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Bolševikai Kori Susitaikyt 
Su Baltiko Tautomis

INDIJOJ ATSBUVO SMARKI KOVA TARP TENAI- 
TINIŲ ŽMONIŲ IR ANGLIJOS KARIUMENĖS. 

KARALIUS SUTEKIA INDIJAI PALENGVINIMĄ.

Rygoj suimta bolševikų siunčiami Amerikon dokumen
tai, gal pateis į valdžios rankas čionaitiniai agentai.

BALTIKO TAUTŲ IR BOLŠEVIKŲ TARYBOS VIS 
DAR TĘSIASI.

IŠDARHNINKŲ 
JUDČJIMO.

PLIENO 1ARBININKŲ 
STREKO BĖGIS.

Pittsburg, /a. — Streikas tę
siasi jau kevri mėnesiai, neku- 
rie streikuojntieji darbininkai, 
apvargę ir Ipibiednėję, užėjus 
žiemos šalčlms, visko prasto
kus, deda pitangas užbaigimui 
bedarbės, kugelyje plieno iš- 
dirbysčių jiesteliuose girdisi 
darbininkų murmėjimai 
dama atsirasti niip^vadovų

Augšfutiiame jMonongahela 
upės distrite, kart streikas la
biausia buo pas4nningaS( da_ 
bar pranejma, kb 8treikeriai 
eina praėji savof 8enų darbų 
Nekurie Italai ftukia 8U8irin. 
kimus balivimui’įel pabaigimo

sekretorius 
' /Fester^mo, kad' streikas vis 
V dar pilnai palaikomas, įstaigos 

dar visišlū supsnaližuotos, la
biausia šoka -paį-astų darbi
ninkų / M nuori1''.’#. plieno pro- 
dukeįja tusiau mažesnė dabar, 
neg J bif o normaliame darbo 
bėgyje. (Foster patikrino, jog 
Cleveland ir Pueblo, Colo., dis- 
triktuosejdarbininkai tvirčiau

sia laikoj už streiką. 1
K^Mašinilai nubalsavo išeiti į 

'streiką. Washington. — Devy- 
niasdeširrs nuošimčių iš 125,-

I 000 unijtų gelžkelio mašinis-
, tų nubalivo sustreikuoti, jei

gu kongnas perleis Cummins | 
bilių, kuime yra indėta tai
syklė prie gelžkelio darbininkų 
streikavin. Mašinistų unijo
je yra apįpusė milijono narių, 
bet tik 12000 iš jų dirba ant 
gelžkelių. į

Clevelara apie 4,000 maši
nistų, dirinčių prie gelžkelių, 
taipgi nuosavo streikuoti sy
kiu su kiiš, pasipriešinimui 
viršuje pamėtam biliui.

Washingn. — Prezidento 
sukviesta flustrialė konferen
cija svarstapie įvedimą kokių 
nors būdų žvengimui streikų 
arba darbihkų konfliktų su 
darbdaviais] Planas pasiūlo įs
teigti nacioilį industrijos tri- 
bunalą ir sijų tarybas del su
sitaikymų iilasiteiravimų įvai
riuose dalytose, šiame suma- 
nyme-plane ipgi minima apie 
nekurtuos vhomenei reikalin
gus dalykus/aip gelžkelius, ir 
kad tokiuoše^arbuose streikai 
neturi būti feruojami.

Valdžios dbininkams taipgi 
turi būti uždusta streikuoti.
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BALTIKO TAUTOS GAL 
SUSITARS SU BOL

ŠEVIKAIS.
Dorpatas, gruodžio 5 d. — 

Oficialiai pranešta, kad Estoni- 
jos ir bolševikų delegatų kon
ferencija pasiekė sutarties ru- 
bežių Jr militarės garantijos 
klausimuose. Iš paskutiniųjų 
nuotikių išvedama, klausime g. 
JudeničO kariumenės, kuri at
sitraukė į Estoniją po nepasek- 
mingo^pt^mosiSwi^Petrogra- 
į°'1fad tas klausimas^yiA^y1' 
spręstas užganėdinančiai ir buSį 
.padaryta užtikrinimas, jog atei-' 
tyję iš Estonijos Bolševikai ne
bus atakuojami.

Iš Rygos ateina žinios, kad 
pasekmėje čionai, laikytos kon
ferencijos likosi nutarta sušau
kti Helsingforse, Suomijoj, su
sirinkimą pirmą sausio savaitę, 
kur bus reprezentuojama visos 
Baltiko valstybės su tikslu su
tverti Rusijos rubežius priei
nančių tautų lygą, šios valsty
bės taipgi bendrai sudarys iš
lygas taryboms su bolševikais.

ESTONIJA GAUNA RUSŲ 
AUKSO.

! INDIJA LAIMĖJO NAU
JAS TIESAS.

Londonas. — Anglijos kara
lius Jurgis V, Indijos Impera
torius, gruodžio 23 d. išleido 
proklamaciją, suteikiančia nati- 
jas didesnes teises savivaldos 
Indijoje. Karaliaus proklamaci
joje nauja Indijos legislatura 
perstatoma kaipo istoriškas ak
tas, duodąs atstovybę Indijos 
pavaldiniams valdžioje, ko jie 
senai jau , jieškojo. Sykiu su 

. tuo Indijos žmonės šaukiami į 
bendrą sugyvenimą su valdžia.

“Aš pasitikiu, kad mano pa
valdiniai pasistengs dirbti iš
vien ir viską atlikti pasekmin
gai. Mano noru yra įsteigti 
harmonišką politišką gyvenimą 
ant šitaip padėtų pamatų ir aš 
žadu pasiųsti Walijos kunigaik
štį- inauguruoti naują konsti
tuciją.”

Pastaruoju laiku Indijoje at
sibuvo smarki kova tarp Indi
jos žmonių ir Anglijos kariu
menės. Londone valdžia oficia- 
lei paskelbė apie didelius nuo
stolius mūšiuose su Indais. Du 
Anglijos kareivių pulkai, kurie 
pirmiaus jau buvo pemešę di- 
aeiištg nuostolius, gruodžio 19 d. 
vėl buv'SLatakuojami. Po dide
lių nuostolu>\Anglai pasitraukė, 
bet sekančią dftMŲS^vėl užėmė 
savo pozisijas. Iš Indijos pra
nešimai skelbia, kad po apmu
šimo atgal Derajat pulko grV0- 
džio 19 d., jie vėl prasiveržė 
pirmyn ant Anglų. Gruodžio 21 
d. vėl atsibuvo smarkus mūšiai, 
kuriuose Anglų nuostoliai buvo 
58 užmuštais ir dingusiais, tar
pe tų žuvo du oficieriu, sužeįs- 
sita 222 kareivių, jų tarpe aš- 
tuoiji ;ofięieriai. Gruodžio 22 d. 
Anglai atgavo pralaimėtas po
zicijas.

Stockholm, Švedija..— Iš Be
valio pranešama, kad Dorpato 
Baltiko valstijų konferencijoje 
prieita prie susitarimo, sulyg 
kurio Estonija gauna dešimts 
milijonų rublių. Tai yra šim
tinė dalis Rusijos aukso rezer
vo.

KOLCAKAS NUVERSTAS — 
PADĖTA KITA VALDŽIA.
Paryžius. — Irkutske, Sibe- 

rijoj, kur pabėgęs nuo bolševi
kų iš Tomsko Kolčakas įsikū
rė savo stovyklą, revoliucijonie- 
riai socialistai sutvėrė valdžios 
komitetą. Revoliucionieriai už
ėmė Irkustko stotį ant Trans- 
Siberijos gelžkelio.

Bolševikai užėmė Toksmą ir 
miestelius Fastov, Kremenčug, 

, Vasilkov, Izium, Belovodsk, Ma
keevka ir kt.

Iš Irkutsko pranešama, kad 
Turkestane prasideda sukilimai 
prieš bolševikus. *

betvarkės užeis Suv. 
delei administracijos 
atsibus darbininkų 

— 1920 metais, 
sovietų valdžia bus

RUSIJOS BOLŠEVIKAMS IŠVAŽIAVO TYRINĖTI BANDITAI UŽPUOLĖ KALĖJIMĄ IR PALIUOSAVO 
------------- ---------  ---- --------- KETURIS SAVO DRAUGUS.
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valanti vietos užmušta^unus, ''14 m.

'vaikas, dikčiai čiaužytas. Sė' 
dėdamas jčių, pasėmęs 

Lieti iš bačk>~ _ „-sauj; parako, IVa- ' 
“Kaiters užbėrė ant thies, tuo \ar- 

| pu eksplioduojanisutrenkta\ir 
• likusis parakas, ikada tas uL 
j sidegė, išnešta vi namo šit 
J na ir juos pačius bli išmetė į 

. Paraką Wters turėjo 
naudojimui kasykla.

NEATSARCMAS SU PA
RKU.

Washington^— Netoli čionai 
angliakasis W'ers, 43 m, am
žiaus, norėjo bandyti parako 
smarkumą ir be saują į atvi
rą pečių savo luboję. Dabar 
jis pats ir jo žjna guli ligon- 
butyje mirtinu sužeisti; 
duktė, 8 metų Mergaite,

sti i 
gavom' 
klausir 
nes tuc, , 
ta Liet,lauk^ 
galba i------
tuvbs t

SKUBINA SU TAIKOS PA
SKELBIMU.

Paryžius. — Vąkietijos ir są- 
jungiečių delegatai tuojaus pra
deda tarybas del greičiausio į- 
vedimo taikos sutarčių galėn.

KĄ BURTININKĖ SAKO APIE 
PASAULIO TVARKĄ.

Paryžius. — Mme. De Thel- 
mę, žymiausia Paryžiaus spė.- 
jikė, sako apie pasaulinius da
lykus sekančiai:

Didelės
Valstijose 
silpnumo, 
sukilimai,

Rusijos
nuversta prieš pabaigą metų.

Anglija nuolatinai eis geryn 
prie savo komercijalio stovio ir 
užims svarbiausią tuomi pasau
lyje vietą. Moterų teisės dau
giau ingaus galės.

Italijos neramumai laipsniš
kai tuoj užsibaigs.

Ispaniją ir Portugaliją laukia 
dideli sumišimai.

Vokietijos darbštus žmonės 
greituoju ją pakels iš bėdų.

Francuzija greituoju sulauks 
skaisčių dienų, tiktai finansi
nio padėjimo pagerėjimas už
sitęs iki pabaigos 1920 metų.

Planeta Venus užima svar
biausią vietą danguose, tuomi 
pastūmės pasaulinės taikos Jr 
susivienijimo judėjimą.

AIRIAI PERSEKIOJAMI.
Londonas. — Valdžia pasiry

žus atkakliai kovoti su visais 
Airijoje apsireiškimais ir bus 
panaudota aštrios priemonės su
ardymui Sinn Feiniečių kovoto
jų už Airijos tiesas. Bus areš
tuojami visi veiklieji Sinn Fein 
nariai.

jų 
ant

SOVIETAI IŠRINKO PREZI
DENTU KALININĄ.

Londonas. — Iš Berlino atė
jo pranešimas, kad sulyg žinių 
iš Maskvos, Rusijos sovietų pre
zidentu išrinktas Kalinin, Leni
nas vice-prezidentu. •

\ BOLŠEVIKAI SIŪLO 
\ LENKAMS TAIKĄ.

Kopenhagen. — Sovietų 
valdžia formaliai iš Mask- 
vds bevieliu telegrafu pra- 
.nešę Lenkams, jog nori pra
dėti su jais taikos tarybas.

Kas muša pačias — Chicagoj 
negyvens.

Chicago. — šeimyniškų nesu
tikimų teismo teisėjas sako, 
kad būtinai reikia jo teisme in- 
taisyti plakimo stulpą vyrams, 
kurie muša savo pačias. Teis
mo darbas dikčiai sumažėtų, jei 
mes įsteigtume plakimo stul
pus, — sako teisėjas. Kasdien, 
sako, mes turime tardymui to
kių gyvulių. Teisėjas šitą idė
ją gavo iš laiško vienos mote
ries, kuriai atrašyta, jog Bal- 
timorėj priimta taisyklė įsteig
ti plakimo stulpą Vyrams, ku
rie muša moteris. Laiške sa
ko: “Mes daugiau negaunam 
nuo savo vyrų mušti, nes už
tenka pasakyti, kad pranešiu 
apie tai kur reikia”. Jie patįs 
tada pajustų kaip “gardu” yra, 
kada kitas kailį peria.

Atlantic City, N. „. — Vieš
butyje sudegė 83 mętų amžiaus 
moteris, kada prie pečiaus šil
dantis drabužius pagavo ugnis.

V&gi,
■a trįs'x 

į mes jį ži,

NEPAVYKO ATSIŲSTI 
INSTRUKCIJŲ Į S. V. 
Ryga, gruodžio 25 d. — čio

nai suimta nuo Rusų agentų 
dokumentai, kurie buvo siun
čiama iš Maskvos su pinigais 
ir kitokiomis brangenybėmis į 
Ameriką. Ypata, iš kurios do
kumentas suimta, yra gerai ži
noma, taipgi žinomi ir tie, ku
riems dokumentai buvo siunčia
mi. Apie tai likosi pranešta 
reikalingiems Suv. Valstijų val
dininkams. Dokumentas buvo 
su parašu Bucharingo, vyriau
sio pild. komiteto nario Komu
nistų internacionalo, taipgi pa
sirašyta ir Bersįno, alias Win
ter, bolševiko latviškos kilmės. 
Jame sakoma:

“Brangus Draugai: Leiskit 
mums suteikti j(ims pilnus pa
tarimus ir instriikcijas reikale 
dabartinio veikimo Amerikoje. 
Mes tvirtai tikiihe, kad po iš
metimo keleto sekcijų nekuriu 
tautų iš Amerikęs Socialistų 
partijos, atėjo laikas suorgani
zuoti Suv. Valstijose Komunis
tų partiją, kuri I pradės oficia
liai susinešti su Komunistų In
ternacionalu. Mes tikime taip
gi, kad šita partija galėtų pir
miausia butų suorganizuota iš 
Socialistų Propagandos Lygos! 
paskui, iš kraštutiniausių ir da
bar išmestų iš Amerikos Socia
listų partijos elementų; trečia, 
iš kraštutiniausių Soc. Darbo 
partijos, kurie, kaip mes žįno- 
mb\yra prie skįĮimo-.nes jų Vei- 
kimak'yva prieSingas musų Jįk 
slams; ketvirta, iš I. W. W. na
rių, kurių principai ir ne-poli- 
tiškas veikimas pradings, kaip 
tik jie pripažino diktatūrą so
vietų proletariato. Mes tvir
tai tikime, kad vienas iš svar
biausių dabartiniu laku tikslų 
yra organizavimas komunistų 
tarpe kareivių ir jūreivių, kai
po karingos dalies, varymui e- 
nergingos propagandos organi
zavimui kareivių ir jūreivių so
vietų ir skelbimui fanatiškos ne- 
apikantos ir kovos prieš oficie- 
rius ir generolus. Kaip jau da
bar yra darbininkų sovietų eg
zistuojančios draugijos, jos ne
turi išvirsti į pagalbines ar kul
tūriškas draugijas. Mes labai 
bijome, kad Amerikoje tas yra I gą ir šaltą žiemą. Pereitais me- 
didžiausiu pavojumi. Todėl mes tais visą žiemą jų buvo matoma 
griežtai pageidaujame, kad ko- paviršiais ir žiema buvo graži, 
lei dar sovietai neįgavo virše- . --------------
nybės, jie turi būti karingais Tarpina dolarius. Philadel- 
buriais kovoje už nacionalę kon-Įphia, Pa. — Pinigų liejykloje 
trolę ir proletariato diktatūrą, j f’ 
Nei ant colio neturi būti nusi- 1 
leidžiama šiame punkte. Or- H 
ganizavimas straikų ir kursty- i 
mas sukilimų — yra svarbiau- < 
si nurodytini punktai. <

“Toliaus, labai reikalinga su- i 
skaldyti proletariatą tarpe da
bar egzistuojančių nacionalių 
politiškų partijų. Todėl nusta- 

i tyki te savo energiją tose linijo- 
. se ir veikite įsteigimui darbi

ninkų sovietų. Generalė plat
forma bus sekanti: a) šalin su 
senatu ir kongresu, b) šalin 
su kapitalistais ir dirbtuvėmis. 
Lai gyvuoja dirbtuvių prižiū
rėjimas darbininkais, c) šalin 
su spekuliatoriais. Visos mai
sto ir reikmenų įstaigos turi 
būti darbininkų rankose. Visur 
reikalinga griežtai platinti idėją 
užgriebimo visos mašinerijos 
ekonomiškoje administracijoje, 
su agitavimu ir šauksmais prieš 
pragyvenimo brangumą, trus- 
tus ir tt. Taipgi reikalinga pa
leisti priešingumą linkui Pre
zidento Wilsono, kaipo dvivei
džio kriminalisto, taipgi ir prieš 
tautų lygą. Didžiausia atida 
turi būti nukreipta į Amerikos 
Darbo Federaciją. Ji turi būti 
suardyta į šmotelius aktivišku 
darbu ir susigretinimu su In- 
ternacionaliais Pasaulio Darbi
ninkais, kad paskleidus strei
kus ir revoliuciją. Labiausia 
reikalinga išvystyti propagandą 
darbininkų mintyse apie svar
bumą apginklavimo revoliucijo- 
nierių. Kareiviai, kurie demo-> 

, bilizuojami, lai neatiduoda savo suimtas.

NAUJĄ PLANETĄ.
Cambridge, Mass. — Harvar

do astronomiškos obzervatorijos 
profesorius, W. H. Pickering, 
kuris dabar nuvyko į Mande
ville, Jamaica, jieško naujos 
planetos, kuri, sulyg paskutinių 
astronomiškų nuožiūrų, randa-, 
si už rubežių tolimiausios pla
netos Neptūno. Apakai tliuo ja
ma, kad ta neatrasta planeta 
yra bent penkiasdešimts sykių 
toliau nuo musų, negu saulė.

Prof. Bailey, Harvardo uni
versiteto astronomas, sako, kad 
jau penkiasdešimts metų atgal 
astronomai susekė, jog išlauki
nėje Neptūno kelio pusėje ran
dasi planeta. Nuo 1877 metų 
daugybė astronomų bandė ją 
surasti. Paprasta tyrinėjimams 
metodą buvo studijavimas Ura
no sutrukdymų ir pagal tų nu
spręsti, kas buvo priežastimi 
išstūmusia Uraną iš jo kelio. 
Paskutiniais laikais prof. Picke
ring studijavo Neptūno trukdy
mus ir, to pasekmėje, pradėjo 
spėti, kad tam tikrame tolyje 
turi rastis nauja planeta.. Jis 
visu laiku tėmijo fotografiškas 
erdvių nuotraukas, kuriose jis 
tikisi galėtų planeta rastis. Jis 
nuolatos fotografuoja tam tikrą 
mažą erdvių kampelį trumpais 
protarpiais, kartais vos dieną 
praleidęs, ir paskui sudėjęs stik
lus vieną ant kito persitikrini
mui, ar kuris nors iš nufotogra
fuotų mažų baltų taškelių nėra 
paėjęs kur kitur, negu ant pir- 
mesnio stiklo. Šitokia metodą 
yra tikriausia planetų j ieškoji
mams. \Šią žiemą tikimą šią 
planetą esantį saulės opozilijo- 
je, todėl tai yftavtinkamiausią 
proga jieškoti. Tikroji opozi
cijai diena prof. Pickeringo nu
statyta gruodžio 30, 1919. Ma
noma, kad ši planeta yra bent 
apie penkiolikto didumo, todėl 
net keletą tūkstančių sykių ma
žesnė, negu galima matyti nuo
ga akia, žvaigždė.

dikčiai atsižymėję: vienas žino
mas policijai net šešiais var
dais; kitas net vienuolika. Vie
nas buvo 1912 metais nuteistas 
11 ir pusei metų kalėj iman už 
apvogimą pačto. Prezidentas 
Taft jo bausmę sutrumpino ant 
3 metų, šįmet jis areštuotas už 
žmogžudystę ir nuteistas nuo 
1 -iki 20 metų valstijos kalėji
mam Kiti taipgi su dideliais 
policijos rekordais.

Pastarose dienose keli iš tų 
kalėjimo užpuolikų suimti ir ti
kima visus tuojaus sugaudyti.

sužeisto sargo kalėjimo 
paskui kitus du sargus 
ir užrakino į vieną ka- 
Du iš užpuolikų stovėjo

Toledo, Ohio. — Per Kalėdas 
prie pavieto kalėjimo sargų bu
to durų palengva atėjo prastai 
apsirengęs jaunas vyras, įkišo 
per skylę duryse galvą į perdė- 
tinių butą ir sako: “Linksmų 
Kalėdų, draugai.” Buvo prižiū
rėtojai, trįs vyrai, sudėjo ir rū
kė. “Taip ir tau linkime” at
sakė vienas užžiurėtojų.

"Atidaryk vartus, aš noriu 
ką nors matyti”, sako ateivis, 
šerifas atidarė vartus ir pama
tė prieš save atkištą revolverį. 
Begriebiant jam už savo revol
verio, “svečias” paleido jin kul
ką ir peršovė per krutinę. Kiti 
du puolėsi ant ateivio, bet ir 
jiems atkišta revolveris. Tuoj 
atbėgo penki kiti vyrai. Jie at
ėmė iš 
raktus, 
nuvarė 
marą1.
ant kalėjimo ineigos durų, kiti 
gi keturi drąsiai vaikštinėjo po 
kalėjimą, j ieškodami jiems rei
kalingų žmonių. Jie paliuosavo 
keturis kalinius, kurie, sulyg 
valdininkų, yra nuteisti už di
delius prasikaltimus.

Tuo tarpu kitas šerifas, ku
rio miegamasis kambarys ran
dasi šerifo name, esančiame ka
lėjimo budinko dalimi, išgirdęs 
šūvį, sužeidusį vieną iš sargybi
nių, iššokęs iš lovos, nėapsiren- 
gęs, basas, bėgo į kalėjimą. Ir 
jį apipuolė užpuolikai, paliepė 
iškelti rankas ir net žadėjo nu
šauti, bet vienas iš paliuosuotų 
kalinių prišokęs kitiems uždrau
dė jį paliesti, po ko ir jį nuga
benę sveiką kamaroje užrakino..

Liuosi jausdamiesi, visi de
šimtis vyrų išėjo iš kalėjimo ir 
susėdę automobiliun dingo.

Paliuuisuoti kriminalistai yra

Atsargiau su gazu. Hamil
ton, O. — Atsikėlus ryte mote
ris, savo namuose užoudė gazą. 
Nuėjus virtuvėn, pasiėmus deg
tuką, įbraukė ir norėjo padegti 
pečių; nuo degtuko užsidegė pa
laidas kambaryje buvęs gazas 
ir ekspliodavo; išgriauta namo 
sienos, nuvestas stogas ir visi 
griuvėsiai padegti. Moteris iš
liko gyva, bet dikčiai apdegė.

Reikia labai saugotis su ga
zu: jeigu užuodžiat kur, tai ne- 
degkit ugnies, bet pirmiausia 
atidarę langus ir duris kamba
rį gerai išvėdinkit. Paskui ap
žiūrėki! kodėl gazas bėga ir ap
taisę galit pasidaryt šviesos ar- 
pa pasikurti šilumai.

Chicago, Ill. — šeši vyrai vė
lai vakare užpuolė krautuvę, 
kurioje buvo susirinkę Kalėdi
nių dovanų pirkikai, ir išnešė 
$27,500 vertės dalykų. Pavogė 
$25,000 vertės brangių kailių ir 
$2,500 atėmė pinigais nuo pir
kėjų. Vagįs pirmiausia įsakė 
visiems sustoti prie sienos ir iš4 
kelti rankas augštyn, paskiaus 
sukomandavo visiems sugulti 
kniupščia ant grindų.

Gyvatės lenda giliai į žemę — 
žiema bus ilga.

Daugelyje vietų šioje šalyje 
patėmijama, kad įvairus rėpliai, 
gyvatės ir kitokie, lenda giliai 
į žemes, kas reiškia busiant il-

čionai sutarpinama dešimts mi
lijonų sidabrinių dolarių į šmo
tus ir iš jų bus liejama 10c., 25 
c. ir pusdolariai. Valdžia atra
do, kad pigiau yra sutarpinti 
dolarius ir perdirbti juos j ma
žesnius pinigus, negu pirkti pa
tį sidabrą, kuris dabar parsi
duoda žymiai brangiau, negu 
kitados.

SOVIETŲ “ARKOS” KELEI
VIAI UŽGANĖDINTI.

Washington. — Nuo laivo, iš
važiavusio su 249 išvejamais 
bolševikais, gauta bevielis tele
gramas, kuriame sakoma, kad 
“visi raudonieji užganėdinti ir 
viskas gerai. Visi prisilaiko 
tvarkos ir paklusnus.” Laivas 
turbut mažiukas, nes eina po 8 
mazgus į valandą.

© 
© 
© 
©
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ginklų. Kaipo generalė progra
ma turi būti: a) Internaciona
le socialistų respublika; b) Gą- 
zdinimas visų naujų karių bau
bu, ką kapitalistai rengia, c) 
Kuolabiausia priešintis organi
zavimui baltosios gvardijos. Tą 
reikia ardyti kuožiauriausiu bu- 
du. Dirbk sucentralizavimui ir 
sujungimui savo pastangų. Ne- 
dasileisk jiems sugauti tave at
skirai”. — Tokios instrukcijos 
siunčiamos kokiam nors Ame
rikos žydeliui, komunistų vadui

■ pateko į valdžios rankas Rygo-
■ je ir to /“proletariato diktato-
■ riaus” Amerikoje antrašas, tai 
įgalima tikutis, kad jis tuoj liks

a 11« 4- n b W

Vienos ir Dviejų Šeimynų 
Vieno ir Dviejlį Augštų

Geriausia proga parduoti savo namuą^įgįp- 
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 aprodysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau kokų 
norėsit.

The Representative Realty Co
Main Office 

814-16 CITIZENS BLDG.

Šis

• BRANCH OFISAS
^909 SUPERIOR AVENUE

A. B. Bartoševičius, Manager, 
ofisas atdaras ir vakarais — galima 

atsilankyt patogiausiu laiku.
Telef.: ’ Rosedale 1157. Princeton 2727 
Prospect — 953 Cenntral — 6488.

(GaTae,
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Iš Lietuvių Gyvenimo |

Lietuvos Laisves Paskola
Išmušė valanda, kurioje Ame

rikoje gyvenantieji Lietuviai iš 
ramių žiūrėta jų linkui Lietuvos 
reikalų, turi virsti Lietuvos rė
mėjais, karžygiais.

Išmušė valanda, kurioje Ame
rikos Lietuviai gali ir turi pa
daryti Lietuvą laisva ir nepri- 
gulminga, nes tas yra jų ranko
se.

Išmušė valanda, kurioje Ame
rikos Lietuviai stoja istoriškan 
kvotiman savo pilietiško pri
brendimo. '

Atėjo valanda, kurioje Lietu
vos žmonės liejanti kraują ant 
Lietuvos neprigulmybės auku
ro, reikalauja darbo ir pasišven
timo iš Amerikos Lietuvių.

Atėjo laikas, kad Lietuvos 
Valdžia negaudama iš niekur ki
tokios paramos kreipiasi į Ame
rikos Lietuvius reikalaudama 
paskolos. . ,
ŠIUOMI PASKELBIAME, KAD 

AMERIKOJE PRASIDEDA
LIETUVOS LAISVĖS 

PASKOLA.
Paskola yra. užgirta Lietuvos 

laikinosios Valdžios (Lietuvos 
Valstybės Tarybos, ministerių 
Kabineto ir Lietuvos Preziden
to).

Paskola gvarantuota visu Lie
tuvos Valstybės turtu.

Paskola yra užtraukiama ant 
15 metų, sumoje 5 milijonų do- 
larių.

Paskola neš 5 nuošimtį, kuris 
bus išmokamas Amerikoje ar 
Lietuvoje kartą į metus.

Lietuviai ir veikėjai koloni
jose privalo tuojaus veikti se
kančiai :

1) Kaip tik šis paskelbimas 
pasieks kolonijas, tuojaus jose 
turi būti sušaukti visų Lietuvių 
bendri masiniai susirinkimai. 
(Geriausia, kad iniciativą šau
kimo susirinkimų paimtų bend
rai Lietuvos Neprigulmybės ir 
Tautos Fondų skyriai.)

2) Tuose susirinkimuose turi 
Jbuti suorganizuota vietiniai Lie
tuvos paskolos komitetai arba 
Lietuvos paskolos stotįs.

3) Tos Paskolos stotįs susi-

daro iš atstovų vietinių organi
zacijų, nežiūrint kokios pakrai
pos tos organizacijos nebūtų, 
čia nėra ir negali būti sroviš- 
kumų ir visai nesvarbu kiek 
kurios srovės stoties komitetan 
atstovų ineitų.

4) Stoties komitetas tuojaus 
padaro posėdį ir iš savo tarpo 
išrenka valdybą iš Pirmininko, 
Sekretoriaus ir Iždininko.

5) Kaip tik tokia stotis ko
lonijoje susidaro, jos sekreto
rius tuojaus praneša apie tai 
centrui. Centras gi išsiunčia to
kiai stočiai visas instrukcijas 
ir visokias blankas, kurių sto
ties viršininkai prisilaikydami 
veikia.

Kiekviena kolonija sudaro po 
vieną Lietuvos paskolos' stotį.

Tat darban visi Amerikoj 
Lietuviai! Lai nelieka nei vie
nos, nors mažiausios kolonijos, 
kurioje nebūtų susidariusi Lie
tuvos Paskolos stotis. Dirbki
me taip, kad vietoje paskelbtų 
penkių milijonų, kurių reika
lauja Lietuva, mes Amerikiečiai 
surinktume dešimtį milijonų do- 
larių.

Lietuvos

Tautos Fondo Vardu
K. Krušinskas.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Vardu R. Karuža.
Liet. Prekybos ir Pramonės fi
ves Vardu J. Romanas.
Lietuvių Mechanikų Sąryšio 
Vardu J. Kripaitis.
Liet. Amerikos Pramonės Ben
drovės Vardu J. Vasiliauskas. 
Lithuanian Relief Fondo Vardu 
Kun. A. Milukas.
Visokiuose reikaluose rašykite:
LITHUANIAN FINANCIAL 

MISSION
General Post Office, Box

. New York City.
Waldorf-Astoria, 
New York.
Gruodžio 4, 1919.

gerų ir blogų — apie bolševikus 
pripasakojo. Užsiminė ir apie 
Kolčaką. Klausytojų buvo su
sirinkę pilna didelė salė.

Pasitaikęs.

BALTIMORE, MD.
atsi-
Fon-

252

ITHACA, N. Y.
ne-

ŠIS-TAS

Vedusio laimė.
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Tikrojo gyveniMO

J. 
p.

Finansinės Misijos 
nariai:

Vileišis, 
žadeikis,

Kun. J. žilius.
Visuomenės Vardu Pildomasis 

k Tarybų Komitetas:
M. J. Vinikas,
J. Milius,
V. F. Jankauskas, 
Kun. F. Kemėšis,
P. Norkus,
J. O. Sirvydas,
Kun. J. Kaulakis, 
A. Mastauskas, 
'K. česnulis, 
Kun. J. Jakaitis, 
P. J. Purvis
V. K. Račkauskas.
P. S. 
Kun. 

Susivienijimo 
koje vardu

Susivienijimo Liet. R.-Kat. Var
du P. Molis.

Vilmontas, 
N. Petkus. 
Lietuvių Ameri- 
A. B. Strimaitis,

Iš šios vietos beveik visai 
simato korespondencijų Lietu
vių laikraščiuose, čionai Lie
tuvių turbut ir nėra, tik jeigu 
pasitaiko kokiam lankyti Cor
nell universitetą.

Gruodžio 5 d. čionai atsibuvo 
prakalbos, kuriose kalbėjo Uja 
Tolstoj, sūnūs garsaus Rusijos 
mokslininko Tolstojaus, temoje: 
“Teisybė apie Rusiją.” Gana 
gerai jis kalba Angliškai, nors 
dikčiai akcentas svetimas.
. 1 Savo kalboje laikėsi panašiai 
sekančiai. Jis tiki, kad Rusijos 
revoliucija yra kilus kaipo pa
sekmė praėjusios karės ir kad 
žmonės nebuvo prirengti prie 
naujos tvarkos ir kad revoliuci
ja liaudžiai buvo lyg ir prievar
ta įbrukta. Kalbėtojas plačiai 
apipiešė bolševikų kilimą. Sa
ko, vadovai gal ir yra širdingi 
vyrai, kai kurie ir idealistai. 
Kuomet jisai buvo Rusijoje, po
ra metų atgal, jam rodės, kad 
ir bolševikai yra geri. Girdėjęs 
Renino prakalbas 
kad jo skelbiama 
bė. Viena iš tų 
žemės klausimas.
dirba žemę, turi ją ir valdyti. 
Kituose gi dalykuose bolševikų 
teorijos yra prastos. Visą da
bartinę Rusijos tvarką turi tik 
gauja savo rankose. Sovietuo
se valdininkauja žemiausj-^
nės. 1917 metuose k>i- zmo’ 
liucija taikos laikv-• s rev0‘ 
kilusi. Ja ivv>^ nebūtų «al 
3iČta šitaip. Su- 
-žę penkiolika milijonų karei-

ir suprato, 
didelė teisy- 
jo idėjų yri

Tie, kurie!
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Gerb. Spragilas atbėgo su 

dviem rankraščiais: eilėmis 
ir “Nauja Seno Testamento 
Istorija” ir sako:

Jis traškantį upių 
Storąjį ledyną 

Sutruksiančiais pančiais 
Mus ženės vadina;

Jis potviri didį 
Sniegų vandenyno

Paskaito tž žymę 
Gamtos atgimimo.

Jis sprogstantį medį, 
Žalumą išvydęs, 

Naujais žcdžiais savo 
Eilėmis iragydo.

Kaip žolė m’ klotis 
Laukuose ir pievos’, 

Poetas tad jaučias 
Lyg to vbo dievas!

Jis kožną žtlelę, 
Jos sprogitantį žiedą 

Naujomis eiėmis 
Ilgomis ajgieda.

Kad medžiai susprogsta, 
Žiedais apškaišo,

Poetas eilėms 
Naujom’s vii mus vaiso.

H.
Jau, rodos, jan baigias 

SMjonės, 
atsdeidžia

Lapkričio 30 d. čionai 
buvo Liet. Neprigulmybės 
do prakalbos. Kalbėtojais bu
vo Dr. E. G. Klimąs iš Phila
delphia, Pa., ir vietinis — Dr. 
B. K. Vencius. Dr. Klimas sa
vo kalba' pirmiausia trumpai 
perbėgo Lietuvos istoriją iki 
šių dienų; nurodė, kokiame kri
tiškame padėjime šiandien Lie
tuva atsirado, ir kvietė susirin
kusius aukauti kiek kas išgali 
Lietuvos laisvės išgavimui, pri
mindamas, kad Lietuva jau ne
pražus, tik vis pagalbos reikia.

Dr. Vencius taipgi apibriežė 
dabartinį musų Tėvynės padė
jimą, nurodinėdamas, kad dabar 
labai yra reikalinga Amerikos 
Lietuvių finansinė pagalba, sy
kiu ir militariška parama. Nu
rodinėjo, kad Lietuva, nors il
gus metus buvo paspausta po 
svetimu žiauriu jungu, bet vis
gi gyvavo ir davė pasauliui ne
maža mokslo žmonių. Savo kal
ba Dr. Vencius publikai labai 
patiko, nes yra gana iškalbus. 
Baltimoriečiai labai linksmi su
silaukę sau jauną gabų veikė
ją ir kalbėtoją. Laike prakalbų 
visi labai rimtai užsilaikė. Nors 
atsilankiusių buvo neperdau- 
giausia, aukų surinkta $150.

Atsibuvo ir kitokių parengi
mų. Lapkričio 22 d. Liet. Am. 
Atletų Klubas (teatrališkoji da
lis) buvo parengęs keturiu vei
ksmų perstatymą “Du broliu”. 
Vakaran publikos atsilankė la
bai daug, net pristoko sėdynių.' 
Beveik kiekvienas lošėjas savo 
rolę atliko kuogeriausia ir vis
kas gražiai nusisekė.

Lji^i'ičio 28 d. ALTS. 5-ta 
ctOkŲšklausė Sandaros seimo 
,delegato raporto — raportas li
kosi vienbalsiai priimtas.. Su
kilo diskusijų kaslink seimo nu
tarimo, jog į A. Liet. Tautinįpollo išvaizda yra tyriausia 

išraiška moralės grožės. Gre- 
kai padai'ė rekordą grožei, kuo
met studijavo fizišką atsakan- 
tinumą ir užžiurėjo intelektualį 

kuris 
i for-

moky
tai na- 
apsive- 
meile)

Gyvenimo patyrimai parodo, 
jog vedusio vyro laimė yra ta
me, kokią jis sau moterį-pačią 
pasirenka. Nieko apsivedime 
nėra geresnio už gerą pačią ir 
nieko aršesnio, jei žmona yra 
netikus. Paprasti vyrai linkę 
prie noro gauti pačias 
tas-inteligentiškas. Tas 
turališka. Tokių vyrų 
dimai (jei taip buna su
buna laimingi. Gi inteligentai, 
o juo labiau su dideliais talen
tais vyrai, ką nuo protinio dar
bo yra nervuoti, laimingesni bu
na apsivedę su paprasta mote
rimi. Abelnai apie apsivedimą 
kalbant, reikia pasakyt, kad ap
mąstymas, išmintingas rinki
masis pačios priveda vyrą prie 
laimingo apsivedimo, o laimin
gas apsivedimas priveda prie 
pagarbos; turto, sveikatos ir 
gyvenimo smagumo.

Graži išvaizda.
“Kaip rodos, katrą pirma 

duosim skaitytojams?”
“Kas Jums,, gerb. Spra

gile, pirmiaus norisi talpin
ti”, sakome jam.

“Nepaisykit mane, ale ką 
skaitytojai pirmiausia norė
tų: eilių ar istorijos?” jis 
vėl sako.

Ir, bekalbant, nuspręsta 
leist skaitytojams nubalsuo- 
suoti šiaudų traukimu: ar 
eiles, ar istoriją pirma dėt.

Besitariant, pasisuka ad-

Gražumą visi myli ir gražiais 
visi nori būti. Ypatingai jau
nieji; kits kažin ką duotų, kad 
tik būti gražiu (ir kad tuomi 
palengvinus darbą meilės die
vukui). Tečiaus apleistomis ir 
sudarkytomis' išvaizdomis žmo
nių skaičius baisiai didelis.

Blogas maistas, stoka pakan
kamai tyro oro, perdidelis nuo
vargis, blogi inpročiai, bloga i 
temperatūra ir stoka švarumo— minfetratorius ir"sako"
tai tas, per ką žmonės nepasie
kia jiems gamtos lemtos gra
žios išžiuros. Sakoma, kad se
nuose laikuose Lacedemonai 
bausdavo savo žmones už perdi- 
delį riebumą. Gi gamta per

_ “Ale kur jus, vyrai, gau
sit tokius ilgus šiaudus, kad 
skaitytojus paniektų.

Ir mu o„ai D iro. Nu-
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Eiliuotos
Gamta vėl

Naujas vėl nalones:
Štai Vasara skusti, 

Su saulės kaltumais, 
Užeina, lyg koka

Poni puikiuos’rubuos’
Pasaulis gražyb;

Žiedais apsireigęs — 
Poetas dainuoja;

Ūksme užsidegęs.
aiu^dįLapio-miko
Gražun^^ptbes,

Išskaito jis uin„n” t”’
Giesliųjų a pau^es

Jis jūres ir 
Ir mažą u 

N’aplenkia e
Pažymi jų

Jis rožių puiĮ
Lelijų tyr

Supynęs eilėje
Su didžia |kantrbe

Kad vėjas Iji&jioj
Rugius, įasąffejų

Jam rodos,-kad jp
Prieš jįjį banguoj

Žodelis kožnoj jo J 
Dainoj sukabinta; *

Kad tiktų ir butų
Gražiu pavadint

Naktis jisai tyras, 
Gražias, paslaptigas

Plačiai apdainuoja;
Stebuklais turtigas.

Tilo, rodos, jau bajsis 
Daina

Bet štai
Ruduo

anai s
alsuot patįs. Efltarė

amžius baudžia apsileidi?įiusj<,e’lmeJ0-
Neabejojama, kadgįĮyje 

žmonės pasidarys . . . , ‘ tam tikrusįstatymus, ,
džiami ^^xW«*curi’Į bus bau" 

-.<isi tie, kurie blogais
^n^ciais ir nešvarumu bandys 
5yt savo grožį. Tūli fiziog- 

>mai ir dailarašiai sako, kad

Ar skaitytojai pirma nori 
gerb. Spragilo eilių, ar isto
rijos, mums nesvarbu.

Ir visame gyvenime taip 
yra: du-trįs susiėję aptaria 
dalykus, o ar visiems patiks 
ar ne, tai nėr žiūrėta: ir vi
si turi paskui jų nuospren
dį priimti.

štai-tos eilės:

įSPaukeių

Tarybę tegaĮiipeiti’ vien S' .a- 
likta 

kaip seimas nutarė. Po Kalėdų 
kuopa nutarė parengti prakal
bas. Kaip kitur taip ir čia, jei 
ką rengia Lieto Neprig. Fondas 
arba suminima Tautinė Taryba, 
tai nekurie šoka, jog tos įstai
gos griauną Sandarą.

nanai.

penKioiiKa milijonų Karei-
Lietuvos Neprigulmybės Fondę?iu jr padarė ta galimu.. Pats 1T „..J., D T..__ 1S..X2 ✓ _ : . . . . .Vardu P. Jurgeliu t ė.

SUSIVIENIJIMAS LIE^^rr 
ĄMERIKpJT Ų

SENIAUSIA IR DIDŽ
TUVIU PAšĄWŠfUSIA AMERIKOS LIE- 

LPmĖ ORGANIZACIJA.
yvuoja jau 33 metai.

*Tas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir 
___ »itrš, moksleivius, imigrantus; remia visokius 
irakilnius 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 į $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 grejtai 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- į 
siduoda tiktai už 15c. į
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: v >

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

laši

ir dvasinį apsireiškimą, 1 
buvo bendras materialėms 
moms.

' Tolstoj tada buvo Galicijoj ir 
visur matė Rusijos kareivių

■ vargus. Daugybė jų buvo iš- 
; žudyta; Rusijos kareivių žuvo 
J virš septyni milijonai — dau- 
J giau negu kitų šalių.
J viams tankiai reikėjo kariauti 
J su priešais be ginklų.
I galima pristatyti maisto į Kar- 
I patų kalnus, nes traukinių ne- 
; užteko. Kareiviai nežinojo, ar 
! sekančią dieną gaus duonos ar 
Į amunicijos. Jeigu bus prista- 
! tyta duonos, tai vistiek truks 
! amunicijos, arba priešingai.
i Padėjimas buvo visai blogas, 
i Kareivių užlaikymas kuopras- 
i čiausias. Tokiu budu atėjo lai- 
i kas, kada kareiviai pasakė, jog 
> jie nebenori daugiau to kęsti.
1 Nebenorėjo muštis už ką jie 
; patįs nežinojo. Sukilo kariu- 

menė prieš visus-, kuriuos jie 
laikė prispaudėjais, prieš kapi
talistus ir prieš pačią valdžią ir 
carą. Iš sykio atsirado dvi val
džios — viena revoliucijonierių 
sovietų, kita Lvovo; po Lvovo 
valdžia perėjo Kerenskiui. 
fiuvo . geras kalbėtojas, bet 
mokėjo valdyti; jis noriai 
džią atidavė socialistams.

Karei-

Nebuvo

net 
yra 
bu
bu-

Jis 
ne- 

val- 
Jo

4 I išbuvimas tūlą laiką Petrogra-
4 de parodo, kad jis nebuvo prie- 
4 šingas ir bolševikams. Bolše- 
4 vikų programas yra paimti sa- 
4 vo rankosna visą industriją — 
4 jie norėjo viską sutautinti, 
4 ir moteris, bet vaikai dabar 
4 po valdžios priežiūra, šitas 
4 tų gerai, jei prižiūrėjimas
4 tų geras. Išdirbysčių sutautini- 
4 mas jas Rusijoje išnaikino — 
4 dirbtuvės sustojo, nes darbo ne- 
4 buvo galima varyti. Darbinin- 
h kai už padaromus daiktus no
sį rėjo gauti du sykiu tiek, kiek
■ i tokie daiktai parsiduoda — rei- 
Ilkėjo sulaikyti išdirbimą. Pa-
■ į sėkmę bolševikai turėjo tiktai 
! pinigų spausdinimo darbe, bet
■ dabar ir tas sustojo, nes nebe- 
i turi popieros. Ant mažo šmo- 
i telio popieros dabar spausdina 
' net 500 rublių, kadangi kitaip 
11 popiera daugiau kainuotų, negu

pats mažesnis pinigas.' Bolševi-
i kų priešiningai turi dfrbti ir jų 
klausyti, nes kitaip negauna ko 
valgjrt.

I Tolstoj ir

J. J.

VĖLIAUSI LAIŠKAI 
Iš LIETUVOS

Marijona čekanauskienė, iš 
Meškučių kaimo, Nedžiugių vai., 
Alytaus apskr., rašo savo sunui 
V. M. Čekanauskui, į Worces
ter, Mass., sekantį laišką:

Brangus sūneli Vladai: —
Ačiū už laiškus ir paveikslus, 

kuriuos mums prisiuntei. Svei
kinam visi kartu jus ir veli jam 
viso gero del jūsų. Mes taipgi 
esam sveiki ir linksmi, to veli
jant ir jums. Turėjom daug 
vargo, ypač kada užėjo juodas 
debesis Lenkai; jie viską plėšė 
iš musų kas tik jiems į rankas 
pakliuvo, bet tas dar buvo pa
kenčiama. Kada gavom nuo jū
sų pirmą laišką, tai jūsų brolis 
Viktoras, parašęs jums, persi
kėlė per demarkacijos liniją ir 
nuvežė Alytun į Lietuvos pačtą 
pasiųsti jums laišką. Grįžda
mas gabeno iš Lietuvos “Pro
klamacijas” prieš Lenkus. Len
kai jį sugavo ir suareštavojo ir 
pasiuntė Vilniun. Jis ten kalė
jime išbuvo dešimts savaičių, 
po to likosi paliuosuotas. Tu
rėjom daug bėdos, kolei jį pa- 
liuosavau.

Dabar pas mus žibalo visai 
nėra, vartojam benziną; aš la
bai apdegiau, kuomet benzinas 
lempoj užsidegė: pagavo ugnis 
linus ir begesinant pati apde
giau kojas, rankas. Ačiū Len
kui daktarui, pagijau. Broliui 
bebūnant kalėjime, samdžiau 
darbininkus, tat daug kainavo.

Butų gerai, jei likusius nuo " 
savo pragyvenimo kelis skati
kus atsiųstam. Dabar mums 
jau geriau, nes “šlėktos” išsi
kraustė. Lietuva yra laisva de- 
mokratingą Respublika ir mes 
jos piliečiai. Džiaugdamiesi ra
šom jums,Jauneli, ir tas gal bus 
linksmą>'riatljiena del jūsų. Lai 
gyvuoja Laisva Lietuva! Bro
lis parašys daugiau žinių. Pa
silieku, jūsų motina

Marijona' čekanauskienė.
Lapkričio 8, 1919.

Del visu.
žmonės, kurie ką nors nau

dingo gyvenime dirba, dirba ne 
vien del savęs, bet ir del kitų. 
Pavyzdih paimkim • Grekų f civi
lizacijos kilimo laikotarpį — 
Atėniečių ir Spartanų atliktus 
darbus Helenų gyvenime, ši
tos dvi Grekų giminės daug 
skyrėsi kaip mintimis, taip' ir 
papročiais bei .skoniais. Isto
rija sako, kad Spartanai neturi 
jokios dailės Grekų piešiniuose 
ir literatūroje. Tenai nesirado 
Spartano (arba Spartėno) skul
ptoriaus, nei Lakono (Lakonai 
ir Spartėnai yra tie patįs. La- 
konija vadinpsi šalies dalis, ku
rioje gyveno Spartėnai, todėl 
Spartėnai šalip vadinimosi tuo 
vardu, vadinosi dar ir Lakū
nais) ; neigi tenai buvo poeto. 
Taip sakoma Grekų istorijoje. 
Tik iš Atėnų, sakoma, kilo po
ezijos, oratorijos, skulptūros ir 
architektūros genijai, kurie su
darė kultūriškąją Grekų istori
ją. — Tai ve kaip vieni kartais 
dirba del visų.

Nepageidaujamas.

421-"

kitokių^-dalykų —j

Iš KUR DYGSTA 
POEZIJA.
Pakalba.

Mažiaus mus poetai 
Dainomis žavėtų, 

Jei metas tik vieną
Sezoną turėtų.

—Sprag.
I. •

Sutvėręs Diev’s žemę,
1 Sutvėrė jai žmogų, 

Ir viską sutvarkė, 
Kad but jam patogu.

. Kaip žmogų valdonu 
Jis žemės padėjo,

į “Karaliui” linksmybių
, Visokių reikėjo.

Sutvėrė tad Mūzą — 
Ir žmogus dainavo, 

Dainomis išreiškė 
Jisai džiaugsmą savo.

Jei spaudė kas širdį, 
Liūdėsis kankino, 

Poezija save 
Jis guodė-ramino.

II.'
Daugiaus kad but galės 

Poetui rašyti, 
Reikėjo dalykų 

Naujų pritvarkyti.
N’užteko vien džiaugsmo 

Ar skausmo pajusti, 
Eiles kad rašyti, 

Dainuot kad sukrusti.
Dainų pora temoj 

Poetas toj rašęs, 
Nustoja to jausmo, 

Tuoj liekt’ “apsipratęs”.
Naujų reik šaltinių, 

Kad semti gyvybę 
Poezijai tverti — 

Pridirbt jos daugybę.
Gamta į pagalbą 

Poetui štai stoja
Ir pasaką savo 

Neliaujant kartoja.

garbi joj;— 
nepajutu 
mus užsija.

V. ■ ■
Jisai apdainuoja

Laukų vaisinguią, 
Apgaili, kaip vasros 

Nyksta gražuns;
daugiu)

pragilas.
(Bus

Visl£ šią^ądy 
mieB: audeklas

^vemm 
našiai

Mes 
jom a] 
priešų 
vės, si 
ir nu{ 
tėjusi), 
jau y 
šimtų 
lams.

Tiki 
mas m 
ant ai 
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si paga 
skolos 
rykime 
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da, nor 
lėsime 
šalies p 
valanda

Nuo Red.: 
nę eina pagal 
— mastais; obuolį, bulvės — 
gorčiais; duona, dėka — sva
rais ; tai ir eilės į- punktais. 
Juo daugiau svari'— daugiau 
vertės. Ilgesnės lės — dau
giau poetui garbi Tą musų 
poetai žino. Tą tbut supran
ta ir gerb. Spragis. Aiškiau
sias prirodymas jzinojimo yra 
viršuj telpančios ilės. Jų tel
pa šiame numery bus dar ki
tame, o kada pabaigs — dar 
musų zeceriai išankraščio ne
įstengia apspręs! Gal kartais 
sutilps sekančiai; numeryje — 
mes to norėtum^ Bet tas prie
šinga autorių Tams. Auto
rius trokštų vnomis eilėmis 
užimti kad ir loų mėnesių nu
merius. Nors Pta laikraštyje 
brangi, bet kąlarysi: ne visi 
poetai gali trnpais žodžiais 
savo minčių išikšti, nors eilių' 
svarbiausias pjeipas yra “ma
žai kalbant, tmpais žodžiais, 
daug pasakyti

Nesakome, id gerb. Spragi
las įsirašė irnegalėjo sustot, 
Aaip yra su tais rašytojais ir 
kalbėtojais. )erb. Spragilas, 
tiesa, myli pdėt ilgus antgal- 
vi«s ir kartad antgalvyje viską 
pasako. Besu šiomis eilėmis 
ysapusiškai/ra kitaip. Nors 
ft labai ilgo bet dar butų ga- 

Zlima prie j-ir pridėti.

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 

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

B. Griškevičius, 
Franklin Street. 
A. Rėkus,

20 Star Street, 
------------  ~ Mus žemei sezonai 

‘DIRVOS” AGENTAS ANGLĮ- Svarbi dovanota, 
O kiek daug del jųjų 

Eilių pridainuota!
III.

Pavasariui auštant, 
Sniegai kada tirpsta, 

Poeto krūtinėj
Dainų pynės sirpsta.

Jis garbina gamtą, 
Globėją žmonijos, 

Jis gieda jai dainą, 
r, Lyg trukus vergijai:

Iždininkas —
43

Režisierius —

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 PU Planet Street, 
Commercial Road, E. 1 
London, (England.

Lietu
“Kaip 

sti j L 
gavome 
klausim; 
nes tuo 
ta Lietu 
galba ai 
tuvbs V
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NUO REDAKCIJOS
nas Vileišis sako: “Mes atke- 
liavom ne kaipo kokios partijos 
nariai, bet kaipo naujai susikū
rusios Lietuvos Valstybės pa
siuntiniai. Musų atvažiavimo

DIRVA

Rašo BUDRIKAS.

Pirkite Lietuvos Bonus
Ką mes darysime pasek

mingam pravarymui Lietu
vos Laisvės Paskolos Ame
rikoje? Nesenai į Suvieny
tas Valstijas atvyko Lietu
vos Misija rinkimui tarpe 
Amerikos Lietuvių paskolos 
Tėvynei Lietuvai.

Reikia aiškiai atskirti — 
tai bus paskola, o ne aukos. 
Skirtumą tarpe aukų ir pa
skolos kiekvienas žino.

Greitu laiku norima čio
nai iš musų tarpo — iš apie 
milijono Lietuvių — surink
ti penkis milijonus dolarių: 
tai išpuola po $5 nuo kiek
vieno. Kad iš visų Ameri
koje gyvenančių Lietuvių 
pasisektų išgauti taip leng
vai galimą paskolinti Lietu
vai penkdolarinę, Lietuvos 
Laisvės Paskola tuojaus bu
tų atlikta. Tiesa, kad ton 
apie milijono Lietuvių skait- 
linėn ineina ir nesuaugusie
ji, taigi suaugusiems prisi
eitų maž-daug tris-keturis 
sykius daugiau duoti, negu 
penkinę. O ir tas yra labai 
lengva.

Turime viltį, kad Lietu
vai paskolinti nei vienas ne
sigailės ne tik jam išpuola- 
mų keleto desėtkų dolarių, 
bet pasirodys ir su keliais 
šimtais dolarių.

Lietuvos Valstybei pasko
la imama tik penkiolikai 
metų, su 5-tu nuošimčiu, ką 
išmokės skolintojui kas me
tai nežiūrint kur jis bus — 
čionai ar Lietuvoje.

Lietuvos laisvės priešai — 
musų pačių tarpe — deda 
pastangas melagingai visus 
suklaidinti kaslink Lietuvos 
Valstybės paskolos.

Dalis jiems patikės, dalis 
nuo savęs prisidės kenki
mui, kitų klaidingai pertik
rinti.

Bet tokių išgamų visados 
musų tarpe radosi ir jų bus, 
kolei jie nepasieks susipra
timo ir neatgaus nustoto sa
vo žmoniško jausmo. Tiktai 
be jausmų žmogus gali ty
čiotis ir melagingai kalbėti 
apie Lietuvos Valdžios tik
slus, kuri vargais-negalais 
visomis jiegomis dirba pa
gerinimui šalies suardyto 
gyvenimo, įvedimui tvarkos 
ir naujai užvedimui tautos 
mašinerijos.

Tiktai be sąžinės žmogus 
gali priešintis duoti Lietu
vai paskolą, kuri padės ir 
toliaus musų šalies Valdžiai 
gintis nuo priešų. Kas tam 
priešinsis — tas yra lygus 
musų priešas, kaip ir tie, 
kurie su ginklu užpuola Lie
tuvos žemes, kurie grobia, 
degina nekaltų žmonių gy
venimus, kankina moteris ir 
našlaičiais paliktus vaikus.

Mes aukavom kiek galė
jom apgynimui Tėvynės nuo 
priešų, išgavimui jai lais
vės, sušelpimui badaujančių 
ir nuplyšusių karės nuken
tėjusių žmonių. Nevienas 
jau yra paaukavęs keletą 
šimtų dolarių tiems tiks
lams.

Tikras valstybės gyveni
mas neprivalo but remiamas 
ant aukų, bet ant tiesiogi
nių mokesčių nuo turto ir 
paskui — visuomenės pas
kola, didesniuose reikaluo
se. Amerikoje tą jau paty
rėme, — čionai buvo keletą 
S. V. valdžios paskolų ir vi
si pagal išgalės pirkome pa
skolos bonus. Tą patį pada
rykime ir su Lietuvos Val
džios paskola: pirkime kuo- 
daugiausia bonų, duokime 
savo Tėvynei paskolą, o ta
da, nors čionai būdami, ga
lėsime jaustis tikrais savo 
šalies piliečiais, į kurią kas 
valanda svajojame grįžti

Amerikoje dabar pardavinė
jamos Lietuvos Pačto Mar
kės, po 1 auksiną (25c.), ku
rias kiekvienas, norintis pa
siųsti saviškiams j Lietuvą 
pinigų, nupirkęs iš musų įs
taigų, gali pasiųsti, su Fon
dų paliudijimais, registruq- 
tu laišku, saviems į Lietuvą, 
o jie tenai be jokio vargo 
pačtuose apkeis į Lietuvos 
pinigus.

Lietuvos Markių pardavi
nėjimas užsitęs iki kovo mė
nesio. Proga dar kiekvie- 
nam nusipirkti.

KOKIU BUDU ATSIRA
DO ANT MUSŲ ŽE

MĖS VANDUO.
Astronomijos raštuose mes 

skaitome, kad žemė kitados yra 
buvus saulės dalimi. Taip esant, 
pradžioje musų žemė turėjo bū
ti didelė ištirpusi masė karščio, 
ugnies ir gazų. Mes visi žinom, 

1 kokią veikmę turi karštis ant 
vandens, taigi iš kur ir kodėl 
ant musų žemės yra tiek daug 
vandens?

Stovint pajūryje ir žiūrint į 
didelius vandenis su mintimi a- 
pie žemės prasidėjimą iš karš
tos ištirpusios masės, kaip veik 
visi mokslo žmonės aiškina, ne
gali bile kas tuo užsiinteresavęs 
suprasti, kaip pagaliaus ant že
mės galėjo atsirasti vanduo.

Pasaka apie atsiradimą van
dens eina sykiu su pasaka at
siradimo pačios žemės. Sulyg 
abelnos priimtos nuomonės, že- 1 
mė kitados buvo didelė masė 
ištirpytų gazų, kuriuose rado? 
si, vienokioje ir kitokioje for- 1 
moję, visokių chemikališkų ele
mentų, kokius tik žmonės-žino. 
Tarpe tų gazų buvo oksygeno ir

IŠ 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS TARYBOS 

RAŠTINĖS
Posėdis gruodžio 23 d. Pra

nešimai Tarybon:
Atsilanko pakviesti posėdin 

Lietuvos misijos nariai, gerbia
mieji p. Jonas Vileišis, L. M. 
pirmininkas, ir Majoras Paulius 
žadeikis. Tarybos susirinkimas 
pasveikina brangius iš Lietuvos 
svečius ir pirmutinius Lietuvos 
Respublikos ingaliotus atstovus 
atkeliavusius. Amerikon. Atsa
kydami pasveikiniman svečiai 
prakalba po keletą žodžių. Jo-

ma nustatyti jų tikrą prasidė
jimą.

šitie faktai išaiškina, kodėl 
ant musų žemės yra taip daug 
vandens ir iš kur jis paėjo. Te- 
čiaus dar yra daugelis paslap
tingų arba neišaiškinamų prie- 

, žasčių šitoje didelėje pasaulio 
. susitvėrimo istorijoje. Kaip ten 
, nebūtų, ne visas oksygenas-hy- 

drogenas, buvęs pradinėje ug- 
■ nies debesyje, iš kurios pasida

rė žemė, susinaudojo sudarymui 
vandens. Tikrai sakant, dvie
jų tų elementų, kurie sudarė to
kią daugybę vandens, buvo vi
sai maža, ypač oksygeno, kuris 
inėjo taipgi į skirtingas kombi
nacijas, su kitais elementais, 
sudarymui žemės ir kitų kietų 
šio skritulio moteriolų. Okea
nų plotai sudaro didesnę dalį 
žemės paviršio. 
rių žinoma giluma 
šios mylios. Tuo 
diametras yra apie 
stančiai mylių.

Yra tikima, kad 
galės visada egzistuoti taip, ko
kius mes juos šiandien matome. 
Mineralai, sudarantis kietąją 
žemės plutą, be perstojimo van
denį smeigia. Išskaitliuota, kad

Didžiausia ju- 
yra apie še- 
tarpu žemės 
aštuoni tuk-

okeanai ne-

Lietuvos Pačto Markės.
“Kaip butų galima pasių

sti j Lietuvą pinigų?” — 
gavome ne vieną , tokį už
klausimą. Atsakyti sunku, 
nes tuo tarpu nėra nustaty
ta Lietuvos pinigai. Bet pa
galba atsirado šitame Lie
tuvos Valdžios sumanyme:

hydrogeno, — iš tų dviejų ele-1 granite (akmuo) randasi du ga- 
mentų .susidaro vanduo. Bet|h°na* (4,kv). vandens kožname 
žemės pradžioje vandens visai 
nebuvo, nes karštis buvo perdi- 
delis, kad suleisti oksygeną ir 
hydrogeną krūvon. Vandens e- 
lementai ir tada radosi, bet ne
buvo paties vandens.

Kaip tiktai gazinė žemės ka
muolio forma pradėjo atvėsti, 
temperatūra pasiekė tokio laip
snio, kuriame galėjo 
tiedu elementai, ir tada 
pradėjo apsireikšti savo 
je, ne tokis kaip dabar, 
bai skįstuose nematomuose de- 
besuose, kuriuos mes vadiname 
vandens garais. Nors oksyge- 
nas ir hydrogenas susijungė į 
šitokius garus, bet karštis vis 
dar buvo perdidelis, kad jie ga
lėtų susijungti į šlapumo for
mą. Dar su-tolesniu žemės at
vėsimu tiedu elementai priėjo 
prie didesnio susijungimo ir 
pagaliaus patapo mums matomu 
pilku garu, šituo laiku žemės 
kamuolis gal dar buvo baltas- 
karštas skritulis, apgaubtas, di
delėje augštumoje, šnypščian
čiu garo lukštu, šitame gari
niame žemės skritulio apgaubi
me radosi visas vanduo, kurį 
ateities žemės gyvenimas ir ga
vo. Jūrės tuomet dar buvo tik
tai debesiais plaukiojantįs ga
rai.

Centralinė masė be paliovos 
aušo ir traukėsi ir, pagaliaus, 
kuomet paviršutinė žemės plu
ta daugiau susitraukė ir jos kar
štis nusileido iki 370 laipsnių, 
ant žemės atsirado pirmas tik
rasis vanduo, kokį šiandien ma
tome. Vanduo iš debesų lietu
mi pradėjo lašais kristi ant vis 
dar karštos plutos; iš sykio, ne
abejojamai, nupuolę lašai tuo
jaus likosi paversti į garus ir 
išmesti atgal į viršų. Toliaus 
gi pluta ant tiek atvėso, kad 
nukritę lašai galėjo pasilaiky
ti ant žemės ir rinktis į žemes
nius plotus. Iš apačios nešil
domi, debesįs pradėjo dideliais 
lietumis kristi ant žemės, susi
rinko į žemumas ir sudarė di
delius okeanus, o gal išsykio 
tik vieną 
pušį visą 
priklausė 
ku buvo 
skritulis. 
tinių okeanų guolių siekia toli 
atgal iki pradžios geologijos is
torijos ir nueina toli už visų 
periodų, sulyg kurių butų gali

jungtis 
vanduo 
formo- 
bet la-

didelį okeaną, apsu- 
žemės skritulį. Tas 

nuo to, kaip tuo lai- 
susiformavęs žemės 
Prasidėjimas dabar-

kubiškame jarde. Padėjimas 
ant mėnulio, kaip ištyrinėta te
leskopais ir fotografijomis, pa
rodo, kad žemės skritulis gali, 
kalbant apie patį paviršį, likti 
visiškai tuščias, be jokio pasiti
kusio ant jo vandens, nors pra
eities amžiais jis butų buvęs 
padengtas okeanais.

Nekurie tyrinėtojai jau ma
no, jog atrado žymes žemės 
džiuvimo, pasirodžiusias net is
torijos laikais. Buvusieji eže
rai ir mažesnės jūrės pradingę, 
šitokia procesas, tečiaus, turi 
būti visai lėtas ir žemės vidu- 
rin negali susisunkti nei kiek 
jūrių vandens tolei, kolei žemės 
vidus nebus pusėtinai 
Dabartiniu laiku žemės 
dar tokie karšti, kad 
negali dasigauti giliau 
20 mylių daugiausia, 
kietajai medegai auštant ji ga
li pradėti susivienyti su vande
niu.

Kaip tiktai vanduo nusilei
džia gilyn ir susisiekia su kar
šta vidurių medega, jis tuoj pa
verčiamas į vandenį, iš ko su
sitveria viena iš eksplioduojan- 
čių spėkų priežastis ir gal but 
svarbiausia vulkanų išsiverži
mo priežastis. Jau yra ištirta, 
kad vulkanų išsiveržimas yra 
nuo keleto vidujinių žemės su
judimų.

žodžiu sakant, šlapumą, kurią' 
mes vadiname vandeniu, yra 
tiktai ypatingas susijungimas 
hydrogeno ir oksygeno elemen
tų, bet šita kombinacija gali 
apsireikšti ir kitokiose išvaiz
dose, sulyg temperatūros, ku
rioj ji patenka. Jeigu vandenį 
laikai ant ugnies iki virimo, jis 
pavirsta į garą. Jei dar toliau 
jį kaitintum,<jis pavirsta į ne
matomą garą, ir z gali būti dar 
inkaitintas iki to, kad popierą 
sudegins taip, kaip ant liepsnos 
padėjus, 
vandenį 
laipsnio, 
ledą.

Taigi, jei mums butų pasitai
kę užgimti labai karštam pasau
lyje, vandenį mes žinotume kai
po miglinį garą, galintį suėsti 
metalus, kaip nekurios stiprios 
rūgštis. Iš kitos pusės, jei mu
sų likimas butų nulėmęs 
visai šaltą pasaulį, visas 
supratimas apie vandenį, 
naturalį produktą, butų

atvėsęs, 
viduriai 
vanduo 

kaip iki 
Tiktai

Kitapusiai imant, jei 
ataušinsime iki šalimo 
jisai pavirs į kietą —

tikslai jau yra žinoma Ameri
kos Lietuviams iš Tamstų spau
dos ir pranešimų iš Lietuvos.

I Amerikos Lietuviai per kelias 
dešimtis metų rėmė visus savo

Į Tėvynės stambiuosius reikalus,| 
todėl mes esame pilnai įsitikinę, 
kad ir dabar, kuomet Lietuvos 
neprigulmybė reikia viso svieto 
Lietuviams apginti, Amerikos 
Lietuviai musų tikslą širdingai 
parems ir duosniai atsilieps į 
Lietuvos Respublikos atsišauki
mą, pirkdami Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonus. Sveikinu per 
Tamstas visus Amerikos Lietu
vius ir podraug Tamstų Tary
bą.”

Majoras žadeikis sako: “Ma
lonu man pirmą sykį patekti į 
Amerikos Lietuvių organizaci
jos susirinkimą. Kalbu, kaipo 
Lietuvos Respublikos armijos 
atstovas ir sveikinu per Tams
tas Amerikos Lietuvius. Tam- 

, stos čionai Amerikoje per dau- 
' gelį metų suauklėjote didelę pa- ■ 

ramą dabar susikurusiai Lietu- J 
vos Valstybei. Daug čia yra j 
vyrų, kurie jau pražilę besidar- j 
buodami savo Tėvynės labui, , 
nors už tūkstančių mylių nuo 
Lietuvos gyvendami. Aš pri
guliu prie jaunosios kartos, to
dėl vardan Lietuvos armijos, a- 
čiuoju jums už padėjimą Lietu
vai kariauti už savo laisvę anais 
sunkiaisiais metais. Jūsų Tė
vynės Mylėtojų Draugija, kuri 
leido švietimo raštus, pasieko 
Lietuvon ir ne vienam iš musų 
jaunuolių uždegė širdį Tėvynės 
meilei. Gelbėkite ir dabar tą 
pačią jaunuomenę, kuri stojo 
Lietuvos armijon savo liuosybę 
ginti. Organizuokitės į savo 
pradėtas kariumenės kuopeles 
ir parodykite Lietuvai, jogei A- 
merikos Lietuviai supranta, 
kaip yra svarbus ir rustus šisai 
momentas musų Tėvynės atei
čiai.”

Praneša nuo Sandaros p. K. 
Norkus, jogei Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondo skirta musų 
Tarybon šie atstovai: A. B. Stri
maitis, P. Norkus, P. Jurgeliu- 
tė, T. Pauktšis, F. živatkaus- 
kas,.K. Makarevičius, P. Glem- 
žytė, P. J. Purvis ir 
vydas.

Amerikos Lietuvių 
kų Sąryšis deleguoja 
rybon šiuos atstovus: P. S. Vil
mantas, V. Vaitkus, J. Kripai- 
tis.

Kabelis per Londoną nuo Ka
pitono Bielskio (tilpo pereitame 
num. — “Dirvos” Red.)

Chicagos Lietuvių Taryba at
sikreipė Išpildoma jin Komitetan 
sekančiais reikalais: a) jie ren
gia savo srities atstovybę Lie
tuvon pasportus išrūpinti; b) 
praneša, kad Chicagoje buvo 
paleisti 
Lietuvos Militarės Misijos sto- 
venės; c) jei bus Lietuvių Bylos 
išklausymas Washingtone ren
giamas, jie parinko nuo savęs 
komisijon: Adv. Kodis, p. Elias, 
p. Hertmanavičius, Adv. 
chulis, p. Bagdžiunas ir 
Lietuvis kareivis.

Sukeliavęs Naujojon Angli- 
jon p. žiuris duoda informacijas 
sukėlimui $25,000 Paryžiun vei
kiai išsiųsti.

Nutarimai:
In teikta Išpildomojo Komite

to pirmininkui p. Vinikui tele- 
gramais susisiekti su Bostonu, 
Cambridge, New Britainu ir ki
tomis Kolonijomis delei rūsčios 
padėties Lietuvos Delegacijos 
Paryžiuje, jei amerikiečiai ne
galėtų pinigų kabeliuoti.

Chicagos Lietuvių Tarybai 
pranešti, jogei' Majoras žadei
kis patikrino Lietuvos Milita
rės Misijos svarbumą ir kad 
priešingi gandai yra niekuo ne
pamatuoti.

Lietuvių Bylos klausymas ir 
pastangos gauti nuo Prez. Wil- 
sono audienciją vesti dabar ei
namuoju kursu.

Lietuvos Pačto markių parda
vinėjimas ir jų Lietuvoje ant 
pinigų išmainymas privalo būti 
lydimas su tam tikromis kvi- 
tancijomis, kurias Fondai patie
kia.

Perrinkimas Amerikos Lietu
vių Tautinės Tarybos Valdybos 
padėta sekančio Tarybos susi
rinkimo dienotvarkėn.

J. O. Sirvydas,
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Tarybos Sekretorius. 
120 Grand St., Brooklyn, N. Y.

J. O. šir-

Mechani- 
musų Ta-

nesusipratimai delei

Brad- 
vienas

tiktai kaipo kietą dalyką, kie
tesni už tulus akmenis.

žemės ekvatoriaus ruože gy
veną žmonės, ne civilizuoti, ku
rie nepažįsta miestų gyvenimo, 
kur saulė nuolatos karšta ir kur 
niekados nebūna žiemos, van
denį pažįsta tiktai tokį, kokį 
mes geriame —■ skįstą-šlapią. 
Taigi, vandens, galima sakyti, 
yra trįs formos, normalė gi tai

mus į 
musų 
kaipo 
buvęs i kokį mes jį žinome.

(Tąsa iš pereito numerio) 
Bet kur mes teisybę surasime?
Jei kas jieškos jos užtektinai giliai sa

vyje, jis ras teisybę nudengtą. Kiekvienas 
žmogus gali pažinti savo paties širdį. Jis 
gali pasisukti savo spindulėlį į savo sielos 
gelmes ir tenai jis atras koralus ir perlus, 
arba patėmys gelmių baisūnus. Jis gali 
ineiti į vidujinę savo dievnamio šventvietę 
ir regėti dievę nudengtą. Bet ne kožnas, 
gali persiskverbti per kito sielą. Protas, 
kuris randasi kiekviename žmoguje, gali 
žvelgti perdėm spėkų tinklą, kurs tveria 
jo gyvenimo vietą. Jis gali sunktis per 
uždangalą po uždangalo, kolei pačiame gi
liausiame viduryje jis susiras teisybės 
malą ir po to (siekimo) labdaringos 
tėkmės tas gemalas išaugs į saulę, kuri 
švies visą žmogaus vidujinį pasaulį.

Kaip mes pažįstame teisybę?
Teisybė pažįsta pati save. Jei sielos 

paviršius nėra pliekiamas geidulių audrų; 
jei sujudimas, pagamintas saunaudiškų 
geismų, nesuardo jos tylos; jei jos vande- 
nįs nėra sudrumsti praeities refleksu, tuo
met teisybė regės savo pačios paveikslą, 
atsispindintį gelmėje. Žmogus, pažinęs tei
sybę, perdėm teisybę, taps vienu su teisybe, 
Pažinti teisybę jos pilnybėje — tai pasto- 

. ti nemirtinu; pražudyti jiegą ’pažinimui 
■ teisybės — yra mirtis. Teisybės balsas yra 
1 “tylus mažas balsas”, kurs gali būti girdi

mas širdyje ir, leidžiamas prakalbėti, jis 
, gali augti ir pastoti galingu “Žodžiu”, kurs 

buvo pradžioje, kurs yra šiandien ir bus 
visados.

Teisybės principas yra didi dvasinė 
saulė, kuri žino, kad ji egzistuoja. Ji yra 
save žinanti ir išdidi; ji stovi augščiau už 
meilę, augščiau už mokslą. Ji nepaiso ki
tų opinijų; jos nuosprendžiai nekenčia nuo 
atsiliepimo. Ji nepažįsta abejonės nei bai
mės. Ji ilsisi savo pačios augščiausiosios 
didybės tyloje. Ji negali būti perdirbta nei 
atmainyta; ji yra ta pati kiekviename žmo
guje. Ji gali būti prilyginta šviesai, kurią 
galima užgesinti arba leisti šviesti. Mes 
galime apaklinti save teisybei; bet teisy
bės mes nenustelbsime. Mažytis ruimas 
reikalauja tiktai menkutės šviesos; gi di
delis ruimas — daug didesnės šviesos sa
vęs nušvietimui. Bet gi šviesa ta pati abie
juose ruimuose ir šviečia lygiu šviesumu.

Teisybės supratimas guli intelekto'ir 
emocijų lygsvarume. Jos balsas gali būti 
paskandintas intelektualio garbinimo nuo
vargyje, arba jos šviesa gali būti aptemdin
ta emocijų. Kad matyti jos šviesą ir gir
dėti jos balsą be svetimos priemaišos, šir
dis ir galva turi veikti kartu harmoniškai. 
Protas, jei remiamas ant- širdies ir galvos, 
yra Vienas; bet jei prigelbiamas tiktai vie
nos širdies ar galvos, jis suformuoja ab- 
sordišką Du, kas veda į deliuziją.

Emocionalis maniakas yra vedamas 
savo širdies.

Intelektualis maniakas gyvena tiktai 
savo smegenyse.

Nei emocijų lėbavimas, nei gi intelek
tualis fanatizmas negali atidengti teisybės. 
Tiktai laike nurimimo, tylos, pagamintos 
abiejų harmonijos, teisybė gali būti atras
ta. Žmogus, kurs seka tiktai savo emoci
jų diktavimus, lyginasi tam, kurs besikop- 
damas ant kalno viršūnės apsvaigsta ir nu
puola į skardą — prapulties kraštą. Žmo
gus, kurs'yra vedamas savo jausminio su
pratimo, lengvai pražųva įvairių formų 
verpete. Jis yra kaip asmuo, kurs, egza
minuodamas vandens lašą su mikroskopu 
vandenyno antkrantyje, nežino vandens 
egzistencijos, nei gi matė iš kur tas lašas 
buvo pasemtas. Bet jei galva ir širdis bus 
sutardinta su atsiliepimu dieviškoms har
monijoms Gamtoje, tuomet teisybė apsi
reikš žmogui pati ir perdėm jį, ir augš- 
čiausias idealas regės savo paties paveik
slą, atspindintį žmoguje.

Absoliutiškoji teisybė savo pilnybėje 
negali būti mirtino žmogaus pačiuopiama. 
Materialis žmogus, palaidotas savo molio 
pupėje, tik silpnai tegali regėti spindulius, 
kurie spindi-žčri iš begalybės sferos. Bet 
kuomet jis paliepia savo emocijoms: “Nu
tilkit”, ir komanduoja savo intelektą: “Ne
apsivilk”, tada jis gali praplėsti savo pa
lytėjimo sąnarius į vidujinį pasaulį ir pa
žinti teisybę. Jis gali pavartoti savo širdį 
kaipo bandymo akmenį, kad ištyrus pa
sekmes, įvykusias per smegenis, ir išeg
zaminuoti smegenis kaipo svarstykles, ku
rios nusvertų širdies nuosprendžius. Tada 
žemesnieji idealai bus išvaikyti augščiau
sio idealo supratimo, nes Teisybė yra pa
vydi dieve ir neapkenčia kitų, apart savęs.

ge- 
in- 

nu-

Vyras yra vedamas ypatingo intelek
to; moteris gi — emocijų. Sanprotauti iš 
išviršinių apsireiškimų pastojo jiems būti
numas jų medeginės organizacijos pasek- 

i mėje, kuri, kaip lukštas, stabdo tiesioginį 
i amžino reališkumo supratimą ir verčia 
juos peržvelgti ją perdėm medegos uždan
galą. Tiems, kurių protai yra atviri pri
imti tiesioginę augščiausios sąmonės intek- 
mę, neturi reikalo suprasti apie jos egzis
tenciją beskaitydami knygas. Jie pažins 
visas gyvybės formas, dėlto, kad visos gy
vybės versmė bus jų pripažinta; jiems ne
reikia mokintis raidžių, kad perpratus žo
džių prasmę, dėlto, kad pats Žodis bus gy
vas juose. Jie bus įrankiai, per kuriuos 
amžina išmintis atsidengs tiems, kurie yra 
palaidoti medegoje.

Tegul tie, kurie abejoja, ištyrinėja 
analogiją, suteiktą socialio susinešimo. Jei 
mes pasitinkame nepažįstamą ir norime 
sužinoti jo tikrą būdą, mes menkai ką su
žinosime bežiūrėdami į jo rubus arba iš
viršinį kūno pavidalą. Išviršiniai pavida-

• lai yra vidujinių spėkų išreiškimas. Bet 
, pavidalai yra prigavingi ir gali persikeis-
• ti — nuduoti. Jei mes norime pažinti rea- 
, lį žmogų, mes turime žiūrėti perdėm jo

akis į jo vidujinį pasaulį; ir jei mes pajieg- 
sime skaityti tai, ką mes regėsime ten, 
tuomet mes pažinsime teisybę, žodžiai ir 
balsai gali prigauti. Bet kuomet siela kal
ba sielai, ir šydras pradings iš jų tarpo, 
tuomet jodvi bus lyg viena ir teisybė bus 
aiški.

Šitokio tobulumo doktrina yra “Didis 
Arcanum”, ko negalima išmokti iš knygų. 
Tai yra “Didi Paslaptis”, kuri gali būti su
prasta kūdikio, bet visados pasilikti nesu
prantama tiems, kurie, neįgiję praktiško 
pažinimb, nėra gabus ją apimti. Šitokio 
tobulumo atsiekimas yra “Didis Darbas”, 
apie kurį Alchemistai kalbėjo, kada jie pa
sakė, kad tūkstančiai metų gali būti reika
linga užbaigimui šio darbo, bet kurs (dar
bas), taipgi, gali būti užbaigtas akimirks
nyje verpiančios moteriškės. Jie žiuri į 
žmogišką protą kaipo didį alembiką, ku
riame besikaujančios gyvos spėkos gali bū
ti apvalytos šventų aspiracijų ugnies. Jie 
davė nurodymus, kaip mirtino žmogaus 
siela turėtų būti išaugštinta ir kaip jos ne
mirtinos dalįs galėtų pasikelti į gyvybės 
versmę. Išvalytas elementas tuomet vėl 
nusileistų “į snieginio baltumo lytaus bū
relius”, aiškius ir matomus visiems, dėlto, 
kad jis padarytų žėdną gyvenimo aktą 
šventu ir tyru. Jie mokino panašiu budu, 
kaip nelemti metalai — išreikšdami gyvu
lišką energiją žmoguje — gali būti trans
formuoti į gryną dvasios au - 
prisiruošusios, paragavusios tiki o" “Gyvė- 
bės Elikziro” sielos gali būti padarytos ne
mirtinomis.

Jų teisybės dalinasi likimu kitomis tei
sybėmis. Jos buvo nesuprastos ir jų mok
ias šiandien tėra pažįstamas tiktai kele
tui. ’ Mazonystė ir Teologija tęsė toliau 
Alchemistų mokinimą ir laimingas mazo- 
nas ar kunigas, kurs supranta tikrą reikš
mę misterijų, kurių jis laikytoju yra.

Bet tokių tikrų mokinių nedaug tėra. 
Sistema, kurioj teisybė buvo įkūnyta, lig- 
šiol tebesilaiko ezgistencijoje. Bet šalta 
materializmo ranka buvo uždėta ant išvir
šinių formų ir jų dvasia nuskrijo. Kuni
gai ir mokiniai mato tiktai išviršinį išrei
škimą, ir vos keli tegali dievinti teisybę 
viduje, kuri iššaukė šias formas gyvybėn. 
Raktas vidujiniam šventnamiui tebėra pra
žudytas ir tikras slapyžodis dar nesurastas 
Hiram Abiff’o pasekėjų. Mintis užmegsta 
Egiptiečių Sfinkso1 tūkstančiai metų atgal 
tiems, kurie peržengė gyvybės takelį, te
bėra dar žmonijos neišrišta; kaip tie, kurie 
nesugebėjo išrišti tos mislies, pranyko be
dugnėje, taip ir šiandien tie, kurie negali 
atverti savo akių dieviškai teisybės švie
sos intekmei, dingsta mirties tamsybėje. 
Veltui žmonės ars intelektualę dirvą tolei, 
pakol jie nepripažins gyvybę duodančios 
dvasios saulės intekmę.

Bet gi teisybė gyvena. Ji randasi kal
no viršūnėje vidujiniame žmogaus pasau
lyje ir siunčia savo dievišką intekmę į klo
nius, ir kur. tik durįs ir langai praviri ją 
priimti, ji išvaikys tamsybę, padarys vy
rus ir moteris nemirtinais ir rodys kelią, 
vedantį prie tobulybės; ji eis kartu su jais, 
laikydama jiems žibintuvą iki pat jų kelio
nės galo. Ir kuomet visos kovos užsibaigs, 
jie susiras ilgalaikinę palaimą augščiausio 
idealo įkūnijime.

(Galas)
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RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO” 
VEDĖJOS GYVENIMAS

Iš Cleveland© “Leader-News” — Verčia K. S. K.

MIRĖ LIETUVOS “PRO
LETARIATO DIKTATO

RIUS” KAPSUKAS.

| (Tąsa iš pereito numerio) Ikad boba eitų karėn? Motina sakė ge- 
Ir aš atradau savyje užtektinai spėkos I riaus pirma gyva duosis į žemę užkasti, 

visiems tiems klausimams atsakymui —Į negu leis man išeiti kariumenėn. Tėvas 
“taip”. Visus ilgėjimais Jašos paslėpiau 
gilumoje savo širdies ir padariau tokį liki
mo nuosprendį. Aš eisiu į karę ir kovosiu 
iki mirties, arba, jei Dievas mane palaikys 
gyvą, iki užstos taika. Aš norėjau apginti 
savo šalį ir pagelbėti tiems nelaimingiems 
žudynės laukuose, kurie jau buvo atidavę 
viską savo del savo šalies.

Buvo tai lapkritis, 1914 m. Užartavo- 
ta tokiu pasiryžimu širdimi, aš pagaliaus 
artinausi prie Dvidešimts-penkto rezervo 
batalijono stovyklos, buvusios Omske. In- 
ėjus vidun, vienas užklausė manęs, ko aš 
noriu.

“Aš noriu matyt komandierių”, pasa
kiau jam.

“Delko?” — vėl manęs klausią.
“Aš noriu pastoti kariumenėn”, atsa

kiau:
Tasai žmogus, pažiūrėjęs į mane, pa

sileido juoktis; Paskiaus jis pasišaukė ki
tus tenai buvusius, “štai yra baba, kuri 
nori įstoti kariumenėn!” ir visi pradėjo 
kuogarsiausia juoktis. “Ha! ha! ha!” iš
vien pasipylė juokas ir visi užmiršo net 
savo darbus. Kuomet jų juokas dalimąi 
aptilo, aš pakartojau savo prašymą leisti 
man pasimatyti su komandierium, ir tuo
jaus išėjo jo adjutantas. Jam turbut bu
vo pranešta, kad čia atėjo moteris įsirašy
ti kareivijon, nes jisai tuojaus mane juo
kingai užkalbino:

“Ko gi norėtumei?”
“Aš noriu pastoti armijon, jūsų malo

nybe”, atsakiau jam.
“Kariumenėn, a? Juk tu esi baba”, 

juokėsi jis. “Taisyklės nepavelija mums 
priiminėti moteris. Tai yra prieš įstaty
mus.” .

Be paliovos norėjau dasigauti iki ko- 
mandieriaus ir prašiau mane prie jo pri
leisti. Adjutantas apie mano atsilankymą 
pranešė komandieriui ir jis paliepė mane 
įvesti pas jį. Atvesta prieš komandierių, 
adjutantui užpakalyje manęs besijuokiant, 
aš visai susimaišiau. Komandierius sulai
kė adjutantą juoką ir klausė manęs, ko aš 
čia nbriu. 'Pakartojau jam, jog aš noriu 
pastoti kariumenėn kovoti už savo šalį.

“Tai yra labai prakilnu, kad turi tokį 
pasiryžimą, Bet moters armijon.priimti 
mums hera galima”, sako jis. “Jos ’ yra 
persilpnos. Ką tu, paveizdan, galėtum da- 
ryti fronto linijoje? Moters ne karei su
tvertos;”

“Jusu didybe”, kalbėjau jam, “Dievas 
’’dąvėtjLįp'gę/kos ir aš galiu ginti savo šalį 
lygiai kmy ir vyrai. Aš pirm atėjimo čio
nai gerai išklausinėjau savęs, ar aš galėsiu 
dalaikyti kareivio gyvenimą ir atradau, jog 
galėsiu. Ar negalutėm mane priimti į sa
vo pulką?”

“Golubuška”, gražiai man komandie
rius tarė, “kaip aš galiu tau pagelbėti? 
Juk tai yra prieš įstatymus. Aš neturiu 
tokios galės, kad priimti moteris, nors aš 
ir norėčiau. Gali pastoti užpakaline karės 
patarnautoja, įsirašyti Raudonajin Kry- 
žiun kaipo slaugintoja ar kuo nors kitu 
kariumenei pagelbėti.”

Nuo jo tų pasiūlymų aš atsisakinėjau. 
Taip daug įvairių kalbų girdėjau' apie pa
dėjimą moterų užpakalinėse linijose, kad 
b,uti su jomis visai nenorėjau. Laikiausi 
savo pasiryžimo eiti į frontą kaipo tikras 
kareivis. Komandierius mano tokiu užsi
spyrimu labai užsiinteresavo ir pasiryžk 
man pagelbėti. Priminė pasiųsti telegra
mą pačiam carui, kuriuomi aš paaiškinčiau 
visą savo pasiryžimą ir norą apginti šalį, 
apie mano moralį tikslą, ir prašyti jo, kad 
užtvirtintų man speciales teises įsirašymui.

Komandierius prižadėjo pats telegra
mą surašyti, su jo paties rekomendacija, 
ir pasiųsti iš savo raštinės. Jis dar sykį 
liepė man persvarstyti tą dalyką atidžiai, 
apgalvoti tikrai ir pasimislyti, kokias sun
kenybes man reikės pernešti, pergyventi 
kareivių atsinešimus linkui manęs ir visas 
kitas aplinkybes, kokios iš to sukiltų. Vie
nok ir dabar savo minties nęperkeičiau. 
Telegramą pasiunčiau savomis lėšomis, už
mokėjusi net aštuonis rublius, kuriuos bu
vau gavusi nuo savo motinos.

Kuomet namie papasakojau apie mano 
pas komendantą atsilankymo tikslus, visi 
apsipylė ašaromis. Motina šaukė, kad jos 
vargšė Marusia proto neteko, kad taip da
ro kaip dar nebuvo girdėta, kaip visai nė
ra galima. Kas kada nors buvo girdėjęs,

irgi buvo tos nuomonės. Aš buvau juo 
vienatinė viltis senose dienose, jie kalbėjo 
man. Jiems reiks badu mirti, eiti ubagau
ti, be mano pagalbos senatvėje., Visas na
mas buvo pripildytas vaitojimais ir verk
smais, verkė sykiu ir dvi jaunesnėsės se- 
serįs ir keletas kaimynų.

Mano širdis kuo ne pusiau plyšo: tai 
buvo- skausmingas, žiaurus pasirinkimas, 
prie ko aš pakrypau, padarydama pasisky- 
rimą tarp savo motinos ir savo šalies" Tu
rėjau daug padėti energijos užsitvirtini- 
mui savęs tokiam naujam gyvenimui, o da
bar, kuomet aš beveik buvau priėjusi prie 
to, mano vargšė motina atsikreipė į mane 
prašydama atsižadėti tokių savo idealų jos 
delei. Manyje pakilo abejonės ir’ kanki
nausi sieloje. Supratau, kad turiu greituo
ju padaryti paskutinį nuosprendį ir, su pa
skutinėmis jiegomis ir pagalba Dievo, nu
sprendžiau, kad mano šalies šauksmas tu
ri būti pirmiaus išklausytas.

Už nekurio laiko į musų namus atsi
lankė kareivis.

“Ar Marija Bočkareva yra čionai?” 
jis klausinėjo. Jis atėjo iš komandanturos 
raštinės su pranešimu, kad atėjo nuo caro 
telegramas, užtvirtinantis komandieriui 
galę priimti mane kaipo kareivį, ir kad ko- 
mandįerius nori mane matyti.

Motina nesitikėjo tokio atsakymo. Ji 
beveik pamišo. Keikė carą visą savo išga
le, nors ji jį kitados visados garbindavo, 
kaipo “batiušką”.

“Koks iš jo do caras?” šaukė ji, “jei
gu jis ima moteris karėn. Jau jis turbut 
proto nustojo. Kas kada nors girdėjo, kad 
moters butų buvusios šaukiamos prie gink
lų? Ar jam neužtenka vyrų? Augščiau- 
siasis žino, kad matuška Rusija turi vyrų 
daugybes.”

Ji pagriebė nuo sienos caro paveikslą, 
prieš kurį visados būdavo kas rytąs žeg
nojasi, ir sudraskius jį į šmotelius sutry
pė po kojom ane žemės, su didžiausiais kei
ksmais ant lupų. Niekados daugiau ji už 
jį nesimels, “Niekados.!” suriko visu balsu.

Atneštas kareivio pranešimas ant ma
nęs padarė priešingą veikmę ir aš pasiju
tau prakilnioje dvasioje. Pasirengusi į 
šventadienes drapanas; nuėjau’ pas koman- 
dierių. Kiekvienas tenai buvęs jau žinojo 
apie‘caro telegramą ir užtvirtinimą mano 
prašymo, taigi visi sveikino ir šukavo ma
ne pamatę. Komanderius pasveikino ma
ne, perskaitydamaš telegramo tekstą ati
džiai, dievobaimingu balsu, paaiškindamas 
man, jog tai yra didžiausia garbė, kokią 
galėjo man garbingas imperatorius pada
ryti ir todėl aš turiu pasistengti būti to 
visame verta. Aš buvau apimta neapsako
mo džiaugsmo ir sujudimo; tai buvo pa- 
laimingiausias mano gyvenime momentas.

(Bus daugiau)

MANO GYVENIMAS.
Menka laimė, nėr’ linksmybės

Tarp žmonių varguolių,
Tarp klajūnų be ramybės, — 

Tas pats prie turtuolių....

Vai nuilsę broliai mano —
Gudruolių nuskriausti,

Juos tik moka skausmų daina 
Nuramint, atjausti....

Kauno laikraštis “Darbas” 
praneša sekančią žinią:

Iš Smolensko per Vilnių atė
jo žinia, kad tenai mirė “Laiki
nosios Kariškai-Revoliucijinės 
Darbininkų ir Valstiečių Val
džios Lietuvai ir Gudijai” pir
mininkas V. Kapsukas (Micke
vičius). Jis gimė Būdviečių kai
me, Pajevonio valse., Vilkaviš
kio apskr. Buvo Seinų semina
rijos Liepojaus gimnazijos auk
lėtiniu, iš kur jį už politiką pa
šalino. Buvo įstojęs į Šveica
rijos Berno universitetą, bet jį 
mažai telankė, daugiau dirbo 
Lietuvoj.

Kaipo politikos ir visuomenės 
dirvoje darbuotojas, V. Kapsu
kas žinomas nuo senai. Jauny
stės laikais jis buvo didelėj V. 
Kudirkos (Kapso) intakoj, nuo 
kurio jis pasisavino slapivardį. 
Iš pradžių dirbo “Varpe”, bet 
vėliaus įstojo į Lietuvių Social
demokratų Partiją ir leido Prū
suose laikraštį .“Draugas”, ne
sugyvendamas su kitais soc.- 
demokratais del jų pergiežtos 
taktikos, šie leido tuomet “Dar
bininkų Balsą”. V. Kapsukas 
daug pasidarbavo, gabendamas 
iš Prūsų ne tik savo partijos, 
bet ir kitų, pav. varpininkų li
teratūrą. \

1904-5 mėtų revoliucijos lai
ku daug dirbo kaipo soc.-demo- 
kratų partijos narys: agitavo, 
bendradarbiavo laikraščiuose 
(redagavo “Naujųjų Gadynę”) 
ir kt.

1906 metais pateko į Kalva
rijos, vėliau į Suvalkų kalėji
mą. Keli jo draugai padarė 
ginkluotą užpuolimą ir jį iš Su
valkų išvadavo. Pabėgo į už
sienius. Ten neilgai gyveno. 
Grįžo į Vilnių. Čia jį antru kar
tu areštavo ir išgabeno į Var- 
šavą. Teismas nuteisė 8 me
tams katorgos, bet šis laikas 
buvo kiek sutrumpintas. 1914 
metais V. Kapsukas kaipo trem
tinis gyveno Sibire. Iš ten pa
bėgo. Atsidūrė Anglijoj. Re
dagavo soc.-demokratų laikraštį 
“Rankpelnį”. Nuvykęs Ameri
kon — redagavo “Kovą”, čia 
jis pasižymėjo kaipo vienas iš 
krąštutiniųjų soc.-demokratų. .

1917 metais jis grįžo Petra- 
pilėn ir kartu su kitais organi
zavo Rusijos Bolševikų (komu
nistų) Partijos Lietuvių Rajo
ną ir buvo jo žymiausias narys. 
Bendradarbiavo “Tiesoj” ir ki
tuose bolševikų leidiniuose. Su
sikūrus Lietuvos ir Gudijos Ta
rybų Respublikos Vyriausybei, 
V. Kapsukas buvo jos pirminin
kas. Tokia trumpa V. Mickevi
čiaus (Kapsuko) biografija. — 
Užbaigia “Darbas”.

Nuo “Dirvos” Redakcijos:— 
Nors yra pasakyta, kad apie 
mirusį atsiliepk gerai arba vi
sai nieko nesakyk, — tečiaus 
negalima užtylėti tų faktų ir jo 
darbų, kuriuos velionis Kapsu
kas be paliovos stengėsi užvilk
ti ant nuvargintų Lietuvos žmo
nių. Kaip atmename, pertrau
kus pasaulinę karę, 1918 metais, 
Vokiečiams tik pasitraukiant iš 
Vilniaus, Kapsukas tuojaus už
ėjo su bolševikų gaujomis ir 
apsišaukė Lietuvos “proletaria
to diktatorium”. Lietuvai grę- 
sė tokis pat likimas, kokin šian
dien papuolus nelaiminga Ru
sija, su Leninu ir Trockiu. Kai
po visos Lietuvos ir Gudijos 
“proletariato diktatorius”, Kap-

sukas pradėjo rodyti Lietuvoje vienok Centro Valdyba tikrai 
savo galybę, ką šiandien iš ar- į pasitiki, kad nariai pamatys rei
kimų prie Vilniaus vietų laiš
kai gražiai apipiešia. Ant ne
laimės, Vilnius, kuris buvo vi
siškoje Kapsuko despotiškoje 
malonėje, tuojaus pateko Len
kams.
tarpu 
zuota, 
viskas 
pirmiaus Vilniun nuėjo, išvijo 
Kapsuką ir visą jo raudonąją 
gvardiją ir ikišiol pasiliko Vil
niuje. Mėnesiui ilgiaus užsitę
sus, Lenkams nepasiskubinus, 
Vilnius butų likęs Lietuvių ran
kose)

Amerikos Lietuvių komunis
tų saujalei šita žinia apie Kap
suko mirtį išspaus graudžių a- 
šarų ir jie jį nepaliaus garbinę 
kaipo savo patroną, šalę Troc
kio (žydelio) ir Lenino.

Kaipo Lietuvio, mes butume 
turėję apgailauti, kad mirė dar 
jaunu būdamas. Tečiaus kaipo 
“valdono”, Kapsuko teapgailaus 
komunistai, nes visas jo tikslas 
buvo '— pastoti Lietuvos ‘.'pro
letariato diktatorium”.

Nors po jo atsiras kitų dar 
žiauresnių, jeigu Lietuvai bus 
lemta patekti į bolševikų nagus, 
bet męs kalbame tik apie tuos, 
katrų tikslus žinome ir 
matėme.

Lietuvos kariumenė tuo 
buvo visai nesuorgani- 
valdžia nesutvarkyta ir 
neprirengta — Lenkai

kalą ir dapildys musų organiza
cijos dabar pustuštį iždą, o tuo
met Centro Valdyba, pasekmin
gai atliks savo užduotį šio vei
kalo išleidime.

Tat, vyrai, TMD. Nariai, Jus 
gerai suprantate pareigas ir to
dėl duokite Centro Valdybai 
daugiau finansų, o veikalų mes 
turime po ranka labai daug. 
Platinimas apšvietos, ką TMD. 
jau per daugelį metų daro, nie
kuomet nebuvo taip reikalingas, 
kaip dabar.

Jūsų tarnai — Centro Valdy
ba — šį pranešimą darydama, 
meldžia Jūsų pagalbos.

M. Stapulionis, 
TMD. Centro Sekretorius.

Kurių prenumerata jau 
pasibaigė, malonėsit at
naujinti, nes gavę se
kantį numerį daugiau 
negausite, jei neatnau
jinsite. Pasiskubinkite 
atnaujinti, išvengimui' 
pertraukos, kokios pasi
taiko. Administracija.

a
 MAGDE. “Ak, kaip man niekti gal-vąf libandžiau vii-tkiut mazgojimu*, Ci\ \ trinkimui, muilavimut — ir viaktu tat I 1 Jy \ nirfco nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis-

Įjf \ kanu... Man gėda net doroti t”

I Mj® J MARE. ‘’Xa, tai kam tau kfftl be- \ 3reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau- 
'auIb:-aWv? I ^'at grakue, ivclniie ir čysti. O tai todėl, kad ai vartoju RUFFLES j”

Ii? \\ Kas tai yra RUFFLES? Ar 
gyduolė? Nei! Ar kve- 

nj (|l.| piantjs vanduo? Ne!! RUF-

M flliv’ I FLES yra tai paprasčiausiaplaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežin'cią galvos odą?

darbus

NEŠIMAS.
T. M. D. NARIAMS

Buvo rengtasi, buvo 
kad išleidus į žmones musų ger
biamojo raštijos dirvoje darbi-/ 
ninko L. šerno raštus, bet taip 
dažnos ir įspūdžiais įvairios iš 
musų Tėvynės ateinančios ži
nios nuviliojo daugelio darbš
čiųjų mintis į gimtą šalį, o tuo 
tarpu musų organizacijos iždas 
tinkamai augt negalėjo, kad 
butume įstengę prieiti prie to 
didelio darbo — prie L. šerno 
raštų išleidimo. Taigi šį reika
lą atidedame trumpam laikui, 
patogesniai valandai, kuomet 
mes sustiprėsime turtu, tuomet 
minėtus raštus išleisime, tuo
met priderančiai su visais ap
švietos rėmėjais atsiteisime, o 
tą manome padaryt netolimoje 
ateityje.

Tiesa, mes neišgalėjome pa
puošti jūsų, gerbiamieji nariai, 
stubeles dideliu leidiniu, bet at
lankysime jus kad ir mažu vei
kalu, bet turtingu musų rašti
joj ir brangiu veikalu, būtent 
— “Psichologijos Rankvedis”. 
Šį veikalą, kaipo vieną iš tinka
miausių musų organizaciją^ .pa7, 
rinko Literatūros Komisijos na
riai, o Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Centro Valdyba nutarė jį 
išeisti, — tuojaus eina prie dar
bo.

Gerb. J. Gedminas, buvęs Is
torijos-Filologijos studentu Ma
skvos universitete ir klausęs 
kursus psichologijos ir filoso
fijos pas tos knygos (“Psich. 
Rankv.) autorių profesorių G. 
Čelpanovą, išvertė jo knygą 
Lietuvių kalbon. ši knyga yra 
didelės mokslo svarbos, .nes, jei
gu taip galima išsitarti, yra 
tikru raktu kad ir į didžiausio 
užsidarėlio širdį. Jos didumas 
bus apie pustrečio šimto pusla
pių — su paveikslais.

Centro Valdyba, atsižvelgda
ma į silpną finansinį organiza
cijos stovį, nutarė teikti šį la
bai brangų veikalą visiems na
riams, kurie bus užsimokėję už 
1919 ir 1920 metus. Nors da
bar ižde nesiranda užtektinai 
pinigų šio veikalo užbaigimui, I

PRA- 
dirbta,

Todėl vargšus ir pamėgau 
Is jaunų dienelių,

Ir tarp jų pasižadėjau 
Sėt gražių žodelių.

Vai kad saulė skaisti bučiau — 
Jiems į langus šviesčiau,

Kuriuos šaltas vėjas pučia — 
Šiltą orą siųsčiau....

Ir naikinčiau miglas, ūką — 
Žmonijos tamsybę,

Skelisčiau linksmą, lengvą ūpą, 
Meilę ir brolybę....

Linksmai tuomet sučiulbėtų
Lįuosybės paukšteliai, 

Gražiai-puikiai sužydėtų
Suvytę kvietkeliai!....

A. J. Jokūbaitis.

1920
Užrubežin

Pinku Siuntimas

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 galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirktc šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ' 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: | 
-h——i F. AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadway, New York-—

KĄ DUODA ELEKTRA ŠALIP 
ŠVIESOS.

Elektra, esanti įvesta vielomis į jūsų na
mus gali patarnauti jums daugeliu naudin
gų dalykų šalip apšvietimo skaisčiai gra
žiai nuolatine šviesa kambarių. Prie elek
tros galima privesti per lemputės skulę ir 
bile kokius moderniškus Elektriškus Pa
dargus, kurie pagelbės siūti, skalbti, zpro- 
syti, virti.
Elektriški Namų Padarbai galima gauti 
pirkti lengvomis išlygomis bile kokioje Ele
ktriškų Daiktų Krautuvėje.

Illuminating Building Public Square 
THE ILLUMINATING COMPANY

MOTERS IR.®< iku > j 

MERGINOS 
PALAUKITE!

PRANEŠAM JUMS, kad šiomis dienomis užbaigėme 
daryti jums naudingą knygą: KNYGA VALGIŲ GAMINI
MUI, kurioje telpa keturi šimtai (400) geriausių parinktų 
išmėgintų valgių. Sutaisyta gražiai, knyga turi 164 pus
lapius, didumas 9x6 coliai, gražiai audeklu apdaryta su au
ksuota antspauda ant viršaus. Išsirašykite šitą knygą sau 
ir bukite pilnomis virėjomis.

Apart valgių, čia rasite ir daugybę naudingų patari
mų, reikalingų prie namų prižiūrėjimo. Nereikš jums bė- 
davoti, kas reikia virti, pažiūrėsite į knygą ir tuojaus viso
kie valgiai stovi prieš jus, išaiškinta gražiai kaip ką pada
ryti. Sutaupins jums laiką, palengvins gyvenimą. Nelau
kite ilgai, pirkite .dabar, pasitarkite su kitomis ir kartu sau 
parsisiųskite!

Apdarytos kaina $1.50; neapdaryta $1.25.
Rašykite taip:

“AMERIKOS LIETUVIS”
MILLBURY ST. WORCESTER, MASS.15

Siunčiame pinigus pigiai ir 
greitai ir saugiai del jūsų į 
visas pasaulio dalis, kur tik 
galima yra pinigus siųsti;
parūpiname jums bile ko
kias reikalingas informaci
jas apie Užrubežinių Pinigų 
reikalus;

tokį musų patarnavimą

nuolatos didiname savo pa
stangas savo kostumerių la
bui;
visad užsikrinam JUMS at
sakantį ir TIRKĄ patarna
vimą — tokios rūšies patar
navimą mes duodame, ir tą 
tęsime ir toliaus ir gausit 

ant toliaus ir sekančiais visais

1920 Metais
arba BILE LAIKU musų Užrubežiniam Departamente. 
Jųš sutaupysit LAIKĄ ir pinigų naudodamies musų Už- 
rubežiniu Patarnavimu.

OTIS & COMPANY
CUYAHOGA BUILDING

Public Priešais
Square Pačto Stotį
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Kur Prasideda Diena ,
Nuo to laiko, kaip musų žemė stojosi 

ir “buvo vakaras ir sukako j)irma diena”, 
ji be paliovos turi dienas ir naktis. Die- 

r nos.ir naktįs ne visada yra lygios; žiemą 
naktįs buna ilgos, o dienos trumpos; vasa
rą gi atbulai (šiaurinėj ekvatoriaus pusėj).

Ypatingumas ant musų žemės yra dar 
tas, kad nors mes kalbama apie dienas ir 
naktis ant visos žemės abelnai, bet žiemą 
šiauriniame žemės gale per tūlą laiką bu
na visai naktis ir naktis be jokios pertrau
kos. Pirm nuolatinės nakties ir po to te
nai dienos buna visai trumputės, o naktįs 
ilgos. Tuo gi tarpu pietiniame žemės ga
le atsibuna visatina diena — tai yra apie 
šį laiką, truputį pirm ir biskį po Kalėdų. 
Musų vasaros laiku saulė buna arčiau šiau
rinio žemės galo — tada pietiniame gale 
buna žiema, trumpos dienos ir užeina vi
siška naktis, o tuo tarpu šiaurėje per tūlą 
laiką saulė visai nenusileidžia. Pasisuki
nėja ji po dangų, paslenka žemyn iki ho
rizonto ir vėl kįla.

Vasarą mes turime ilgesnes dienas ir 
trumpesnes naktis dėlto, kad saulė buna 

. . šiaurinėje ekvatoriaus pusėje (ekvatorius 
yra žemės skritulį pusiau padalinanti lini
ja, einanti aplink nuo rytų į vakarus).

Bet tas dar nieko nepaaiškina apie nu
statymą taip vadinamos “dienos”.

Dienos arba paros (24 valandų) laikas ‘ 
prasideda dvejopai. Astronomiška diena j 
arba para prasideda nuo vienos dienos vi- 1 
dūrio, kada saulė pasiekia meridiano arba 
linijos virš musų galvų, dalinančios dangų 

, į rytinę ir į vakarinę pusę; sekančią dieną 
ant pietų astronomiška diena pasibaigia 
ir prasideda antra diena.

Civile arba visuomenės naudojama pa
ra yra kitokia : ji prasideda nuo pusiaunak
čio ir užsibaigia vidurnaktį sekantį vaka
rą. Civilės dienos vartojamos kalendoriuo
se ir visame žmonijos judėjime.

Tas irgi dar nepasako kur diena-para 
prasideda ir kur baigiasi.

Kaip jau žinome, žemė keliauja apie 
saulę ir tas yra priežasčia vasaros ir žie- 

’ mbS'ir ilgtLmo ar trumpumo dįenu?ir rjakj- 
tų. Bet kadangi žemė sukasi apie savo 
ašį nuo vakarų į rytus, tai saulė kasdien 
pereina virš musų galvų į vakarus ir to- 

■ kiu budu atsibuna diena, ateina vakaras, 
naktis ir vėl užstoja rytas. Toj vietoj, kur 
mes stovime, meridianas arba vidurdienio 
linija yra virš musų galvų, praeinanti nuo 
šiaurių į pietus. Tuo laiku pas mus buna 
12 valanda dienos. Visa para turi 24 va
landas. Į tiek laiko žemė apsisuka sykį 
apie savo ašį.

Kada pro mus praeina saulė, ateina 1 
valanda dienos, tai toliau vakaruose tuo 
laiku buna dar tik 12 vąlanda ir saulė te
nai vėl yra meridiane. Pas mus buna 6 va
landa vakaro, tai dar toliau į vakarus bu
na vėl tik 12 valanda arba tenai saulė dar 
tik meridiane. Taigi kiekvienoje žemės 
dalyje, nuo šiaurių iki pietų linijoje, kas 
minuta be paliovos buna vidurdienis, kuo
met mes dieną perleidžiam nuo ryto iki 
vakaro ir iki sekančio ryto.

Tokis saulės pasielgimas — nenusilei- 
dimas visai, kaip ji senovėj darydavo, ne
parodo mums, kur turi prasidėti visos že
mės žmonių kalendorinė diena, kad delei 
to nebūtų nesusipratimų. Kur gali prasi
dėti sausio šešta diena ir pasibaigti penk
ta? Astronomiška diena prasideda nuo 
0 vai. dieną Greenwich meridiano laiku. 
(Greenwich yra šalę Londono, Anglijoj; 
tas laikas susideda iš ištisų 24 valandų, o 

- ne iš du sykiu po ,12, kaip visi laikrodžiai 
padirbdinti). Leiskime sau, jeigu kelei
vis, pasileidęs iš Greenwich panedėlį ant 
pietų ir keliautų vakarų linkui tokiu grei
tumu, kaip žemė po jo kojų sukasi į rytus, 
jis be paliovos saulę matytų ant meridiano 
ir visada jam butų vidurdienis. Bet koks 
vidurdienis? Buvo panedėlis kada jis iš
keliavo iš Greenwich, taigi už 24 valandų 
jam sugrįžus į tą pačią vietą, jau turi būti 
utarninkas, nors saulės jis nematė nusilei
džiant. t

Bet kada panedėlio vidurdienis pasto
ja utarninko vidurdieniu? Šitas yra nu
statyta taip, kad diena gauna kitą vardą 
180-tam meridiano ruože nuo Greenwich.

Kad suprasti meridiano fuožų arba linijų 
reikšmę, tai žemė padalinta į ruožus, ei
nančius nuo šiaurių į pietus. Greenwiche 
prasideda su 0 ir skaitant po 10—20—30 ir 
tt. nuo tos stoties į rytų ir į vakarų pusę, 
tai lygiai kitoje žemės pusėje sueina 180. 
Kuomet Greenwiche yra vidurdienis, tai 
180-tame meridiano ruože yra vidurnaktis.

Civile diena ir prasideda 180-tam me
ridiane. Šitas 180-tas meridianas eina Di
džiuoju vandenynu (Pacific okeanu) ir jis 
beveik nesiekia žemės. Tenai yra skirtu-

■ mas dienos padalinime tarpe nekuriu salų, 
esančių 180-to meridiano linijoje: vienos

’ salos gyventojai turi utarninką, kitas 
panedėlį, nors abiem ta pati saulė ir

■ pačiu laiku šviečia.
Matote, kokis keblumas žmonėms 

vo, kolei neturėjo nustatytos vietos pasi
baigimui vienos dienos ir prasidėjimui ki
tos. Žemė likosi, taip sakant, pusiau per
rėžta — pratęstas rubežius nuo šiaurių iki 
pietų ir pasakyta: “čia šitoj pusėj linijos 
yra panedėlis, o anoj pusėj — jau utarnin
kas.”

Laivas, plaukiantis Didžiuoju okeanu 
iš rytų į vakarus, pervažiavęs tą liniją pie
tų laiku panedėlį, turi išmesti vieną dieną 
(24 valandas) ir jau skaityti utarninko vi
durdieniu. Bet jeigu laivas liniją perva
žiuoja iš vakarų pusės, jam reikia tą pa
čią dieną skaityti du sykiu: tai yra iš utar
ninko jis perplaukia į panedėlio pusę, • o 
paskui, savu keliu, utarninkas ir vėl atei
na, panedėlį pabaigus. Nors saulė tuo lai
ku rodo vidurdienį ir randasi viršuje me
ridiane ties 180-ta linija, bet Azijos pusėj 
skaitosi jau utarninkas, o Amerikos pusėj 
dar panedėlis.

Saulei esant 180-tam meridiane, Green
wiche yra vidurnaktis.

Nors ikišiolei mums nebuvo svarbu ir 
apie tai nežinojome, bet dabar turime su
prasti, kad vieta dienos pasibaigimui ir ki
tos prasidėjimui yra taip reikalinga, kaip 
rubežius tarp vieno ir kito.žmogaus lauko.

K. S. K.

GIRIOJ.
Vaikščiodams po girią, 
Klausydama paukštelių, 
Kurie saldžiai čiulba 
Tarp tankių šakelių,

Norėjau supinti . 
Jausmingą dainelę, ' 
Kuri man vargdieniui 
Suramint’ širdelę.

.Išgirdau gegutę
' T&li bėkiikuojant/ 

Vargdienių žmonelių 
Vargus berokuojant.

Pas’ėmęs plunksnelę, 
Balto popierėlio, 
Rašiau aš gegutės 
Dainą vargdienėliams.

Beklausant dainelės
Raibosios gegutės, 
Ats’miniau žodelius 
Savosios močiutės, —

Kada prie vygelės
Man mažam dainavo, 
Tas atsiminimas 
Man širdį užgavo.

Nustok, nekukuoki, 
Raiboji gegute;
Nedainuok darželyj, 
Jaunoji sesute.

Duok man, vargdienėliui
Akeles sudėti, 
Po vargų sunkiųjų

I Nors kiek pasilsėti.
Gana jau ilsėjai,
Jaunasis broleli,
Kol buvai hiažutis,
Pas seną tėvelį....

Šiandieną, nuklydęs
Tolimoj šalelėj, 
Ramink savo širdį
Darbais ir vargeliais....

■ Vyturėlis.

E’

dar 
tuo

bu-

Netikęs ko-operacijon.
Jonas: — Baltrus skundėsi, kad tu su

sitaręs su juo susitikti ant gatvės kampo 
ir eiti kur nors apkalbėti sumanytos nau
jos pramonės reikalus, neatėjai, nors jis vi
są valandą ant gatvės kampo tavęs laukė.

Antanas: — Taip, aš per nelaimę pasi
vėlinau, bet už valandos eidamas tenai ir 
dar pamatęs jį tenai stovint, nusprendžiau, 
kad jis perkvailas su manim ką nors veik
ti, jei taip ilgai laukė.

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

i MANO LIUDĖSIS.
Oi, liūdi, liūdi širdis mano, 
Nei dainos jos nenuramina,

• Svajonės braido tamsų
i klaną,
. Yt meilei kapą jos gamina...
• Mylėjau vieną aš mergelę,
i Mylėjau ją, kiek jiegos

leido,
, Tikėjau gavęs jos širdelę, 

Dabar., mane ji jau
apleido1...

Oi, verkia, verkia širdis 
mano,

Liudėsis mane vien kankina, 
Ugnelę meilės, ką kurenom, 
Jinai išardė-užgesino...

Cirineušas.
Nuo Red.: Ištiesų mums gai

la musų bendradarbio, Cirineu- 
šo, kurs aikštėn išėjo tiktai po 
nelaimingos meilės. Su poetais 
ištiesų keista: vieni dainuoja vi
sai nepažinę jokios moteriškės, 
tik matydami gamtą; kiti — 
kada moteriškė jų “širdis pa
vergia”, o dar kiti — tyli laike 
tokios “vergijos”, bet iššoka 
viešumon kada moteriškė jį ‘pa
meta’. Pas žmones paprasta — 
skųstis visiems, jeigu kas ne
gero pasitaiko, bet gerą užtyli. 
Tą patėmijo tūlas laikas atgal 
vienas musų ištikimas skaity
tojas, kada gerb. Spragilas su
sikivirčijo su savo Zosyte.
' Bet kiek, o kiek yra tokių 

nelaimingų mergelių, kurias jų 
vaikinai palieka ir kurios nie
kados per laikraštį savo skaus
mų mums neišdėjo....

4/

Paveizdan, — sako jis, — kad 
ir šitakią dalykai: nueini žiemos 

j laiku ant koncerto, nusikratai 
už durų šaltus sniegus ir ledus, 
sušalęs atsisėdi, rankas trinda
mas lauki prasidedant progra- 
mo, ir išeina koks nors ir už
dainuoja: “Plaukia sau laive
lis!” Nors tai yra smulkmeniš
kas dalykas, bet kaip imi svar
styt platyn ir platyn, atrandi, 
kad visi daro ne taip kaip rei
kia, ale kaip kas nori.

Pranas Saliunas sako: “Tur
būt teisybė buvo jūsų pasaky
ta, kad užsimanęs čionai išleis
ti ‘gazietą’ vytis laukė svieto 
galo: jo ‘gazieta’ ir po šiai die
nai neišeina, nors aš jam už ją 
užmokėjau ir jis pasakė, kad 
kaip tik gaus dar vieną skaity
toją, tuoj išleis.”

Ir klausia, ar galėtų atsiimti 
nuo jo prenumeratos pinigus. 
Iš ko gi ‘leidėjas’ gyvens ?....

ŠIS NUMERIS YRA

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

Visiems, kurių prenumerata pasibaigė ir 
kurie gavote paraginimus. Malonėkite pa
siskubint su atnaujinimu.

“Dirvos” Administracija.

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ 
1920 METŲ 
KALĖDINIO 

KLUBO.

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

PTDCT TRUST & SAVINGS CO 
riRDl NATIONAL BANK

247—303 EUCLID AVE—netoli Square 
Sudėtini šaltiniai virš $120,000,000.

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

“Keleivis”; So. Bostono bol
ševikų organas, pakartotinai ra
šo netikįs į Kristų, ir sako, kad 
Kristus nėra visai gimęs.

Bet kas metai išleidinėja Ka
lėdinį padidintų numerį paminė
jimui Kristaus užgimimo.

Gal kartais, nuėmę jo leidė
jams raudonas naktaizas ir kal- 
nierius, po apatiniais marški
niais atrastume Karmelitų ška
plierius .....

“Draugas”, Chicagos davatkų 
organas, pirmą sykį pasidrąsi
no sulaužyti klerikalizmo dog
mas: pagarsino pardavinėjąs 
Lietuvos Vėliavas ir ragina sa
vo skaitytojas kučioms ant sta
lo vieną tokią pasistatyti.

Tai pasikėsinimas sutraukyti 
“Deus et Patria” klerikalų obal- 
sio, ragina priimti pirma “Pat
ria’, o paskui “Deus”. '

Kažin, ar neliks ekskomuni
kuotas ....

Jonas Palionis, 29 metų vy
ras, vakar nusipirko knygą — 
“Kaip Mokytis Skaityti ir Ra
šyti”.

Po Kalėdų.
“Na, o kaip Kalėdas perlei

do!?” paklausėm musų gero pa
žįstamo ir skaitytojo Antano 
Prapuolenio, kuris buvo atėjęs 
“pasimatyt”.

“Ačiū, Tamista, nei šio nei 
to. Tik man labiausia buvo pik
ta visą savaitę prieš Kalėdas: 
žmogus neturi namie nei vietos 
— nei kur kaliošų pasidėt, nei 
kur drapanų pasikabyt. . Nori 
ipeit į kamaraitę — duktė visa 
gerkle rėkia: ‘Neik 
pakišt kaliošus po suoleliu — 
pati rėkia: ‘Nelysk ten!’ 
į komodą ineit t- ir iš ten gena. 
Net skiepo durįs užrakintos ir 
žodžiu sakant niekur tau neva
lia ineit. Taip pas mus prieš 
kožnas Kalėdas. Koliotis už ne
leidimą neužsimoka — nesipe*. 
ši. Bet žmogus nesijaustum 
taip blogai, jei visose tose vie
tose suslėptos Kalėdinės dova
nos butų del tavęs; bet ne: tai 
tetai, tai puseserei, tai vaikinui, 
tai kitam kam, o tavo dovana 
kur nors kampe marškiniais pa
dengta Kalėdų laukia....”

ten!’ Nori

Nori

Jeigu vištos, padėję kiaušinį, 
kudakina, tai yra nors priežas
tis, •— rašo p-lė P. Lukščiutė, — 
bet ko gaidžiai šūkauja, nieko 
gero nepadarę?

žmonija niekad neprieis prie 
susipratimo arba proto, — taip 
išrodo Andriui Kriaučiunui. —

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

St. Clair ir East 125-ta gatvė 
12006 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.
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©Atdara vakarais išskyrus Sederos ir Subatos.

©Uždaryta visą Dieną Nedėliom ir Seredom popiet. ©
©©®©©©©®©©©©©®@©®©©©©®©®©©

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
v ; l\$es parduodame laivakortes ant visų trans-Atlantįškų. Įsų- u.. 

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

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

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

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

ftbe
Cleveland 

TTrust Conwam?
šaltiniai virš §90,000,000.00.

'JU.V-IV .

MAIN OFFICE

Euclid Ave. prie E. 105th St.

IR DVYLIKA KITŲ SKYRltf

£

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

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.

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 griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyt:

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYB*, 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 Šerai po $10, 
bet neparsiduoda mažiau kajp 5 Šerai. Už pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčių.

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

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
320 Fifth Avenue New York City
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AMERIKOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIAUS SURA

ŠYMAS.
Kas dešimts metų Suv. Vals

tijose atsibuna gyventojų sura
šymas. Prasidės su sausio 2 d. 
Kiekvienas, pas kurį surašinėto
jas ar surašinėtoja atsilankys, 
aiškiai turi paduoti savo vardą 
ir pavardę ir vardus kitų savo 
namuose gyvenamų žmonių, ko
kių tik klaus. Iš praeitų val
džios surašų, kaip teko girdėti, 
atsilankius cenzo darbininkui ir 
užklausius vardų, svetimtaučiai 
nusigąsta, mano, kad čia kas 
negero ar ką negero nori jiems 
padaryt: areštuot ar ką kitą. 
Bet dabar to turi nebūt. Visi 
maždaug suprantat angliškai ir 
dėlto suprasit, kas ir ko atėjo.

Miestų ir apielinkių gyvento
jai bus mažai klausinėjami, bet 
jeigu ant ūkės — tai bus dau
giau klausimų, ant kurių reiks 
atsakyti. Bus klausiama ne tik 
vardai, pavardės, bet taipgi vi
sa vertė turto, kiek pinigų tu
ri banke,, kiek namų, karvių, 
vaikų, darbininkų, lauko užder- 
liaus ir tt. Reikalinga žinoti 
visas šios šalies stovis. Kalbė
dami su surašinėtojais, bukit 

i mandagus. Surašinėtojams ne
keiks nieko už nieką mokėti ir 
jie nieko nereikalaus.

žmones.; tiek išimta iš sniegų, 
gal rasis dar daugiau užgriūta. 
Davos randasi prie Sčhiahorn 
kalno, iš kurio visi sniegai nu
slydo. Gerai'dar, kad tas atsi
tiko po pietų, kada - daugybė 
žmonių buvo išėjusių pasivaik
ščiot. Užgriūta sniegu keliai 
ir tas sugadino tenaitinių gy
ventojų Kalėdines apeigas.

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Columbia Lietuviški Rekordą

ĮVAIRIOS LIAUDIES DAINOS.

APIE NUŽUDYMĄ MOKYTO
JOS TABOR.

Lawton, Mich. — Eina toli
mesni tyrinėjimai mirties mo
kytojos Maude Tabor, kurios 
kūną mėnuo atgal atrado sesuo 
skiepe senoje skrynioje, po tri
jų metų jos pražuvimo. Joseph 
C. "Virgo, mokytojos Tabor vy
ras, patrauktas atsakomybėn 
už žmogžudystę, kuomet jos mo
tina ‘tardytojams pasakė, kad 
jis bandė atlikti nelegališką sa
vo pačiai operaciją, kas ir buvo 
jos mirties priežastimi. Paaiš
kėjo, kad Virgo mokytoją buvo 
paėmęs net penkta savo žmona, 
bet jis nenorėjo turėti šeimy
nos. Duterei mirus, motina sa
ko išgulėjusi šalę jos lavono net 
septynias dienas, paskui Virgo 
paėmęs lavoną indėjo jos “vil
ties skrynion” ir paslėpė skie
pe. Bet Virgo tą motinos pa
sakojimą užginčija; Eina .toli
mesni tardymai.

Jei bandėt ir nepasisekė pasi gydyt, atei
kit PAS MANE* as turiu daug metų paty
rimą gydyme VYRŲ ir MOTERŲ, kentė
jusių CHRONIŠKOM, NERVŲ IR MAIŠY- 
TOM LIGOM, užvilktomis negeru gydmu. 
Aš išgydžiau žmones, negavusius niekur 
pagalbos, ir ką padariau kitiems, padary
siu ir jums. Neaikvokit daugiau laiko, o 
atsilankykit pas mane tuojaus šiandieną, 
o aš stengsiuosi jums viską padaryti. Pa
tarimus suteikiu dovanai.

AR JUS KENČIATE NUO
CHRONIŠKŲ, NERVŲ, KRAUJO, ODOS IR SUMAIŠYTŲ nege
rovių arba varginami nuo SKILVIO, VIDURIŲ ar INKSTŲ AP
SUNKĖJUSIO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDį, UŽKIETĖJIMĄ, ar 
SVAIGULIUS, PUČKUOTAS 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 
tikriausi paaiškinimą jūsų padėjimo ir tikrą EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, ką aš galiu jums pagelbėt. PASITARK SU MANIM 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS.

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI.

Ofiso Valandos: RD IfCMCAI V 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. URl IVLllLilLI Nedėldieniais

647 'Euclid Ave., Antros Lubos, Cleveland, Ohio
VIRŠUJE NEW STAR TEATRO

idea keptuvės Republic Building greta

E 2224

E 2223

E 3798

[DAINAVO A. KVEDARAS, BARITONAS; 
su piano akompan

Mano laivas.. Daina.
Į sveikatą. Maršas. Orkest

Pamylėjau vakar. Liaudies d

Draugė. Polka-mazurka. Ork

Kur vėjai pučia. Baritonas,

Esu garsingas vyras. Bariton

[DAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ.
su orkestros akompaniamentu.

Sudiev Lietuva.
Miškas ūžia.
Sveika Marija. Soprano, Marė Karužiutė.
Avė Maria. Soprano, Olga Roller.

LIGONBUTYJE SUDEGĖ DE
VYNI ŽMONĖS.

Middletown, Čonn. — čionai 
valstijos bepročių ligonbutyje 
kilus gaisrui, sudegė devynios 
ypatos. Gaisras sakoma kilęs 
iš 'perkaitinto pečiaus; nuosto
lių padaryta apie $25,000. To
je įstaigoje buvo 53 ligoniai.

NUO DEGTINĖS-NOUDŲ PER 
KALĖDAS MIRĖ DIK

ČIAI ŽMONIŲ.
“Sveikas, brolau! Linksmų 

Kalėdų! Paragauk mano deg
tinės !” Ir taip -vienas kitą be- 
sveikindami, šimtai žmonių šias 
Kalėdas, visoje šalyje, apsinuo- 
dino,' apie šimtas tuojaus mirė.'

Clevelande — virš desėtko 
mirė, daugelis randasi ligonbu- 
čiuose apsinuodinę.

Chicopee Falls, Mass. — Aš
tuoniolika vyrų ir viena mote
ris nusinuodino.

Hartford, Mass. — Dešimts 
mirė, keturi sunkiai apsirgo, 
keliolika apako.

Holyoke, Mass. — šeši mi
rė, keletas randasi ligonbučiuo-' 
se apsinuodinę.

Chicago — mirė penki.
New York — Nuo lapkričio 

1 d. čionai nusinuodino apie 30 
žmonių.

Visi mirusieji nuo “degtinės” 
Mass, valstijos miesteliuose to 
“rojaus skįstimėlio” parsigabe
no iš Hartford, Conn. Toje a- 
pielinkėje mirė apie 70 žmonių 

vyrų ir moterų, daugelis li- 
gonbucitrose, mirtinai apsinuo
dinę, kiti tiesiog apako. Suim
ta pora žmonių, pardavinėjusių 
tą “degtinę” ir jie kaltinami 
už žmogžudystę. Hartforde su
imta keturi žmonės. Hartfor
de patirta, kad šitie nuodai at
gabenti į Hartfordą iš New 
Yorko ir juose buvo primaišyta 
medžio alkoholio. Dalis to al
koholio išparduota Hartforde, 
kita išsiųsta į Chicopee mies
telio viešbutį, kur pardavinėta 
aplinkiniams.

Svarbiausia tas, kad šiame 
apsinuodinime ir mirtyse yra 
visi svetimtaučiai, be abejo yra 
ir Lietuvių, kurie neapsieina be. 
degtinės, kokios nors šventės 
laukdami.

Lengviausias būdas 'galą gau
ti, kas nenori gyventi: gerkit 
degtinę.

SNIEGAI UŽGRIUVO MIES
TĄ.

Geneva, Šveicarija. — Kalnų 
sniegai nuslinko ant miesto Da
vos, sukeldami didelį terorą gy
ventojų tarpe, keletas užmušta, 
čionai iš visų kraštų suvažiuo
ja žmonės Sveikatos jieškoti — 
keletas nukentėjo iš tokių sve
čių. Vienas didelis sniego kal
nas nušliaužė ant ligonbučio — 
sutraškinta durįs ir langai pir
mų ir antrų grindų, užmušta 

■ viena Rusė moteris ir sužeista 
jos prižiūrėtoja; taipgi keletas 
kitų sunkiai sužeista. Dauge
lis šiaip užgriūta ir pasiliko vi
są naktį viduje. Nors dikčiai 
apgadintas, bet visi stebisi, 
kaip ligonbutis išliko visai ne
sugriautas. Kitas sniegas už
šliaužė ant viešbučio, du darbi
ninkai užmušta, padaryti dik
čiai nuostolių. Kitą įstaigą už
gulęs sniegas užmušė penkis

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 išalkušios 
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 reikią" 
laikraščių, knygų, skaity
mo; reikiaj -kad žmogus 
turėtų kame paslėpti sa
vo sielą, kada užbaigia 
sunkias darbo valandas;

Laikraštis bus jūsų ge
riausia dęvana jūsų bro- 
lių-seserų, giminių dva
siai. Laikraštis, kolei ko 
kito, negalit tiesiai ir už
tikrintai pasiųsti, bus jū
sų širdies užjautimas sa
viškiams namuose.

Užrašykite saviškiams 
“Dirvą” — geriausį 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 į jų na
mus apšvietą — užrašę 
jiems “Dirvą”.

“Dirvos” kaina metams 
Į 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
' :j Cleveland, Ohio.

tegul Jūsų pinigai
DIRBA DEL JŪSŲ.

Pinigai, gulintįs be apyvar
tos, yra lygus medžiui be vai
sių. Leiskite savo pinigus į 
darbą, tat pinigai darys pini
gus. Geriausia ir saugiausia 
vieta indėjimui pinigų apy
varton — tai Dienraščio “Vie
nybės” Bendrovė. Čia pini
gai niekad nežus ir neš didelį 
pelną, nes Dienraščio leidimas 
— tai didelis ir pelningas biz
nis, kurio visas pelnas, bus iš
dalinamas tarp, šėrininkų.

Dienraščio šėrai parsiduo
da po $10. Visi pirkite tiek 
šėrų, kiek tik išgalite ! Klau
skite paaiškinimų, rašydami į 
Dienraščio Bendrovę sek.: 
Lithuanian Daily VIENYBĖ 
120 Grand Št. Brooklyn, N.Y.

■ Pranešimas Člevelando Moterims ir Mergelėms ;
■ LIETUVĖ SIUVĖJA :
j BARBORA V. JAKŠTIENĖ ■
I Siuva moterų ir merginų drabužius (rubus) kaip j 
! tai: Sijonus, Jakutes ir Siutus. Darbą atlieka ge- ■ 
I rai, gražiai, greitai ir nebrangiai. ;
■ MRS. BARBORA V. JAKŠTIENĖ C
; 1407 E. 59th St. (ant antrų lubų, Gudžiūno .name.) !

NAUDINGIAUSIOS KIEKVIENAM TURĖTI 
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS:

“KAS SLEPIASI Už ŽMONIŲ PASAKŲ” — 156 puslapių didelio for
mato knyga, su daug paveikslų, apdaryta $1.25. Neapdaryta 75c. 
Perskaitęs šią knygą, sužinosi visokius senovės gadynių žmonių 
tikėjimus ir nuo ko tie tikėjimai paėjo. Taipgi paaiškės didieji 
gamtos apsireiškimai. Labai lengva skaitymui. .

“VIENYOLYNO SLAPTYBĖS” — 150 puslapių, su 6 paveikslais, aiš
kios spaudos knyga, aprašanti vienuolynų arba klioštorių slapty
bės. Kiekvienas tą knygą turi turėti. Kaina $1.00 su prisiuntimu.

“TAUTOS VAINIKAS” — Eilių-dainų knyga, 172 puslapiai, joje tel
pa keleto musų autorių eilės. Kaina su prisiuntimu 50 centų.

“LAIMĖS BEJIEŠKANT” —-puiki įvairių žingeidžių vaizdelių kny
ga, 107 puslapių, kaina su prisiuntimu 35 centai.

“TĖVYNĖS ĮSPŪDŽIAI” — įvairių linksmų ir graudingų eilių kny
ga, iš 80 puslapių, kaina 35c.

“UŽTEKANTI SAULĖ” — patriotiškumo, mokslo ir meilės paveiks
lėliai, iliustruota. Kaina su prisiuntimu 35 centai.

“TEISYBĖS PASAKOS” — gražių teisybės pasakų knygelė, suside
danti iš 67 puslapių, kaina 25 centai.

"LIETUVIŲ PRABOČIAI LYDAI” — užimanti istoriška knygelė, ap
rašanti apie garsią senovės tautą Lydus. Pusi. 35. Kaina 10c.

Agentams ir knygų platintojams duodama geras 
nuošimtis. ‘ Adresuokit, siųsdami užsakymus 

užsakymus ir pinigus, sekančiai:

“DIRVOS” KRAUTUVĖ
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio.
Turime išleidę Didelį įvairiausių knygų Katalogą — 
jin ineina “Dirvos” spaudos ir kitokios visos knygos, 
išleistos Europoje ir Amerikoje. — Tame kataloge 
taipgi telpa Columbia Grafofonų ir Rekordų surašąs. 
Pareikalavusiems Katalogą siunčiame DOVANAI.
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Užrašyk visiems metams sa
vo draugui-draigei “Dirvą”

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI |
GYDYTOJAS IR Ctllu.jRGAS g 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. S

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet H 
ir nuo 7 iki 9 (vakare.. g

Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. H

LIETUVIŠKAS I 
IŠRADĖJAS |
Šituo vardu išleista kny- 5 

glite parodys jums, kiek ;« 
žmonės padarė pelno per iš- į 
radimus ir kiek dar galima ■; 
padaryti. į

Tą brangią knygutę siun- S 
čiam kiekvienam ant parai- ;■ 
kalavimo ■!

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.

XXPAUDOS darbus ge- 
r^i padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
£3 Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
£3 Biznieriams darome— 

□I Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
£3 Darbus padarom viso- 
ulkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus
čiam Special Delivery.

siun-

E 3625

E 3842

[DAINAVO KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS CHO
RAS, Iš BROOKLYN, N. Y.

E 3188 Ant kalno karklai siūbavo.
,, Pasisėjau žalią rūtą.

E 3189 Oi motulė.
„ Motus, motuš.

E 3289 Karvelėli mėlynasis.
„ Kur bėga Šešupė..

E 3290 Loja šunis ant kiemo
„ Ko liūdi putinėli.

E 3242 Oželis.
„ Mes padainuosim.

E 3243 Beauštant! aušrelė.
„ Saulelė raudona.

[DAINAVO ŠV. CICILIJOS CHORAS Iš NEWARK, NJ. 
E 3313 Eina garsas nuo rubežiaus.

„ Sukruskime broliai.

[DAINAVO S. ŠIMKAUS CHORAS.
E 3J05 Ant tėvelio dvaro — Šimkaus maišytas choras.

“ Nesigraudink, Mergužėle, Šimkaus maišytas hc.
E 3906 Važiavau dieną, Šimkaus maišytas choras.

“ Bijūnėli žalias, Šimkaus maišytas choras.
E 4098 Gerkit, šaltyšiai. S. Šimkaus maišytas choras.

“ O. kas sodai; do sodeliai, Šimkaus maišytas choras.

E 2657 Meilės žiedas. Polka.
” Glamonėjimas. Valcas.

E1927 Rosijos necionalis himnas.
” Serbijos nacionalis himnas.

E 2198 Vokietijos nacionalis himnas.
” Militariškas maršas. .

[GRAJINO KARIŠKA ORKESTRĄ.
E 2653 Saulei nusileidžiant. Valcas.
E 2654 Onutė. Polka.

" Išreiškimas mailės. Valcas.
” Mano mymoji. Valcas.

E 2526 Prieš audrą. Valcas.
” Bangos. Valcas.

[GRAJINO MILITARIŠKA ORKESTRĄ.
E 3317 Batų čistytojas. Maršas.

,, Saldus bučkis. Valcas.
E 3314 Dėdukas. Polka. Orkestrą.

„ Saldžios lupos. Polka. Orkestrą.
E. 2527 Linksmybė. Polka.

” Išdykus mergaitė. Polka,
[GRAJINO SARGYBOS ORKESTRĄ.

E ."2528 Laimės naktis. Valcas.
” Ant šiaurvakarų poliaus. Valcas.

E 2529 Alpų ganyklose. Valcas.
” Pavasario sapnai. Valcas; 1

Ė2655 Žiemos vakaras. Valcas.
” Artisto gyvenimas. Valcas;

E 2703 Visų apleista. Valcas.
” Nepamiršk manes. Valcas.

[GRAJINO REPULLIKONŲ ORKESTRĄ.
E 2704 Tyki mėnulio naktis. Valcas.

” Mėlinos akelės. Valcas.
E1924 Marselietė. Framijos himnas.

” Kariškas maršas. Ant bubnų ir trobų.
E 4181 Alvito ežero bangos — Polka-mazurka.

“ Pilviškių valcas — Kauno kapelija.
E 2581 Gražioji polka.
x„ Pavasario rytas. Polka.

E 2582 Kalnų augštumose. Valcas.
„ Kariškas maršas.

E 2706 žemaičių polka.
,. Gudri. Mazurka.

E 3624 Kur upelis teka. Polka.
„ šienapjūtė. Polka-Mazurka.

E 3626 Ant Šešupės kranto. Polka.
„ Lelijos žiedas. Valcas.

E 3799 Tamsioji Naktis. Valcas. Armonikų duetas.
, Vilniaus Polka. Armonikų duetas.

E 3499 Vilniaus polka. Armonikų duetas.
“ Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas

E1198 Polka. Dalis pirma.
;, Polka. Dalis antra.

E 2001 Mažrusiška polka. .
„ Polka.

ŠOKIAI IR MARŠAI ĮGRAJINTI ĮVAIRIAIS 
INSTRUMENTAIS.

[GRAJINO SMUIKĄ, FLEITAS CIMBOLAI IR. 
KONCERTINA;

(Violin,Flute, Chimes and Concertina.
E2469 Širdis or kvietkos.

„ Svajonės.
E2511 Rojaus kvietkos.

„ Intermezzo Sinfonico. Iš operos „Karmas”.

[GRAJINO KVARTETAS ANT MANDOLINŲ.
A1656 Atmintis

„ Italų rinkiniai.

CELLO, SMUIKĄ IR PIANAS.
A1735 TodėL (Because.)

„ Motka. (Mother Machree)

SMUIKĄ SOLO, [GRAJINO ARTUR GRAMM.
E 2710 Preludijos.

,, Ispanų šokis.
E1551 Souvenir. Gramm. Smuiką.

“ Preludija. Gramm. Smuiką.
E1552 Preludija Tvano. Gramm. Smuiką.

“ Ispaniškas šokis. Gramm. Smuiką.

E 3181 Roselil (Daniška daina). Didele smuiką solo.
“ Saulėleidis ant kalno. Didele smuiką salo.

E 3182 Annie Laurie. Smuiką solo.
“• Forsaken (Išsižadėta) . Smuiką solo.

E 3343 Canary-bird (Kanarka). Smuiką solo.
“ Madrigal. Smuiką solo.

E 3379 MenuetL Smuiką solo..
“ Notturno F. Dur. Citra solo.

E 3475 Andante. Smuiką solo.
“ Gipsy airs (Čigonų garsai). Smuiką solo.

E 3476 Evening song (Vakaro giesmė). Dilele smuiką.
- “ Adagio. Didele smuiką solo.

[E4039 Hungarų šokis No. 14, smuiką.
“ Penkats hungarų šokis, smuiką.

E 5133 Aria. Smuiką solo.
“ Romansas. Smuiką solo.

12-coliniai Rekordai
KONCERTINA SOLO, [GRAJINO ALEX.YrINCE.

E 987 Ispaniškas Valcas. Al Prince. Armonika.
“ Po dvigalviu ereliu. Maršas. Armonika.

ARMONIKA SOLO, [GRAJINO ŽINOMAS ARMONI8— 
TAS J. KRESELSKIS.

E 2651 Vilniaus maršas.
„ Audra. Mazurka.

E 2652 Raseinių polka.
„ Kazokas. Valcas.

E 2705 Visur linksma. Valcas.
„ šak j ratą- Mazurka.

E 3315 Stumbriškių polka.
„ Jurgiuko kazokas.

E 3316 Polka nuo rudos.
„ Mažarusiška polka.

ARMONIKŲ DUETAI, [GRAJINO GARSUS ARM0NI8- 
TAI H; ir H. ERICHSEN.

E 2580 šalies grožybė. Valcas.
,, žuvininkų valcas.

E5170 Venecijos karnilavas (dalis I), Benas.
“ Dalis antra.

E 5176 Mylėkimės, Mazurka, lenkų orkestrą.
“ Mazur Polski — Smuiką solo.

E 6090 Oberek. Benas.
“ Nuėjo mama. Polka. Orkestrą.

E 4198 Tefaz taki swiat — polka, orkestrą.
“ Buba Jurek — Mazurka, armonikų duetas.

E 4185 Pięknoscki Wiejskie — Mazurka.
“ Czarujące oczy (žavėjančioš akįs) — Valcas.

E 4174 Radiumas karalius — Maršas, Orkestrą.
„ Cousi-Couca — Polka.

E 2808 Niobe. Polka. Kolumbijos orkestrą.
“ Kur moteris maišosi'. Polka-. Kolumbijos orkestrą.

E 2809 Slacas. Mazurka; Kolumbijos orkestrą;
“ Meška. Mazurka. Kolumbijos Orkestrą.

E 2810 žavėjimas. Valcas. čigonų orkestrą.
“ Mylimoji. Vaičius, čigonų orkestrą*.

E 2811 Tarp Gėlių. Vaičius, čigonų orkestrą.
“ Estudiantina. Vaičius/ Čigonų orkestrą.

E 2812 Sybillo Vaizdiniai. Vaičius, čigonų orkestrą.
“ Sybillo Vaičius. Čigonų orkestrą.

E 4232 Drummers Parade (Bubnų paroda), maršas.
“ Melninko Duktė iš Juodos Girios. Benas.

[GRAJINO CIMBOLŲ KVARTETS.
(Marimba Quartet.)

A. 1728 Italijos atbalsiai. Two-Step
.; Senorita. Two-Step.

E 3895 Hazy polka. Cimbolų solo.
“ Tunes from Alpines (Alpinu Aidai). Polka-Maz.

E 4060 Albinos polka — cimbolais solo.
* Naval Cadets March, varpas’solo.

E 4116 Po zniwach (Laukuose), Mazurka, dvi smuikos.
“ W karczmie (Karčiamoj), Mazurka, dvi smuikos, 

klarnetas ir gitaras/

[DAINAVO BROOKLYNO KVARTETAS, 
su piano akompaniamentu.

E 2225 Einu per dvarelį. Liaudies daina.
„ Gaila Tėvynės. Maršas. Orkestrą.

E 2226 Per girią girialę. Liaudies daina.
” Linksminkimės. Polka. Orkestrą

2227 Per šilą jojau. Liaudies daina-.
" Žydas statinėje. Polka. Orkestrą.

E 2228 Saulelė nusileido. Liaudies daina.
” Parodos maršas. Orkestrą.

E 2340 Vilniaus rūta. Liaudies daina.
” Drinopolįs. Maršas. Orkestrą.

E 2341 Kas subatos vakarėlį. Liaudies daina.
” Nuostabu. Maršas. Orkestrą.

Monologai, Dialogai ir Maršai.
E1170 Velnias ne boba. Atliko A. Radzevičius ir J. 

Papartis.
" Kur bakūžė samanota, [dainavo M. Bradunisni.

E1248 Velnias ne boba. Dalis pirma. Atliko Bradunio- 
nė ir Radzevičius.

E1248 Velnias ne boba. Dalis antra. Atliko Bradunie- 
nė ir Radzevičius.

Columbia ® Rekordai
GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE, 

7907 Superior A ve., :—: Cleveland, O.
10 Colinių Rekordų Kaina Kožno 85c.

x-ray egzaminavimas m
JEISERGI kokia liga ir nusiminęs, nenustok

7 VILTIES IR ATEIK PAS MANE PASITARIMUI.
P- ■W-JI * aš gydau visas spęciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 

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

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

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

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

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

Ofiso valandos 9:30 ryte iki 8 vakare. Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
 CLEVELAND, OHIO *
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Žinios iš
POLITIKOS ŽINIA.

J. Aukštulaičio paleidimas iš 
kalėjimo. Prašant ir laiduo
jant “Lietuvos” redaktoriui ku
nigui Dr. Gaigalaičiui paleistas 
iš kalėjimo Prūsų Lietuvis J. 
Aukštulaitis, kuris Vokiečių o- 
kupacijos metu buvo Lietuvių 
laikraščių cenzorius, vėliaus 
Prūsų Lietuvių kareivių pulko 
nieko nesuorganizavęs organi
zatorius ir pagaliaus areštuotas 
ir laikomas kalėjime drauge su 
Lenkų sąmokslininkais (suokal
bininkais), kurių dokumentuo
se J. Aukštulaitis figūravo kai
po busimas ministeris pirminin
kas. (“Darbas.”)
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LIETUVOJ SUŠALO BULVĖS.
Pasirodo, kad šių metų ank

styvas šaltis daugeliui ūkinin
kų sutrukdė bulviakasės darbą. 
Ypač daug liko laukuose bulvių 
kaip kurių dvarų, kur tam buvo 
kaltas ne tiktai šaltis, bet ir 
netikusis ūkininkavimas. Vie
nur truko darbininkų, kitur, 
kaip Vilkaviškio apskrityje, 
darbininkai buvo sustreikavę ir 
tokiu budu nebuvo suspėję nu
kasti bulvių.

Paprastai į tokias sušalusias 
bulves žmonės numoja ranka, 
nes mano, kad iš sušalusių bul
vių jokios naudos negali būti. 
Tečiaus ne visai taip yra, ir iš 
sušalusių galima šis-tas padary
ti. Ypač šiais sunkiais laikais 
reikia labiau tausoti visokį že
mės ir ūkio produktai, daugelis 
kurių taip yra pabrangę, kad 
ne bile kas gali jų įsigyti. Sa
kysime, prieš didžiąją karę irgi 
dažnai pasitaikydavo, kad vie- 
noj-kitoj vietoj taip pat sušal
davo bulvės. Bet tuomet visiš
kai kitokios ekonominės sąlygos 
buvo, tu'omet gal ir neišsimo
kėdavo kad ir tokios, sušalusios 
bulvės sunaudoti kitiems reika
lams. Ir dažniausiai yra taip, 
jei kas seniaus neišsimokėdavo 

‘4C, arba turėjo maža vertės, tai 
šiandien labai branginama.

Taip, brangus yra ir tas pro
duktas, kuris gaunama iš bul
vių, būtent spiritas. Bulvių su
šalimas nieko nekenkia spiritui 
varyti. , Kai kur jau nuo se
niau yra bravorai arba tam tik
ri prietaisai spiritui varyti. Jie 
tatai ir reikėtų išnaudoti šitam 
reikalui.

čia reikia dar vienas dalykas 
ink > Pa?3.Kxli- Musų žmonės; papra

stai, mano, kad spiritas tegali 
būti vartojamas visokiems gėra
lams, kurie svaigina, žmonių 

.I galvas arba kurie duoda progos 
f girtuokliauti žmonėms. Tuo tar

pu tas pats spiritas labiau yra 
reikalingas' įvairiems technikos 

L reikalams, čia užtenka tik pri
siminti kai kuriuos medicinos 
preparatus ir technikos prietai
sus, kur spiritas esti vartoja
mas šildymo, žibinimo ir kito
kiems reikalams. Labai dar ga
limas daiktas, kad ateityje, la
biau išsiplėtojus šalies pramo
nei, spirito vartojimas bus daug 
didesnis. Apskritai kalbant, 

.spirito dirbimas Lietuvoje turės 
jbuti ateityje geriau pastatytas. 
Ir dabar tuo reikalu jau pravar
tu butų rūpintis. Del šįmet li
kusių laukuose bulvių turėtų 
labiau rūpintis musų žemės'ir 
Ūkio Valstybės Turtų ministe
rija, kurioj juk yra žmonių, nu- 

„simanančių- tais reikalais. Tai
gi neturėtų būti čia vietos ne
rangumui ar apsileidimui, del 
kurio gali būti sunaikinta daug 
brangių turtų. A. Kelmutis.

(“Darbas”)

■■ ■ ■ M w

Lietuvos į
drovei. Reikėtų geriau išaiš
kinti tikrosios Alytaus vartoto
jų bendrovės santikį su “ko
operacijos skyrium”. Rodos, 
kad alytiečiai nesiliaus aikštėn 
kėlę' ir pagaliau suras teisybę. 
Tokių negeistinų pavyzdžių pa
tyrę, Alytaus valstiečiai, susi
rinkę savo valsčiaus raštinėje 
įsisteigė lapkričio 2 d. Lietuvos 
Valstiečių Sąjungos kuopą, kad 
galėtų gerinti politinį bei eko
nominį savo būvį ir teises. Kuo- 
pon iš karto prisirašė 31 asmuo 
ūkininkų, mažažemių ir beže
mių, Matyti, valstiečiai jau ima 
labiau suprasti, kad laukti del 
keno mal<Miių ir pagerinimo bū
vio — tai patiems dirbti ir imti 
tai, kas reikalinga ir naudinga.

(“Liet. Uk.”)
* < * *

KUPIŠKIS.
Turime ir mes kuo pasigirti. 

Tai musų teismu. Teisėjo pa
reigas atlieka Rusas, kuris daug 
metų Kupiškyje yra buvęs zem- 
skiu; jau truputį ir lietuviškai 
moka. Kiekvieną bylą tardant 
yra kaltintojas ir kaltinamasai. 
Katras judviejų geriau teisė
jui in tinka, tas visuomet bylą 
išloš. O jei mužikėliui tenka 
bylinėtis su kuriuo nors dvari
ninkėliu, tai jau pavargsi, žmo
guti! Ateina vieną, antrą, tre
čią kartą visais liudininkais ve
dinas, o dvarininkėlio kaip nėr, 
taip nėr. Teisėjas laukia, kada 
ponelis turės laiko. Mužikėlio 
nelauks. O Kupiškio teisėjas 
geros širdies: jei nori, sako, by
lą laimėti, tai žydaukėlei, pas 
kurią ponas teisėjas pietus val
go, išpasakok visa, o ji perduos 
ponui teisėjui — ir byla laimė
ta. šiaip jau prie paties teisė
jo retai kam sekasi prieiti, o 
tarpininkei padedant — labai 
lengva. Tikra bėda kupiškė-

apdirbtas, gražia popiera spau
sdinamas ir turi įvairių dailių 
raštų, šalip teisingų karės žinių 
ir politikos dalykų. 

* ♦ ♦
KAIŠEDORYS.

Spalio 12 d. čia ėmė naujo
kus. Iš visos Kaišedorių apskri
ties suvažiavo gana daug gra
žių, jaunų vaikinų. Bet kaip 
jie negražiai elgėsi (žviegdami, 
sukaudami, armoniką čirpinda
mi, užkabinėdami praeivius). Į 
krautuves įsibrukę buvo bepra
dedą jas plėšti, bet vieno-kito 
sugėdinti išsidangino iš jų. O 
kaip vakare traukinin sėdo, tai 
jau net gėda ir klaiku buvo 
klausyti. Kaž kodėl tvarkos 
dabotojų nei vieno nesimatė 
naujokus draudžiant. Didžiau
sias klaikumas apima pamanius, 
kad nei kiek neatsimainė naujo
kų ėipimo vaizdas; vis toks 
tamsus, baisus tebėra, kaip ir 
caro laikais. 

* * *
DEL DERYBŲ SU LENKAIS.

Pastaruoju laiku pas mus 
daug kalbama, o valdžios gal ir 
daroma, del santikių su Lenkais.

■

DIRVA

Musų kai kurių neskaitlingų, 
bet valdžioje intekmingų, gru
pių pro pirštus -žiufima į su
trukdytą Lenkų sąmokslą prieš 
Lietuvos valdžią. Valdžia veda 
su Ųenkais derybas del “atnau
jinimo”, t. y. sutvarkymo re- 
guliario pačto ir traukinių susi
siekimo su Vilniumi, del Vil
niaus maitinimo Lietuvos duo- 
nair tt. Vilniaus Lietuvių lai
kraščiai “Glos Litwy” ir “Ne
priklausomoji Lietuva”, išsyk 
taip griežtai buvę nusistatę 
prieš Lenkų okupaciją ir jų po
litiką, ima jieškoti sugyvenimo 
būdų su Lenkais, o Vilniaus kai 
kurie Lietuviai-kunigai, Tumas 
ir šernas, pritariant p. M. Bir
žiškai ir kt, — padarė didelį, 
pačius Vilniaus Lietuvius suer
zinusį, politikos žingsnį-netak- 
tą, L. Mokslo Draugijos vardu 
sveikindami Lenkų okupacinės 
valdžios Lietuvos sostainėj ati
dengtą Lenkų universitetą.... 
Vilniuje tatp kun. J. Tumo re
daguojamos “Neprig. Lietuvos” 
ir kun. J. Stankevičiaus redag. 
“Aušros”, kur susispietė Vil
niaus Lietuvių oficiozų opozi
cija, kilusiai polemikai padarė

MANO OFISAS RANDASI PO DIDELIU LAIKRODŽIU

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
sų, pasiduok mano visuotinai egzaminacijai. Po peržiūrėjimo pa
sakysiu, ar yra galima jus išgydyti, arba ne. Neskaitau nieko 
už išegzaminavimų, 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 ligų ir nemanyk, kad pats išsigydysi “patentuotais“ vaistais. 
Ateik pas mane, pas atsakantį gydytojų ir dasižinok apie tavo li
gų ir apie galėjimų pagydyti. Kasdien esu savo ofise nuo 9 ryto 
iki 7 vakare. Nedėliomis j šventadieniais iki pietų. — Visada tu
rim tikrų perkalbėtojų, kuris gali jums viską išaiškint jūsų kalbo
je. Lengva piane surasti: — vienas blokas nuo marketo, tenai 
kur prieš namų randasi didelis laikrodis, ant gatvės

2209 ONTARIO STREET
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ALYTUS.
Juo toliau, juo labiau vieti

niai valstiečiai ima jausti or
ganizacijos reikalingumą. Dar 
rugp. mėn. 3 d. keletos žmonių 
sumanymui remiant, tiems pa
tiems valstiečiams buvo įstei
gta Alytaus Vartotojų B-vė, 
kuri šiandien jau yra padariu
si gerą pradžią. Ji dabar, ga
lima sakyti, normuoja prekių 
kainas privatinėse krautuvėse. 
Tiktai vienas dalykas negerai 
apsireiškė, kuris žmonėms atė
mė ūpą, — tai įsisteigimas ša
lia vartotojų b-vės Alytaus ap
skrities “kooperacijos skyriaus” 
(tiktai nesuprantama, ar jis y- 
ra valdžios, ar privatinis), kuris 
varo.prekybą su visais privati
niais žmonėmis,1 ypač iš užne
munės sričių, kaip pav. iš Dau
gų ir kt. Kartais minėtasai ką- 
operacijos skyrius pakiša koją 
jaunutei Alytaus vartotojų ben-

nams, neturint gero teisėjo. De
juoja žmonės ir nežino, ką da
ryti. Teisėjui pašalinti siuntė 
skundas ir pavieni žmonės, ir 
valsčiaus valdyba, ir riet, paga
liaus, pats įgaliotinių seimelis, 
reikalaudami paskirti kitą žmo
gų; bet atsakymo kaip nėr, taip 
nėr. . (“L. Uk.”)

. * * *
TELŠIAI,

Čionai norima įsteigti auto
mobilių draugija. Tik gaila, kad 
sumanytojai ar del neapsipaži- 
nimo, ar del baimės, kad nein- 
eitų draugrjon žemesnio luomo 
žmonių, nustatė pajų (Šerą) 
200 auksinų ir leisdami vienam 
imti 100 pajų. Ir kiekvienas 
gali turėti tiek balsų, kiek pa
jų. Kiek teko girdėti, įstos į 
draugiją daug Klaipėdos pirk
lių, kurie, turbut, viską ir su
ims į savo rankas. (“L. U.”) 

♦ ♦ *
ŽARĖNAI.

Spalio 22 d. žmogžudis kirviu 
užmušė Feleksavo dvaro nuo
mininkus žydus, žmogžudis su
imtas. (“L. U.”)

* * «
TELŠIŲ Apskritis.

Nors visiems aišku, kaip yra 
sunki našta ūkininkams stuika, 
bet vis dėlto apskrities seimelis 
nutarė kariumenės reikalams 
viską vežti už stuikas nemoka
mai. Tik visi murma, kad va
roma vežti prekės draugi joihs 
ir šiaip pirkliams. Nekenčia čia 
žmonės Vokiečių ir Rusų, bet 
Lenkų juo labiau. Įvykus val
džios atmainoms, žmonių upas 
kiek nupuolė. Dabar pradėjo 
kalbėti apie reikalingumą steig
ti valstiečių ir darbininkų są
jungos, kad galėtų laimėti nors 
į Steigiamąjį Seimą rinkdami.

♦ ♦ *
KAIMELIS (Kidulių vai.).

Šis miestelis labai gražioje 
vietoje stovi. Bet čia žmonės 
gan tamsus. Jie tik težino gau
sių aukų kunigams duoti, pavy
zdžiui per Visų šventę, kuomet 
elgetos prie bažnyčios muro šą
lą, trupinius gaudami, o kuni
gui pilną kiemą prileido visokių 
gyvuliu ir paukščių.

(“Liet. Uk.”)
* * *

“Kariškių žodis”, leidžiamas 
Krašto Apsaugos Ministerijos, 
savaitinis 8 puslapių laikraštis, 
praneša Amerikos Lietuviams, 
kurie nori užsisakyti “Kariškių 
žodį”, kad kolei nesutvarkytas 
pinigų siuntinėjimas, gali siųs
ti Amerikos pinigus apdraustuo
se laiškuose. “Kariškių žodžio” 
kaina Amerikoje metams 2 do1 
lariu, pusei metų 1 dol.

“Kariškių žodis” yra gražiai

J. N. SIMANAUSKAS

Patyręs Laikrodininkas ir Optometristas. Tai- 
so laikrodžius, egzaminuoja akis ir pritaiko aki-; 
nius. Kainos preinamos; gvarancija su kiek-; 

vienu daiktu.
Krautuvės antrašas:

991 E. 79-th Street, Cleveland, Ohio.!

The Representative Realty Co
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

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.

galą ta pati Lenkų okupacijos 
valdžia, galutinai uždarydama 
“Aušrą” del jos “kenksmingo 
krypsnio”. Tuo pačiu laiku Vil
niaus Lenkų politikos partijų 
atstovai važinėja į Kauną tar
tis su Lietuvių politikos parti
jų atstovais, sutinka net be uni
jos Lietuvos - nepriklausomybę 
su Vilniaus sostaine pripažinti, 
jei... Lietuviai sutiktų su Len
kais sueiti į federacijos ryšį 
arba pasirašytų bent po tokios 
rūšies konvencijomis, kaip savo 
laiku V. Taryba buvo sutikusi 
su Vokiečių pasiūlytomis kon
vencijomis. Girdime, kad iš vi
sų Vilniaus Lenkų politikos par
tijų Kaune viešėjusių atstovų 
tik vienas “Lietuvos ir Gudų” 
social-demokratų atstovas pa
reiškė sutinkąs Lietuvos nepri- 
klausomybę su Vilniumi pripa
žinti be unijos, be federacijos 
ir be konvencijų.

Sunku šiandien pasakyti, kuo 
šitos visos derybos ir tarybos 
pasibaigs. Bet mums yra aišku 
vienas dalykas: kol Lenkų val
džia galutinai ir atvirai neatsi
sakys Lietuvos žemių ir jos so- 
stainės ir nepripažins Lietuvos' 
nepriklausomybės ir kolei len
kiškai kalbantieji Lietuvos pi
liečiai neims iš širdies tarnauti 
savo juos išauginusiai ir išmai
tinusiai Tėvynei Lietuvai, tol 
visos derybos bus vertos muilo 
burbulo, o vienų ar kitų priža
dai daryti konvencijas ar kt., 
tiek pat vertės teturės, kaip sa
vo laiku prižadai daryti konven
cijas su Vokiečiais, šitai turė
tų atsiminti ir gerai įsidėti ne 
tik Lenkai, bet ir tie Lietuviai, 
kurie savo laiku dėjo parašus 
po prižadais Vokiečiams, o da
bar rengiasi plunksną vilginti, 
norėdami pasirašyti po priža
dais Lenkams.

Lenkams if Lietuviams sugy
venti tuo tarpu yra tik vienas 
ir vienintelis būdas: pilniausia 
abiejų tautų ir valstybių nepri
klausomybė be jokių unijų ir 
be “konvencijų”, lygiomis tei
sėmis ir lygiomis pareigomis 
priklausant pasaulio tautų-val- 
stybių sąjungoj. (“Darbas.”)

<

Pralinksminki! Savo Namus
SU

Columbia Grafonola
IR

Lietuviškais Rekordais

KAINA $140.00
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.

KAINA $35.00.
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.

L. A. Kujawski
' ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

KAINA $75.00.
Turėdami namuose gra

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

KAINA $25.00
Nors šios Grafonolos 

kaina daug mažesnė už 
kitų, bet ant jos galima 
lygiai grajyti visokius 
rekordus, kokius nori. 
Ji yra atdengtu viršum, 

- Ji yra neuždeiigiamu 
viršum, bet gražiai pa- 

. dirbta ir tinka bile ko
kiame kambaryje.

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

Paskutine Proga!
TURIME DIDŽIAUSIĄ SKYRIŲ VISOKIŲ NAUJAI ATGABENTŲ CO

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

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 
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 $50.00

KAINA $100.00

Kama $115Kaina $125

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
2273 ST. CLAIR AVENUE Cleveland, Ohio
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ft I Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 J

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
metinis susirinkimas atsibus 
ateinančioj nedėlioj, sausio 4 d. 
nuo 2 vai..po pietų, Flynn salėj, 
5309-11 Superior avė. Gerbia
mi draugai, malonėkit atsilan
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų. Sekr. J. Ruškis.

CIev. Lietuvių Namų ir Pa
skolos Draugija (Bankas) lai
kys metinį susirinkimų seredoj, 
sausio 7 d., nuo 7:30 vai. vaka
re, Goodrich House, 1420 E. 31 
St. Visi nariai būtinai kviečia
mi atsilankyti, kurie turit iš
traukiamų ir neištraukiamų in
dėlių (stock). Susirinkimas la
bai svarbus, "nes bus renkami 
1920 metams viršininkai.

Kviečia Direktorių Komisija.

Gerai pasivaišino—nuėjo pas 
Abraomų. Kalėdas Clevelande 
daugelis praleido linksmai, pri
sipirkę įvairių svaigalų, kurie 
ištiesų buvo nuodai. Bet po to
kių “linksmybių” tuojaus kilo 
vieniems neapsakomi skausmai, 
nuo apsinuodinimo, kiti gavo 
galų, o likusiems ašaros ir ap- 
gailavimai. Daugybė užsinuo- 
dino ir paimti į ligonbučius, kur 
arba mirė arba apako; kiti dar 
turi vilties pasveikti.

Pastaruoju laiku, negaudami 
tikrosios degtinės, delei Suv. 
Valstijų ir Ohio blaivybės įsta
tymų, žmonės griebėsi bile ko
kios, kas tik pavadino kokį skįs- 
timų “degtine”. Pridaryta vi
sokios, bet kožnoje beveik yra 
medžio alkoholiaus. Kokių me
džio alkoholis turi veikmę pa
matysite čionai:

Medžio alkoholis yra aštrus 
nuodai — išgėrus tikro to al
koholiaus mažų šaukštukų, gali 
numirti. Užgėrus jo, pirmiau
sia prasideda baisus galvos gė
limas; didelis vėmimas; vidurių 
skausmai, ypatingai apie inks
tus. Visiškas apsvaigimas, pa- 
raližius, apakimas.

Pagalba kolei kas nepatirta 
tinkama ir sunku išgelbėti. Ge
riausia duoti užgėrusiam smar
kiai išprakaituoti ir lai geria 
daug vandens su kepamaja so
da (baking soda).

Nors medžio alkoholis turi da
liniai degtinės kvapų, bet jo ne
privalo nei vienas gerti. Net 
užtenka gerokai pauosčius jo, 
kad apsvaigti ir apsirgti lygiai 
kaip prigėrus. Jis parsiduoda, 
be uždraudimo vartojimui au
tomobiliuose ir kitokiems rei
kalams, bet niekados ne del gė
rimo.
~-J31evelaijdiečiai geria daugiau
sia denatūruotų grudų alkoho
lį (90 nuoš.) maišytų su 10 n. 
medžio alkoholio.

Jokis žmogus, atsilankęs pas 
kitų į svečius, šiais laikais ir 
labiausiai siūlomas, neprivalo 
gert nei jokio “trunko”, jeigu 
nori būti gyvas. Katrie nori 
galų gauti — gali ir ežere van
denyje pasiskandyti — nereik 
taip baisiai skausmų kentėt.

Nežiūrint ar keno namie da
rytas, kad ir butų jų geriamas, 
bet geriausia nepasidrąsinti —

■
AVJWASW.W

u jus Metus su 
irbais: pradėk Ij 
i ;!

S L Ą :• 
kia L. K. Mo- 
alauk paaiški- 
dresu: L. K. !• 
3 St. Paul Av. ;!
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PRANEŠIMAS

DR. J. A. KURLANDER 
DEVHSTAS

Nuo ST. CLAIR AVE. ir Kampo E. 24 STREET
- Praneša Lietuviams, kad jis atidarė naują kitą savo ofisą 

ant 1419 ADDISON ROAD 
(Netoli Wade Park Avenue)

OFISŲ VALANDOS:
Ant ST. CLAIR ir E. 24th ST.

nuo 11 ryto iki 1 po pietų
nuo 4 po pietų iki 8 vakare

PRIE DANTŲ TRAUKIMO VARTOJU GAZĄ.
Aš visą darbą atlieku kuogeriausia ir prie dantų vartoju augš- 

čiausio Karato auksą.
VISAS DANTŲ DARBAS GVARANTUOJAMAS. 

AŠ TAIPGI GYDAU BURNOS LIGAS.

Ant 1419 ADDISON ROAD 
nuo 8:30 iki 10:30 vai. ryto 
nuo 1:30 iki 3:30 po pietų.

negėrę nemirsite, o girtuoklių 
matot kokios pasekmės laukia.

“Negardus vanduo” — bėda- 
voja Clevelandiečiai. Nuo Ka
lėdų miesto vanduo pasidarė 
negardus. Kartais vandenin y- 
ra dedama chlorido, užmušimui 
bacilių. Bet šiame atsitikime, 
kaip sako viršininkai, visas ne- 
gardumas vandens pasidarė de
lei kokios tenai paežeryje dirb
tuvės paleidimo ežeran atliku
sių chemiškų vandenų ir pakilus 
vėjui jo pritaškyta į vandens 
aptvarų. Tas nėra kenksmin
ga, tik vanduo nustojo gero 
skonio. Tuoj pasitaisys.

Drumstus vanduo tankiai bu
na kada tik ežere siaučia vėjai.

Kaip teko girdėti, Clevelan- 
dan atvyksta gerb. M. Petraus
kas su koncertu. Nekuriu ren
giamasi prie koncerto, bet kaip 
gerb. musų kompozitorius pa
geidauja, tai kad visi išvien su
stotų darban. Kurie rengia — 
kitiems nieko nesako.

Kiek mirė nuo nelaimių. 1919 
metais Clevelande > ir artimose 
apielinkėse nuo visokių nelai
mių žuvo net 665 žmonės, be
veik po du ant dienos. Tečiaus 
1919 metai buvo laimingesni už 
1918 metus — tais metais ne
tikėtų mirčių buvo 907, arba 
242 dūšiomis daugiau. Nuo vi
sokių priežasčių, ligų ir nelai
mių abelnai 1919 metais mirė 
10,332. Nuo džiovos — 994; 
pneumonia — 1,191; tyfu — 
20; difterija — 189; škarlati- 

Ina — 9 ; influenza — 991; rau
pais — 1; saulės uždegimu 5.

Gatviniai banditai anų naktį 
nepataikė ant gero: privažiavę 
automobilium prie gatve einan
čio žmogaus, pora pribėgo, pa
kišo revolverį ir paliepė pakelti 
rankas augštyn. Bet čia buvo 
policistas, ėjęs namon, civilėse 
drapanose. Prisakytas pakelti 
augštyn rankas, policistas (A. 
Green pakėlė, bet sykiu ranko
je iškėlė ir savo revolverį; tuoj 
griebė už vieno vagiliaus turė
to revolverio. Tų pamatęs, ki
tas banditas šoko atgal prie au- 
tomobiliaus, kur buvo dar du, 
ir pabėgo. Vienų policistas su
sigavo ir nusivedė stotin. Su to 
pagalba tikima sugauti ir kitus 
tris '

Vėl likosi nušautas vienas 
žmogus už nepasidavimų polici- 
stui nakties laiku jį krėsti ir 
jieškoti slaptų ginklų. Pas nu
šautų rasta revolveris. Policis- 
tui įsakius sustoti, jis neklausė 
ir leidosi bėgti; policistas du sy
ku šovė į orų, bet tas vis bėgo; 
tada paleista kulka į bėgantį ir 
taip pasisekė sulaikyti. Nieko 
neturintiems policija nieko ne
daro, bet jų užduotimi yra krės
ti visus nužiūrėtus vėlai vaik
ščiojančius žmones.

West Parke per Kalėdas at
sibuvo žmogžudystė. Pas tū
lų Vida Ozanic buvo apsigyve
nę du vyrai. Gerokai prisikau- 
šę, susipešė. Ozanic, nenorėda
mas, kad juodu stuboj muštųsi, 
išvijo juos lauk. Bet vienas, ži
nodamas, kad Ozanic turi revol
verį, prašė jam parduoti. Oza
nic atsisakė, tada intužęs žmo
gus puolėsi su peiliu ant jo — 
Ozanic jį nušovė. Bijodamas 
bėdos, vaikų vežimėliu lavonų 
išvežė toliau nuo namų ant sų- 
šlavyno. Ant rytojaus atrasta 

lavonas ir tuoj suimtas Ozanic. 
Trečiasis po muštynių pabėgo, 
nežinodamas nieko apie žmog
žudystę. Areštuotas Ozanic ap
kaltintas už žmogžudystę, nors 
jis sakėsi šovęs apsigynimui. 
Reikėjo surasti pabėgusį vyrų 
paliudijimui, ar ištiesų kas pa
našaus buvo. Pabėgusis slap
stėsi, bijodamas savo draugo, 
visai nežinodamas, kad jis jau 
miręs.- Jį surasta ir dabar ei
na tardymas.

• Susipešė bažnyčioj. Lenkų 
bažnyčioj, susirinkime, susivai
dijo moters, kurių draugija te
nai laikė susirinkimų. Vaidai 
kilo delei paskirstymo pinigų. 
Išgirdę lermų, lauke buvę žmo
nės pranešė policijai, bet polici
jai atvykus, bobelės buvo jau 
išlakstę.

Ant Pearl road bažnyčioj bu
vo atsilankę vagiliai — įsigavo 
vidun per langų ir išnešė si
dabrinius daiktus.

Clevelande lankosi tūlas kal- 
bėtojas-“pranašas” Morgan, pa
našus pamokslininkas-kaip bu
vo Billy Sundayudingęs po pri- 
sišlavimo maišų pinigų.

-Suimtas komunistas. Areš
tuotas tūlas John Loucks, pa
imta su juomi ir valiza komu
nistiškos literatūros. Jisai se
niau buvo suimtas su nepildy
mų kariumenėn šaukimo įsaky
mo, pažadėjęs pats ateiti teis
man paliuosuotas, bet po to ne
pasirodė. Youngstowne jis bu
vo komunistų organizatorium, i

Gruodžio 29 ir 30 d. priėmė 
pilietystę 300 svetimtaučių.

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 namų 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 subatomis vakarais 
atdara nuo 6 iki 8 vai.

& ŽIŪRĖKIT ČIA!
Sekretai kazirninkams, kad 

kožnų sykį išgrajyti. Prisiųskit 
man tik $1.25, o aš prisiųsiu 
didžiausius Sekretus, kuriuos 
turėdami neturėsit bijoti man- 
driausių kaziminkų. — 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)

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tst!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

KAZYS VALATKA 
“Dirvos” Agentas 

Pas jį galima užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvų”. Adr-. 

1168 Dallas Rd. N. E. 
Cleveland, O.

reikaluo-

P
IRMIAUSIA finansiniuose 
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 (ręal 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

SUPERIOR BRANCH 
7909 SUPERIOR AVENUE.

BANKO VALDYBOS NARIAI:
A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas 

PETRAS MULIOLIS, Sekretorius

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

Nuo 6 iki 8 valandai

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS t
LINKL VISIEMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

John Jacoby & Son
NUMAŽINTOS KAINOS ANT VISŲ DALYKŲ 
Vyrų ir Moterų Reikmenįs, Papuošalai ir kitkas. 
Viskas geriausio šioje krautuvėje už mažus pinigus.

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.
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KOPECNYS

IEUROPIŠKA APTIEKA
Baigęs mokslą aptieko- 

i rius Pragos Universitete.
■ Čionai yra visokių Euro- 
: piš’kų vaistų ir chemikalų, 
l taipgi daug visokių < Ko- 
: daks paveikslams imti, ly-
■ giai ir kitokių fotografi-
■ joms reikmenų. Yra bu
rninių dalygų, perfumų, 
sadlainių. Receptai musų 
speciališkumas. Mes moki- 
nam dykai imt paveikslus 
kas perka kamerą. Filmas 
irgi puikiai išdirbam.
7901 SUPERIOR AVE.

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

A. LINN Keptuve 
taipgi 4020 ST. CLAIR Ave. 
6212 ir 7032 SUPERIOR Ave. 
Rosedale 6086 Princeton 124

Central 1690 Main 2063

JOHN L. MIHELICH
Advokatas

Praktikuoju visuose Teismuose. 
Kalbame Lietuviškai.

902-4 Engineers Bldg.
Branch Ofisas 

5514 St. Clair Avenue 
atdaras ir vakarais.

Telefonas Central 6821-W 
CLEVELAND, O.

LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

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

Princeton 1337-K

PAJ1EŠKAU DRAIVERIO 
Del išvežiojimo Duonos. 

Pageidaujama Lietuvis ir kuris 
gerai tą amatą supranta, bus 
gerai apmokama. Atsišaukit: 

J. Shimkauckas 
2323 W. 5th Street. 

Cleveland.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išle> 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio.

Atpigintos Reikmenįs Del 
Vyrų

7028 SUPERIOR AVE.
Atdara laikoma nedėldieniais 

nuo 7:30 ryto iki 12 dieną

Paveikslų išdirbime visad 
yra juoko, ir taipgi užsi- 
ganėdinimas iš pačių pa
veikslų. Tai nėra žiūrėji
mas atgal į senus laikus, 
bet į paveikslus.
Kalėdoms Geriausia Do
vana paveikslų Kodak 
Ši krautuvė yra filmų— 
mieros visokios ir pačios 
filmos užlaikomos geriau
siame padėjime. Geriau
sia būti atsargiais su to
kiais mažais dalykais.
THE GEGENHEIMER 

DRUG CO.
Superior Ave. ir Addison 

Road., Cleveland.

Wm. J. WILBERSCHEID 
Geležinių Daiktų ir Kvar

bų Krautuvė. 
8021-23 Superior Avenue. 

Rosedale 7108

Del jūsų vaikų sveikatos var
tokite

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.

KAS PLATINA “DIRVĄ” 
— TAS platina APŠVIETĄ

------------------------------------------------------------------------ : ■

A . 

_________

jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
; LINKIME JUMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ ;

« Pradėsime Naujus Metus savo biznyje su daugy- ; 
; be dalykų Pigiomis Kainomis — ;
, Storos vilnai maišytos pančiakos po 501. pora — pigesnės “
J negu ištikro šiais laikais kainuoja. J
" Už 39c. moters gali gauti puikias gražias pančiakas del Į 
" visokio nešiojimo. *
« Ateikit pas mus ir apžiurėkit kiek1 visokių dalykų mes * 
h turime del jūsų. !
; RANDOLPH VARIETY STORE ►;
h 7040 SUPERIOR AVE. Prie Addison Road. «

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.

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.

T. NEURA
3246 Superior Ave.

Telefonas gyvenimo 
Central 4675-K.

Biznio — Central 3620-L.
Turime visokios mėsos, ko
kios tik kam patinka ir gali
ma pasirinkti iš musų storo.

VWWWAW.VAWWLWWWAVZATJWWJVAWWWWWA

Ši nauja bučemė yra pa
togiausia ir lietuviams, 

prieinama. Lankykitės;

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 $1.60. Galite atsilankyt ir apžiūrėt musų ištaigą, taip

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

Gerkles skaudėjimus, diegliui, krati
nyje, inflnenzos, pasirodymo ženklui.

Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLER1U 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapnileibk taip, kad tavo pagautas Šal
tis ifisi vystytu i plęurisę, pneumoniję, 
influenza ir i kitokias pavojingus ligas.

Nusip.rk šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje J’nhi-Eipellerlo 85c. ir 
65e. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbažcnkli

Nepriimk kitokiu pamainymu arba 
pamėgdžiojimu.

F. AD. RICHTER G CO.
326-330 Broadway - - New York

PI a tinki t “DIRVĄ” ir remkit tuos biznierius, kurie gar
sinasi Jūsų skaitomame laikraštyje.
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