- terat Jo nuomone, tarp so- 
uzuaio. , cialistų ir komunistų nėra jokio

Poetams butų patartina, , skirtumo, nežiūrint, kad “Ke- 
norint eiles su sezonais su- leivis”, “Naujienos” ir kiti to- 

___  ______  tinkančias matyti laikraš- kie laikraščiai vadinasi socialis-
U1CI1U pazaLn čia yra dar Lie- tyje, pradėti rašyti vasari- tiškais: jie vistiek yra bolševi- 

ZT^gei suimtasis tuvių Delegacija, Lietusią f įv
yra geras ir ramus žmogus ir, brikų ir keletas lietuviškų krau- 
budavo išteisinamas, bet dabar | tuvių su 
ir gavus gerus liudytojus, kurie dėmis. 
(del biznio) sakė, kad jis yra j šitokis

Dabar ir tie sueina, kurie pir- 
miaus nei su kuolu iš karčiamos 
nebuvo galima išvaryti.

Šiomis dienomis pas mus ta
po suimtas tūlas bolševikėlis K. 
G., kuris paskutiniais laikais

J. Raiščius padarė šitokį iš- 
' vedimą apie Lietuvių Socialistų

I ri, kad patįs Lietuviai susior-. gjos Arbuckle Bros, darbininkų 
i ganizuotų ir patįs užsidėję dir-. unįjos įr pas kurj rasta “black

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PAŠALPINĖ ORGANIZACIJA.

Gyvuoja jau 33 metai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir 
našlaičius, moksleivius, imigrantus; remia visokius 
prakilnius lietuvių tautos reikalus.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi keturis Ap
saugos Laipsnius: $150; $300; $600 ir $1,000. 
Į Apsaugos Laipsnius įstojimas mokama sekančiai: — už 
$150 — $2; už $300 — $3; už $600 — $4; už $1,0000 — $5. 
Mėnesinės mokestįs mokasi pagal amžių ir Laipsnius, pav.: 
33-34 metų amžiaus žmogus i $150 skyrių moka 21c.; į $300 
— 42c. į $600 — 85c.; į $1,000 — $1.41.‘
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje taippat turi ir 
Pašalpos Skyrius: $6; $9 ir $12. Mėnesinė mokestis į tuos 
Skyrius: 30c. už $6; 60c. už $9 ir 90c. už $12 mėnesyje.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pomirtines ir
Ligoje Pašalpas išmoka greitai ir teisingai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pernai, laike in-
fluenzos išmokėjo virš $30,000 pomirtinių.
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi lietuvių, jo paties 
ir jo šeimynos likimas privalo prie šios organizacijos prisi
rašyti.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopos yra veik 
kiekviename mieste, kaip kur net po kelias kuopas. Norė
damas prisirašyti prie S. L. A. kreipkitės prie vietinės kuo
pos, arba norėdami platesnių informacijų rašykit pas Cen
tro Sekretoriui.
Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra ir Vaikų du 
Skyriai. Pirmam skyriuje mokama 39c. bertainyje; an
trame skyriuje — 65c. Kiekvienas lietuvis tėvas privalo 
prirašyti savo vaikus prie šių vaikų skyrių SL.A.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia savaitinį 
laikraštį “Tėvynę”. , “Tėvynė” užima svarbiausią vietą lie
tuvių laikraštijoje. “Tėvynė” gvildena kaip paties Susi
vienijimo, taip ir abelnai Lietuvių Tautos reikalus. “Tė
vynėje” taippat telpa mokslo, literatūros ir kiti svarbus 
straipsniai. Prenumerata — $1 metams. S.L.A. nariams 
siunčiame dovanai. Vienas numeris siunčiama kiekvienam 
pareikalavusiam dykai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia įvairaus 
turinio knygas. Nariams savo laidos knygas duoda puse 
kainos. Kas žingeidauja S. L. A. praeitimi, kaip ji tvėrėsi, 
bujojo ir kokius Lietuvių Tautai darbus nuveikė, gali tai 
sužinoti perskaitęs S. L. A. Istoriją. Kaina tik $1.50; gra
žiuose kietuose apdaruose $2; SLA. nariams pusė kainos.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kasmet leidžia 
didelį Kalendorių. Jisai kainuoja 25c.; SLA. nariams par
siduoda tiktai už 15c.
Jei Tamsta dar nepriklausai prie SUSIVIENIJIMO LIET. 
AMERIKOJE — tuojaus prisirašyk. Pakalbink ir savo 
draugus. Dešimts ypatų gali sutverti naują kuoją. 
Informacijų knygelė siunčiama dykai. Visais reikalais ra
šykit sekamu adresu:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
307 W. 30th Street New York City.

patįs sau

vių visuomenę!
. Taip vienas darbininkas A. 

jack” (švininė buožė). Kaip Jutsaitis, skulptorius, jau tre- 
jisai kalba, tai buk ją buvęs j čia sykį išstato dailės vekalus 
jam indėjęs kišeniun detekti- Paryžiaus dailės parodose Di
vas, bekrėsdamas, už ką dabar džiajame palociuje (Grand Pa- 
nabagas ir apkaltintas. Pir- Jais), į ką pulkai žmonių 
miaus reikėdavo 6 piliečių, ku- diena pažiūri. < 
rie paliudydavo?

btuves savo šalyje, 
pelną turėtų.

Antras kalbėtojas, 
gevičius, nurodinėjo, 
litikieriai-diplomatai 

I litišką darbą iškovojimui Lietu
vai laisves, o mes, kurie netin
kam būti politikos vyrais nei 
ministeriais, turim storotis e- 
konomiškais šalies dalykais. — 
Taipgi skaitė laiškus nuo Lietu- 

ivos Taikos Delegacijos iš Pary- geras, bet teismas ne taip grei- Lietuvių, 
I žiaus ir iš Lietuvos pramonės tai patikėjo ir toliaus betyrinė- smiltyną, 
ministerijos, kuriuose nurodo-į 

-J ma, kokią svarbą deda Lietuvos 
į Valdžia ant Amerikos Lietuvių 
;! mechanikų ir delko mes turime 
Ji organizuotis.

Trečias kalbėjo A. B. Stan- 
į kevičius; nurodinėjo, kokią tu- 
•Įlri svarbą mechanikas, nes jei 

ne mechanikai, tai, sulyg kal- 
į bėtojo, pasaulyje nieko nebūtų: 
į nei gelžkelių, nei budinkų, nei 
į orlaivių, nei jokių mašinerijų, 
į kurias dabar turime ir kuriomis 
į naudojamės del visokių savų
< reikalų ir tt.
< Po prakalbų prie Liet. Me- 
į i chanikų Sąryšio prisirašė 12 
? narių, tarp kurių dvi merginos;

nekurie taipgi ketino prisidėti,
į Į vėliaus.
S Gruodžio 13 d. šv. Jurgio pa- 
\ rapija surengė jodomuosius pa- 
į veikslus, kur vietinis klebonas, 
5 parsikvietęs tulus Amerikonus 
į (ar Airius) tik išniekino sve- 
5 timtaučius, o daugiau nieko. Iš 
!■ pradžių rodymo paveikslai kaip 
5 paveikslai — nei šio nei to: ko- 
5 kius Amerikonai myli — dau- 
5 giausia apie meilę ir biznį. To- 
S liaus priėjo prie kariškų, kur 

parodė, kaip patriotai biznie-
; Z riai liuosnoriai stojo į kariu- 
; menę ir Kolumbo 

Columbus) vyčiai 
darbus atliko ant 
kiaus 27 divizijos 
jau pirmiaus buvo rodomi, tie 
patriotai biznieriai dalyvavo 
žiauriuose mūšiuose ir daugu
ma tapo išmuštų ir sužeistų, ir 
ant pagyros parašas: “Kada 
Amerikonai guldė savo galvas 
Europos laukuose, kad butų vi
sos tautos laisvos, tai čia sve
timšaliai organizuojasi, kad nu
vertus musų valdžią ir civiliza
ciją.” Taip tai Amerikonai at
sineša į ateivius, kurie čionai 
lieja savo prakaitą del šios ša
lies kėlimo ir gerovės, ir taipgi 
dauguma tų svetimtaučių guldė 
savo galvas Francuzijos laukuo
se del tų pačių reikalų ir visos 
Amerikos garbės, o čionai viso
kiais budais juos šmeižiama ir 
niekinama, ne tik spaudoje, bet 
ir judomuose paveiksluose. Nie
ko butų, jeigu jie rodytų pavei-

p. J. 
jogei 
dirba

Sa- 
po- 
po- kas

lietuviškomis pavar-

nuopelnas Paryžiaus 
bet kiek jų nueina į 
nepalikę jokių nuo- 

A. Erškėtis.jant buk kas tai parašęs vai- pelnų....
džiai laišką su jo gyvenimo ap
rašymu ir jis dabar pasodintas 
iki teismui be jokios kaucijos. j
Nėra dyvai, kad jei kas ir pa-į LONDONAS, ANGLIJA, 
rašė, nes nevienam yra gerai I 
įsipykęs ir visokių eibių prida
ręs. Lietuvos Sūnūs.

19. 11. 1919.

nes žięmą, o žiemines — va-

=:

(Knights of 
labdaringus 

fronto. Pas- 
mušius, kur

WATERBURY, CONN.
Teatrališka Draugija “Auš

ra” stato scenoje naują niekam 
nematytą veikalą, iš rankraš
čio p. M. Jurgelionienės, vardu 
“Su mielu noru”, keturių veiks
mų komedija. Spektaklis atsi
bus sausio 4 d. 1920 m., svetai
nėje 48 Green st. Veikalas yra 
gana juokingas ir gerai apdir
btas ; iš Lietuvių fabrikantų ir 
pirklių gyvenimo, neužsitikėji- 
mas savo moterei šeimyniškam 
gyvenime. Rengėjai.

PARYŽIUS, Francuzija.
Kas skaito “Dirvą” tas, be 

abejonės, žino, kad Paryžiaus 
gyventojai valgo baltą duoną- 
piragą. Be to, jie dar mėgsta 
valgyti piragaičius, kruopas, 
bulves, daržoves ir vaisius. Tas, 
žinoma, priklauso pagal skonį, 
kam kas geriau patinka, su tam 
tikromis gyvenimo išlygomis.

Girtuokliai turi įvairių gėri- 
mėlų ir juos gausiai naudoja,— 
karčiamos visuomet pilnos “kli- 
jentų”. Taipgi tie patįs gaiva
lai gausiai ruko tabaką.

Kam Paryžiuje reikia gyven
ti rankų darbu, labai sunku, y- 
pač svetimšaliams. Dėlto ir 
Lietuviai nepamėgo čia susi
spiesti į Lietuvių būrelį, kaip 
yra kitose šalyse; Nors tie, 
kurie moka kokį amatą ir būti
nai Prancūzų kalbą, gali bent 
kaip grumtis. Paprastai 
išsižada savo tautystės, 
krauna žibančius turtus.

Apsipratau aš ir prie 
plovimo pelnau sau duoną. Dar
bas yra nelengvas, bet kaip pa
prastam darbininkui patogesnė 
vieta sunku surasti, kad butų 
galima dirbti darbą ir laisvai 
prisižiūrėti į žmonių apsiėjimus.

kurie 
susi-

langų

---  -t, - i---------- kiškų n^s pešasi už tą pačią li- 
sarą, tada, nežiūrint kiek" teraturj ką “Laisvės” komuhi- 
redakcijose jos gulės, vis štai pavogė nuo LSS. Jeigu jų 

literatūra, išleista po pirmuoju 
pu. Butų gerai išsiųst taip vardu, atsako antrųjų tikslams, 
kaip amerikoniškos išleis- tai koks skirtumas tarpe jų ir 
tuvės žurnalus arba moterų šitų? Viena kas, sako Raiščius, 
madas: žurnalai išeina ke- tai nelygiai žmonės progresuo- 
li mėnesiai pirm ant jų pa
žymėto mėnesio, o moters 
žiemines madas pradeda 
rinktis ir dėvėti dar gar
niams neišlėkus. ‘

ateis joms eilė tinkamu tar-

Darbar prie odų- įvairių žvė
rių kailių ant kiek sumažėjo, te- 
čiaus laikui atėjus vėl pagerės. 
Dabar Lietuviai kaip kurie dir
ba šliperius, batus, siuvamus 
rankomis, uždirba kaip girdėt 
gerai.

Tie vyrai, kurie anuomet ne
norėjo stot Anglijos kariume- 
nėn, išvažiavo Rusijon, bet da
bar, kaip girdėt, jiems sunku 
bus sugrįžti Anglijon, o kurie 
išvažiavę stojo į Anglų kariu- 
menę, tokie esą galės sugrįž
ti. Kaip ten nebūtų, bet tie, 
kurie stojo kariumenėn, rodos 
padarė gerai, nes išvažiavusių 
vyrų čia likusios žmonos ir vai
kai vargiai pragyvena; nors j 
moters užsidirba sau duoną, 
bet gyvent su vaikais nelengva. į 
Pašalpos joms galima sakyt nė
ra iš kur gaut. Oras lapkričio 
24 d. šiltas, apsiniaukę, panašu 
ant lietaus. Kalnavertis.

BIRŽELIO MĖN. NAKTĮ.

ŠI DRAUGIJA TURI PA- 
ĖMISI “DIRVĄ” UŽ 

ORGANĄ.
DAILĖS DR JA “VARPAS” 

NEW BRITAIN, CONN. 
Valdybos antrašai:

Pirm. — A. Mikalauskas,
14 Spring Street

Rašt. — J. Maksimavičius,
\ 238 Cherry Street 

Iždininkas — K. Gedraitis
9 Beaver Street 

Režisierius — V. Pasvenskas
20 Star Street

DIRVOS” AGENTAS ANGLI
JOJE

J. Naujokaitis.
Užrašinėja “Dirvą” ir parda
vinėja pavieniais numeriais. 
Galima atnaujinti prenume
ratas ir kitokius reikalus per 
jį atlikti. Adresas:
J. Naujokaitis,

No. 3 White’s Gardens, 
Star Pl., Planet Street, 
Commercial Road, E. 1 
London, England.

Saulė leidos pamažu, 
Vakaras atėjo, 
Mergužėlė pamatyt

. Troško bernužėlį.
Baigė dieną jinai dirbt, 
Pasilsio lūkėjo, 
Ir bernelį tik išvyst 
Labiausia norėjo.

Diena temo jau visai, 
Vakaras užstojo,
Dangus pilnas, lyg perlų, 
žvaigždžių prisiklojo.

Eina pieva per rasas, 
Kurlink širdis veda, 
Ten bernelis pabučiuot 
Susitikęs žada... .

Ir nuėjo ji tenai,
Ilgai nelukėjo,
Kaip Jonelis pats urnai 
Prie josios atėjo.

Glėbin griebęs jisai Ją, 
Saldžiai pabučiavo, 
Prisiglaudęs prie šalies 
Dailiai pamylavo.

Vaikštinėjo šian ir ten, 
Kol visai sutemo, 
Kol sumigo gyvūnai, 
Paukščiai nečerškeno.

Plačioj lankoj, prie 
krūvos

Šieno jie sustojo, 
Atsisėdo pasilsėt, 
Vaikščiot neb’norėjo.

Tyliai, tyliai vos girdėt, 
Jisai jai kalbėjo;
Bet naktelė jau vėla — 
Jinai snaust pradėjo.

“Migk, Onute, čia 
nors kiek,

“Privargai per dieną, 
“Gal užsnūsi tu saldžiai 
“Šiame sausam šiene.”

Ona gulė sau ramiai, 
Nieko neatbojo, 
Ir užsnūdo taip giliai, 
Kaip dar nemiegojo.

ja: bolševikiška “Laisvė” pir
miau prisiekė “progreso”, o ki
ti (“Naujienos”, “Keleivis” kt.)' 
juos paseka; dar nesusipratę už
tektinai. Ir vėl tuojaus "Visi iš
vien giedos “internacionalą”.

Rašytojai — žmogžudžiai.
Taip neturėtų būti. Gavome 

musų Kalėdinin kontesto nume- 
rin puikų vaizdelį gerb. auto
riaus L. M—o, bet talpinti ne
galėjome dėlto, kad vaizdelis vi
sas kalba apie baisybes, kan
čias, kad net skaitant šiurpu
liai žmogų apima. O svarbiau
sia dėlto, kad ant galo visos vei
kiančios ypatos galą gauna. —

Tokių dalykų rašyt nereikia: 
žmonija jau ir taip įvairiais bu
dais reališkame gyvenime žu
doma, o dar autoriai savo vaiz
dais žmones užmušinėja. Visa- 
.da, rašant kokį dalyką, reikia 
į galą išvesti ant garo, ant lai
mės ir tam panašiai, o ne ant 
žudynių užbaigti. Tokie auto
riai, rašydami panašius vaiz
dus, patįs tai pergyvena ir jų 
mintyse tas dedasi kaip but iš- 
tiesų esą. Todėl jie vadinasi 
žmogžudžiai, o ne rašytojai. — 
Pasaulis perdaug jau kentė; 
reikia pradėt platint meilę, vie
nybę ir gražias pasekmes, o ne 
kančias ir pražūtį.

“Geras” vaikas.
Mokyklose, delei influenzos į- 

sikeriojimo, vaikams buyo įsa
kyta kasdien atsinešti po nau- ' 
ją skepetaitę. Ne visi tai išpil
dydavo, bet viename skyriuje 
pasitaikė, kad Petrukas buvo 
geriausias: jis kasdien parody
davo mokytojai skepetaitę, ka
da ji ryte visų vaikų užklaus- 
davo. Už tai Petrukas užsitar
navo gerą vardą.

Tik vieną rytą patėmyta, kad 
Petrukas, parodęs mokytojai 
skepetaitę, tuoj ją vėl įkišo į 
savo stalčiuką. Taip patirta, 
kad, jis kasdien tą pačią rody
davo, o kišeniuje nešiojosi la
bai prastą ir juodą.

■ •
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Ateinančiais Metais
Pradedame Naujus Metus 

su tais pačiais senais var
gais, senais ' rūpesčiais ir 
tomis pačiomis pastangomis 
varome savo užduotis pir
myn. Darbo kiekvienas tu
ri užtektinai.

Kaipo žmogus — vyras ar 
mergina — pradeda tuo pa
čiu budu, su naujais-metais, 
dirbti del savo ypatiškos ge
rovės, del savo individualės 
pirmynžangos, sutvirtinimo 
savo gyvenimo dvasiniai ir 
ekonominiai. Rupi kiekvie
nam, kaip pasekmingas jis 
pergyvens ateinančius me
tus, kaip atsieks ką geres
nio; ar nepasitaikys tokių 
nelaimių, jeigu kuriam pa
sitaikė; ar neužeis dar to
kių gerovių, jeigu kuris va
landėlei jas pajautė.

Šeimynos tėvai rūpinasi, 
kaip šiais metais jie pastū
mės savo gyvenimą geryn, 
kiek daugiau galės prisidė
ti prie savo vaikelių išauk- 

• Įėjimo, išmokinimo; ką iš 
savęs galės didesnio pada
ryti tolimesniai savo vaiku
čių laimei.

Tie ir kiti panašus darbai, 
pasiryžimai ir norai yra be 
paliovos tie patįs — metas 
po meto jie žmonių galvas 
suka ir mintyse audras ke
lia.

Yra ir kitokių darbų ir 
kitokių žmonių, užsiėmusių 
visai kitokiais reikalais, ku
rie šiais ateinančiais metais 
daug ko tikisi, daug ko ge
ro trokšta atsekti.

Tai yra tautos darbinin- 
kai-vadovai — musų tautos, 
Lietuvos, didvyriai, su dū
šia ir kunu atsidavę dirbti- 
rupintis likimu musų Tėvy
nės.

Ką šie ateinantieji metai 
parodys jiems, ką jie tais 
vienais metais padarys gero 
del savo ii’ musų tautos?

Tą parodys tiktai prabė
gęs laikas. Laiko bėgyje 
dedasi viskas — be laiko ne
galima nieko padaryti ir 
niekas neišsipildo.

Sekantieji musų metai tu- 
. ri 366 dienas arba v^-^^ 

dau-S?ai’Taigi, šie metai 
dbo3a mums vieną valandė
lę ilgiau padirbėti.

Musų — Lietuvos Valdžia 
— apsikrovus baisybe viso
kių darbų, tikisi dalį jų ap
dirbti, kuriems laikas leis 
greituoju įsikūnyti; kiti gi 
darbai tegalės būti atlikti 
ilgesniu laiko protarpiu. — 
Nekantriems žmonėms ro
dysis, kad musų Valdžia ne
siskubina, bet ne taip yra. 
Tokie žmonės pergreitai no
ri gyventi, greitai pasenti ir 
numirti. Jie nenaudingi — 
jie ir kitų darbus panieki
na. Jie nekantriai lauks 
iš musų Valdžios gerovių, 
patįs norėdami Valdžios ir 
jos narių darbą ardyti. To
kie žmonės niekados patįs 
prie darbo neprisideda, tik 
niekados nepasiganėdinę, 
kodėl jiems nepadaroma tai, 
ko jiems reikia. Tie nepri- 

'"'■'ig'ūli prie tokių žmonių, ku
rie į naują ateinantį metą 
žiuri su vilčia, patįs pasiry
žę nešti visą gerą ir blogą.

Kurie tą suprantam, ku
rie matom, kaip individua- 
lis gyvenimas negalima už
vesti ūmai geresniu, taip ir 
valdžios gyvenimas negali
ma skubiai tobuliu įkūnyti, 
turime rūpintis išvien padė
ti musų Valdžiai.

Ką mes galime daryti?
Po senovei^ kaip rėmėme, 

turime remti visas lietuviš
kas įstaigas Amerikoje, už
imtas Tautos darbais.

Mes turime Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondą; turime 
Centralį Komitetą; turime 
Lietuvos Laisvės Varpo Ko
mitetą; turim Lietuvai Gel
bėti Draugiją; turime Tau
tinę Tarybą; turime Pildo
mąjį Komitetą Washingto
ne; turime A. L. Tautinę 
Sandarą — tas visas įstai
gas čia, Amerikoje, turime 
savo tvirtais pečiais surėmę

palaikyti. Tai yra organiz
mas^ kaip pilno kūno sąna
riai, be kurių negali Tautos 
reikalai funkcijuoti.

Šiais ateinančiais metais 
mums- daugiausia turi rū
pėti Tautos reikalai; turi
me atmesti į šalį didžiumą 
savo- ypatiškų gerumų, ku
rie nepabėgs nuo musų, bi
le tik bus atsiekta musų 
Tautos tikslai.

Prieš mus turi stovėti — 
GYVENIMAS — tautinis 
gyvenimas. Be tautos žmo
gus nėra gyvas, jis yra din-

gęs visoms kitoms tautoms 
ir jo siela neranda pasauly
je vietos.

Mums tą paliudija praei
tis; paliudija musų pačių 
tęsimas neva gyvybės: mes, 
nors buvome slėgiami-ma- 
rinami tautiškume, bet vis 
šaukėme: “NORIME GY
VENTI !” Naštos dalis nuo 
pečių nukrito; dabar tik rei
kia smarkiau kvėpuoti ir 
tarpti stipresniais.

Taigi, tverkime, padėki
me plėtoti musų — Tautos 
gyvenimą — kolei dar se
kantieji metai duoda mums 
naujų progų.

SAKO, LIGOS ANT ŽE
MĖS ATEINA NUO 

KOMETŲ.

Dr. W. H. Ballou paduoda se
kančius išvedžiojimus:

Paskutiniu laiku nupuolimas 
j Michigan ežerą didelio mete
oro, kuris nupuldamas į vande
nį iššovė tokias dideles liepsnas, 
kad buvo matyti net trijose ap
linkinėse valstijose ir išgąsdin
ta daugybė gyventojų,—tas at
kreipė mokslininkų domą, kad 
musų žemė dabar yra lankoma 
kometų ir mokslininkai klausia 
savęs, kokios iš to bus pasek
mės.

Trylika šitų misteriškų erd
vių keleivių bus matoma arba 
žiūronais arba nuoga akia šią 
žiemą ir pavasarį, nes užeina 
laikas jų atgrįžimo, kadangi se- 
niaus jų buvo matoma ir buvo 
nuėję savo keliais į erdves.

Bet kokis ryšis gali būti tar
pe nupuolusio meteoro, nežiū
rint -koks jis didelis butų, ir 
tarp kometos? Atsakymas yra 
tas, jog mokslas jau galutinai 
prirodė, kad kuomet nekurios 
kometos yra tiktai masė gazų, 
didžiuma jų susideda iš daugy
bės meteorų spiečių, visokio di
dumo, kartais apsuptų kokiais 
nors gazais ir dulkėmis, kar
tais be tu ražu aniraiiKw - 
rus kada buna arti prie saulės 
priėję, — tada saules karštis 
sukelia juose V-Ki tai užsišvie- 
timą.

y,„.»ios spėkos veikiančios tų 
Kometinių dalių tarpe kartais 
jas sutraukia artyn, kartais su
skaldo ir išplečia į šalis. Pir
miausia, tokios atplyšusios da
lis, atsiliuosavusios nuo kome- 
tinės pritraukimo spėkos, nu
skrenda j dausas ir jų dalelės 
susiduria laiks nuo laiko su 
musų žeme, jai keliaujant sa
vo paprastu keliu aplinkui sau
lę. Šitas meteorų susidūrimas 
su žeme yra tai “puolimas žvai
gždžių”, kaip mes paprastai sa
kome.

Žymiausias kometinis apsirei
škimas buvo su Bielo kometa, 
kuri perskilo į du spiečiu, pa
sibaigė jos kometinis gyveni
mas, bet nuo tada vis laikas 
nuo laiko ant žemės nupuola į- 
vairių meteorų, pasitaikius bū
ti žemei toje dalyje, kur ko
meta keliaudama prisiekė žemės 
kelio. Michigan ežero meteo
ras gal ir buvo vienas iš tokių 
dalių visai suardytos kometos.

Ant klausimo kokios gali bū
ti pasekmės meteorams ar ko
metoms užėjus, sakoma, kad 
gali atsitikti labai prastos pa
sekmės, kaip tai maras ir li
gos. Faktiškai gali būti, ir yra, 
kad kometos apkrėtė musų že
mę ligomis. Senovėje tikėta, 
kad “plaukuotos žvaigždės” y- 
ra negeros, kad jos reiškė karę 
ir ligas. Kad kometos gali už
traukti karę, tai visai absurdas. 
Tečiaus reiktų persitikrinti, ar 
kometos neatgabena iš tolimų 
pasaulių įvairių ligų.

Garsus filosofas, Herbertas 
Spenrer pasakė, kad nežiūrint 
kokis gandas ir kaip kvailas 
butų, bet jeigu apie tai mano
ma, tai jis turi būti. Tai išei
na, kad jei senovėj manyta, jog 
kometos užneša kares ir marą, 
todėl reikia tam ir tikėti. Yra 
užsilikusių rekordų nuo seno
vės apie tokius prietikius, te
čiaus juos priimti tikrais ir ga
lutinais, delei stokos prityrimų, 
negalima; kartais tokias aplin
kybes galėjo užvesti kitokie 
prietikiai, nors tuo tarpu buvo 
pasirodę ir kometos. Chinie-

LIETUVAI REIKALINGA 
LAIKRAŠČIŲ.

'J3erbiamd"‘’DfrVos” '
ja! širdingai maldauju Jusųi 
malonės, gal jųš galėtdifiėt pri
siųsti kokį numerį ' laikraščio 
del musų. Pas mus labai bran
gus laikraščiai ir knygos, nega
lima užsiprenumeruoti, tai mes 
šaukiamės į Jus, broliai Lietu
viai, gelbėkite: kas turit senų 
laikraščių ir knygų, siuntinėkit 
į Lietuvą, Lietuvos žmonės la
bai laukia iš Amerikos laikra-
ščių ir knygų. Širdingai mel
džiu šį laišką atspausdinti Jū
sų laikraštyje, už tai aš busiu 
dėkingas ir toiiaus; kiek aplin
kybės leis, siuntinėsiu kores
pondencijų iš Lietuvos kaip da
bar pas mus gyvenimas eina
si ir kaip tvarkosi. Laukdamas 
nuo jūsų laikraščių, liekuosi, su 
pagarba Ant. Dubickas.

Narkunai, Kruonio vals., 
Kaišedorys.

čiai, kurių astronomiški tyrinė
jimai yra seniausi, ką suranda
ma, turi užrašę bent desėtką 
didelių epidemijų-maro po ko
metų atsilankymo. Maras, ku
ris peršlavė Europą ir Aziją 
penkioliktame šimtmetyje, ži
nomas kaipo Juodoji Mirtis, ap
sireiškė metais po apsilankymo 
didelės kometos. Moderniškiau
sias atsitikimas, jei taip gali
ma pavadinti, buvo prasiplati
nimas misteriškos ligos — in- 
fluenzos, kuri prasidėjo už aš- 
tuonių mėnesių po musų pasi
matymo su Halley’o kometa.

Kaip gali kometa, praeinanti 
pro mus už milijonų mylių, už
leisti ant musų planetos ligos 
perus? Kaip ji galėtų atmesti 
gyvus organizmus į ir per mu
sų atmosferą iš tokios tolybės? 
Kaip pagaliaus tokie organiz
mai galėtų išsilaikyti baisiame 
erdvių šaltyje?

Mokslas skelbia, kad tas ga
lima yra atnešti dviem keliais: 
egzistavimu ultra-mikroskopiš- 
kų organizmų gazuose ir beveik 
visiškai nepadalinamose smul
kiose kometų uodegų dulkelė
se, taipgi jeigu ligos perai ras
tųsi meteoro viduryje. Kas- 
link išlaukinių erdvių šaltumo 
— prirodyta, kad nekurios ba- 
cilės, ant žemės žinomos, gali 
ne tiktai labai dideliame šaltyje 
rrwizxini-i 
psta.' Kaslink karščio, kuomet 
meteoras, papuolęs į žemės at
mosferą sutinka, — tą atsako 
pasižymėjęs profesorius Dr. J. 
W. Gregory, Glasgow universi
teto geologijos mokytojas:

“Lordas Kelvin tikrino, kad 
gyvybė ant žemės buvo atnešta 
meteorito nupuolimu. Tai yra 
tikriausias išaiškinimas galėji
mo atkeliauti ant žemės gyvy
bei ; kiaušinėliai gali užsilaikyti 
nuo plėtojimosi per ilgą laiką, 
taipgi gali išsilaikyti dideliame 
šaltyje. Leiskime, jeigu pasau
lis susimuša su kokiu kitu dan
gišku kunu ir nekurios jo da
lės gali būti nuneštos į dausas, 
jos sykiu su savimi nusineša ir 
gyvybės perus, kurie gali susi
laikyti nuo vystymosi laike jo 
ilgos kelionės per neapsakomą 
šaltumą plačiose erdvėse.

“Didžiausias tik pavojus, kad 
tie perai gali sudegti, kuomet 
meteoritas, papuolęs žemės at- 
mosferon, pradeda per ją trin
tis ; tečiaus jeigu kiaušinėlis 
bus giliai plyšyje, jis gali pasi
likti visai šaltas, nors paviršis 
meteorito liktų baltas-karštas; 
karštis, iš trynimosi su atmos
fera tegali padegti meteorito 
pavirš), tuo tarpu vidus buna 
apišaltis.”

Ligų perai priklauso prie la
bai žemos klesos organizmo, gi
miningi žemiausiam tipui fun
gi, kurie išrodo dalimai gyvū
nai, dalimai augalai. Nekuriuo- 
se atsitikimuose sunku atskir
ti, kur augalas pasibaigia ir 
kui- prasideda gyvūnas. Jie 
maitinasi panašiomis į augš- 
tesnio laipsnio augalų sėlkas. 
Sėklos, tečiaus, skiriasi savo 
metodais ir perėjimo laiku. Di
džiuma jų veisiasi normalėse 
aplinkybėse, kaip augalai, pri
tinkančioje temperatūroje, drė
gnoje ir žemėje. Kiti veisiasi 
tiktai po labai augšta arba vi
sai žema temperatūra. Turime 
“fungi” ir kitus panašius perus, 
kurie gali veistis tiktai labai 
karštoje temperatūroje. Po di
delio miško gaisro daugybė to
kių perų pradeda plėstis lieps
noms perėjus; jų kiaušinėliai 
atsiveria, ir jų augalas urnai 
pradeda kilti į viršų formoje 
balto siūlelio, kuris tuoj užmez

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI.
“Dirva” tai vienas iš tinka

miausių Amerikoj musų žmo
nėms laikraščių, gražiai tvar
komas, turiningas įvairiais raš
tais. Jei galiu pasakyti, tai su- 
lyg mano- nuomonės, “Dirva” 
užgyvens visuomenėje plačiau
sias ribas kaip Amerikoje, taip 
ir Tėvynėje Lietuvoje. Patvir-

Rašo, BŲDRIKAS.

Augščiausias geismas, kurį bile išmin
tingas žmogus gali glamonėti, ir augšeiau- 
sioji tiesa, kurios jis tikrai gali reikalauti, 
— tai galybė pastoti tobulu.

Pažinti viską; mylėti ir būti my
limu visų; viršininkauti ir valdyti viską, 
kas egzistuoja — tai gyvenimo padėjimas, 
kurs iki tūlo laipsnio gali būti pajaučia-
mas intuitiviai, bet kurio galimybė negali 
būti sučiuopiama rrfirtino žmogaus inte
lekto.

Šitokio palaimingo padėjimo prajau- 
timas gali būti patirtas asmenio, kurs — 
net per trumpą laiko periodą — yra tobu
lai laimingas. Tas, kurs nėra sloginamas 
nuliudimo;, nesujudintas geismu; ir kurs 
yra sąmoningas apie savo paties stiprybę 
ir liuosybę, gali jausties esąs pasaulių val
donu, Dangaus ir Žemės karaliumi. Ir iš- 
tikrųjų, laike šitokių momentų jis yra jų 
valdonu tiek, kiek jis pats yra užsiintere
savęs jais, nors Dangus ir Žemė išrody- 
tų nieko nežiną apie jo egzistavimą.

Bet kuomet jis atbunda iš savo sapno 
ir pažiūri perdėm savo jausmų langus į fi
zinį pasaulį ir pradeda protauti-svarstyti 
apie savo padėjimą, aplinkybės, jo vizija 
nyksta; jis mato save kaipo Žemės kūdikį,

Piešėjai ir poetai yra apsipažinę su ši
tokiu padėjimu. Išradėjas, kurs mato sa
vo išradimą priimtą; kareivis, kurs parei
na pergalėtoju iš kęvos; mylimasis, kurs 
yra susivienijęs su savo išsirinktu pavida
lu, — užmiršta savo pačių personališkumą 
ir yra pražuvę savo geismų siekyje. Ek- 
statiškas šventasis, kurs mato prieš save

tinimui savo išsireiškimo galiu 
parodyti “Dirvos” bendradar
bius, jaunuolius ir jaunuoles, 
kurie savo originališkais raštais 
taip išpuošia to laikraščio turi
nį, kad žmogus beskaitant tik 
gėrėtis turi. O tas tik ir duo
da vilties, kad “Dirva” taps 
populiariškiausiu musų žmonių 
laikraščių. “Dirva”, kad ir jau
nesnė už musų kitus esančius 
laikraščius, vienok sulyginant 
ją su kitais — “Dirva” bus 
daug viršesnė. . Tai džiuginan
tis dalykas. Lai gyvuoja “Dir
va” per ilgus metus, nešdama 
musų liaudžiai tyrą apšvietą, 
mokslą, brolybę, meilę ir susi
pratimą! To aš nuoširdžiai jai 
linkiu.

Studentas A. J. Jokūbaitis.

Pas mus nuo lapbričio 1 d. 
eina streikas, nežinom kada 
pradėsim dirbti, tai ilgai nepri- 
OllinAulLl Icvilf
raštį; žmogui dolaris, ypač lai
ke streiko, labai reikalingas, bet 
laikraštis dar reikalingesnis, o 
ypač žiemos laike, prie pečiaus 
sėdint; — tą patįs galit supra
sti. Prisiunčiu $2 už visus me
tus. Jos. Lipskis, Nanty Glo, 
Pa.

ga vaisių.
Galima sulygint šitokius pe

rus, gyvio ir augalų, esančių 
ant žemės, su perais, atneša
mais kometomis.

Tik klausimas, kur kometos 
gali gauti tokius gyvybės or
ganizmus? Kaip gali kometa 
“pagauti ligas” pati pirmiausia?

Tas priveda mus prie klausi
mo, kas yra kometos. Daugybė 
gyvų ir mirusių garsių astro
nomų tikrina, jog kometos yra 
tiktai delelės suirusių erdvių 
pasaulių — sutižusių planetų 
liekanos. Daugelis dar sako, 
kad kometos yra atitrupos, li
kusios po susidarymo musų sau
linės sistemos.

Tokis kometomis, kurios su
sidarė ir sudužusių pasaulių, 
tie gyvybės ir ligų organizmai 
galėjo būti nunešti ir šaltose 
dausose užsiliko neapribuotam 
laikui. Nekuriu organizmų iš
silaikymas neišsivysčiusiais nė
ra beveik neapribuotas. Baei- 
lės tokiame padėjime pasilieka 
per amžius; papuolusios gi į 
saulės iškeptą tyryną arba į 
amžinai užšalusią šiaurę, jos 
pradeda vystytis. Kad erdvė
se atsibuna tokių pasaulinių 
tragedijų — suįra pasauliai ir 
visa jų gerybė, — tą paliudija 
nukritę meteorai.

Kaslink Michigan ežero me
teoro — tai beveik visai nėra 
ko baimintis ir vargu iš jo pa
eis kas negeistino. Gali būti, 
kad jis, atsimušęs į vandenį, 
subiro į atomus ir baisus su
trenkimas sumažino jo visišką 
pavojų. Liepsnos laike jo su
sidūrimo su vandeniu parodo, 
tečiaus, kad tasai meteoras bu
vo turtingas hydro-karboniška 
medega ir todėl galėjo būti da
lele kokio nors pasaulio, buvu
sio pilno gyvybės, bet sunai
kinto Likimo ranka, pasiekusia 
jį erdvių platybėse.

kaipo mirtiną formą, pririštą nesuskaito
mais retežiais prie dulkių dalelės, pavadin
tos planeta, sklandančios-pluduruojančios 
erdvių begalybėje. Idealis pasaulis, kurs 
valandėlė atgal apsireiškė jam kaipo gar
bingas reališkumas, dabar gali išrodyti 
esančiu beverčiu sapno audiniu, kuriame 
nėra nieko realio; fizinė egzistencija, vi
sais savo netobulumais, dabar jam išrodo, 
mažiausiai, vienatine nepaabejotina realy
be ir jos tobuliausios iliuzijos tiktai objek
tai, verti atkreipimui jo domos. Jis mato 
save apsiausti medeginėmis formomis, ir 
jis geidžia ateiti į apvaldymą to, kas lie
čiasi su jo augščiausiu idealu.

Augščiausias kiekvieno mirtinojo geis
mas — tai pasiekti ir įgyvendinti savo au- 
gščiausį idealą.

Asmuo, neturintis jokių idealų, yra ne- 
mintingas, bevertis.

Būti sąmoningu — tai turėti idealą. 
Pasitraukti iš idealio pasaulio — butų mir
us;

Asmuo, kurs neturi geismo, troškimo, 
negali progresuoti; neįstengia tęsti toliau 
pažangos. Jis nenaudingas gamtos ekono
mijoje.

Asmuo, kuris užganėdino visus savo 
geismus, neturi reikalo daugiau gyventi, 
nes gyvenimas jam be naudos. Jis nebe
reikalingas tolimesniam pavartojimui.

Tas, kurio idealas yra mirtinis, turi 
pradingti kartu su savo idealu. Bet gi 
tas, kurs turi nemirtiną idealą, turi pats 
tapti nemirtinu, kad atsiekus jo.

Žmogus gyvena dviejuose pasauliuose: 
savo vidujiniame ir išlaukiniame. Žėdnas 
iš šių pasaulių egzistuoja jam ypatinguo
se padėjimuose. Tas pasaulis, kuriame 
žmogus gyvena, yra, jam gyvenant, jam 
reališkiausias. Kada jis užmiega viename, 
jis atsibunda kitame; ir kuomet pastarasis 
užsidaro savo duris, pirmesnysis atidaro 
savasias. Kada jis visiškai ineina į savo 
vidujinį pasaulį, išlaukinio gyvenimo ne
laimės lieka užmirštos, ir pati jo gyvenimo 
egzistencija gali būti jam nežinoma. Kada 
jis visiškai įžengia į išlaukinį pasaulį, tuo-

Atpirkėją, pluduriuoja rapturos vandeny
je, ir jo sąmonė yra sukoncentruota ideale, 
kurį jis pats susitvėrė, ir kurs yra jam re
ads, lyg jis butų gyvas kūno pavidalas. 
Shakespear’o Juliet susiranda savo idealą 
apreikštą Romeo jauname pavidale. Su
sivienijusi su juo, ji pamiršta laiko smar
kų bėgimą. Naktis prabėga, ir ji to nepa- 
tėmija. Veversys apreiškia aušrą, ir ji 
klaidingai tai priima už tonus lakštingalės 
giesmės. Palaima nematuoja laiko ir ne
žino pavojaus.

Bet kaip saulė, peranksti užtekėjusi 
Julietei, taip nykstančių idealų besismagi- 
nime, kurie buvo įgyvendinti išlaukiniame 
pasaulyje, palaima greitai pasibaigia.

Materializuotas idealas sustoja buvęs 
idealu. Eterinės vidujinio pasaulio' formos, 
jei pačiuoptos šiurkščių žmonių rankų, tu
ri pragaišt. Žmogaus medeginė prigimtis

met formos ir paveikslai, paregėti viduji
niame pasaulyje, pradingsta arba apsireiš
kia kaipo šešėliuoti vaizdai. Bet gi jo vi
dujinio pasaulio balvonai tebėra gyvi ir 
kuomet jo sąmonė buna visiškai apgaubta 
iliuzijų, pagamintų ant jo proto perdėm 
jo jausmus, tuomet jis vis matys jų at
spindžius, atsimušusius ant išlaukinio pa
saulio padangių.

Laimingas tas, kurs niekad nepražu
do savo augščiausiu idealų matymo ir ku
riam harmoniškai pasiseka sujungti savo 
vidujinį ir išlaukinį pasaulius į vieną.

Realis retai kada pasiekia idealį. Gan 
tankiai atsitinka, kad žmogus, po daugelio 
nepasekmingų bandymų pažinti savo idea
lus išlaukiniame pasaulyje, sugrįžta apsi
vijęs prie savo vidujinio pasaulio ir pame-
ta savo tyrinėjimą. Bet jei jis turi pasi
sekimą, tuomet ateina jam palaimos mo
mentas, ir tame momente laikas ir ribos, 
kaip mes juos suprantame, jam nebeegzis
tuoja, kuomet išlaukinis pasaulis tampa su
jungtas su jo vidujiniu pasauliu, kuomet 
jo personališkumas yra pražuvęs jo geis
mų siekiuose. Bet gi vis jis pasilieka žmo
gumi.

turi sunykti, pirmkol jis galės pačiuopti 
nemirtiną idealą.

Žemi idealai gali būti pakeisti į augš- 
tesnius. Bet jei žemi idealai numiršta, jų 
mirtis iššaukia panašius idealus gyveni
mam Iš vampyro kraujo, kurs buvo nuga
labintas, vampyrų krūva prisiveisia. Gei
smas įkūnytas padaro ruimą kitiems*- gei
smams; užganėdintas geidulys yra veja
mas kitų geidulių. Geismas, nutildytas, 
gimdo naujus geismus. Jausminė palaima 
tėra trumpai patenkinanti ir tankiai užsi
baigia koktume. Tiktai nemirtino1 meilė 
tėra nemirtina.

Tiktai augščiausio idealo apvaldymas 
tegali suteikti ilgalaikinę palaimą. Bet gi 
augščiausias idealas pasaulyje turi būti 
universalis idealas. Kol tiktai rasis augš- 
tesnis idealas žmogui, kurs tikėjo atsie
kęs augščiausįjį, tol tas augštesnis idealas 
vilios jį. Bet tas, kurs įgyvendino augš- , 
čiausį idealą^-nebegali nieko begeisti, dgk 
to, kad nebėra jam nieko, b jis galėtų trok- 
šti, kol pats augščiausias idealas netaps 
daugiaus išaugštintu. Ten turi būti tobu
lybės valstybė, kurią visi galėtų pasiekti, 
ir anapus kurios nieks nebegalėtų žengti 
augščiau, kolei visa Visata kaipo visuma 
nenužengs anapus jos. Visi žmonės turi 
teisę atsiekti šį augščiausį idealą. Bet ne 
visi turi išplėtoję jiegą atsiekimui jo. Vie
ni gali atsiekti jį tuojaus, kuomet kiti gali 
kelyje susivėlinti.

Augščiausias idealas Pasaulyje nėra 
žinomas jokiam mirtinam žmogui. Bet au- 
gščiausioji nežinomo manifestacija yra 
dvasinė žmogaus sąmonė. Jo galybėje jau
sti intuitiviai ir pažinti dvasiniu prajauti- 
mu tai, kas tikras, pripažinti ir išreikšti 
teisybę, gyvuoja augščiausias įsivaizdina
mas žmogaus tobulumas. Pažinti visą tei
sybę — tai pažinti viską, kas egzistuoja. 
Mylėti teisybę viršuj visko — tai būti my
limu visų, kurie supranta teisybę. Būti 
gabiu išreikšti teisybę jos pilnybėje — tai 
turėti visuotiną galybę. Atsiekti nemirš
tančios teisybės — tai pastoti amžinai ne
mirštančiu.

Medeginiai atsiekimai dingsta dėlto, 
kad formos yra nykstančios ir mirštančios. 
Intelektuališki nuveikimai pradingsta, nes 
intelektualės spėkos gali persikeisti. Gei
smai ir opinijos mainosi. Omenis dilsta. 
Kūdikis pastoja suaugusiu vyru, suagęs — 
senuku, ir senukas — kūdikiu. Kūdikys
tės lėliukės ir barškalėliai praskina kelią 
intelektualiams žaislams. Bet kuomet jie
atlieka savo uždavinį, pastarieji pasirodo 
bevertingais, kaip ir pirmieji. Nuolatai 
besisukančiame gamtos kaleidoskope for
mų išžiūra vienvalingai keičiasi. Kas yrr $ 
pajuokta kaipo niektikystė vieno šimtme-\ 
čio, yra tankiai priimta už mokslo pamatą 1 , 
kitame. Ir augščiausias šių dienų pažini- 1 
mas-mokslas apsireiškia kaipo absurdas \ 
didžiame rytojuje. Nieks kitas nėra ilga-
laikinis, kaip tiktai teisybė.

(Bus daugiau)

Anglijoje vienas žmogus išrado auto
mobiliams prietaisą, kuris, jeigu automo
bilių kas pavagia, be paliovos zvanija ir jį 
gali sulaikyti tiktai pats savininkas. To
kiu budu vagis mažai turi progos su vogtu 
automobilium važiuoti.



RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATA LIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Clevelando “Leader-News” — Verčia K. S. K.

(Tąsa iš pereito numerio) |
Pabėgti man pasisekė, tečiaus širdyje 

nesijaučiau linksma. Pradėjau atsivaiz- 
dinti Jašą, gailesčio apimtą, šaukiantį ma
nęs ir reikalaujantį mano sąžinės pasiaiš
kinimo, — tas stovėjo mano akyse.

Ar gerai aš padariau, ar teisingai pa
sielgiau palikdama Jašą tokioje tolimoje 
šiaurėje, užleistoje Amgoje? Argi aš ne
buvau prisiekus būti jam amžinai ištiki
ma? Ar gi nebuvo mano užduotimi pasi
likti su juo iki galo? Ar grįžti man pas jį 
atgal ir paliauti šitokio tuščio užsigeidimo 
eiti karėn?

Aš visai susimaišiau. Iš kitos pusės 
imant, ar ne tiesa, kad Jaša pastojo profe
sionalu kazirninku? Ar netiesa, kad ma
no gyvenimas su juo tapo tiktai nuolati- 
nas pavojus gyvasčiai? Atsidavimas Ja
šai, kaip manyje kokis tai balsas kalbėjo, 
nebuvo atsidavimas žuvimui su juo, bet pa
stanga jį išgelbėti. Tuojaus manyje pa
kilo mintis, kokiu budu butų galima iš
traukti Jašą iš tų užleistų tyrų. O kokia 
kįta man proga buvo tą padaryti, jei ne 
pasižymėjimu karės darbuose, po to ne
paliaujamai užplaukti carą peticijomis jo 
laisvės reikalavimais.

Taip ir vėl aš pasijutau mintimis esan
ti magiškame karės sūkuryje. Paprašiau 
vieno savo pažįstamo parašyti nuo manęs 
Jašai laišką. Atsiprašydama už mano ne
paprastą prasišalinimą, pasakiau, jog aš 
išvykstu į Tomską pasiduoti kariumenėn, 
paskui išvažiuosiu į mūšio frontą, gausiu 
kokią nors narsumo žymę, paskui pasiųsiu 
carui peticiją jo paliuosavimui, o tada ga
lėsime vėl linksmai sau Stretinske gyventi.

Tai buvo planas, kuriuomi likimas, ne- 
lėmęs man ramybės gyvenime, lošė žaislus. 
Karė užsitęsė tiek metų, į kiek mėnesių aš 
tikėjausi viską pabaigti, ir Rusija inpuo- 
lė į tamsybę, pasėjo revoliuciją, užnešusią 
savo sparnais perkūniją ir audras, prapla
tino badą ir visuotiną suirutę ir naujas 
pasaulio tvarkos sėklas. Tų visų metų bė
giu Jašai buvo lemta užsilikti toli nuo ma
no gyvenimo, paskui net' pradingti visiš- 

—Tečiausvuano širdis visa buvo su juo- 
mi tą rudenio dieną 1914 metais, kuomet 
aš atsukau savo akis į aptemusią šiaurę 
ir pažvelgiau tenlinkui paskutiniu kartu, 
kaip sėdau į barką, kuri vežė mane linkui 
Irkutsko, o iš kur išvykau karėn.

Vardan caro pastoja kariumenėn.
Iš Jakutsko namų linkui aš keliavau 

beveik du mėnesiu laiku, ant vandens, gel- 
žkeliais ir pėkščia. Karė buvo visur. Le
nos upe plaukiąs laivas buvo pilnas rekru
tų. Irkutske visur matėsi tik uniformose 
vyrai ir laiks nuo laiko gatvėmis praeida
vo stoties linkui kareivių pulkai, kas dar 
labiau sujudindavo mirtiną žmogaus sielą. 
Mano' palydovas, čionai pribuvus, paliko 
mane ir man toliaus reikėjo kreiptis prie 
valdžios su prašymu pinigų tęsimui savo 
kelionės.

Pasiekus Tomską, mano širdis ėmė 
smarkiai plakti; sugrįžau čionai net po še
šių ilgų metų; iš akių riedėjo ašaros, kuo
met ėjau žinomomis miesto gatvėmis. — 
Priėjau ir tą namą, kuriame pirmiausia 
pažinau vyro meilę; tai buvo dešimts metų 
atgal, laike Ruso-Japonų karės, kuomet aš 
buvau tik penkiolikos metų amžiaus. Čia 
vėl pamačiau mažą krautuvėlę, kurioje net 
dabar galėjau persistatyt Nastazijos Leon- 
tjevnos figūrą, persilenkusią per stalą, — 
čionai aš praleidau penkis ankstyvosios sa
vo jaunystės metus, pardavinėdama žmo
nėms dalykus, šveisdama grindis, virdama, 
skalbdama ir siūdama. Tokis ilgas aštrus 
Nastazijos Leontjevnos manęs prižiūrėji
mas, turiu pasakyti, man daug tolimesnia
me mano gyvenime prigelbėjo. Pamačiau 

htaipgi rūkstantį kaminą to namo, kuria
me apie aštuoni metai atgal aš apsivedžiau 
patyrimui vyro žvėriškumo ir žiaurumo. 
Ir čionai, tame skiepe, mano tėvas ir mo
tina jau net septyniolika metų kaip gyve
no.

Atidariau duris. Motiną pamačiau už
siėmusią su kepimu duonos ir ji urnai ne
atsisuko pažiūrėti, kas atėjo. Kokia ji nu- 
senus išrodė! Jos pečia buvo sulinkę, plau
kai visai išbalę! Palenkusi savo galvą, ji 
tėmijo į mane, lyg nežinodama kas aš esu. 
Mano gerklę kažin kas užėmė, aš iš susi
graudinimo negalėjau net kalbėti.

“Mania!” sušuko motina, skubindama 
prie manęs, ir apkabino savo glėbin.

Mudvi verkėm, bučiavomės, ir vėl ver
kėm. Motina pradėjo melstis prie Moti
nos Dievo ir prisiegavojo, kad niekados ji 
manęs daugiau nuo save nepaleis. Mano 
sugrįžimu pradžiuginta, motina užmiršo ir 
duoną, — ji veik pečiuje sudegė. Parėjo 
ir tėvas, ir jis buvo visai nusenęs. Pasvei
kino mane gražiai, nes po praėjusių dau
gelio metų jo širdis suminkštėjo.

Atsilankiau dar pas nekuriuos savo se
nus pažįstamus. Nastazija Leontjevna bu
vo labai linksma su manim pasimatyti. Se
suo mano pirmojo vyro, Afanaziaus Boč- 
karevo, taipgi mane gražiai priėmė, nežiū
rint, kad aš nuo jos brolio pabėgau. Jinai 
gerai žinojo, kokis jis žiaurus su manimi 
buvo. Ji man pasakė, kad Afanazius pa
šauktas kariumenėn pirmose dienose ir jis 
pateko vokiečių nelaisvėn. Apie jį nieko 
daugiau nesu girdėjusi.

Per trejetą dienų ilsėjausi namuose. 
Ateinančios iš karės fronto žinios buvo la
bai baisios. Ėjo dideli mūšiai.' Musų ka
reiviai nekuriose vietose buvo mušami at
gal, kitur ėjo pirmyn. Aš tik norėjau tu
rėti sparnus, kad galėčiau karėn nulėkti. 
Mano širdis to troško ir geidė.

“Ar tu žinai, kas yra karė?” klausiau 
aš pati savęs. “Tai nėra moters darbas. 
Turi pirmiausia persitikrint, pirm išėjimo, 
Marusia, kad nepadarytum sau gėdos. Ar 
turi užtektinai tvirtą dvasią, kad stoti į 
tokius pavojus šios baisios karės? Ar esi 
užtektinai tvirta kūniškai liejimui kraujo 
ir pernešimui visų karės nuotikių? Ar 
esi užtektinai tvirta širdyje išsilaikymui 
nuo pagundų, kokios pakils gyvenant vy
rų tarpe? Jieškok savo sieloje visam tam 
teisingo atsakymo ir drąsos.”

(Bus daugiau)

SPARNAIS ARO SKRISIU-LĖKSIU!
(Su pradžia Naujų Metų)

Mintis galinga, kilk į augštybę, 
Skriski Erelio sparnais!
Irkis pasaulio-žemės platybe —
Svietą suriški jausmais!

Žukit, prasmegkit, skundai, dejonės, 
Žengsiu aš drąsiai tolyn;
Raiškios, sutikit, tyros svajonės, 
Veskit į kelią, pirmyn!

Mirtis juk niekis, tikslo jieškosiu — 
Džiaugsmo, palaimos brangios;
Bėgsiu augštybėn, niekad nestosiu, 
Jieškant liuosybės saldžios!

Sielos troškimas žadins galybę, 
Augštą idėją kilties....
Tversiu, auklėsiu valios didybę, 
Kursiu palaimą buities!

Linkui gadynės, srovei banguojant — 
Gyvo šaltinio takais —
Kad iš tamsybių žmones vaduojant 
Butų karžygiui vilties!

Ir nesigailint darbo nei triūso,
Kad ir gyvybę guldyt;
Rausiu aš laukan piktą-pagundą — 
Turim piktybę valdyt!

Kad ir miglynai, dramzdos užėjo, 
Tuno ir siaučia antai, —
Žmonės besnaudžiant daug nukentėjo, 
Gaila, kaip skęstant matai....

Krinta, kaip lapai, krinta, marguoja, 
Dingsta gyvybės jausmai;
Kas gi atmins tą amžių audroje?
Kritę sunyks jie urnai!

Viesulą, audros, niaukias padangė, 
Ūžia, tik švilpia šiaurys;
Ledas užtraukė kambario langus, 
Ką gi svajonės darys?

Liaudis iš miego kilki, pabuski, 
Greit eik į kelią tiesos!
Laikas suprasti, dirbti sukrusti, 
Žengti prie tikslo — šviesos!

Žūk saumylystė, tuščia puikybė, 
Tversim kilčiausius jausmus! 
Budinsim sieloj tyrą skaistybę, 
Mažinant svieto skausmus!

Štai ką pasauliui šiandien linkėsiu: 
Eik prie palaimos — švieson!
Žengti augštybėn aš ir padėsiu
Prie laimės, tikslo išvien!

Mintįs skaidriausios, kilkit augštybėn, 
Skriskit Erelio sparnais!....
Plaukit begalo — žemės platybėn, 
Liaudį suriškit jausmais!....

A. J. Jokūbaitis.
Boston University.

XI-27-1919.

TAS platinaAPš VIETĄ

Optoprorameter

kai-

19-me šimtmetyje žy- 
optometrija pradėjo 
Šiame tarpe jau ra-

ku- 
ma- 
aki-

OPTOMETRIJĄ KAIPO I 
MOKSLAS.

Kiekvienas mokslo sky
rius vystosi. Visur- yra pro
gresas. Nėra to mokslo bei 
profesijos, kurių nebūtų ga
lima patobulinti.

Pažvelgus plačiau į gydy
mo mokslų istoriją, aiškiai 
matosi, kad dabartinės gy
dymo profesijos pradėjo vy
stytis iš labai žemų sluogs- 
nių. Paveizdan, Allopatija 
(medicinos mokslas) — yra 
taip senas, kaip visa žmoni
ja. Vienok senovės laikuo
se vaistus ligoniui galėjo 
duoti bile kas. Dentisteri- 
ja taip jau prasidėjo nuo la
bai žemo laipsnio.

Nekalbant apie senovės 
laikus, tik peržvelgus musų 
vadinamąją gadynę-laiko- 
tarpį, rasime keistumų. Ži
noma yra, kad apie 25 metai 
atgal barzdaskučiai ir kal
viai traukdavo žmonėms 
dantis, o įvairios bobelės 
pardavodavo gvazdikų aly
vą tepimui dantų. Bet gi 
šiandien medicina, dentiste- 
rija, osteopatija ir kt. yra 
augštai stovinčios profesi
jos.

Šiandien, norint būti vie
nu iš minėtų profesijonalų, 
reikia turėti gimnazijos ir 
kolegijos mokslą ir paga- 
liaus atskirai studijuoti vie
ną iš tų šakų — mediciną, 
dentisteriją arba osteopati- 
ją-

Viršuje paminėtų profe
sijų tarpan galima priskai- 
tyti Optometriją. Žodis “op- 
tikus” Graikų kalboje reiš
kia matymą, o “metron” — 
mieravimą. Tai yra maty
mo mieravimas. Tas vienas 
techniškas žodis nepaaiški
na visos šios profesijos; — 
reikia pažiūrėti plačiau.

Optometriją taipgi yra 
senas mokslas. Sakoma, jog 
senovės Egiptiečiai jau spe
cializavosi matylio miera- 
vime. Bet tikroji istorijos 
pradžia prasideda nuo pa
baigos 13-to šimtmečio.

Patobulintoju optometri- 
jos buvo Roger Bacon, An
glijoje, ir jo draugai Itali
joje. Nuo tų laikų ši pro- 
J!___i—______ 1* • i _• •
visi kiti mokslai. Vėliaus 
amerikietis Benjamin Fran
klin pusėtinai pridavė svar
bos, išrasdamas taip vadi
namus “bifocals”, akinius 
del senų žmonių, per 
riuos galima toli ir arti 
tyti. Dabar ir minėti 
niai tapo pagerinti.

Dabar jie yra žinomi

po “Kryptox” iF “Ultex”.
Dar vėliaus, gerai žino

mas mokslo vyras, anato
mas ir ■ fizikas - von Helm
holtz išrado, akinį veidrodė
lį “ophthalmoscope), su ku
rio pagalba galima akyje 
matyti bile kokių ligų apsi
reiškimus. Vėliaus ir šis in
strumentas tapo žymiai pa
gerintas. Kuomet elektra 
nuosekliau likosi sutvarky
ta, tuo pačiu laiku išrasta 
ir daugiau optometriškų in
strumentų ir mašinų, kaip 
tai: Retinascope, Ophthol- 
mometer, 
ir tt.

Jau 
miai 
kilti, 
dosi daugiau mokslo žmo
nių, kurie šią profesiją y- 
pač dikčiai patobulino, tai: 
Anton Wagner, Sir George 
Airy, Donders, Helmholtz, 
Hiram Melville Hitchcock ir 
kiti.

Dabar optometrijos pro
fesija stovi lygiai su kito
mis profesijomis. Jau 44 
S. V. valstijos turi optomet
rijos tiesas (State Laws). 
Reiškia, jei ypata nori bū
ti optometristu (akių gy
dytoju), turi turėti “High 
School” (gimnazijos) mok-Į 
slą ir du-tris metus moky
tis optometrijos, tiktai tada 
gali būti prileistas prie val
stijos egzaminų toje valsti
joje, kurioje nori praktikuo
ti.

Pastarais laikais ir Ohio 
valstijoje optometriją pri
pažinta kaipo profesija. To
dėl nuo sausio 1 d. 1920 m. 
kiekvienas vadinamas opto- 
metristas, norintis turėti 
reikalą su žmonių akimis, 
su priskyrimu akinių, turės 
turėti Ohio valstijos Certi- 
fikatą.

Nors optometriją dar nė
ra pasiekus, moksliškai žiū
rint, tokio augšto laipsnio, 
kaip medicina, dentisteriją, 
osteopatija, etc., bet smar
kiai prie to varosi.

Dr. J. šemoliunas.

MAGQE. "Ak, kaip m<jn niežti gal- 
i ! Išbandžiau visokius' mazgojimus, 

..tnkimus, muilo vitnus'— ir viskas tas 
i ieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu plcis- 
kanu... Man gėda net darosi F'

MARE. “N t,-tai kam tau kęst be
reikalingai L ...Žiūrėk, .kokie. mąnce. plau
kai gružės,' lėtinus ir čysti. v tai 
t riti, kad ui vartoju RUFFLES

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 

" plaukų ir odos sustiprintomis, 
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystų neniežinčių galvos odų?

R U F F U E 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- 
čiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirktu šiąnakt RUFFLES bo tikutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos-daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkurės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

F. AD. RICHTER & CO., 376-330 Broadway, New York

MES LINKIME

TŪKSTANČIAMS SAVO RĖMĖJŲ

VISO GERIAUSIO IR

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ,

Illuminating Building Public Square 
THE ILLUMINATING COMPANY

LAIŠKAS NUO SKAITYTOJO.
Aš nuo Tamistų gavau keletą 

“Dirvos” numerių ir už viską 
Ta]elniai 

pasirodė, kad laikraštis “Dir
va” lankys mane čielus metus 
— tą liudija prisiųstas Jūsų 
laiškas, kuriame yra pažymėta, 
kad V. Kiveris yra prisiuntęs 
pinigus už prenumeratą ant vi
sų metų. Aš nujaučiu, kad tai 
yra Kalėdų dovana, už ką ta
riu nuoširdžiai ačiū.

St. Leisis, Philadelphia.

MES 
SIUNČIAME 

PINIGUS 
BILE 
KUR

OTIS €. COMPANY

PINIGAI Į LIETUVĄ
Pinigų kainos vis dar patogios tiems, ku

rie nori iš šios šalies pasiųsti saviems.
Jei siųsit per Garfield Banką, jums gva- 

rantuojama saugumas ir persiuntimas an
kstyviausiu laiku.

Pas mus taipgi galima gauti laivakortes 
ir pasportus.

Remkit banką, kuriame kalbama jūsų 
kalba.

THE GARFIELD 
SAVINGS BANK 
_ ™ • a BRANCH St. Clair Avenue 7Qth street

M. C. Piotrowiczius, Mana&.
Pinigų Siuntimo Departamento.

Daugiau 
Užrubežiniu Pinigų
galima yra pasiųsti už Amerikonišką Do- 
larį negu kada nors pirmiaus.

GREITAI, pigiai, saugiai, mes siun
čiame pinigus JŪSŲ giminėms, draugams 
arba pramone užsiimantiems žmonėms į 
visas Užrubežines Valstybes.

Jeigu jus manote pasiųsti pinigų, tai 
siųskite TUOJAUS, kuomet dar kainos yra 
visai žemos — tai yra jums ant didžiau
sios NAUDOS.

ATEIKIT PAS MUS — jums apsimo
kės naudoties musų Užrubežiniu Patarna
vimu DABAR.

FOREIGN EXCHANGE 
DEPARTMENT

OTIS & COMPANY
CUYAHOGA BUILDING

Public Priešais
Square Pačto Stotį



Šalinimas

Kurs vedė pasaulį keliu audringuoju; 
Kurs klojo bedalių lavonais sau taką, 
Žudydam’s juos keršto peiliu kruvinuoju 
Jam gemant kraujuose pasaulis tikėjo,

SENIEMS METAMS.
Parašė S. E. VITAITIS.

Jog taiką, liuosybę jis neša žmonijai, — 
Tečiaus apsiriko: jis mirtį vien sėjo 
Ir retežius kalė vėl naujai vergijai.... 
Jis gimūsią laisvę žmonijos kančiose 
Aptaškė, aplaistė kraujais prispaustųjų 
h’ stengės sumint ją nelaimių bangose — 
Silpnus vėl pavesti “globon” galingųjų. 
Žaislus jis sau rengė skausmuose varguolių 
Ir naujų nelaimių gamino kasdieną. 
Jis mirčiai paskyrė mil’jonus baduolių, 
Dar skaudžiai išjuokęs-pašiepęs kiekvieną. 
Jis ašaras gėrė mažų kūdikėlių
Ir nuožmiai žudydam’s krauju jų maitinos; 
Jis gyvastis rijo šimtų mažulėlių 
Ir motinų širdis išplėšęs kankino.
Jis auštančią Viltį giedresnio rytojaus 
Kėsinos užgniaužti ir musų Tėvynėj — 
Jis tekančią Laisvę Lietuvio arto j aus 
Mėgino sutrempti pasaulio žudynėj.
O, mete, baisusis!.... štai stovi pas kapą 
Pasaulio nelaimėm’s, skausmais iškaišytą,

TAMSI VALANDA
(1905 m.)

Dulkių menka saujalė esu iš gimimo, 
Dvasios ta kibirkštėlė kaip mėnulio diltis, 
Viename akies mirksnij’ žus be sugrįžimo, 
Su ja pasaulio laimė ir pasaulio viltis.

Pražus ir mano meilė, ta, ką čion mylėjau, 
Ką dvasioje garbinau ir širdžia godėjau.
Viskas paskęs ant amžių praeities gelmėje, 
Išnyks kaip ir nebuvęs kas tiktai .gyvuoja.

Kaip baisios tokios mintįs ir koks širdies 
skausmas,

Kad našta šaltos žemės nemaloniai slėgs;
Ar atlankys mus kapą gailestingas 

jausmas,
Ar kada nors širdingai kas atsidūsės?. ...

O! kaip norėčiau dvasioj amžinai gyventi, 
Skrajot po horizonto pločius nemiruotus; 
Žinių, gamtos galingos, šaltinius išsemti,— 
Ragaut pilnai tos laimės, sapnuos’ 

išsvajotos;

Augštai, augštai į erdves-padanges iškilti, 
Su žvaigždėm’s pasisveikint, arti jas 

matyti;
Šviesios saulės, mėnulio butus atlankyti — 
Paslaptis jų esybių norėčiau pažinti.

Bet, to norėt nereikia, kas negali būti.
Juk gyvenimas menkas, viskas praeis 

veikiai,
Kaip vargšas, taip galingas sykiu turės 

'žūti —
Vilnyse užmiršimo paskęs savo laike.

Eleonora.

Šypsaisi užvertęs Istorijos lapą, 
Baduolių kančiomis, kraujais išbraižytą.

W VIENBUVIS.

MOTINĖLĖS VERKSMAS.
Viskas saldžiai miega 
Tamsume naktelės, 
Tiktai dar girdėti 
Verksmas motinėlės.
Ji verkia-dejuoja,
Sėdi prie langelio, 
Lauk’ sūnelio grįžtant 
Iš karės laukelio.
Jos veidas raukšlėtas, 
Indubę akelės, 
Išbalusios lupos, 
Skausmas ant širdelės.
Nežino' kur dingo,
Kas jam atsitiko,
Kaip užpusto" pranyko.
Jai rodos, kad vakar

Mažutį liūliavo,
Švelnius plaukus glostė, 
Veidelius bučiavo.
O dabar ji viena 
Verkia-aimanuoja, 
Negal užmigdyti 
Jos naktis tamsioji.
Jai visur vaizdenas
Sūnelio veidelis, 
Ir ausyse skamba 
Malonus balselis.
Bet.... tuščios svajonės, 
Negrįš jos sūnelis, 
Nes ilsis kepelyj 
Po' juodos žemelės.
Duok Dieve kantrybę 
Senai motinėlei 
Tą viską iškęsti — 
Ramybę širdelei.

M. A. Karbonskienė.
w

RUDUO.
Liudnai-liudnai dreba šakos, 
Lapai krinta jau žemyn;
Jau ruduo aplinkui sukas, 
Dienos eina vis trumpyn....
Medžių šlamesiai nutilo,

.Laukai, pievos nebžaliuoja, 
Žiauri viesulą sukilo, 
Grožė draskoma dejuoja.
Šaltas vėjas medį laužo, 
Truko stygos, graudi daina 
Ir jausmai krutinę daužo, 
Išvydę gamtoj atmainą.
Liudnai-liudnai dreba šakos,
Bet nedreba žalias medis, 
Nors audra aplinkui sukas, 
Nors ir vieslą išvydęs.

L. Sudentas.
Cambridge, Mass.

(Sekimas)
Kada juokies’, su tavim juoksis svietas, 
Kada verki — tai verksi vienas.
Tasai senas pasaulis liūdnas, kietas, 
Spaudžia vargai jame kasdieną.
Dainuok, kalnuose atbalsis atlieps; 
Dejuok, dejavim’s pradings ore. 
Gaidos linksmumo atbalsis neslėps; 
Dejavimo niekas girdėt nenori.
Kad’ linksminsies, žmonės tave matys; 
Liūdėsi — jie nueis, neątsicriš
Jie mėgst’ ragaut linksmybes iš taurės 

pjlnOS,
Nereikia jiems nelaimės svetimos.
Buki meilus — tuomi draugus sau tversi; 
Buki susiraukęs — tuoj prarasi juos.
Jie neatstums tavo taurės saldžios, 
Bet karčią tulžį viens gersi.
Puotausi, — pilni rūmai svečių spies; 
Nieks nematys, kada gavėsi.
Visi tau nusilenks, kad’ turtus paveldėsi, 
Bet niekas neišgelbės nuo mirties.
Kas laukia musų ten — tai paslaptis.
Kaip amžinastis vartus atdarys, 
Turime tenai eit viens paskui kitą, 
Per siaurą prieangį, dygliais barstytą.

Eleonora.

w

PASVEIKINIMAS LIETUVAI.
Sveika, Lietuva, naujai atgimus, 
Po ilgų metų vargų, sunkybės, 
Sveika, Tėvyne buk vėl laiminga 
Per ilgus amžius, metų daugybes!

Šiandien jau teka tau Saulė Laisvės, 
Vergijos pančiai žemyn jau krinta, 
Tavo' vaikeliams, ką senai laukė, 
Vilties žvaigždelė šiandien prašvinta.

Buki laiminga, laisva per amžius,
Lai tavo priešai prieš tave lenkias,
Lai jie neardo tavo krutinę,
Bukie laiminga, laisva, Tėvyne!

Vyturėlis. 
w

Trumpa pasaka.
Tėvas, parėjęs po ilgo pasivaikščioji

mo, rengėsi visa savo 275 svarų voga nu
sėsti ant kėdės, kurioje jo duktė mėgda
vo laikyti ant paduškaitės katę. Pirm ne
gu tėvas spėjo nusėsti, duktė sugriebė kė
dę ir nutraukė. Senis nudribo atbulas 
ant žemės. Taip duktė išgelbėjo savo my- 
limę katę nuo tėvo užslėgimo. Pakilęs tė
vas nuo žemės, graudžiai į dukterį prabilo:

“Katriute, Katriute, atmink, kad daug 
lengviau yra gauti kitą katę, negu kitą tė
vą”.

a, . ...... ■ ia

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI
B1. -- . — =a

Atsakymas p Antanazui:
Eiles gavome, ačiū; jos 

labai geros, bet netalpina
me.

Šią savaitę šiame skyriu
je eilių neturime, nes pasi
taikė šitokis dalykas. Bu
vome gavę eiles nuo naujo 
musų bendradarbio p. An- 
tanazo; perskaitėme jas ir 
jos pasirodė tokios puikios 
ir geros, kad tik imk ir dėk 
ir džiaugkis. Ant nelaimės, 
tos eilės buvo vieno musų 
žymaus mirusio autoriaus, 
atspausdintos keliolika me
tų atgal. Gal butume to ir 
nepatėmiję, nei ne menkas 
dalykas. Žinoma yra, kad 
smertelno žmogelio gyveni
me visaip pasitaiko: ko jie- 
škai nerandi, o ko nereikia 
— netyčia užeini. Taip už
ėjome ir tas eiles vienoje 
senoje knygoje, kurias gerb. 
Antanazas teikėsi perrašy
ti ir mums prisiųsti.

Po Kalėdų.
Šventes jau praėjo — links

mai, gražiai. Turbut nėra sma
gesnio dalyko, kaip dirbti šven
tą dieną — tada niekas neat
eina ir nesugaišina. Visi mis- 
lina, kad ir redakcijos švenčia 
ir neatsilanko.

Andai gavome nuo vieno mu
sų bendradarbio laišką, kuria
me jis barasi ant musų, kad 
mes esą nedraugiški, kad nepri- 
ėmėm jo su tokiu entuziazmu, 
kaip jis tikėjosi, kuomet buvo 
redakcijon užvažiavęs.

Kokią prastą nuomonę gerb. 
musų bendradarbis iš musų iš
sinešė ! Nori, kad mes butume 
draugiškais, o lankosi pas mus 
laike užsiėmimo! O tokių sve
čių, su visokiais tikslais, redak
cijoj pilna. Tą dieną buvo net 
šeši; kiekvienas su savo reika
lu sutrukdė mažiausia po pen
kiolika minutų. Penkiolika mi- 
nutų atsilankius vienam žmo
gui išrodo visai trumpa ir jis 
nespėja su redaktorium visko 
išsikalbėt; bet šeši žmonės, po 
penkiolika minutų su kožnu su- 
gaišus, redaktoriui atitraukia 
net pusantros valandos iš dar
bo dienos! Tai ir buk, žmogus, 
draugiškas, kada tave lanko už
siėmimo laiku! Jeigu kiti žmo
nės butų dar draugiškesni už 
mus, tai mums visai nereikėtų 
dirbti — tik šnekėti.

Taigi, šventomis dienomis esi 
laimingas. Nors biskį jautiesi 
nuskriaustas, kada kiti žmonės 
nedirba, o pačiam reikia dirbti, 
bet iš kitos pusės užganėdintas: 
niekeno netrukdomas į pusdie
ni padarai tiek darbo, kiek šio
kią visą dieną, šventadieniu at
sidirbi už dvi dienas, tada gali 
parodyt atėjusiems dalį draugi
škumo. Gerai tik, kad žmonės 
nežino, jog redakcija dirba ir 
šventą dieną: tada dar daugiau 
atsilankytų ir butum visai pra
puolęs.

Gavome šitokią “Gromatą”
Gerb. Juokų Redaktoriau: — 
Aš skaičiau andai Jūsų prie

rašą prie buv. šašo, gerb. Pro- 
metejaus, eilių, kuriame pami- 
jote, jog parašo pakeitimas ar
ba vardų ypatingumas nieko ne
reiškia. Bet aš pasakysiu, kad 
vardų įvairumas turi svarbą. 
Paveizdan vaikinas, susirašinė
damas su mergina, pirmoje pa
žintyje, rašo: “Gerb. Tamista!” 
ir tokis užvardinimas Katrei vi
sai nieko nereiškia. Bet kada 
toliaus jis pradeda dėti: “Mie
loji” arba “Mylimoji Katriute” 
ir dar prie galo žodžio prideda 
šauksmaženklį (!) tai jau kas 
kita. Tai matot, kad vardų y- 
patybė turi didelę svarbą.

Paskui, kitas mano išradimas, 
kodėl socialistai pasivertė ko
munistais. Čia ir tas pats var
dų ypatingumas: kaip kitaip 
“darbininkus” užžavėsi, jei ne 
taip, kaip Katriutę, kaskart dai
lesnį (ar nors kitokesnį) vardą 
pridėdamas. Motiejus.

4/
Jurgutis buvo nuėjęs pas kai

mynę paskolint savo motinai 
porą kiaušinių. Kaimynė paė
musi kiaušinius norėjo nušluos
tyt; Jurgtis sako: “Nereikia jų 
šluostyt, mes lukštų nevalgom.”

. Ant. Piežis ištyrė, kad sen
berniams labai nepatinka, jeigu 
jaunos .mergaitės, su kuriomis 
jie flirtuoja,- pradeda šnekėti, 
jog “jis' į mane įsimylėjo”, — 
Senbernio noru — kad mergai
tė į jj įsimylėtų, o jis galėtų 
iš jos juoktis.

Kažin kas pasakė, kad'Ctevi- 
lando tautiečiai tūri ‘dvf'sirdia’. 
Kas, o' kas "pasakys, kaš tokios? 
Ir ar ištfėšų dvi? Ar gali kas 
dvi širdis turėti? Ir ūr dviejų 
širdžių gali būti vienodi norai ? 
Mums rodos, viena Clėvelafidui 
nepriklauso. .. .

4 “Draugas” . prjęšingas 
Ėfėtū^os^lfcli^tai’ęi Misi j ai ? •— 
Nagi Sėlio, kaa ne' 'kunigai pa
skirti j oš' generolais.

Jeigu kunigai yra žmonių ga
nytojai kitokiame reikale, tai 
ar gali kas kitas užimti vietas 
prie vadovavimo kareivių?

Kazys Ilgaudas nesupranta ši
tokio filosofiško apsireiškimo: 
Kada persiskiri su mergina ir 
susitari su ja susieiti už septy
nių dienų (nuo vienos subatos 
vakaro iki kitos subatos) — tai 
tas laikas išrodo toks ilgas, lyg 
butų visas metas iki sekančiai 
subatai. Bet kada sulauki to 
laiko ir vėl sueini, nejučiomis 
pasakai: “Vaje, kaip tas lai
kas greitai bėga: rods tik vakar 
mudu buvova susiėję, ir vėl sy
kiu esava....”

Taip ir visame gyvenime.

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui
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KLUBO.

Užrašyk visiems metams sa
vo draugui-draigei “Dirvą

Jis pagelbės jums kas savaitė sutaupyti po 
biskelį pinigų per visus metus, taip kad 
jus turėsit užtektinai pinigų atėjus sekan
čioms Kalėdoms pirkti visokias dovanas.

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ
1920 METŲ 
KALĖDINIO

’©©©©©@@©®@©©©©©©@@©©@©©©©©

DID CT TRUST & SAVINGS CO 
f 1RJ1 NATIONAL BANK

247—303 EUCLID AVE—netoli Square

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatve.

Prospect ir Huron,
Superior ir Addison,

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

©
©
©
©
©
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Kampas E. 67 ir St. Clair
Virš LaBehr’s Aptiekos

Kampas E. 20 ir St. Clair
Virš Pakelčio Aptiekos 

Visas darbas Gvarantuotas 
ant 10 metų.

Gyno Aukso Užtaisymai ir 
Visos Dantų Eilės.

Vartoju “PERIDONTO” 
del beskausmio traukimo.

EGZAMINAVIMAS DYKAI, 
vakarais išskyrus Sederos ir Subatos.

D
©

N 
DENTIST

©

s ©
©
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Atdara
©Uždaryta visą Dieną Nedėliom ir Seredom popiet.

©
©

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

Kuomet rengiatės pasiųsti pinigus į savo seną šalį, ateikit 
pas mus pirmiausia. Musų kainos yra žemiausios už visų.

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantiškų lai

vų linijų, taipgi patarnaujame prirengime ir išgavime paspor- 
tų kelionei.

4% UŽ PADĖTUS TAUPYMUI PINIGUS
The Cleveland Trust Company yra didelis bankas, pasižy

mėjęs savo finansiniu tvirtumu, puikiu patarnavimu ir teisingu 
reigalų vedimu.

Mes turime žmones visuose musų Užrubežinių Reikalų De
partamentuose, kurie moka jūsų kalbą.

Cleveland
Šaltiniai virš $90,000,000.00.

MAIN OFFICE EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

SKYRIAI
St. Clair Avenue prie E. 40th St.
Detroit Avenue prie W. 117th St.
Detroit Avenue prie W. 101st St.

W. 25th St. prie Franklin Ave. 
Woodland Ave. prie E. 22nd St. 
Broadway prie East 84th Street

Euclid Ave. prie E. 105th St.

IR DVYLIKA KITŲ SKYRIŲ

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais 
pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsiu. Ji pasiryžus tuoj atstatyt:

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdinta į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lie

tuvos valstijos. Visi Lietuvos Atstatymo Be-vėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką; 2) chemišką dirbtuvę; 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Ke

leivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius nota- 

tarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligatus ir ki
tus popierius, kurie turės galę čia ir Elropoje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes jdo daugiau bus kapita
lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10, 
bet neparsiduoda mažiau kajp 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčiu.

INVESTINIMO SAUGUMAS TIKRIAUSIAS, PELNAS NėAPRIBUOTAS.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
320 Fifth Avenue New York City
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VĖLIAUSI LAIŠKAI 
Iš LIETUVOS

(M. žvinakis, iš New Britain, 
Conn., prisiuntė sekantį laišką 
iš Lietuvos):

Kaip 
visų 
reik- 

Bet

Mylimas drauge!.... 
klausi apie naujienas, tai 
nieks negali aprašyti, nes 
tų didelę knygą išrašyti,
vis nors ant klausimų reikia at
sakyti. Dabartinė valdžia la
bai gera mums, ūkininkams, o 
ką bežemiams ir mažažemiams 
— tai jie negali norėt geresnės. 
Jeigu Lietuvoj, saugok Dieve, 
virstų kitokia valdžia, tai jau 
bežemiai ir mažažemiai nesu
lauks nieko geresnio, kaip prie 
dabartinės valdžios turi. Mes, 
ūkininkai, taipgi negalime peik
ti — ir del ūkininkų gera ikva- 
liai. O ką klausei, ar gauna 
aukų pašalpos iš Amerikos — 
tai gavo net daug; žinoma, visi 
negavo, kurie turi iš ko gyven
ti, tie negavo. Mažu ne vienas 
sakysit, kodėl dvariokai ir ma
žažemiai negavo, juk ir jie bie- 
dni! Bet dabai- dvariokas dau
giau duonos turi kaip prieš ka
rę; ordinarčikas prieš karę ėmė 
rugių trisdešimts pūdų, o da
bar ima keturiasdešimts ir pen
kiasdešimts, — tai kaip galima 
jam duoti, kad jisai turi ikva- 
liai? Gavo tie, kurie gyvena 
miestuose, sužeisti, nesveiki, ne
galintieji dirbti, našlės, našlai
čiai — tai juos Amerikos au
komis ir išmaitino. Kad ne A- 
merikos aukos, tai butų nevie
nas ir badu numiręs; nevienas 
dar ir šiandien meldžiasi už A- 
merikos aukautojus. Aš tau, 
mylimas drauge, rašau visą tei
sybę, lai nei vienas Amerikos 
aukautojas nemislina, kad kas 
pasiliko sau tas aukas; jeigu 
kas iš jūsų taip mano, tai turi 
didelę klaidą. Visi del to nega
lėjo gauti, kad pas mus Lietu
voj negirdėtas brangumas; kas 
girdėjo, kad rugių šeši pūdai 
kainuotų du šimtai rublių? — 
Kiek jų galima nupirkti už pen
kiasdešimtį rublių? Svaras duo
nos pusė rublio, o apie mėsą 
tai nėr kalbos; menkiausia kar
vė tūkstantis rublių — tai at
gali apie mėsą mislyt? Paršiu
kas — po pažaste gali nešti — 
penkiasdešimts rublių kainuoja.

O ką klausi, ar uzsipuMirieja 
Lenkai — tai netik užsipuldi- 
nėja, bet ir didelius plotus už
ėmę ir mes jau pb Lenkais. Už
ėjo be jokio mūšio ir dabar sė
di ir nežinia, ar jie kada išeis, 
ar gal reiks po Lenkais ir gy
venti. Bet jei reiks po jais bū
ti, tai viską parnešim ir eisim 
į Lietuvą, nes kiek matyt, tai 
bus blogai, nes taip Lenkai ap
driskę kaip ubagai ir baisu žiū
rėt, o valgį valgo tokį gerą, kad 
Lietuvoj pas gerą ūkininką ir 
šuva geresnį užlaikymą turi.

Kaip sueiti Praną Tumialį, 
tąi pasakyk jam, kad Paliūnai 
po Lenkais, o Beraznikai po Lie
tuva. Kelias, ką eina nuo 
raznikų į Bielenus — tai 
liglaikinė linija.

Antanas Baliunas.
Būdviečio kaimo, Marijam

polės apskr. ir valsčiaus.
* * *

viską atiduoti. Bet to dar ne
gana — vis nauji ir nauji atsi
randa reikalai, visokie mokes-1 
niai ir ėmimai. Kaip girdėjom 
iš Amerikos buvo parsiųsta la
bai didelės aukos, bet jomis 
naudojęsi ponai ir kunigai. Bu
vo parvežę į Veliuoną tų Ame
rikos aukų pas vietinį kleboną, 
Vladislavą Polonskį; tas musų 
geradėjas, nuo visų pasislėpęs, 
tą viską išdalino ponams ir 
tiems, kurie jam visuomet ran
kas bučiuoja. Valdžia truputį 
spaudžia ir ponus, bet žmones 
dukart tiek. Lietuvos valdžia: 
dabar .vadinasi krikščionįs de-l 
mokratai; jie esą darbininkui 
pakraipos, bet apie darbininkus ’ 
suvis nesirūpina. Kaip skaitau 
laikraščiuose, Lietuvoje . susi
tvėrė kelios darbininkų draugi-1 
jos, tai valdžia jų pirmininkus 
surinkus išsiuntė į Rusiją. Da
bar laukiam visi Steigiamojo 
Seimo, kuris žadėjo būti šį ru
denį, bet kaž kodėl jis vis tęsias 
tolyn ir tolyn. Per seimą tiki
masi, kad gal darbininkai ir pa
ims viršų, o kunigai, ponai ir į 
advokatai ir šiaip visokio plau
ko buržujai ir kapitalistai liks1 
iš valdžios prašalinti. Kariu- 
menėn paimti vyrai turintįs 21 
ir 22 metus ir užrašyti nuo 19,, 

ir 24 metų.
G.

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS UŽRAŠYTI 

“DIRVĄ” GIMINĖMS 
LIETUVOJE.

Ką gero padarysite sa
viškiams, esantiems toli 
nuo jūsų — už jūrių, nu
vargintoje šalyje Lietu
voje? Kuo jus prisidėsi
te nuraminimui jų nuvar
gintos sielos, jų išalkusios 
dvasios?

Kas tinkamiausia butų 
pasiuntus Lietuvon, kas 
žmones pasieks be jokio 
vargo ir tikrai jūsų siun
čiamą daiktą gaus jūsų

tėvai, broliai-sesers, gimi
nės?

Tuo tinkamiausiu daly
ku yra laikraštis. “Ne 
vien tiktai duona žmogus 
gyvas”—tą gerai visi su
prantat: žmonėms reikia 
laikraščių, knygų, skaity
mo; reikia, kad žmogus 
turėtų kame paslėpti sa
vo sielą, kada užbaigia 
sunkias darbo valandas.

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dovana jūsų bro- 
lių-seserų, giminių dva
siai. Laikraštis, kolei ko 
kito negalit tiesiai ir už
tikrintai pasiųsti, bus jū
sų širdies užjautimas sa-
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(K. Jonaitis, Cleveland, O., 
pridavė šitokį savo brolio laiš
ką. Kaip iš šio laiško matysit 
ir sulyginsit jį su viršuje pa
talpintu, padarykit skirtumą 
tarpe vieno rašiusio ir antro. 
Matysis, kad nelygiai žmonės 
Lietuvos valdžios gerumą pri
ima: vieni rašo, jog užganėdin
ti ir valdžia gera ir su noru jai 
moka visus mokesčius, <5 kiti 
tuo tarpu mano, kad Lietuvos 
valdžia turi žmonėms viską, o 
ne žmonės valdžiai duot. — 
“Dirvos” Red.”):

Brangus Broli.
Šiuom pranešu savo mylimam 

broliui apie dabartinį Lietuvos 
stovį: sunkus dabar Lietuvoje 
padėjimas, mokestįs nuo žemės 
labai didelės, vienu kartu užmo- 
kėjom po 2 r. 25 k. už dešimti
nę ant valsčiaus užlaikymo, kas 
mėnuo po 25 k. nuo dešimtinės 
ant arklių valdžiai pirkimo rei
kėjo mokėti po 1 r. ir 50 k. už 
dešimtinę. Kas neužmokės ža
da net paskutinę karvę parduo
ti. Visokios rekvizicijos, rei
kalauja mėsos, sviesto, taukų, 
bulvių, rugių, miežių, avižų, 
daržovių ir visokių daiktų. Vis
ko galėtume duoti, kad turėtu
me, bet neturint labai sunku

The Representative Realty Go.
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

Bėgyje dvidešimts keturių valandų mes 
suteikiame žmonėms atsakymus apie 
jų namus, kiek jie verti ir kiek gali
ma už juos duoti, taipgi ar sutinka
me nuo jūsų nupirkti.

Mes nesame jokiais perkupčiais, bet per
kame tiesiog nuo žmonių, užmokėda
mi pinigus, kiek sutinkama.

Norėdami parduoti savo namą, ar jis yra 
ant vienos šeimynos, ad dviejų, vieno 
augšto ar dviejų, praneškite mums ir 
pasakykite

Musų atstovai 
ti pas jus 
jūsų namo

<

K>1

savo kainą.

vosados gatavi atsilanky- 
ir apžiūrėti bei apspręsti 
vertybę.

Norėdami pirkti gerą gyvenimui namą, 
pas mus gausite lengviausias išlygas 

. ir tinkamus jūsų išgalimai kainai na
mus.

The Representative Realty Co
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.

Telefonai:
Bell Telefonas Main 4295.

Ohio State Central 5355.

i^^.vari^frgiir/gfiiživi.vavįt

viškiams namuose.
Užrašykite saviškiams 

“Dirvą” — geriausj mok- 
slo-apšvietos laikraštį. — 
Ne tik kad suteiksite sa
viškiams suramintoją ir 
pralinksmintoją jų Kuoso
se nuo darbo valandose, 
bet taipgi kas savaitė be 
paliovos siųsite j jų na
mus apšvietą — užrašę 
jiems “Dirvą”.

“Dirvos” kaina metams 
j Lietuvą tik .........  $3.00
Pusei metų .........  $1.50

Knygas taipgi galima į 
Lietuvą pasiųsti.

Pinigus money orderiu 
ar registruotu laišku sių
skite adresuodami:

Visada adresuokit:
“DIRVA”

7907 Superior avenue 
Cleveland, Ohio.

Neklausė policisto — peršau
tas. Vėlai aną naktį policistas 
gatvėje:-"suttko''mjžiurėtą žmo
gų ir pareikalavo pakelti ran
kas augštyn, norėdamas jį iš-

krėsti, ar neturi ginklų. Tasai 
nepaklausęs policisto dar kirto, 
jam j žandą ir leidosi bėgti. Po
licisto kulka jį pasivijo ir mir
tinai sužeidė.

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydytu atei

kit PAS MANE, aš turiu daug mėty paty
rimą gydyme VYRŲ ir MOTERŲ, kentė
jusių CHRONIŠKOM, NERVŲ IR M*AIŠY- 
TOM LIGOM, užvilktomis negeru gydmu. 
Aš išgydžiau žmones, negavusius niekur 
pagalbos, ir ką padariau kitiems, padary
siu ir jums. Neaikvokit daugiau laiko, o 
atsiiankykit pas mane tuojaus šiandienų, 
o aš stengsiuosi jums viską padaryti. Pa
tarimus suteikiu dovanai.

© Bell Main 3514 Gyvenimo © 
@ Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 ©

© C. J. Benkoski S
© ADVOKATAS ©
© ---------------------------- ©
@ 420 Society For Savings Bldg..zžs 

CLEVELAND, O.
Męs savo ofise turime kas per- © 

© kalba lietuviškai. ©

AR JUS KENČIATE NUO
CHRONIŠKŲ, NERVŲ, KRAUJO, ODOS IR SUMAIŠYTŲ nege
rovių arba varginami nuo SKILVIO, VIDURIŲ ar INKSTŲ AP
SUNK ĖJIMO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDĮ, UŽKIETĖJIMĄ, ar 
SVAIGULIUS, PUCKUOTAS VEIDAS ar tri KATARĄ GALVO
JE, NOSYJE ar GERKLĖJE, jeigu taip tai pasitark su manim, aš 
turiu geriausią pasisekimą tų ligų gydyme. Duosiu joms savo 
tikriausj paaiškinimą jūsų padėjimo ir tikrą EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, ką aš galiu jums pagelbėt. 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIM ---------

ATMINKIT, PA
PASITARK SU MANIM 

,S GALI BŪTI PAVOJINGAS. 
IITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: RD 1/ C M C A | V 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. URl l\LllLnL| Nedėldieniais

647 Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW non„kil„ STAR TEATROIDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

(Ild. 
pridavė sekantį savo sesers lai
šką:)

Brangus Broliuk. Apturėjom 
nuo tavęs laišką spalio 26 d. ir 
labai nudžiugom. Nenuliusk 
perdaug, kad tarp musų yra di
delė permaina — mirė motina 
ir sesutė Vanda — tai tikros 
karės aukos... . Kaip tik pra
sidėjo karė, prasidėjo ir aša
ros; prasidėjo ligos ir kitokios 
negrovės. Motinų širdįs, katros 
stiprios buvo, išturėjo, o kurios 
silpnos — tas mirtis kirto. Bai
si buvo tuomet Lietuvoj išvai
zda, 1914 metaįs, kaip prasi
dėjo pirmutinis mušis su Vo-' 
kiečiais. Kaip 1915 metais Vo
kiečiai užėjo, buvo dar baisiau: 
daugiausia buvo plėšikų ir be
širdžių Vokiečių — jie kiekvie
ną norėjo išnaudot, atimdami 
turtus' ir sveikatą — taip daug 
kentėjom. Atėmė musų tris 
arklius su visais pakinkymais ir 
taip buvo visokių kratų. Mes 
visi išturėjom, o motinos širdis 
vis džiūvo ir nebuvo ramios 
vietos kur gyvent. Pasirgo ji 
daugiau mėnesį laiko; nebuvo I 
jokių daktarų, nei vaistų; jos 
liga buvo kaip ir išgąstis — ji 
baisiai bijodavo; sirgdama ir 
neužmiršo nei vieno savo sū
naus — visus laimino, žegno- ■ 
dama. Liūdnai jai buvo, kad
negalėjo pamatyt visu savo vai- ----------- . . ... ,
kų Tėvas mirė ispaniška in-1 Pasiliko Vokiecia1’ k°lcaklnia į 
fluenza; kas stiprios krutinės su Pas Ųus a ai rarau’ 
, , , . . . nekuriose vietose buna smarkusbuvo, tas lengvai persirgo, kas I _ . . . .. , , . . .. .. . . _ ,T susirėmimai ir "jie labai sknau-silpnesni — tie visi išmirė. Mes J .■ • ■ • •• m ,. i džia žmones, atidami arklius irvisi sirgom ir pagiiom. Ta Ii- ... ,. .. . pinigus. Uzderejimas šįmet pasga uznese Vokiečiai ir daug ja ,
.. . _ t-. . • , mus neprastas, rugiu buvo vi-įsmire. Dabar jau tos ligos ne- ... .
girdėt. Motina ir tėvas palai- ^ut*nis a1-
, n _ Tavo sesuo Ona Mitkaite.doti ant šventoriaus Pumpėnuo
se, o Židonienė Pušalote. Van- ___________
dutė mirė džiova ir smegenų už- Į 
degimu. Per mušius mes bu- ,.. .. . . . . ZAPYŠKIS, Kauno apskr.vom išvažiavę uz 4 verstų į mis-
ką, už Jurgėnų dirvonų, o kiti, Spalio 25 d. atvažiavęs į Za- 
už Daujėnų, kaip kur katram! pyškį paviešėti vienas augštes- 
papuolė važiuot. Pas mus mu- niųjų valdininkų, kaip visada, 
šiai buvo tik 9 valandas —- at-\ taip ir šį kartą, atsižymėjo sa- 
sibuvo stiprus iš armotų, šau-1 vo darbais. Girtas būdamas, 
tuvų ir orlaivių šaudymas. Ka-. norėjo važiuoti garlaiviu, bet 
riumenė pas mus išbuvo pen-' pasivėlino. Vokiškai keikdamas 

Mūšio linija tęsė- vijosi garlaivį, bet nepavijęs iš- 
Visi | siėmė brauningą ir 3 kartus šo

vė į einantį garlaivį. Išgąsdin
ta publika šaukė, kad jį kas nu
ginkluotų. Garlaivio nepavijęs, 
jis šoko mušti Nemuno sargą

kias dienas.
si iki Kauno nuo musų, 
sodžiai ir miestelis nudeginti. 
Kitas mušis buvo po Krinčinu 
ir Vabalninkais. Kritusieji Ru
sai arba Vokiečiai buvo palai
doti kur katras užmuštas. Tik i A. Vaidelį, kam jis nesulaikęs 
1917 m. visi buvo iškasti iš že- 'į garlaivio; ir paskui nuėjęs į jo 
iš žemių ir suvežti į vieną vie-Į namus, gąsdino vaikus, jieško- 
tą; Pasvalyj prie cerkvės dau-i damas tėvo. Dar į kitus namus 
gybė Vokiečių prikavota. Nur- buvo nuėjęs švaistydamas bran- 
koniuose prie koplyčios taipgi j ningu. Dar reikalavo, kad jam 
daugybė Vokiečių palaidota; arklį važiuoti duotų. Šis val- 
prie Nurkonių pušynėlyj palai- dininkas labai geras paukštis, 
doti Rusai kareiviai. Iš musų Vokiečiams viešpataujant, jis 
lauko išvežė nušautus 1919 me
tais su bolševikais; čionai mu
šis išbuvo 6 savaites; mes ne- 
bėgom iš namų, kentėjom prie 
vietos; kulkos sušaudė sienas;
trįs telyčios, vienas meitėlis ir j po trijų 
viena avis nušauta; vienam ko- naujai valdžiai.
ja peršauta, ligonbutyj 
nupjauti, dabar baigia 
Auriliškių Lalio Prano 
irgi peršovė koją, bet 
Bolševikai pagaliaus atstumti,

turėjo 
sugyti.

sunui 
pagijo.

engė šalį, būdamas jų šnipu. Jis 
važinėdavo drauge su žanda
rais, plakė žmones ir visaip juos 
kankino, versdamas juos prisi
pažinti. Dabar girias, kad jis 

1 nn triiij mėnesių tarnausiąs 
Jis jau taip 

pratęs. Prie Rusų buvo miest- 
sargiu, prie Vokiečių — šnipu, 
prie musų valdžios —- viršyla. 
Nors musų žmoneliai tamsus ir 
prasti, bet kartais ir teisybės

daug pasako, — jis sako, kad 
Lietuvos priešininkai užima au- 
gštas vietas, o prastiems žmo- 
neliams nuo to verkti reikia.
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LIETUVIŠKAS | 
I IŠRADĖJAS į: 
;! šituo vardu išleista kny- i 
■1 gutė parodys jums, kiek 5 
S žmonės padarė pelno per iš- ;! 
į radimus ir kiek dar galima 5 
j, padaryti. į
į Tą brangią knygutę siun- 5 
? čiam kiekvienam ant parei- į 
į kalavimo į

Kaipo žinovai (expertai) 
patentų — bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygutės: 
Am. E. Patent Offices, Inc.

718 Mather Bldg. (D. A.)
WASHINGTON, D. C.

DR. E. E. COWDRICK
2209 ONTARIO STREET

Kada apsergam, norime sugrįžti į sveikatą. Tankiai neži
nome prie kokio gydytojo kreiptis. Jieękom kuogeriausių, 
o tokiu aš esu. Esu gydytoju per 33 metus. Galiu išgydyt vi
sus sergančiuosius, nežiūrint kokia liga butų. — Ateik į mano ofi
są, pasiduok mano visuotinai egzaminacijai. Po peržiūrėjimo pa
sakysiu, ar yra galima jus išgydyti, arba ne. Neskaitau nieko 
už išegzaminavimą, jeigu pas mane gydysies. — Turiu elektriš
kas ir kitokias reikalingas mašinas ir jeigu pasiduosi toms galėms 
gydytis, jos tau patarnaus. — Neatkreipk domos ką kas sakė apie 
tavo ligą ir nemanyk, kad pats išsigydysi “patentuotais” vaistais. 
Ateik pas mane, pas atsakantį gydytoją ir dasižinok apie tavo li
gą ir apie galėjimą pagydyti. Kasdien esu savo ofise nuo 9 ryto 
iki 7 vakare. Nedėliomis j šventadieniais iki pietų. — Visada tu
rim tikrą perkalbėtoją, kuris gali jums viską išaiškint jūsų kalbo
je. Lengva mane surasti: — vienas blokas nuo marketo, tenai 
kur prieš namą randasi didelis laikrodis, ant gatvės

2209 ONTARIO STREET

X-RAY EGZAMINAVIMAS! $1
JEI SERGI KOKIA LIGA IR NUSIMINĘS, NENUSTOK 
VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.

Aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 
<nios, rioucių, Širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele-
ktra ir mano modemišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptis mano pasisekto yra mano at^U8 įtemptas jieškojimas būdų, kas jums ken
kia. As naudoju X-Ray, Mikroskopą ir Chen«k tyrinėjimus ir visas Moksliškas Me- 
todas išradimui žmogaus ligos pnezascių ir visko

Jeigu Esi Visai Suiręs, Ateik pas Mane, As ihėsju
Mano ypatiškas panaudojimas metodų, vartojamų Europos klinikose S.-- T 
Vienoje, Paryžiuje ir Romoje ir mano 20 metų patyrimai gydyme sunkiųjų Užsiselilj. . ’ 
Ligų vyru ir moterų davė man progą visokiame gydyme ir mano pasekmės užganėdina.

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

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

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

GOLDGINGER
BŪTI LINKSMAIS

P. O. G. GĖRIMUS

Edgewater 1715 Lorain 58

THE PILSENER P. O. C. PRODUCTS CO., NE TIK
TAI LINKI JUMS LINKSMIAUSIŲ NAUJŲ METŲ, 
— BET TAIPGI PADĖS

PADARYDAMI JUMS KETURIS SAVO SVEIKUS

NŲSPRĘSKIT NAUDOTI TIKTAI P. O. CO GĖRI
MUS. 
NOTI, 
DAUS

GALITE BŪTI TIKRAIS JŲ TYRUMU IR 21- 
KAD JIE VISADOS YRA TO PATIES GAR- 
SKONIO.

Užsisakykiat dabar Naujų 
Metų Iškilmei

The Pilsener P.O.C. Products Co.

ROOT 
BEER.



DIRVA

Žinios iš Lietuvos
------------------------- .--------- „——.............................. ......... ........... ..

Kur stovėjo seniau keli karei
viai, ten dabar stovi šimtas; 
kur stovėjo viena kita dešimtis 
kareivių, ten dabar stovi šim
tai ir net dargi artilerija.

von atidarymo.
Telegramas ir raportas nuo p. 

žiurio, kuris nuvažiavęs Chica- 
gon negalėjo su L. Varpo Ko
misija susitarti delei Lietuvon

KAUNAS.
, Mirė Tadas Daugirdas, Vals
tybės Archeologijos Komisijos 
pirmininkas, Lietuvos praeities 
tyrinėtojas.

♦ ♦ ♦
KVIETAVISKIO MOKYKLA.

kai, nes jąu dabar. žinote, kaip 
darbininkais rūpinosi bolševikai, 
atėję kardu ir gaisrais sau ke
lią prasiskindami, kurie irgi 
dadg biednuomenei žadėjo. — 
žiaurus žmonės negali gera duo
ti.

Kvietaviškio Žemoji Ūkio 
Mokykla (prie Mariampolės) y- 
ra viena iš keletos tokių moky
klų, kurias žemės Ūkio Minis
terija manė atidengti dar šį ru
denį. Teorijos mokslas mokyk
loje bus dvi žiemas. Vasarą 
mokiniai dirbs arba savo tėvų 
ūkiuose arba pačioje mokyklo
je. Šitos mokyklos rodos ge
riausiai tiktų musų ūkininkų 
vaikams, nes mokslas neilgas 
ir tai žiemos metu, kada ir pas 
ūkininką mažai darbo. Vasaros 
metu, kada ūkininkui savi dar
bininkai, savos rankos yra bran
giausi, nes samdininkų darbas 
ne taip našus, vaikai gali dirbti 
prie tėvų ir pamaži savo ūkį 
statyti į tinkamas vėžes.

Kvietiškio Ūkio Mokykloje 
kvotimai atsibuvo lapkričio 18 
d. Reikalaujama, kad mokinis 
butų pabaigęs pradinę mokyk
lą ai- atsakomo namų mokslo. 
Mokyklon gali stoti berniukai 
ir mergaitės pradedant nuo 14 
m. amžiaus. Mergaitės moky
sis to pat, ko ir berniukai. Jei
gu jos norėtų pasimokyti spe
cialiai moterims reikalingų da
lykų, k. a.: siūti, rankų darbų, 
virimo ir kit., tai reikės mokė
ti atskiras pridedamas mokes
tis. Kuo daugiau bus mergai
čių, tuo mažesnis bus tasai pri
dedamas mokestis. Už mokslą 
mokykloje visi moka po 200 
auksinų už visą žiemą. Netur
tingi bus paliuosuoti, bet ne 
daugiau vienos ketvirtos dalies 
visų mokinių. Prie mokyklos 
bus bendrabutis. Ten mokiniai 
gaus butą ir kurą, šviesa ir 
maistu reikės rūpintis patiems 
•mokiniams. 

* * *

BALSUPIAI, Mariamp. apsk.
Spalio 25 d. buvo vietinėje 

mokykloje kaimo susirinkimas. 
Buvo atvykę iš gretimų Oška- 
svilių kaimo daug darbininkų 
ir mažažemių pasitarti del Val
stiečių Sąjungos skyriaus įkū
rimo. Buvo kaž keno pasiūly
ta įkurti Balsupiuose ir žem
dirbių sąjungos skyrius, ir to
dėl tai dienai buvo kviečiami di
desnieji ūkininkai. Tečiaus iš 
tų didesniųjų ūkininkų teatvy
ko vienas, o patsai sumanytojas

GINDVILIŲ kaimas, Radvil. ap.
Gal niekur tiek daug degtinės 

nepadaro, kaip Gindviliuose. — 
Ten karės pradžioje tevarė tik 
viena našlė, o paskui tai beveik 
visas kaimas ėmė varyti. Pas
kutiniu Vokiečių buvimo metu 
prie bravaro susisukę sau gūžtą 
ginkluotų plėšikų gauja, kuri 
užpuldinėdavo ir plėšdavo žmo
nes. Nors ir to kaimo kalti
ninkus įkišo kalėjiman ir ke
liems prisiėjo užmokėti po 1000 
markių pabaudos, bet vis dėlto 
jie nesiliauna varę net ikšiolei.

Spalio 14 d- vieno degtindario 
namuose sprogo bravaro prie
taisą ir nušutino vieną vaiką 
ir jo motiną. Kad ir naikina 
radviliškiečiai, ypač milicinin
kai su savo vadu, degtinę, bet 
niekaip jos negali išnaikinti: 
tą išgeria — nauja vėl atsiran
da. 

♦ ♦ *
KIDULIAI, šakių apskr.

Spalio 26 d. buvo Lietuvių 
vakaras. Vaidino “Tėtė pakliu
vo” ir “Knarkia paliepus” — 
vaidinimas nusisekė. Choras 
padainavo keletą tautinių dai
nų. Kiek yra žinoma, lipina
mieji vakaro skelpimai tuojau 
buvo piktų žmonių nuplėšiami. 
Daugelis kaltina tą padarius 
vietini kleboną. Ir tokiu budu 
publikos buvo labai maža. Tei
sybė, musų klebonas beveik vi
sada protestuoja prieš kiekvie
ną bent kokį susirinkimą. Ma
tyt, kad jam nedaug terūpi ir 
sužeistieji kareiviai, kaip buvo 
rinkliava sužeisitems karei- 
viems, tai jis tuo pačiu laiku pa
darė rinkliavą kaž kokiam bok
štui. Nuostabu, kad jau septy
ni metai tam bokštui renkama. 
Turbūt bus labai storas tas bo
kštas. Bet kaip matyti tasai 
bokštas nei kiek nestorėja.

.* * *
ALYTUS.

Lenkai visa demarkacijos li
nija didina savo kariumenę.

(“Lietuvos Ūkininkas”)

“Lietuvos Ūkininkas” apie 
Amerikos Vyčių Kardą.

“ ‘Vyties’ Nr. 10 (Amerikos 
katalikiško jaunimo laikraštis) 
pranešė, kad vyčiai sumanė pa
dovanoti buvusiam musų kariu- 
menės vyriausiam vadui aukso 
kardą, kuris ateisis per 1000 
dolerių (apie 30,000 auksinų). 
Tai graži ir prakilni dovana vy
rui, kuris naudingai tarnauja 
Tėvynei — sako ‘Vyties’ redak
cija. Dabar ateina galvon klau
simas: ar nepasipiktins del tos 
dovanos Lietuvos žmonės?”

* * *

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS

Posėdis gruodžio 16 d. Pra
nešimai Tarybon:

Išpild. Komitetas, p. Vinikas, 
prisiunčia visą pluoštą doku
mentų, susidedančių iš nuora
šų revoliucijų ir protestų įvai
rią Lietuvos miestų ir mieste
lių priešais Lietuvos užpuolikus 
ir Alijantus, kurie leidžia Lie
tuvą naikinti.

Visas pluoštas dokumentų in- 
galiavimų nuo Lietuvos valdžios 
Amerikos Brigadai, ir šiosios 
Brigados štabo sąrašą.

Kabelis per Londoną sekan
čio turinio: “Musų kariumenė 
netoli Joniškiu suėmė 150 ir už
mušė 300 Vokiečių. Musų nuo
stoliai — 30 užmuštų ir 100 su
žeistų.”

Nurodymai ši Washingtono, 
kad tūla musų spaudos dalis 
(“Draugas” ir kiti) pradeda ve
sti Lietuvos valdžiai priešingą 
agitaciją, skelisdami neteisin
gas žnias apie Amerikos Briga
dą.

Chicagos Lietuvių Taryba pa
kviečia Militarę Misiją ir kun. 
žilių tarpušvenčiais į Vakarus 
nukeliauti.

Laiškas nuo “Latvija Biuro”, 
kuris žinodina, jogei vyriausias 
Pačtų Departamentas per p. 
Praeger praneša, kad Amerikos 
valdžiai bus labai malonu su 
Latviais ir Lietuviais tartis de
lei siuntinių Latvijon ir Lietu-

pinigų išsiuntimo.
Centralis Komitetas praneša 

apie naujai išrinktus musų Ta
rybon jojo atstovus: A. Stepo
naitį, V. F. Jankauską ir P. 
Bukšnaitį.

Lietuvai Gelbėti Draugija per 
Dr. Graičuną priduoda smulk
menas apie menamųjų laiškų 
suvėlinimą ir jų netikrą infor
macijų kryptį.

Lietuvių Bylos naujas Wash- 
higtone išklausymas eina pri
rengiamaisiais žingsniais ir pa
kol kas yra tik abelnoji politi
nė padėtis studijuojama bei 
prie visokių naujų apsireiškimų 
rengiamasi.

Nutarimai.
Paaiškėjus, jogei Laisvės 

Varpo Komisija neaiškų turi 
nusistatymą prie Amerikos Lie
tuvių Seimo buvusiųjų nutari
mų ir prie Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondo, išrinkta Tary
bos komisija šiojo vyksnio iš
lyginimui: A. B. Strimaitis, P. 
J. žiuris, P. Jurgeliutė ir P. 
Norkus.

Išpildomajam Komitetui per 
p. Viniką inteikta reikalavimas: 
stengtis išgavime sutarties tarp 
Lietuvos ir Suv. Valstijų val
džių, idant butų veikiai atida
ryta kelias pakų (parcel post) 
Lietuvon siuntinėjimo tam tik
rais tinkamais keliais.

Sukėlime $25,000 reikalingų
jų pinigų Lietuvos Delegacijos 
Taikos Konferencijoje užbaigti- 
nųjų darbų tvarkon suvedimui 
nutarta: kreiptis į gerų Lietu
vių kolonijas, kurių surašąs čio
nai sustatytas, ir į tasias ap- 
važinėjimui išrinktas ir išsiųs
tas p. P. J. Žiuris.

Padaryta patarimas Lietuvos 
Neprigulmybės Fondui, kad 
kuoveikiausiai pasamdytų žmo
gų, kuris keravytų nuolatinį va
jų aukų Lietuvos neprigulmy
bės judėjimui.

Pagarsinti laikraščiuose atsi
šaukimą, jogei reikalaujama 
jaunų ir energingų veikėjų Lie
tuvos neprigulmybės reikaluo
se. Parinktiems žmonėms bus 
mokama alga sulyg susitarimo 
su L. N. Fondu. Prašoma vei
kiai atsišaukti į Tarybos sek
retorių! J. O. Sirvydas, 120 
Grand St., Brooklyn, N. Y. ar-

ba į L. N. Fondą: Miss P. Jur
geliutė, 307 W. 30th St., New 
York City.

Pridėtinė informacija: Lietu
vos Finansinė Misija, suside
danti iš p. Jono Vileišio, buvu
sio Finansų Ministerio, ir Majo
ro P. žadeikio, pribuvo iš Lie
tuvos ir išsėdo New Yorko uo
ste gruodžio 18 d., atkeliavę 
ant laivo “Lafayette”. Su jais 
atvažiavo p-lė Babickaitė, kuri 
misijoje nėra inkorporuota. Ji 
yra artistė ir važinės po Ame
rikos Lietuvių kolonijas davinė- 
dama koncertus. Svečius pasi
tiko New Yorko apielinkės Lie
tuviai veikėjai. Tuomtarpu mi
sija apsigyveno Waldorf Asto
ria Kotelyje. Adresas: Lithua
nian Mission, Waldorf Astoria 
Hotel, New York City.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius. 
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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SENI IR JAUNI ŽMONES!
Bent sy
ki j me
tus turė
tų duoti 
išegzami
nuoti sa
vo akis 

pas AKIŲ SPECIALISTĄ 
datirH, ar akįs yra sveikos, ne
silpnus, matymas normališkas ir 
tt. kas kenkia, tai tuoj rei
kia Kenkimą prašalinti.

Jeigu 'Pamišta dirbi prie elek
tros šviesos, daug skaitai ir žiu
ri i smulkius daiktus, kaip prie 
siuvimo, visados reikia nešioti 
akinius. Gerai pritaikyti akiniai 
sutvirtina akis del senatvės. To
dėl rūpinkis savo akimi šiandie
ną. Gydau, Egzaminuoju akis ir 
pritaikau akinius. Gydau ir žvai
ras akis. — Ofiso valandos: 9 iki 
12 ir nuo 2 iki 8 vak. Nedėliom 
nuo 9 iki 12.

DR. ŠEMOLIUNAS, O. D. 
Lietuvis Akių Gydytojas 

8115 St. Clair Ave., kamp. E. 82. 
CLEVELAND, OHIO.
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I DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
g GYDYTOJAS IR CtnuuRGAS 
B 982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
: ton 431

t Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
z ir nuo 7 iki 9 'vakare.
t Nedčlioj: Nuo 2 iki 4 po piet.

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

Liksmiausios Bus Kalėdos
IR

Visas Gyvenimas Ateityje
su

Columbia Grafonola
IR ‘

Lietuviškais Rekordais

Inmokėjus nedidelę su
mą išsykio, lengvais iš
mokėjimais galit įsitai
syti savo namuose šitą 
puikią kabinetinę Co
lumbia Grafonolą, kuri 
bus visam jūsų gyveni
mui. Kalėdas praleisi
te linksmiaus, negu ki
tados kada.

Turėdami namuose gra
žų staluką ir norėdami nu
sipirkti Columbia Grafono
lą, pasirinkit šitą: ji yra su 
uždengiamu viršum, kaina 
kiekvienam prieinama.

Ši patogi, bile kur pasta
toma Columbia Grafonola 
yra prieinama kiekvienam 
tokiam, kuris nenori ant 
“nereikalingų” gyvenimui 
dalykų pinigus dėti. Jos 
pigumas nenuskriaus nei 
tokio, kuris neišgali ir ku
riam rupi kiti šeimyniški 
reikalai. Neužmirškit tik, 
kad muzika reikalinga vi
siems lygiai. Šią mašiną 
galit pirkt ant išmokesčio.

Nors šios Grafonolos 
kaina daug mažesnė už 
kitų, bet ant jos galima 
lygiai grajyti visokius 
rekordus, kokius nori. 
Ji yra atdengtu viršum, 
Ji yra neuždengiamu, 
viršum, bet gražiai pa
dirbta ir tinka bile ko
kiame kambaryje.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
7907 SUPERIOR AVE. Atdara vakarais iki 9.

ir visai neatėjo, matyt, nujau
tė, kad nieko iš to neišeis. Pra- 1 dėjus svarstyti, kuri sąjunga, 
žemdirbių ar Valstiečių, butų 
musų žmonėms tinkamesnė, pa
aiškėjo, jog mažažemiams ir 
darbininkams tinka geriausiai 
Valstiečių Sąjunga, o dides
niems ūkininkams žemdirbių 

.. Sąjunga. Nutarta buvo įkur
ti Valstiečių Sąjungą. Tą pa
čią dieną įsirašė į V. Sąjungą 
40 narių ir išrinkta valdyba. 

* * *

KAUNAS.

Pabėgo du lakunu, kurie bu
vo sugauti su aeroplanu ties A- 
beliais. Buvo taip. Spalio 28 
d. tiedu lakunu, abudu Turku, 
išėjo pasivaikščioti Nemuno ir 
Vilijos krantais. Kadangi jie 
buvo internuoti, tai su jais kar- 

. tu ėjo ir musų kariškis. Maty
ti jau buvo taip susitarta. Tuo 
metu lakstė ties Kaunu aero
planas, kuris nusileido netoli 
nuo jų neva pasitaisyti. Kaip 
tas musų kariškis su tiedviem 
Turkais prisiartino prie aero
plano, tai aeroplane sėdėjęs la
kūnas išsiėmęs vieną revolverį 
atkišo musų kariškiui, priver
tęs jį pakelti rankas, kitą re

Paskutinis Didelis
Išpardavimąs

U. S. Armijos Dalykų Perviršius
Suvienytų Valstijų Armijos dalykai greitai išsiparduoda. Valdžia turi visai 
mažai pardavimui ir dėlto mes galime tik mažą dalj tų daiktų gauti. Kolei 
dar turit progą tų daiktų gauti, mes patariame savo rėmėjams nepraleist jos. 
Atminkit, kad paliovus šitą išpardavimą kainos PAKILS, o daiktų gerumas 
bus PRASTESNIS. TAIGI ateikit dabar ir išvengkit bereigalingo gailesčio.

ŠTAI KELETAS DALYKŲ
GEROS ODOS MUNSON LAST čeverykai -84.65 

Tikros odos visi. Siūti trilipiais padais, 
garantuoti prieš visokį orą. Tokis pat dar
bas ir medega kaip $10 čeverykuose. AP- 
ŽIURĖKIT VIENĄ PERPJAUTĄ. Numa
žinta kaina iki $4.65.

VILNONIS GEROS PANČIAKOS — 3 poros $1.00

SUNKUS TIKROS VILNOS APATINIAI iš 
vieno (Komercialiai) _________________ $3.65

U. S. LAIVYNO VILNOS BLANKETAI___ $6.45
Šviesiai pilki, ekstra didelės mieros, U. S. | 
N. štampuoti. Numažinta iki $6.45. I

U. S. Armijos VILNONIAI OVERKOTAI___ $8.95
Geriausios rūšies, vienos vilnos, juodai nu
dažyti. Kaina numažinta iki 98.95

U. S. ARMIJOS VILNONIAI APATINIAI___ 95c
Valdžios inspektorių peržiūrėti, ir užtikrin
tas gerumas. Numažinta iki 95c.

U. S. ARMIJOS VILNOS APATINĖS KELI- 
nės (pritaikymui prie marškinių) --------$1.75

U. S. LAIVYNO VILNOS BLANKETAI----- $5.95
Tyros baltos vilnos, ekstra didelės mieros,
U. S. N. stampa. Numažinta iki $5.95.

VILNONIAI UŽSIMAUNAMI švederiai-----$4.95

TYROS MERINO AVIŲ VILNOS švederiai $4.45

volverį inteikė Turkui, kuris
jį gavęs taippat atstatęs į mu
sų kariškį. Tuo tarpu abu Tur
ku insėdo į aeroplaną ir kartu 
su sėdėjusiu jame lakunu pa
kilo nuo žemės ir išlėkė į Vo
kietiją. Dabar teliko Kaune 
dąr 3 to pagautojo Vokiečių or
laivio lakūnai: vienas žydas ir 
du Vokiečiu. Tasai aluminijaus 
orlaivis tebėra Kaune.

* * *
VIEŠINTOS, Panevėžio apsk.

Čia daug yra vadinamų “šlėk
tų”. Norėdami geriau surasti 
sau šalininkų, jie leidžia pas
kalų, jog ateina ne Lenkų ka- 
riumenė, bet Lenkų darbinin
kai, kurie visa kuo aprūpins 
Lietuvos biednuomenę. Nesi
duokit savęs apgauti, darbinin

Daugybė kitų Dalykų, kurie sutaupys Jums Pinigų — Peržiurėkit 
ATDARA KAS VAKARAS. LAIŠKAIS UŽSISAKANT SIŲSKIT PINIGUS

Žiūrėk tokio 
parašo 
Ant lango

Main
Store

EPP’S
THE ORIGINAL

1919 E. Ninth St.

Žiūrėk tokio 
parašo 

Ant lango 

šalę 
Euclid Teatro

WAREHOUSE STORE
1014 Woodland Avenue.

Cleveland — Pittsburgh — Akron — Youngstown — Johnstown

r<
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Paskutinė Proga!
TURIME DIDŽIAUSIĄ SKYRIŲ VISOKIŲ NAUJAI ATGABENTŲ CO

LUMBIA GRAFONOLŲ — PASKUTINĖSE DIENOSE PASIRINKIMUI
Visokių modelių — Visokių kainų — Nuo $35 iki $900.00 — Pasirinkimui.

KAINA $100.00

Be Columbia Grafonolos šiais 
laikais gyvenimas nuobodus ir 
vakarai ilgi, nuo ko žmogus visai 
nuvargsta, po ilgo dienos darbo. 
Už mažus pinigus galite įsigyti 
į savo namus puikią Columbia 
Grafonolą. — Naujausiame mu
sų* Krautuvės Visokių tautų KAINA $50.00
Rekordų kataloge rasite įžymiausių musų artistų ir artis
čių dainas: M. Petrausko, J. Butėno, M. Čižauskienės ir J. 
Čižausko, M. Karužiutės, A. Kvedero, M. Bradunienės, M. 
Karužiutės, V. Vaškevičiaus, J. Paparčio. Monologų ir dia
logų J. Paparčio, Glemžų Pranės ir kitų.

Kaina $200.00

Kaina $125 Kaina $115

DUODAME ANT IŠMOKESČIO: Vietiniams Lietuviams mes duodame Gra- 
fofonus ant lengvų savaitinių arba mėnesinių išmokėjimų, kaip kas išgali. In- 
mokėję mažą sumą ant sykio, turėsite savo namuose Columbia Grafonolą ir ga
lėsit už ją mokėti tuo tarpu, kada namuose galėsit linksmintis ir grajyti?

KOVNO KRAUTUVE
Cleveland, Ohio2273 ST. CLAIR AVENUE
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[ Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ]
Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157

LIETUVAI GELBĖTI DRAU
GIJOS NARIAI 1919 m.

Juozas Lašinis, 
L. Gurklis, 
Antanas Mėlinis 
A. Janulionis 
K. Janulionis, 
K. Bagdonas 
V. J. Genutis 
Dr. J. šemoliunas 
Dr. J. L. Pašakarnis, 
A. Jarašiūnas 
K. Masilionis 
V. Malinauskas 
K. Zykus 
A. Aksomaičiutė 
T. Neura 
A. Zykus 
A. Lapienius 
A. Šūkis
J. Žakas
A. Šimkūnas
K. S. Karpavičius
J. šilinis
K. čepliauskas 
A. Moskaitis 
Z. K. Burba
A. M. Praškevičius 
J. P. Garmus 
A. Zdanis 
J. Ruseckas 
P. Tučius 
J. Bartkevirius 
A. šmigelskis
L. P. Baltrukonis 
J. Pocius
A. Lavinskas
J. Miščikas 
L. Palilionis
B. Praškevičius 
P. Akšys
K. Grigalius 
ALTS. 18 kp. ($5) 
J. Bajerčius
F. Jucius 
J. Žemantaitis 
J. Brazauskas 
Kun. J. Jasinskis

Jos. Blaškevičius $2.00 
M. Labutis (Mahanoy

City, Pa.) $1.00
M: Dolen (Washington

Pa.) $1.00

J. Bukis
A. Alekna
P. Ječius
D. Bukis
J. Žukas
K. Kubilius
J. Muraška
B. Muraška

"K. Aksomaitis 
J. Savickas 
M. švarpa 
V. Darulis

A. Aksomaičiutė, 
L. G. D. sk. sekretorė.

Nauji atsiuntę ir pridavę po 
$1.00 Kalėdiniu L. G. D. fon- 
dan:

Vietiniai (per A. Aksomaičiu-
tę) :

P. Šukys $1.00
J. Zelionis $1.00
J. Šukys $1.00
P. Palilionis $1.00
Zofija šimanskiutė $1.00
A. Grigiene $1.00
P. Mušinskas $1.00
B. Blankevičius $1.00
J. Šėmas $1.00
Nauji prisirašę į L. G. D

nariai:
D. Blajavičius $2.00
A. Litvaitis $2.00
Per “Dirvos” Redakciją:

J Pradėk Naujus Metus su 
į prakilniais darbais: pradėk 
S mokytis, įgyk 
į MOKSLĄ 
į visiems suteikia L. K. Mo
ji kykla. Reikalauk paaiški- 
5 nimu šiuo adresu: L. K. 
S Mokykla, 2033 St. Paul Av. 
į Chicago, Ill.
'wAVWWVJMJWVA™

sitarė apie pačios atsiskyrimą ir 
kuris jam davė rodą nedaryti 
nieko, kad nekiltų tarp žmonių 
visokių kalbų. Po persiskyri
mo, pastorius su ta motere ap
sivedė, bet dar Ketteringham 
po senovei turi jai mokėti pa
laikymą.

Pereitą pėtnyčią buvo atva
žiavęs į Clevelandą kun. V. R. 
Delianis ir buvo užėjęs ‘Dirvos’ 
Redakcijon. Kun. Delianis yra 
Grekų-Katalikų kunigas, turi 
parapiją Wheeling, W. Va. — 
Nedėlioj, panedėlyj ir utarnin- 
ke laikė prakalbas Youngstown, 
Ohio. Kun. Delianis yra žino
mas Amerikos Lietuviams nuo 
daugelio metų; savu laiku leido 
laikraštį “Spindulį”; buvo Jo 
Mylistos vyskupo S. S. Ortyn- 
skio, D. D., sekretorium, Phila- 
delphijoj; mokslą baigė Lwowe, 
Galicijoj. Yra geras patriotas, 
kaip jau nuo senesnių laikų ži
nomas nesutinkąs su Lietuvių 
kunigų (R.-K.) politika, delei 
ko nuolatos buvo jų smerkia
mas.

Pagirtini darbai Draugystės 
Dr. V. Kudirkos. Per metinį 

I susirinkimą užpereitą nedėldienį 
Dr. V. Kudirkos Draugystė nu
tarė prisidėti prie Cleveland© 

I Lietuvių Salės Bendrovės, su 
| $250.00; prie Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės prisidėjo su $250 
paimdama 25 Šerus; taipgi pa
aukavo Lietuvai Gelbėti Drau
gijai $25, pinigai perduoti vie
tinio skyriaus valdybai. Prie 
Salės Bendrovės ii’ prie Lietu
vos Atstatymo Bendrovės Dr. 
V. Kudirkos Draugystė pirmiau 
yra prisidėjusi kožnoj po $50. 
Tai yra puikus pavyzdis kitoms 
draugijoms, kurios dar niekuo 
nėra prisidėjusios prie šitų mu
sų naudingų įstaigų, o ypatin
gai prie Lietuvai Gelbėti Drau

gijos. Narys.

Gudrus vagis. Ab. Fuerst, 
pareidamas vakare namo iš sa
vo krautuvės, susitiko du pažį- 

i štamu policistu ir tie su juo 
gatve paėjo iki jo namų. Parė
ję visi prie stubos, pamatė per 
langą išlipantį vyrą. “Ką tu 
čia darai?” užklausė šeiminin
kas. Vyras atsakė: “Čia aptai
siau tavo žmonos paliepimu lan
gines ; man už tą darbą prisieis 
užmokėti $1.50; ar tamista ap
mokėsi, ar eit prašyt tamistos 
žmonos ?” šeimininkas padavė 
jam “už darbą” pinigus ir vy
ras nuėjo. Policistai irgi savo

John Vanikis, kurį pereitą sa
vaitę gatvinis plėšikas naktį 
peršovė (užpuoliką policistas 
nušovė ant vietos), pasimirė li- 
gonbutyje. Vanikis, nors pa
vardė lietuviška, bet nesužino
ta, ar Lietuvis. Jis buvo 22 m. 
vaikinas. Iš priežasties pasku
tinių laikų perdrąsauš banditų 
žaidimo revolveriais, policijos 
viršininkas pradėjo atkaklią ko
vą su jais ir pradėjo nuolatos 
policija užpuldinėti ir krėsti to
kias užeigų vietas, kurios buna 
atdaros iki vėlumai arba visą 
naktį. Kiekvienas žmogus, sto
vintis gatvėje naktį, gali papul
ti policijos rankosna ir bus kre
čiamas, ar neturi kokių ginklų, 
o ir nekaltas gali papulti po di
dele bausme, jei ką pas jį su
rastų. Bet baudimas reikalin
gas prašalinimui banditizmo 
plėgos, kuri užėjo ant šio mie
sto. Viršininkas sako, kad jo- 
kis įstatymus mylintis pilietis 
nesipriešins jo krėtimui.

keliais nukeliavo. Inėjęs į stu- 
bą, Fuerst atrado, kad tasai 
“darbininkas” buvo tikras va
gis, išnešė laikrodėlį ir kitokių 
dalykų vertės $400.

Viename poolruimyje atilan- 
kė apsiginklavęs užpuolikas, su
komandavo visiems buvusiems 
žmonėms sustoti prie sienų ir 
nuo savininko atėmė visas jo to 
vakaro ineigas — $63. Ant bu
vusiųjų žmonių neužpuolė ir 
nei vieną nekliudė.

Vieną žmogų du banditai na
kties laiku sulaikė gatvėje ir 
atėmė $40 ir kitokias popieras. 
Kitas, iš Chicagos atvykęs, žmo
gus, pakliuvo banditams ant 
Lakeside avė. prie E. 26 st. ir 
jam atimta $350.

Central 1690 Main 2063 Į

JOHN L. MIHELICH I
Advokatas :

Praktikuoju visuose Teismuose. | 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg. t
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue j 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 5821-W • 
CLEVELAND, O.

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

Nusižudė Lietuvis; sako “iš 
meilės”. Tūlas Lietuvis, pavar
de žemaitis, buvo įsimylėjęs į 
kokią tai našlę persiskyrusią 
su savo vyru. Nepasekmingai 
jo “meilei” einant, rengėsi nu
sižudyti ir tūloje lietuviškoje 
užeigoje apie tai pradėjo girtis. 
Sakė net nuėjęs nušaus pirma 
ją, o paskui save. Girdėjusieji 
tą jo kalbą žmonės, šalimai bu
vę ištraukė iš kišeniaus revol
verį ir padavė užeigos savinin
kui. Už tūlo laiko jis pradėjo 
reikalauti savo revolverio, sa
kydamas, jog tai esąs skolintas 
ir reikią skolininkui atiduoti.— 
Vieną vakarą jo pažįstami rado 
jį negyvą prie moters namų du
rų. Matomai, jam nuėjus, ji 
neįsileido vidun, tai jis pats sa
ve nusišovė.

Paklausė kunigo — atidavė 
jam pačią. Tūlas W. B. Bette- 
ringham, leidėjas “Collinwood 
News” reikalavo teismo, kad 
leistų jam užbaigti mokėti jo 
persiskyrusiai pačiai palaikymą 
ir kad jam atiduotų vaikus, ku
rie dabar yra su motina, nes 
jis niekad nebūtų sutikęs su sa
vo pačia persiskirti ir butų pa
sipriešinęs jos “divorsui”, jeigu 
ne pastorius, su kuriuo jis pa

Nusižudė “iš meilės”. Vie
name miesto viešbutyje atras
tas apsinuodinęs 17 metų vai
kinukas, Henry C. Diener, ku
ris nenorėjo daugiau gyventi, 
nes tarp jo mylimosios ir jo iš
kilo nesusipratimas, kas jam 
pasirodė nepakeliamu. “Nejie- 
škokit tos merginos,” prašė jis 
policisto, vežant jį į- ligonbutį. 
Jis buvo baigęs Glenville High

Namai Namai
Turiu ant pardavimo Septy
nis Namus, kožnas po dvi šei
mynas, po keturis, penkis ir 
šešis kambarius, Rytinėje da- 
lyj miesto. Namai su visais 
vėliausios gadynės intaisy- 
mais. Visai prieinamomis ir 
lengvomis išlygomis. Manan
tieji pirkti namą kreipkitės 
del pasitarnavimo pas

P. MULIOLIS
2006 St. Clair Ave.

Pros. 953 Cent. 6488. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Utarninkais, Ket- 
vergais ir subatornis vakarais 
atdara nuo 6 iki 8 vai.

ŽIŪRĖKIT ČIA!
Sekretai kazirninkams, kad 

kožną sykį išgrajyti. Prisiųskit 
man tik $1.25, o aš prisiųsiu 
didžiausius. Sekretus, kuriuos 
turėdami neturėsit bijoti man- 
driausių kazirninkų. — Pinigus 
siųskit registruotam laiške ar
ba money orderiu; siųskit grei
tai, nes tik ant trumpo laiko 
šitas pagarsinimas. Kas pirma 
prisiųt, tas greičiau ir gaus.

Antrašas: M. B., P. O. Box 5, 
No. 2, Lost Creek, Pa. (2)

Viena ketvirta dalis plytelės 
del kūdikių, pusė plytelės del 
vaikų. Jiems nereiks jokio ki
to vaisto. Šitie yra malonus ir 
švelnus naudojimui ir yra tikras 
pavaduotojas kastorinio alie
jaus.

25c. Reikalaukite Hiss Drug 
Store, 7102 St. Clair Ave.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant, iš)e> 

■' džiam ir sukraujam.
i 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio

P
IRMIAUSIA finansiniuose reikaluo
se žmogui apeina saugumas ir tikru
mas. Nei vienas, tikrai rūpinantis 
savo gyvenimo reikalais, žiūrintis į 
ateitį su vilčia geresnio gyvenimo, neban

dys savo pinigus rizikavot! jokiose speku- 
liativiškose įstaigose arba užmanymuose, 
kur pinigai gali žūti.

The ST. CLAIR AVENUE SAVINGS 
AND LOAN CO. yra viena iš įstaigų, ku
rioje žmonėms pati Ohio Valstijos Valdžia 
užtikrina apsaugą ir priežiūrą — ne tik 
kad tai jiems prižada vien šio Banko vedė
jai. šis Bankas suorganizuotas penki me
tai atgal ir inkorporuotas pagal Taupymo

ir Paskolos (Valstijos) Įstatymų, su auto
rizuotu puse milijono dolarių ($500,000,00) 
kapitalu.

šiose dienose atidarytas naujas sky
rius tos pačios Bankinės Kompanijos, ką 
randasi 2006 ST. CLAIR AVE. Savo sky
riuje taipgi depozitoriams užtikrina tą pa
čią apsaugą ir priežiūrą ir taipgi mokės 
5% už padėtus taupymui pinigus..

Šalip taupymo (deposits), bus skolina
ma pinigai ant pirkimo namų (real estate) 
ir atliekama visokie kiti bankiniai reika
lai. Abiejuose St. Clair Avenue Savings 
and Loan Co. ofisuose savo reikalus galit 
atlikti lietuviškai.

NUOŠIMTIS (5%) ČIONAI MOKASI NUO DIENOS PADĖJIMO IKI IŠĖMIMO, O 
NE NUO KALENDORINIŲ PUSMEČIŲ, KAIP KITUOSE MIESTO BANKUOSE.

MAIN OFFICE
2006 ST. CLAIR AVENUE

BANKO VALDYBOS NARIAI:
A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas 

PETRAS MULIOLIS, Sekretorius

SUPERIOR BRANCH 
7909 SUPERIOR AVENUE.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų 
Vakarais: Panedėliais, Seredomis ir Subatornis 

Nuo 6 iki 8 valandai

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
KOPECNYS 

PII A R M A C Y 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

Rosedale 945 Prin. 1361

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS ĮSI'

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street
y Cleveland, Ohio. >

A. LINN Keptuve 
taipgi 4020 ST. CLAIR Ave. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Ave. 
Rosedale 6085 Princeton 124

school ir kaip brolis pasakojo, 
buvo besirengiąs pastoti į Wes
tern Reserve Medikalę kolegiją. 
Jo namiškiai papasakojo, kad 
jis su savo mokyklos drauge 
buvo gerai susidraugavęs, bet

HALL’S
Atpigintos Reikmenįs Del 

Vyrų
7028 SUPERIOR AVE.

Atdara laikoma nedėldieniais 
nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

Paveikslų išdirbime visad 
Į: yra juoko, ir taipgi užsi- 
- ganėdinimas iš pačių pa- 
;l veikslų. Tai nėra žiurėji- 

! i mas atgal į senus laikus, 
: bet į paveikslus.
Kalėdoms Geriausia Do
vana paveikslų Kodak 
Ši krautuvė yra filmų— 
mieros visokios ir pačios 

Jfilmos užlaikomos geriau- 
! i šiame. padėjime. Geriau- 

■: $ia būti atsargiais su to- 
; kiais mažais dalykais.

THE GEGENHEIMER 
DRUG CO.

:■ Superior Ave. ir Addison 
Road., Cleveland.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė. 
8021-23 Superior Avenue.

Rosedale 7108

pastaruoju laiku įvyko kivirčiai.

| SAM’S STORES |
Įfi Main Store — 1420 PROSPECT AVE. S. E.
S PASKUTINIS U. S. ARMIJOS IR LAIVYNO įc 
g PERVIRŠIO DAIKT ŲIŠPARDAVIMAS g 
Efi U. S. Armijos vilnonės kepuraitės, gražiai išdirbtos, tinkamos įfi IT vaikams ir mergaitėms, visokios mieros, viena -----------------9c. ypj
įjJ Armijos švederiai, geros rūšies ____ ___________  $1.25 ir augs, it-
įį] MUNSON paskutiniai armijos čeverykai ------------------------- $4.50 S
ifi O. D. VILNONIAI marškiniai, specialiai tiktai-----------------$4.95 Jį
įfi BLANKETAI, vilnos, mėlini, pilki ir rudi, special, po 6.50 ir 6.95 ifi 
įfį ARMIJOS budelės, pilnos mieros -----------------------$10.00 ir augs. įfj
LĮZ KURMIAKAILIO Ploščiai, su diržu, visokių spalvų, guminiu ŪZ jįJ pamušalu, verti $35, SAM’S kaina--------------$16.50 — $20.50 ų-
■p VILNONIAI apatiniai, Gazinės Maskos, Durtuvai, Vilnonės Pan-yP 

čiakos, Odiniai Ploščiukai ir kitokie dalykai. "ft

PERSITIKRINKIT KAD TAI YRA SAM’S — LAIŠKAIS UŽSA- SS KYMUS GREIT IŠPILDOM — PERSITIKRINKIT KAD SAM’S

įfi Sam’s Army and Navy Stores tfi 
Jfi Main Store — 1420 Prospect Ave., kampas E. 14th Įfi 
u: 322 Superior Ave. N. W. Lfj
ifi 430 Superior Ave. arti W. 6th St. įfi
S 1753 W. 25th St. — Atdara vakarais,

Pasarga: Šioje krautuvėj parsiduoda ir kitokie dalykai šalip ori- 
Ij" ginaliai darytų del Suv. Valstijų Armijos ir laivyno. įp

M
H 
h

KALĖDOS! KALĖDOS! KALĖDOS!.
KRAUTUVĖ PILNA VISOKIŲ TINKAMIAUSIŲ DO

VANOMS DALYKŲ PRIEINAMOMIC KAINOMIS
Žaislai ir Lėlės vaikams-mergaitėms, Kaklaraiščiai, Krašpeliai pi
nigams, Saldainės, Rakandai, Lėlių vežimėliai, Rogutės, Kasės, Gy
vuliai, Vaikams stotkai, Stiklinės reikmenis, Vandens setai, Bolės, 
Bubneliai, Eglaitės papuošalai, Knygos vaikams, Puikios Juostos, 
Vaikams Vežimėliai ir visko, visko kitos

-----  ATEIKIT ANKSTI -----

RANDOLPH VARIETY STORE
7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road.

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmzxxxxxxxxxizxxxxxxxxxxxx
uiiuruniiiinuiuuniun

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466.

Kaip senuose laikuose—jei nori turėti gero gėri
mo, gali pasidaryt pats namie pagal musų recep
to—galima padaryt 10 galionų naminio alaus už 
$1.50. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų įstaigą. 
Užsakymus išpildom laiškais, gavę už tai $1.00.

luiiiiMiiniiinuinuiui

WHITE FRONT PROVISION CO.
H. DORR, Savninkas.

šviežia ir Rūkyta Mėsa, Paukštiena ir Kiaušiniai
Bell Telefonas Rosedale 7145. 7018 Superior Avenue

Mes duodame dvejokių PRAMONĖS ŠTAMPŲ

DIDŽIAUSIA BUČERNĖ IR GROSERNĖ.

Turime visokios mėsos, ko
kios tik kam patinka ir gali
ma pasirinkti iš musų štoro.

T. NEURA
3246 Superior Ave.

Telefonas gyvenimo 
Central 4675-K.

Biznio — Central 3620-L.
Ši nauja bučernė yra pa
togiausia ir lietuviams 

prieinama. Lankykitės.
W.’.W.-A-AV.V.WAWAVW.W.'.W.-.'VWA’.V.WAV.VAA

HOME BREW SUPPLY STORE
6401 Superior Avenue Princeton 466
Kaip senuose laikuose — jei nori turėti gero gėrimo, gali pasidaryt 
pats namie pagal musų recepto — galima padaryt 10 galonų nami
nio alaus už $1.50. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų įstaigų, taip

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

Gerkles skaudėjimas, diegliai kruti
nėję, inlluenzas, pasirodymo ženklai.

Tiltrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumoniją, 
iufliienzą ir i kilikins pavojingas ligas.

Nusip rk šiandieną san parankiausi 
oje aptivkbje J‘aiii-Expellcrio 35e. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

4, IKARA J,
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. .
F. AD. RICHTER & CO. 

326-330 Broadway - - New York

Platinkit “DIRVĄ” ir remkit tuos biznierius, kurie gar
sinasi Jūsų skaitomame laikraštyje.


