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Latviai Užėmė Dvinską
Londonas. — Bolševikų kariumenė apleido Dvinską, 

ant Dvinos upės (Dauguvos). Latvių ir Lenkų armijos, 
kurios randasi šiame fronte, po užėmimo Dvinsko, tęsia 
savo žygius toliau Pskovo gelžkelio linija. Tikima tuoj 
atidaryti kelių komunikaciją tarp Rygos ir Dvinsko ir 
per čia susinešimą su Lenkija. — Latvių spaudos biuras 
Kopenhagene skelbia, kad dešiniame jų sparne pagelbsti 
Lenkų kariumenė.

ESTONIJA TARYBOSE BOLŠEVIKAMS VISAI NE
NUSILEIDŽIA. BOLŠEVIKAI SUTINKA ANT 

ESTONŲ IŠLYGŲ.

, NUO ŽEMĖS DREBĖJI
MO MEKSIKOJ ŽUVO 

1,300 ŽMONIŲ.
Mexico City. — Sausio 3 d. 

užėjus dideliam žemės drebėji
mui, užmušta daugybė žmonių. 
Svarbiausia drebėjimo sūkurys 
atsibuvo Orizaba vulkano kai
mynystėje. Daugelis kaimų iš
griauta. Orizaba vulkanas yra 
apie 70 mylių į vakarus nuo Ve
ra Cruz ir apie 130 mylių nuo 
Meksikos sostinės.

Paskesni pranešimai sako, 
kad žuvo apie 1,300 žmonių, su
drebinta dešimts valstijų.

Iš DARBININKŲ 
JUDĖJIMO.

MAINERIŲ KONVENCIJA.
Columbus, O. — čionai atsi- 

buna angliakasių konvencija ir 
tariamasi ką toliaus daryti, ka
dangi po streiko jie pilnai ne
gauna savo reikalavimų, tuo 
tarpu sutikę dirbti ant dalimo 
pasiūlymo, šitame mieste už
gimė United Mine Workers or
ganizacija 30 metų atgal. Kal
bama, kodėl mainerių viršinin
kai nusileido valdžiai ir atšau
kė streiką, neišgaudami visų 
reikalavimų.

Konvencijoje dalyvauja 1,500 
delegatų. Jeigu jie pripažins 
savo internacionalių viršininkų 
pasielgimus, palikdami dalykus 
taip kaip dabar yra, jeigu lauks 
pasekmių anglies komisijos ty
rinėjimų, tai gerai, bet jeigu ne, 
tada nežinia kas gali kilti. Ne
žiūrint unijos valdininkų prane
šimų, kad ši konvencija sušauk
ta tik vtenutiksfir — išklausyti 
raporto apie streiką,' vienok pa
imta plačiam apkalbėjimui vi
si dalykai, kaip tai priėmimas 
valdžios pasiūlymo pertraukti 
streiką ir pradėti tarybas del 
algų ir kt.

Angliakasių uždarbis. India
napolis, Ind. — Minkštosios an
glies kasėjai rengiasi paduoti 
prezidento anglies komisijai fi
gūras, parodymui kiek metinės 
algos pasidaro kasėjai. Pasiro
do, kad su visokiomis bedarbė
mis, per 6 metus, angliakasiai 
užpelnė tik po $873 metuose, — 
tai yra mažiau negu $75 mėne
syje. Iš kur gali žmogus pra
gyventi su šeimyna?

400,000 gelžkelio darbininkų 
rengiasi streikuoti, jei valdžia 
nedarys nieko numažinimui pra
gyvenimo reikmenų kainų. Jie 
tuomi grąsino ir pereitą rude
nį, bet sutiko lūkėti, kolei val
džia stengsis padaryti pertvar
kymus. Bet nieko iš to neišė
jo, tai darbininkai nori pakėli
mo algų.

Alaskoje pereitais metais mi
neralų iškasta mažiausia, negu 
kada 
1910 
1889 
tenai 
kasta už $437,400,000.

nors bėgyje 9 metų, nuo 
m. Aukso Alaskoje nuo 
metų (tais metais auksas 
atrastas) iki 1919 m.,iš-

-BOLŠĘ VIRAI SU ESTO
NIJA EINA PRIE 

TAIKOS.
Dorpatas. — Bolševikiškoji 

Rusija noriai sutinka padaryti 
didelius nusileidimus prieš di
džiąsias valstybes taikos reika
le, tečiaus niekuomet nesutiks 
taikintis su gen. Denikinu, — 
taip paskelbia M. Kliške, sovie
tų delegacijos sekretorius tai
kos posėdžiuose Estonijoje. —> 
Metai atgal, jis sako, mes gal 
butume kalbėję apie taiką su 
gen. Denikinu, bet dabar mes 
pasiryžę kariauti iki galo. — 
Bolševikų armija dabar esanti 
net iš 3,000,000 vyrų ir esanti 
nepergalima. Tečiaus, sako M. 
Kliške, Sovietų Rusija sutinka 
paliuosuoti visą tą spėką, jeigu 
butų galima su kitomis valsty
bėmis sueiti į taiką.

Bolševikų agentai skelbia, jog 
Francuzija bando suorganizuo
ti didelį ofensivą prieš sovietų 
valdžią, — sako Kliške.

Iš sutarties, pasirašytos Es- 
tonijos ir bolševikų atstovų dė
lei pertraukimo karės, ypatin-' 
gai militarėse sutartyse, mato
si, kad Estonija atsiekė labai 
svarbių punktų tose tarybose. 
Svarbiausias dalykas, ką Esto- ' 
nija iš bolševikų išsiderėjo, tai 
kad nereikės iš Estonijos išsi- j 
danginti gen. Judeničo kariu- . 
menei, ko labiausia bolševikai i 
spyrėsi. Estonija tik tada su- , 
tinka Judeničo kariumenę iš sa- . 
vo žemių prašalinti, kada bus 
užverta tarp jos ir Rusijos tik
ra taika.

žemės drebėjimas Kanarių 
salose.

Madridas, Ispanija. — Kana
rių salose jausta žemės drebė
jimas. žemėje atsidarė dideli 
plyšiai, iš kurių išsiveržė debe
siai durnų. Bijoma, kad neat
sivertų vulkanas.

(Kanarių salos yra pietiniame 
Atlantiko okeane, netoli 
kos pakraščio.)

Afri-

GINS KAIZERI.
Berlinas. — Garsiausias 

kietijos tarptautinių tiesų žino
vas, advokatas Johannes W. 
Kriege, jurisprudencijos dakta
ras, išrinktas su kitais apgyni
mui buvusio kaizerio, kuomet jį 
pastatys teisman. Sąjungiečiai 
vis dar rengiasi kaizerį teisti 
už karės baisenybes. Vokieti
jos prezidentas Ebert grąsina 
rezignavimu, jeigu sąjungiečiai 
nepaliaus to savo pasiryžimo 
prieš buvusį kaizerį.

Vo-

AT-BERLYNE SKELBIAMA 
VIRA REVOLIUCIJA.

Berlinas. — Kont-revoliucijo- 
nieriai rengiasi prie darbo vi
soje Vokietijoje, — taip atvirai 
skelbia laikraščiai. Nauji me
tai Vokietiją užtiko su politiš
komis varžytinėmis. Reakcijo- 
nieriai deda pastangas įsteigti 
monarchiją, gi radikalai ruo
šiasi paimti valdžią į proleta
riato rankas.

LATVIAI SUMUŠĖ BOLŠEVI
KUS PRIE DVYNOS.

Kopenhagen, Sausio 5 d. — 
Iš Rygos pranešimai skelbia, 
kad Latvijos kariumenė sulau
žė bolševikų frontą Dvynos pa
upiu. Suimta daugybė kareivių 
nelaisvėn, sykiu paimta daug 
kariško grobio. Dvi Latvių di
vizijos, su pagalba Baltiko land- 
wehrų, atakavo bolševikus pla
čiu frontu. Mūšiai atsibuvo la
bai dideli, pasekmėje to per
laužta bolševikų linija ir jie iš
stumti iš pozicijų. Atokus pa
laikant, perlaužta raudonųjų li
nija ir Latviai perėjo per upę. 
Bolševikai smarkiai bėga, ve
jami iš užpakalio Latvių kariu- 
menės.

AIRIJOJE NERAMUMAI.
Londonas. — Terorizmas vi

soje Airijoje platinasi. Po tri
jų valandų desperatiško mūšio 
prie Carrigtohill, Cork paviete, 
kur Sinn Feiniečiai sugriovė po
licijos stotį, suėmė saržentą ir 
penkis konstabelius, sukilėliai 
vėl buvo užpuolę kitose vietose 
ant policijos. Dubline palociuo- 
se, kur įsisteigus Airijos val
džia, sakoma esą įvairių gink
lų. Visi budinkai aptverti spy
gliuota vielų tvora, viduje pri
statyta mašininių šautuvų, ku
rie bus panaudoti jei kas artin
tųs! prie jų. Taipgi sakoma esą 
gatavai prirengti ir kariški tan
kai.

Lawrence, Mass. •— Audėjų 
unija įsakė darbininkams išeiti 
ant protesto streiko už valdžios 
padarytą medžioklę ant bolševi
kų. Areštuojant visus kitus, čia 
suimta pora audėjų unijos vadų 
už jų anarchistišką agitaciją.

Cleveland. — Vyriausias va
das gelžkelių lokomotivų inži
nierių unijos, Warren S. Stone, 
kalbėdamas prieš Clevelando 
Chamber of Commerce, išrodi- 
nėjo svarbumą priėmimui šalyje 
Plumb Plano — kad valdžia pa
imtų operuoti gelžkelius. “Gel- 
žkeliai yra kaip ir publikos ke
liai. Visuomenė turi tikrą tie
są jais naudotis. Vietoj kad 
juos operuoja ir savo naudai 
veda kapitalistai, gelžkeliai tu
rėtų būti' operuojami tik su to
kiomis išlaidomis, kiek reikalin
ga jų palaikymui, ir turėtų bū
ti tik patarnavimas visuomenei. 
Tą Plumb Planas siūlą padary
ti” — pasakė Stone.

UKRAINIEČIAI SUMUŠĖ DE- 
NIKINO ARMIJĄ.

Washington. — Paskutiniu 
laiku, besitraukiant nuo Ukrai
niečių, Denikin turėjo nustoti 
daugiau 4,000 keturkampių my
lių ploto. Paimti Denikino ar
mijos daiktai daugiausia yra 
Anglijos darbo, taigi Anglija jį 
viskuo rėmė.

PARDUODA VOKIETIJOS 
LAIVUS.

Washington. — Laivų taryba 
išstatė ant pardavimo 30 buvu
sių Vokietijos laivų, tarpe tų 
didžiausį laivą pasaulyje “Le
viathan”, paskui “George Wa
shington-’ ir kitus, šitie laivai 
paimti nuo Vokiečių karės lai
ku, jie buvo Amerikos pertuo
se. Daugelis panaudota karei
vių ir reikmenų transportams, 
dabar tas darbas užbaigtas. Ga
lės pirkti tiktai Amerikonai ir 
statyti juos ant tokių linijų, 
kurias valdžios laivų taryba nu
rodys.

KRIMINALISTAMS PARODĖ 
KORIMO “CEREMONIJAS”.
Chicago. — Kriminalistų ka

lėjime buvo nubaustas mirtimi 
kriminalistas-žmogžudis R. Dur- 
rage. Jo pakorimo dieną šeri
fas Peters davė progą kitiems 
kriminalistams pamatyti “cere
monijas”: išrinko porą šimtų 
aršiausių kriminalistų ir po sar
gyba pastatė rūme, kuriame 
buvo kartuvės ir ant kurių at
vestas nuteistasis, šerifo nuo
mone, šitas vaizdas gal sumin
kštins ar net visiškai permai
nys tokius, kurie dar bus pa- 
liuosuoti, nuo tolimesnių blogų 
darbų. Paskelbus šitą “apei
gą”, šerifas gavo daugybę pro
testų, gubernatorius taipgi, ga
vęs prašymus uždrausti šitokį 
dalyką, šerifui liepė sumanymą 
pakeisti, bet jis išpildė savo.

Ant protestų šerifas atsakė, 
kad jeigu taip daryti yra per- 
žiauru, tai kodėl taip elgiasi tie 
kriminalistai, kurie už visokius 
žiaurius darbus tame kalėjime 
yra patalpinti. ‘Tarodoš” pa
žiūrėti parinkti tiktai tokie, ku
rių paskutinis nuosprendis dar 
nebuvo kartuvės.

VISOJ AMERIKOJ PRA- galima tiesioginai nubausti ar- 
Tksmi TK-cTirkTruzr« jja deportuoti. šitas visoje ša

ltyje užpuolimas ant komunistų 
atliktas su didžiausia atida ir 

Visoje šalyje prasidėjo gau- pagal geriausių planų, kokie ka- 
dymas, areštavimas ir tardymas da buvo padaryti. Kokios de- 
bolševikų, radikalų ir anarchis- šimts dienų pirm šito suėmi- 
tų. Sausio 2 dieną Clevelando r*- ' 2 ’
federaliai valdininkai, kaip ly
giai ir kitų miestų valdžios at
stovai padarė generalį užpuoli
mą ant smetimtaučių radikalų, 
su gan geromis? pasekmėmis.

Clevelando policijos dvide
šimts penkios paskiros grupelės, 
kaip naujai ir gerai išaliejuotos 
mašinos, užėjo ant daugybės 
svetimtautiškų šio miesto dalių, 
suėmė susirinkimus laikančius 
žmones ir nugabeno automobi
liuose į federalpbudinką.

Ankti pereita subatą turėjo 
užrekorduota penkiasdešimts vi
sokių tautų žmonių; kiti dar 
atvežta vėliaus. * Keturi iš tų 
penkių dešimtų buvo Ameriko
nai, nariai ir valdininkai komu
nistų partijas šiame mieste. Ki
ti visi — įvairių kitų tautų, jų 
tarpe Rusai, Lietuviai ir Ukrai
niečiai.

Bliss Morton, teisių departa
mento specialia agentas Cleve- 
lande, vadovavo tą visą užpuo
limą.

Pirmiausia areštuota komuni
stų vadai — Carl Hecker, ko
munistų partijos Clevelando da
lies sekretorius; jis suimtas ge- 
neralėje savo raštinėje, 9 
vakare. Suimta su juo ir 
jo draugai-pagelbininkai, 
genknecht ir Goldenberg, 
pastarieji paleisti ąausio 3 

Policija suėmė knygas ir 
teles -su visų n$ž*ių vardais, ku
rie per Clevealndo skyrių mo
ka savo mokestis į komunistų 
partiją, sykiu paimta antrašai 
“Socialist News” skaitytojų.

Kortelės ir antrašai valdžiai 
davė antrašus visų nužiūrėtų 
radikalų, kurių dar neturėjo. — 
Su tais antrašais ir narystės 
korletėmis pasiųsta dvidešimts 
penki' būriai policistų į visas 
dalis miesto. Gaudymas atsi
buvo per visą naktį. Anksti ry
te, sausio 3 d., būreliai naujų 
suimtų radikalų, kaip kur ir 
viena-kita moteris, atgabenta į 
federalę rastinę. Visi surašyti 
ir bus

Visi 
kiuose 
turės 
deportuojami į jų šalis. ] 
viai, žinoma, nepateks į Lietu
vą, nors nekurie ir rengėsi va
žiuoti tenai revoliuciją sukelti, 
nes jie, kaipo Rusijos piliečiai 
ir dirbą labui Rusijos bolševikų, 
į Lietuvą nebus įleidžiami ir iš 
čia nebus gabenami į Lietuvą, 
bet į Rusiją.

Kiti tiesiog nugabenti kalėji- 
man. Tarpe tų yra viena mo
teris, Rusė.

Areštuotųjų daugelis kiše- 
niuose turėjo įvairių revoliucijo- 
niškų raštų. Padarius kratą 
komunistų susirinkimų kamba
riuose, paimta krūvos bolševi
kiškos literatūros.

Svarbiausia ko policijai rei
kėjo, tai surašų vardų revoliuci- 
joniškų organizacijų narių. — 
Kaip tik juos kratose atrasta, 
tuoj perduota į tam tikras vie
tas perrašymui ir susortavimui.

Visi suimti svetimtaučiai yra 
komunistų partijos nariai. Ki
tų, kokių jieškoma, tai I. W. W. 
narių ir Rusijos Darbininkų U- 
nijos narių.

Komunistu gaudymui valdžia 
panaudos visų komunistiškų lai
kraščių prenumeratos antrašus 
arba kiekviename pačte bus su
rinkta komunistiškų ir anarchi- 
stiškų laikraščių, iš kitur atei
nančių, skaitytojų adresai, su 
kuriais lengvai galės valdžios 
atstovai ateiti pas kiekvieną to
kių laikraščių skaitytojų ir su
imti.

Visur svarbiausias tikslas bu
vo sugauti vadovus su visais 
prirodymais apie jų darbus irimo žinios, jog gruodžio 17 d. 
pasiryžimus ir kad juos butų bus svieto galas.

DĖTA MEDŽIOKLĖ ANT 
BOLŠEVIKŲ-KOMU- 

NISTŲ IR TT.

vai. 
kiti 
Wa- 

Šie 
d. 
kor-

šaukiami tardymams.
svetimtaučiai, suimti to- 
užpuolimuose, kurie ne- 

pilietystės popierų, bus 
Lietu-

mo buvo paskirta sausio 2 d. 
vakaras visuotinam medžioji
mui ir apie tai pranešta žinios 
į visus miestus, kurie prie to 
rengėsi.
užgriebti 
literatūrą 
tus, kaip 
smulkmenišką stovį komunistų 
organizacijų atskiruose miestuo
se. Suradus reikalingus žmo- 
neš, juos tuojaus susodinta į 

. policijos ir armijos vežimus ir 
gabenta kur reikia.

Gan keistai valdžios agentai 
radikalus sekiojo. Kartais jie 
pasidavė kaipo virėjai įvairiuo
se darbininkų būriuose ir dirbo, 
tuo laiku tyrinėdami žmonių 
atsinešimą ir sekiodami vyriau
sius \ revoliucijos vadovus; jie 
dirbo ir su angliakasiais, su 
plieno darbininkais, kitur patįs 
buvo agitatoriais.

Vietomis suimtuose dokumen
tuose aiškiai pasirodė, jog jau 
rengiama įsteigti sovietų komi
tetus šioje šalyje, kurie butų 
po tokia tvarka, kaip Rusijoje 
vedama. Susekta taipgi suor
ganizuotas veikimas tarpe juo
dųjų, kurių organizavimo tikslu 
buvo nuvertimas politiškos ir 
ekonominės valdžios; jiems jau 
taip inkalta, kad manoma bus : 
daug vargo, kolei galutinai su : 
jais apsidirbs. Amerikos komu- ; 
nistų partija atstovauja ir skel- ] 
bia sukilimus, su tokiu žiauru- ; 
mu, kaip Rusijoje, ir garbina 
labiausia Leniną ir Trockį. j

Išgabenimas komunistų tęsia- ' 
si. Andai išgabenta apie treje- į 
tas šimtų Rusijon, dabar pri- i 
vežta New Yorkan daugiau ki
tų.

Suimtas A. Karalius, komuni
stų agitatorius, kuris buvo nu
vykęs į Nashua, N. H., Lietu
viams prakalbas sakyti. Kitur 
suimta daugiau Lietuvių, bet jų 
pavardės nepaduota.

Rochester, N. Y., 
Jonas Kamarauskas, 
tas ir J. Kanuskas, 
du iš Clevelando; šalip tų Ba- 
zil Zubek (Rusas) ir M. Masis.

Ne taip svarbu buvo 
komunistų-bolšęvikų 

ir propagandos raš- 
popieras, parodančias

areštuota 
Th. Pilo- 
pastarieji

1919 METŲ PRIETIKIAI.
Šalip karės, pereitais metais 

didesnių nelaimių buvo:
Balandžio 28 d. Japonijoje, 

Yokohama mieste, gaisras su
naikino 2,000 namų.

Gegužio 18 d. ant Java salos 
vulkanas Kalut užmušė apie 15 
tūkstančių žmonių.

Birželio 5 d. Wilkes Barre, 
Pa., nuo parako eksplozijos žu
vo 90 žmonių.

Birželio 2p d. Fergus Falls, 
Minn., nuo audros žuvo 60 žm., 
sugriauta visas miestas.

Birž. 29 d., nuo žemės drebė
jimo, Tuskanijoj, Italijoj, žuvo 
127 žmonės.

Liepos 21 d. Chicagoj, nukri
tus dirižabliui ant banko ir ek- 
spliodavus motorui, žuvo 12 žm.

Rugsėjo 14 d. Corpus Christi, 
Tex., nuo baisios audros žuvo 
300 žmonių ir tūkstančiai pali
ko be namų.

Spalio 28 d. sudužus laivams 
prie Muskegon, Mich., dingo 21 
gyvastis.

Sp. 28 d. Amsterdam, O., ka
syklos eksplozijoj, užgriuvus iš
eigą, žuvo 21 angliakasis.

Naujas telefonams pagerini- 
imas. New York. — Daroma 
bandymai pagerinimams prie 
telefonų, kad viena viela butų 
galima kalbėti bent dešimčiai y- 
patų tuo pačiu laiku. Tuo už
siima gen. G. O. Squier, darbas 
jau baigiamas.

Detroite, Mich., kaip dabar 
paaiškėjo, 40 asmenų gavo pro
to pamišimą iš baimės praneši-

Lietuvos Laisves Reikalais
LIETUVOS VALDŽIA SUTIN

KA IŠMAINYTI ANT PI
NIGŲ PAČTO MARKES, 
SIUNČIAMAS Iš AME

RIKOS.

jinių įstaigų Amerikoje. Tik
tai dešimtas nuošimtis pasiliks 

I padengimui pardavinėjimo iš- 
kaščių abiejų Fondų. Atsižvel
giant į daugeriopą tikslą par
davinėjimo šių markučių aug- 
štumas jų kurso yra laikomas 
pilnai pateisinamu.

Markutės yra pardavinėjamos

Šiomis dienomis Lietuvių Ek- 
zekutivis Komitetas (Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje) gavo iš I 
Kauno nuo Lietuvos Valdžios' ... 
kablegramu pranešimą, kad: Su ?° direktiva abiejų Fondų, per 
išdėstytu raštišku pasiulymu 26,•??. byrius, Per laikraščių redak- 
d. lapkričio, reikale sanlygų par
davinėjimo Lietuvos Pačto mar
kių ir jų išma|nymo Lietuvoje 
ant pinigų, — Lietuvos Valdžia 
sitinka: Markės Lietuvoje bus 
apmokamos (apmainomos ant 
pinigų) iždinėse. Platesnės ži
nios bus suteiktos pačtu. Pa
sirašo, Ministeris Pirmininkas, 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeris, Galvanauskas.

Amerikos Lietuvių visuome
nė dar kartą raginama pilniau
siai pasinaudoti šia vienatinai 
užtikrinta proga suteikti pinigi
nę pagalbą saviems Lietuvoje ir 
atnešti naudą sau ir Lietuvos 
Valstybei. Kitokis būdas siun
timo pinigų į Lietuvą ikišiol, ne
žiūrint ant įvairių pagarsinimų, 
nėra užtikrintas ir yra gryna 
spekuliacija.

Pinigai surinkti pardavinė
jant markes, kaip jau buvo an
dai pranešta, bus siunčiami į 
Lietuvą per kurjerus ir bus 
naudojami tiktai padengimui iš
mokėjimų už markutes, kaštų 
kelionės kurjerams ir apmokėji
mui operativių kaštų. Likusie- . 
ji pinigai bus sunaudojami iš
imtinai valstijos reikalams, kaip 1 
tai užlaikymui Lietuvos Milita- ■ 
rėš Misijos, Amerikoniškos Bri
gados ir kitų reikalingų valsti-

Icijas ir per specialiai paskirtus 
| agentus per Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondą ir Tautos Fondą. 
Jos bus pardavinėjamos tiktai 
iki kovė 30 d., o bus išmainomos 
Lietuvoje ant pinigų iki liepos 
1 d. 1920 m.

Lietuvių Ekzekutivis 
Komitetas

(Lietuvos Atstovybė Amerikoj) 
M. J. Vinikas, 

Pirmininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ CEN- 
TRALIO KOMITETO ME
TINIS SUSIRINKIMAS.

A. L. Centralio Komiteto me
tinis susirinkimas bus sausio 
19 d., tai yra trečiame panedė- 
lyje sausio men., 1 vai. po pie
tų, Centralio Komiteto raštinė
je, kambaryje 803, 320 Fifth 
avė., New Yorke.

Viąi nariai, kurie moka per 
metus nemažiau $6 mokesčių ir 
turi Centro Paliudijimus, skai
tosi pilnais nariais ir yra širdin, 
gai kviečiami į tąjį metinį susi
rinkimą. Jokių specialių įgalio
jimų nuo skyrių ar kokių orga
nizacijų nereikia. Sulyg Kon
stitucijos, susirinkimo kvorumui 
reikia nemažiau 20 narių.

Am. Liet. Centr. Komitetas, 
A. Steponaitis.
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NAMAI
Vienos ir Dviejų Šeimynų 

Vieno ir Dviejų Augštų
Geriausia proga .parduoti savo namus, 

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

Nantus 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, nesiru- 

zpinkit rendų brangumu, neturėjimu 
kur su šeimynomis pasidėti — tuojaus 
ateikite pasitarti ir mes aprūdysime 
tokių namų, iš kurių rasite sau kokiį 
norėsit.

The Representative Realty Co
Main Office

814-16 CITIZENS BLDG.
BRANCH OFISAS 

7909 SUPERIOR AVENUE
A. B. Bartoševičius, Manager, 

ofisas atdaras ir vakarais — galima 
atsilankyt patogiausiu laiku.

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

Šis
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t Iš Lietuvių Gyvenimo g
PRANEŠIMAS LIETU

VIAMS APIE S. V.
CENZĄ 

(Gyventojų Surašą).
Keturioliktas dešimtmetinis 

Suvienytų Valstijų gyventojų 
surašąs (cenzus) prasidėjo sau
sio 2 d. 1920 metais.

Pagal Suv. Valstijų Konsti
tuciją, surašąs (cenzus) yra da
romas kas dešimts metų su tik
slu gavimo informacijos kaslink 
skaitliaus, tautystės, užsiėmimo, 
išauklėjimo (mokslo) ir socialio 
bei ekonominio padėjimo visų 
gyventojų šios šalies, šias in
formacijas renka cenzo suraši
nėtojai (Cenzus Enumerators), 
kurie eina iš namų į namus 
klausinėdami kiekvienos ypatos 
apie jų amžių, vietą gimimo, už
siėmimą, pilietystę, nuosavybę, 
ukėsystės popieras ir tt. Teisės 
reikalauja nuo Cenzo surašinė
tojų klausti apie visus šiuos da
lykus ir yra reikalaujama nuo 
kiekvienos ypatos duoti atsaky
mus teisingai ir pilnai. Niekas 
neprivalo bijoti atsakyti. In
formacija taip surinkta niekad 
nebus naudojama keno nors nu- 
skriaudimui ar pakenkimui ir 
jokie vardai niekad niekur ne
bus paskelbiami.

Yra ypatingai svarbu, kad 
Lietuviai arba lietuviško paėji
mo ypatos užsirašytų save Lie
tuviais. Jeigu užtektinai dide
lis skaitlius paduos Lietuvą kai
po šalį jų paėjimo, jų tėvų gi
mimo arba paduos Lietuvių kal
bą kaipo jų prigimtą, tai sąra
še bus padaryta atskira klasifi
kacija Lietuvių. Bet jeigu tik
tai mažas skaitlius Lietuvių už
sirašys Lietuviais, tąsyk atski
ro Lietuvių skyriaus nebus, bet 
Lietuviai bus sugrupuoti su ko
kia nors kita tauta.

Todėl visi Lietuviai, Ameri
kos piliečiai ar nepiliečiai, yra 
raginami pagelbėti cenzo sura
šinėtojams, duodant pilnus ir 
atsargius atsakymus ant visų 
klausimų ir jokiu budu neturi 
užmiršti užrašyti save ir savo 
gimines bei pažįstamus kaipo 
Lietuvius. Tą darant jus pagel- 
bėsit padaryti šį surašą pasek
mingu del Amerikos ir nauda 
del Lietuvos.

šį pranešimą parengė, ant 
S. Rogers, Director of the Cen
sus, prašymo,

Lietuvių Ekzekutivis 
Komitetas 

(Lietuvos Atstovybė Amerikoj) 
(Pasirašo)

Pirmininkas M. J. Vinikas.

Vyčiai statė scenoje veikalą 
“Keistutis”. Veikalas gražus, 
bet lošimas nekuriu artistų bu
vo nepilnai gerai atliktas. Tra
gedija reikalauja daugiau tra
giškumo. Bet gerai, kad musų 
vyčiai nors tiek įstengė.

Sermėgius.

DETROIT, MICH.
Musų kolonijos Lietuviai pra

dėjo puikiai darbuotis, šiomis

WORCESTER, MASS.
L. D. D. Dr-jos “Aušrelės” 

Konecrtas. Kalėdų dienoj “Au
šrelės” Choras po vadovyste g. 
kompozitoriaus M. Petrausko 
puikiai atsižymėjo savo daino
mis. šalip choro, dainavo žy
miausi šios kolonijos musų so
listai ir solistės, kaip tai: p-lės 
Šukiutė, Avietėnaitė, V. Timin- 
skiutė; iš vyrų — garsus šios 
apielinkės tenoras P. Skrickis, 
baritonas P. Steponkus ir J. 
Petronis, šie visi solistai ir so
listės savo dainomis žavėte pu
bliką žavėjo, šalę dainų, buvo 
dar ir muzikos, žinomas gabus 
vietos smuikininkas, J. Dervelis, 
puikiai griežė ant smuikos; at
sižymėjo taipgi vyrų kvartetas, 
žodžiu sakant, visas programas 
išėjo labai gerai, — tą liudijo 
publikos gausus delnų plojimas 
ir pakartotini iššaukimai. Vi
si užsilaikė ramiai.

Choras dainavo M. Petrausko 
ir St. Šimkaus dainas; solistai 
atliko tų dviejų musų kompo
zitorių, taipgi Gounod, Čaikov
skio ir kitų kompozitorių. Pub
likos buvo virš 500 ypatų, visi 
likosi pilnai užganėdinti.

“Aušrelės” Choras ir solistai 
sausio 8 d. perstatys operetę — 
“Lietuviškas Milijonierius”. — 
Taipgi rengiamasi prie didžiau
sios gerb. M. Petrausko operos 
— “Velnias Išradėjas”. Wor- 
cesteriečiai turės progą pamaty
ti visą eilę gražių veikalų.

Worcesterio Lietuviai jau su
organizavo Komitetą Lietuvos 
Laisvės bonams pardavinėti. — 
Komitetas susideda iš parinki 
tų žmonių, visiems pasitikimų 
šioje kolonijoje. Komitetas rū
pinsis kuopasekmingiausiai dar
buotis šiame darbe. Tikimos, 
kad Worcesterio Lietuviai iš
pirks bonų už kelioliką tūkstan
čių dolarių.

dienomis, gruodžio 26 d., Lietu- 
ivių kooperativiška bendrovė ati
darė antrą valgomų daiktų savo 
krautuvę ant Caniff, arti Rus
sell gat. Minėta Liet. koop. b- 
vė sparčiai auga kaip biznyje, 
taip ir narių skaitliumi tik pa- 
sidėkavojant gerb. pirmininkui, 
kuris nenuilstančiai darbuojasi 
kooperacijos labui, taipgi gerai 
darbuojasi ir visi bendrovės di
rektoriai.

čionai atsidarė dvi Lietuvių 
duonos keptuvės — viena west
side, kita east-side. Iki šiolei 
buvo kartais taip, kad kuomet 
žydai užšvęsdavo savo ilgas 
šventes, tai Lietuviams prisiei
davo be duonos mėsą valgyti. 
Dabar gal jau bus kiek pato
giau, jeigu Lietuviai laikytųsi 
to prakilnaus obalsio: “Savieji 
pas savuosius.”

Ex-Vasara.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA AMERIKOS LIE
TUVIŲ PAŠALPINĖ ORGANIZACIJA.

Gyvuoja jau 33 metai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje šelpia našles ir 
našlaičius, moksleivius, inųgrantus; remia visokius 
prakilnius lietuvių tautos reikalus.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje turi keturis Ap
saugos Laipsnius: $150;' $300; $600 ir $1,000. 
Į Apsaugos Laipsnius įstojimas mokama sekančiai: — už 
$150 — $2; už $300 — $3; už $6Į00 — $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 greitai ir teisingai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje pernai, laike in-
fluenzos išmokėjo virš $30,000 pomirtinių.
Kiekvienas lietuvis, kuriam rupi lietuvių, jo paties 
ir jo šeimynos likimas privalo prie šios organizacijos prisi
rašyti.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kuopos yra veik 
kiekviename mieste, kaip kur net po kelias kuopas. Norė
damas prisirašyti prie S. L. A. kreipkitės prie vietinės kuo
pos, arba norėdami platesnių informacijų rašykit pas Cen
tro Sekretoriui.
Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra ir Vaikų du 
Skyriai. Pirmam skyriuje mokama 39c. bertainyje; an
trame skyriuje — 65c. Kiekvienas lietuvis tėvas privalo 
prirašyti savo vaikus prie šių vaikų skyrių SL.A.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia savaitinį 
laikraštį “Tėvynę”. “Tėvynė” užima svarbiausią vietą lie
tuvių laikraštijoje. “Tėvynė” gvildena kaip paties Susi
vienijimo, taip ir abelnai Lietuvių Tautos reikalus. “Tė
vynėje” taippat telpa mokslo, literatūros ir kiti svarbus 
straipsniai. Prenumerata — $1 metams. S.L.A. nariams 
siunčiame dovanai. Vienas numeris siunčiama kiekvienam 
pareikalavusiam dykai.
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje leidžia įvairaus 
turinio knygas. Nariams savo laidos knygas duoda puse 
kainos. Kas žingeidauja S. L. A. praeitimi, kaip ji tvėrėsi, 
bujojo ir kokius Lietuvių Tautai darbus nuveikė, gali tai 
sužinoti perskaitęs S. L. A. Istoriją. Kaina tik $1.50; gra
žiuose kietuose apdaruose $2; SLA. nariams pusė kainos. 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje kasmet leidžia 
didelį Kalendorių. Jisai kainuoja 25c.; SLA. nariams par
siduoda tiktai už 15c.
Jei Tamsta dar nepriklausai prie SUSIVIENIJIMO LIET. 
AMERIKOJE — tuoj aus prisirašyk. Pakalbink ir savo 
draugus. Dešimts ypatų gali sutverti naują kuoją.
Informacijų knygelė siunčiama dykai. Visais reikalais ra
šykit sekamu adresu:

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

DIRVA

terburio jaunimas! Garbinga 
ateitis laukia jūsų!

Vienybės Mylėtojas.

RUMFORD, ME.
šis miestelis yra paskutinis 

rytinėje dalyje Maine valstijos; 
vasaros laiku gana smagus gy
venimui ; viena puse miestelio 
eina perkasa (kanalas), antra 
— bėga naturalė srovė, suei
nanti vandenpuolin, kur puola

Į WATERBURY, CONN.
Dabartiniais laikais Waterbu

rio jaunimo tarpe pasirodė kei
stumų : atsirado keletas tokių, 
kurie stengiasi nepaprastu bu
du iškelti savo “karjerą” iš tuo- 
mi įsigyti tokią garbę, kurios 
visiškai neverti. Pavyzdin, kiek 
laiko tam atgal du vietos “ar- 
tistai-inteligentai” (kurie save 
taip vadinasi) surado kokius tai 
švarkus, panašius į gudiškas 
uniformas, ir tuos, švarkus ap- 
sisiuvo raudonomis siūlėmis, 
apipuose visokiais žibučiais, is- 
sikirpo iš popieros kryžius, pri- 
kabiho ant krūtinių ir taip su
taisė, kad tie švarkai atvaizdin
tų juodu vieną oficieriu, o kitą 
unter-oficieriu. Kuomet viskas 
sutaisyta, tie musų “karžygiai” 
įsimovė į tas uniformas ir nu
sitraukė po keletą tuzinų pa
veikslų, kuriuos paskui rodyda
mi ir dalindami žmonėms su pa
sididžiavimu kalba, jog jie pui
kiai atrodo gudiškuose švarkuo
se. Tą viską matant, keista ro
dosi. žinome gana gerai, jog 
šiandieną musų broliai Lietuvo
je stato savo krutinės prieš gau
jas Rusų, lieja sao kraują be
kovodami su tomis Rusų gau
jomis, kurie stengiasi pavergti 
atgimstančią musų brangią Tė
vynę, — Lietuviai, savo šalį 
gindami, stengiasi kiekvieną iš 
savo žemės nuvaryti, kuris tik 
yra'rusiškoje uniformoje, — o 
čia kiti musų broliai ne tik kad 
neatjaučia tiems savo broliams 
sunkioje jų kovoje, bet dar ger
bia tuos baisius Lietuvos prie
šus, lysdami į jų plunksnas. — 
Na, d jeigu jie tuos švarkus 
butų užsitarnavę, tai jau su jais 
nei susikalbėti nebūtų galima. 
Taip elgiasi musų dailininkai ir 
garbės j ieškotojai: ne tik kad 
paaukština, bet dar labiau sa
ve pažemina kitų akyse.

Negana .dar to. Dabar tie 
musų “artistai” sumanė kokiu 
tai slaptu budu suorganizuoti 
“garbės jieškotojų” ir grašia- 
gaudų šaiką. Jų tikslas yra
atitraukti nuo kitų dailos drau
gijų po kelis narius, iš kurių 
sudarytų skrajojančią “trupą” 
lošėjų, kuri važinėtų po koloni
jas lošdama veikalus, kad tokiu 
budu save išgarsinti lir pasipi
nigauti. Bet matyt, kad tas 
sumanymas nepavyks ir tos jų 
svajonės vėjais nueis. Patar
tina tiems musų artistams me
sti į šalį tokias savo tuščias 
svajones ir vietoje skaldyti jau
nimo spėkas, stengkitės juos su
traukti daugiau į krūvą, iš ku
rių sudarius didelę ir galingą 
Waterburio dailos draugiją, ga
lėtume turėti galingą dramos 
skyrių ir chorą. Tuokart galė
tume sudaryti ir skrajojančią
“trupą”, kuri rastų visuomenė
je užuojautą ir tuomi Waterbu
rio dailės draugija užsipelnytų 
garbės vainiką ir apvainikuotų 
visus savo nuveiktus darbus.

Bet jeigu ir toliaus veiksime 
susiskaldę, tai mūšų veikimas 
bus silpnas; vietoje bendro vei
kimo jeigu dar slapta skaldysi
me, tai toki ii savo pasielgimu 
vietoj garbės užsipelnysim niek
šų vardą. Taigi į vienybę, War

žemyn net 180 pėdų Adrescag- 
gon upėj. Aplinkui miestelio 
yra gan augšti kalnai, vieni pli
ki akmeniniai, kiti žaliuoja ap
augę įvairiais medžiais ir krū
mais. Priekalnėse yra puikus 
šaltinėliai, šią apielinkę galima 
pavadinti tikra "Šveicarija”.

Pirmieji Lietuviai čionai pra
dėjo apsigyventi apie 23 me
tai atgal, šiandien jau skaitoma 
apie 700 Lietuvių. Pirmiausia 
sutverta šv. Roko draugystė, ji 
pasistatė nuosavą svetainę, kur 
visos draugystės ir kuopos ren
gia visokius pasilinksminimus 
ir laiko susirinkimus. Tų drau
gijų ir kuopelių šiandien čia yra 
daug, daugiausia visos yra 
“pirmeiviškos” ir visas veiki
mas, kokis kada atsibuna, tai, 
taip sakant, “bolševikiškas”. — 
Varde Lietuvos čia tai jau ne
bandyk ko veikti ar žodžio pra
sitarti. Jeigu jau koks “nesu
sipratėlis”, anot jų, ir pradėtum

to dasileidžia, per tai ir šio mie
stelio žmonių akyse atrodo la

ibai blogais ir ant Lietuvių žiū
rima kaipo ant nekultūringų 
žmonių. Kaltė, žinoma, pirma 
puola ant vadinamųjų “pirmei
vių”, nes tie, vardan savo pirm- 
eivystės, visus nustūmė ant že
miausio laipsnio. Pirmiausią 
vietą užima “pirmeiviški” laik
raščiai “Keleivis” ir “Laisvė”. 
Apie Lietuvos reikalus mažai 
kam apeina, bet dauguma užim
ti Rusijos bolševikų bėdomis. 
Gėda Lietuviams išsižadėti sa
vo tautos, savo šalies reikalų ir 
rūpintis kažin keno vargais, ka
da musų pačių reikalų niekas 
nesiskubina aprūpinti.

Jonukas.

NEWARK, N. J.
Gruodžio 28 d. Lietuvos Lai-

ką daryti, tai, kaip pirmiaus, 
reikėjo pabriežti, kad “socializ
mas” viską del musų atneš, pa
darys, — taip kaip Amerikos 
vaikams Kalėdų diedukas (San
ta Klaus). Bet dabar virto ir 
tas kitaip: užėjo nauja mada, 
turi ir socializmą niekinti, o to 
vietoj pabriežti komunizmą (ku
rie yra daugiau “susipratę”, sa
ko “hamanizmas”). Bet tie mu
sų “komunistai”, nors valdžia 
juos gaudo, persekioja — labai 
tylus vyrai ir tuomi savo tylėji
mu žada net visą pasaulį apver
sti augštyn kojom.

Nesakau kad taip; kokiam už
kampyj tai kitas musų “komu
nistas” išrodo komunistiškesnis 
net už patį Ungarų Belą Kun. 
Bet paklausus, kodėl jus nieko 
neVeikiat, atsako: “O gi ką vei
ksi, matai kas darosi! baisy
bės!: ...” Matpjie nėra "opor
tunistai”, kaip jų priešai socia
listai.

Kiek laiko atgal čia areštuo
tas “kun.” M. Mockus — .“ko
munistai” visu savo narsumu 
stojo už Mockų. Pradėjus val
stijos advokatui egzaminavimus 
ir tardymus, tie musų didvyriai 
sakėsi tikį ir į Dievą ir į:bažny
čią einą ir tt. Tiesa, jie labai 
smarkus yra stuboje, niekur ki
tur. Mockus nuteistas nuo 1 
iki 2 metų valstijos kalėjiman, 
bet dar tardymai perkelti į taip 
vadinamą “Law-Court”.

Pats Lietuvių gyvenimas čio
nai yra prastas. Vargu rasi čia 
Lietuvį, kuris nebuvo areštuo
tas už girtuoklystę, muštynes 
ar kitokius žemus pasielgimus; 
Nors valstija net nuo 1857 metų 
vadinama ‘šsausa”, bet šnapsą 
čia labai pardavinėjama — pla
čiai ir tuo Lietuviai taipgi už
siima. Patįs nekenčia “trošku
lio”. Prie to yra kitas blogas 
paprotis — tai kaziriavimas, — 
prie kortų tankiai pustuziniais 
Lietuvių areštuojama ir buna 
atsitikimų, kad gauna sėdėti po 
6 ir 8 mėnesius ir bausmės po 
$500 užsimokėti. Labai apgai
lėtina, kad musų žmonės prie

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. 

Iždininkas — B. Griškevičius,
43 Franklin Street. 

Režisierius — A. Rėkus,
20 Star Street 

“DIRVOS” AGENTAS ANGLI-
JOJE

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

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

svės Bonų Pardavinėjimo Komi
tetas parengė prakalbas ir va
karienę priėmimui svečių iš Lie
tuvos. Nuo 2 vai. po pietų at
sibuvo prakalbos, kalbėjo gerb. 
svečiai Finansų Ministeris J. 
Vileišis, Kun. J. žilius ir Majo
ras žadeikis. Pirmininkas p. 
Lukšis, atidarydamas susirinki
mą, paaiškino tikslą atsilanky
mo į Ameriką Šimų musų sve
čių. Toliaus, vietiniai chorai su
dainavo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, paskiaus svečiai paaiš
kino dabartinį Lietuvos padėji
mą ir reikalingumą greitos pa
skolos. Bonų išpirkta už virš 
$12,000.00. Pažadėta išpirkti 
$100,000. 7 vai. vakare atsi
buvo vakarienė. Viskas pasise
kė gražiai. Newarkietis.

BROOKLYN, N. Y.
Gruodžio 27 d. Lietuvos Fil

mų B-vė parengė McCaddin sa
lėj vakarą; žmonės pradėjo rin
ktis anksti, apie 7 vai. vakare 
prie,durų stovėjo minia ir lau
kė. Pranešta, kad jau tikietai 
visi parduoti, daugelis grįžo at
gal. Programas susidėjo iš pa
veikslų (krutamųjų), dainų ir 
tt. Pirmiausia rodyta paveiks
lai nutraukti Brooklyne ir apie- 
linkėse. Toliaus rodyta “Kau
nas Kompanijos” krutantieji! 
paveikslai (šiuos paveikslus ši 
kompanija parandavojo / Liet. 
Filmų B-vęi ant šio vieno va
karo). Paveikslai ant žiūrėto
jų padarė didelį įspūdį, — pa
rodyta Lietuvos žmonių vargin
gas padėjimas, pirmutinė Lie
tuvos kariumenė, orlaiviai ir 
daug kitokių vaizdų. Keletas- 
gerų artistų padainavo Lietu
vos daineles, ant galo buvo juo
kingų Amerikos paveikslų — 
visas programas tęsėsi apie 3 
vai. laiko. Viską Matęs.

LONDONAS, ANGLIJA.
Lietuvių naujasis klubo bu

tas netrukus bus visai aptaisy
tai, tat Lietuviai greitu laiku 
turės vėl užeigą kaip laikymui 
susirinkimų ir įvairiems pasi
linksminimams ir tt. Kaip gir
dėti, sąvo klubą Lietuviai lei
sią kartais ir svetimtaučiams 
laikymui susirinkimų ar taip į- 
vairiems tikslams. Tas bus da
roma gavimui daugiau pinigų 
lėšų padengimui. Klubo butas 
yra labai patogioj vietoj, prie 
pat lietuviškos bažnyčios.

Nors buvo kalbama, kad čia 
mėsą be kortelių nebusią gali
ma gauti pirkti, tečiaus iki šio
lei dar vis jokių kortelių val
džia žmonėms neįrengė. Tiktai 
del cukraus ir sviesto yra nau
dojama kortelės.

Sako, darbai prie odų įvairių 
žvėrių kailių eina jau truputį 
geriau. Oras pradžioj gruodžio 
mėnesio lietingas, tečiaus ne
šaltas. Kalnavertis.

O RED. ATSAKYMAI
K. N. Norkui. — Pranešimo 

apie Mass, valstijos istorišką, 
Lietuvių konferenciją šin nume
rio neindedame delei vietos sto
kos; ji ir taip pavėlinta, taigi 
ant toliaus bus perdaug užvilk
ta žinia ir negalėsime sunaudoti.

V. J. Pietaris. — Greitu laiku 
pradėsime talpinti jūsų veikalė
lį. Tuo tarpu, vis stoka vietos.

A. T. Vargdieniui. — Eiles 
gavome, jei žinotume, kad yra 
originališkos, sunaudotume.

Jonukui. — Meldžiame tan
kiau šį-tą parašinėti “Dirvai”.

J. Kiaunia. — Eilės silpnos ir 
sunaudoti negalėsime.

St. Leščius. — Prisiųstų ei
lių nesunaudosim — persilpnos. 
Jei sekasi, rašykite daugiau, gal 
bus ir tinkamų.
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Jis mato mergelėj,
Ką myli, dievaitę, 

Jos garbei prirašo |
Eilių net be skaitliaus.

Mergelę, ką širdį
Jo tur’ užžavėjus,

Prie angelo lygin’, 
Dangun jai n’inėjus.

Iš jos visą laimę,
Gyvybę sau semia,

Ir tuomet, kaip myli,
Užmiršt’ apie žemę.

Žvaigždynuos’ jis skraido,
Erdves išmatuoja, 

Kada apie Meilę
Širdis jo svajoja.

Iš KUR DYGSTA 
POEZIJA.

(Tąsa iš pereito numerio, 
užbaiga ir galas.)

Kaip paukščiai im’ lėkti 
Į šiltą sau kraštą, 

Poetas jų žygius 
Sužymi ant rašto.

Kad oras užeina 
Lietingas ir prastas, 

Poeto širdyje 
Gailumo im’ rastis.

Jis liudną-gailingą 
Dainelę dainuoja, 

Lyg Vasarą, mirštant, 
Jautringai bučiuoja.....

Sujunda širdis jam, 
Kaip lapai im’ birti, 

Jo stygos naujoje 
Dainoje suvirpa.

Apnuogusį medį 
Liūdesiu apkarsto, 

Primindam’s, kaip vėjas 
Įtapus purvuos’ žarsto. \

Kad’ 'žemę šlapumas 
Perdėmui permerkia —

Poetas dainose 
Vaizdus tuos apverkia.

VI.
| Ir vėl, rodos, liauti 

Jis tur’ savo dainą — 
Kaip štai pasiputus 

Žiema mus užeina.
Ledais apsikloja 

Vanduo ežeruose, 
Pasislepia žvėrįs 

Šiltuose urvuose;
Be lapų, pastyrę, 

Nuogi medžiai stovi — 
Poetą pernaują
■ Vaizdar šitie žavi, ne ,'
Sniegus jis išvydęs 

Iš debesio krintant, 
Pajunta sau naują v 

Dainoms dieną švintant.
Kad’ viskas pabala, 

Sniegais kad apklota, 
Poetas im’ naują 

Dainelę dainuoti.
Kad’ kaukia šiaurinis 

Žiaurus šaltas vėjas, 
Jam jausmą eiliuoti 

Sužadin’ atėjęs.
♦ ♦ ♦

Tai matot — mažiaus mus 
Poetai žavėtų, 

Jei metas sezoną 
Tik vieną turėtų.

Gamta taip sutvarkė, 
Kad metas vis mainos,

Todėl mus poetų 
Jausmais šoka dainos.

VII. - -
Bet, o! dar ne viskas, 

Palauk, Spragilėli,
Ne viską kas'Mūzą 

Sužadin’ minėjai.
Praleidai dar vieną 

Svarbiausi tu punktą, 
Nuo ko beveik kožnas 

Poetas sukrunta.
Apleidai tu Meilę — 

Nėjai ant jos tako, — 
Taip štai mintįs mano 

Prieš pabaigą sako.
Sutvėręs Diev’s Meilę, 

Žmonėms dovanojo,
Nuo laiko to žmonės 

Dar vis ja naudojas.
Ji yra galinga — 

Ji valdo kiekvieną —
Ji yra svarbiausia 

Poetų ariena.
Kad’ Meilė poeto 

Širdyj siliepsnoja, 
Svarbiausias eiliuoti

Svarbiausias dalykas 
Poeto buitybėj 

Yr’ Meilė visoje 
Savoj ypatybėj.

♦ ♦ *

Sutvėręs Diev’s Meilę, 
Žmonėms dovanojo,

Nuo tolaik poetai 
Jai dainas dainuoja.

Bet Meilė — ir toji 
Tur’ savo “sezonus”, 

Dėlto tik poetai 
Sukraun’ eilių tomus.

Vargiai tie poetai 
Dainose pludentų,

Jei vieną mergelę 
Pas’ėmę gyventų.

Ne juoką sakysiu, 
Bet tikrą teisybę:

Ir meilėj įvyksta 
Visokių keistybių.

Poetas mergelę 
Pažinęs, “sugautas”,

Mintyj tuoj pajunta 
Dainomis apkrautas;

Sieloj jo bangomis 
Im’ mintįs švaistytis,

Ir viską jis bando 
Dainon surašyti.

“Pavasariu” meilės 
Pradžia ta vadinas;

Jautriausios ir gyvos 
Tada eilės pinas.

O “vasara” — laikas, 
Kad’ viękąs sužydi, — 

Jis jaučias atriekęs 
Su ja savo žygį.

“Ruduo” — kada jausmas 
Nuo josios atšala, 

Ir laukia ateinant 
“Seziono” to galo.

r“Žiema” — kada vienas, 
Mergelę palieką — 

Tas tarpas aršiausias — 
Ein’ laikas pernieką.

Bet žinom, gamta kaip 
Sezonus pamaino —

Tas pats ir poeto 
Širdyj nuolat eina.

“Pavasaris” skaitos 
Kaip kitą išvysta —

Klausyk, vėl pernaują 
Poetas pragysta....

Ir taip,- aiškiai sakant, 
Kiekvienas poetas 

Dainuoja labiausia, 
Kada “sužavėtas”;

Kada jo širdužę 
Mergelė “kutena”,

Tada ir poetas 
Pasauliui gyvena.

Prasčiausias dalykas 
Gamtoj surėdyta, 

Vienos kad n’užtenka — 
Reik kitą ir kitą;

Kiekvienas dalykas 
Tuojaus nus’dėvėja;

Išsykio nors meilus, 
Paskui — nežavėja.

Bet vieną dalyką 
Turiu pasakyti:

Nevisad jiems sekas 
“Sezonai” mainyti....

Daug “vasarą” sykių 
“Žiemužė” užstoja —

Tada.... tai poetas 
Gailiai suvaitoja....

Paliauj’ visko geidęs, 
Paliauja norėjęs —

Širdyje jo šiaurės 
Pasipila vėjas;

Nekantriai jis klaušos, 
Kaip ūžia ir kaukia:

“Pavasario” greitai 
Ateinant tik laukia.

Ne visada greit tas t 
“Sezonas” užeina, 

Im’ laiko, kol naują 
Sulaukiam jo dainą.

Jam laikas užstoja.
Jis kožną vaizdelį, 

Kokį tik išvysta, 
Su Meilės galybe 

Į dainą įvysto;

Nevisad poetai
Dainom’s mus žavėtų, 

Jei vieną mergelę
Ant visad turėtų.

Spragilas.

Kada įvyk 
svarbus muši 
kis - visi ti 
kas gyvas, k 
ti, kas galim 
dėti.

Štai šįmet 
vi didelis tau 
didžiausias, 1 
vo — tai Li 
Paskola.

Tai yra p 
Valdžios atsi 
menkos Liet 
ti pinigų. Ii 
davėm Lieti 
tai tik aukai 
pasilieka auk 
nepasieks re 
tekliaus. Pas 
gali daug da 
aukauja, nes

- kolą gaus at 
to laiko.

Amerikos 
taupus ir tui 
cionaliai dą 
už savuosius

Amerikos 
skolinti Liet 
lijonus dolai 
kia duoti till 
vos. Tas vi

Išskyrusi 
lijono skaič 
esančių nesi 
dirbančias n 
nukus, galiu 
apskaitliuoti, 
lengva Lietu 

j dėti.
Iš viso mil' 

Lietuvių reil 
100 tukstaųč 
ba vieną iš d 

'visas tas sin 
dės tik po $ 

' jau yra visi 
Lietuvai reil 
los.

Ką šiandi 
gyvenančiam 
škia atitrauk 
niro tuos p 
Aotanųt u 
su geru nor 

Duodant ] 
linga tik 50,

Ir šimtas 
linti Lietuva 

/ kiekvienas 
grįžti, yra i

Aišku, k; 
Lietuvių, g; 
$100. Bet t 
Lietuvis iš 
menkoje es. 
tiečių.

Jeigu pin 
sudės po $1C 
ku uždengs ] 
paskolą, tai 
akis visi kiti 
gai.ar pavar 

,ri iš ko skoli 
užjaus Tėvyi 
jos bėdų via 
ne Lietuviai, 
gia grįžti į s

| šalį?
Jie, tie visi 

kiasdešimts I 
pasistatys sa 
kos ir gėdos 
pirks, lygiai a 
tik gali.

Taigi, 50,001 
gvai išpirks j
- $5,000,000, 
irgi tiek išpii 
paimdami už 
vertės Lietuve 
nų. Kiekviena 
gą dirba, kuri 
kuris ne vaiki 
mas kitų inei 
vištomis — iš 
lijono Amerik 
turi pirkti Lit 
Bonų nemažia

Neabejojami 
. kurie supranta 
tį linkui tauto; 
reikalą, kurie 
skolins ne tik i 
tūkstančius. 1 
apie paprasto 
dalįi mažiausia 
šimtinė.

Mes turime 
Lietuvai atiden 
šitokios progos, 
parodyti jai sa 
savo atsidavim; 
toms. Mes tą si 

apkaišykime 
nais> Papuoškim
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Kada įvyksta kokis nors 
svarbus musų .tautos prieti
kis — visi turime sukrusti, 
kas gyvas, kas galim dirb
ti, kas galim kuo nors prisi
dėti.

Štai šįmet prieš mus sto
vi didelis tautos reikalas — 
didžiausias, kokis kada bu
vo — tai Lietuvos Laisvės 
Paskola.

Tai yra pirmas Lietuvos 
Valdžios atsikreipimas į A- 
merikos Lietuvius paskolin
ti pinigų. Ikišiolei mes, jei 
davėm Lietuvos reikalams, 
tai tik aukavom. Bet auka 
pasilieka auka ir ji niekados 
nepasieks reikalavimų per
tekliaus. Paskolinti žmogus 
gali daug daugiau, negu jis 
aukauja, nes žino, kad pas- 

' kolą gaus atgal, po paskir
to laiko.

' Amerikos Lietuviai yra 
taupus ir turtingi. Propor- 
cionaliai daug turtingesni 
už savuosius Tėvynėje.

Amerikos Lietuviams su
skelint! Lietuvai penkis mi
lijonus dolarių — tai reiš
kia duoti tik po $5 nuo gal
vos. Tas visai lengva.

Išskyrus iš musų apie mi
lijono skaičiaus Amerikoje 
esančių nesuaugusius ir ne
dirbančias moteris arba se
nukus, galima kitokiu keliu 
apskaitliuoti, kaip labai yra 
lengva Lietuvai paskolą su- 

E dėti.
Iš viso milijono Amerikos 

Lietuvių reikia išrinkti tik 
100 tūkstančių žmonių, ar
ba vieną iš dešimties. Jeigu 

'visas tas šimtas tūkstančių 
dės tik po $50 dolarių, tai 

į jau yra visi penki milijonai 
Lietuvai reikalingos pasko
los.

Ką šiandien Amerikoje 
gyvenančiam Lietuviui rei
škia atitraukti nuo savo pi
nigų tuos penkis desėtkus 
dolarių? Lengva, jeigu tik 
su geru noru pasvarstysi.

Duodant po $100, reika
linga tik 50,000 Lietuvių.

Ir šimtas dolarių pasko
linti Lietuvai, kurion beveik 

/ kiekvienas mes rengiamės 
grįžti, yra menkas daiktas.

Aišku, kad rasis 50,000 
Lietuvių, galinčių duoti po 
$100. Bet tai išeitų vienas 
Lietuvis iš dvidešimties A- 
merikoje esančių musų tau
tiečių.

Jeigu pirmutiniai 50,000 
sudės po $100 ir greitu lai
ku uždengs penkių milijonų 
paskolą, tai kur galės dėti 

1 akis visi kiti? Ar jie uba
gai, ar pavargėliai, ar netu- 

,ri iš ko skolinti? Ar jie ne
užjaus Tėvynei didžiausioje 
jos bėdų valandoje? Ar jie 
ne Lietuviai, ar jie nesiren
gia grįžti į savo prigimtąją 
šalį?

Jie, Jie visi, šalip tų pen
kiasdešimts tūkstančių, ne- 
pasistatys save ane panie
kos ir gėdos — jie taipgi 
pirks, lygiai su visais, kurie 
tik gali.

Taigi, 50,000 Lietuvių len
gvai išpirks paskirtą sumą 
— $5,000,000, o kiti 50,000 
irgi tiek išpirks — vis tik 
paimdami už šimtą dolarių 
vertės Lietuvos Laisvės Bo
nų. Kiekvienas, kuris už al
gą dirba, kuris turi ineigas, 
kuris ne vaikas, ne palaiko
mas kitų ineigomis, bet sa- 
1 vištomis — iš viso apie mi
lijono Amerikos Lietuvių — 
turi pirkti Lietuvos Laisvės 
Bonų nemažiau $100.

Neabejojame, rasis tokių, 
kurie supranta savo užduo
tį linkui tautos, kurie mato 
reikalą, kurie turi iš ko ir 
skolins ne tik šimtus, bet ir 
tūkstančius. Bet kalbant 
apie paprasto darbininko 
dalį, mažiausia turi būti 
šimtinė.

Mes turime būti dėkingi 
Lietuvai atidengime mums 
šitokios progos, kur galime 
parodyti jai savo širdis ir 
savo atsidavimą jos reika
lams. Mes tą savo atsidavi
mą apkaišykime 
riais, papuoškime

mais ir laukime geros atei
ties Tėvynei ir sau.

Daugelis dar iki šiolei sa
ko, kad važiuosią į Lietuvą 
tik kada ten viskas bus su
tvarkyta. Štai jums proga, 
padėti tvarkyti: čionai ra
miai sau gyvenkite, laukite 
progos, tuo tarpu skolinki
te Lietuvai pinigus, kad te- 
naLesantieji galėtų del jūsų 
viską prirengti, sutvarkyti 
ir tinkamai užvesti.

Pinigas visur yra pinigu: 
Amerika garsi tik del pini
gų; ir Lietuvą galime pada
ryti tinkama vieta gyveni
mui, jei skolinsime Jai savo 
atliekamus dolarius.

Kurie tuojaus pasirengę j 
Lietuvą valiuoti, ir gi sko- 
linkit: pasiuskit savo “at
stovus” iškalno tenai, atida
ryti jums duris. Vistiek, kur 
busi: čia ar Lietuvoj, pas
kola bus tau pripažinta ir

Tie patįs vargai.
Vienas, ko nepakeitė 

ėjęs naujasis metas, tai 
rėš. Po senovei eiria kova 
Azijoje ir Europoje ir gali
ma tikėti, kad ji ilgai dar 
užsitęs. Bolševikų gyvavi
mas tą mums užtikrina. — 
Nėra taikos Siberijoje ir 
pietinėje Rusijoje. Vakari
niame Rusijos parubežyje ir 
dabar dar gręsia dideli mū
šiai ir nėra nieko galimo 
padaryti, kaip tik ginkluotą 
pertrauką užvesti. Negali
ma būti tikrais, ar kas išeis 
iš tarybų bolševikų su Esto- 

vnija, Latviija ir Lietuva, ir 
tarpe sovietų . Rusijos ir 
Lenkijos, taipgi Finų ir Ru
sų. Turkestane, Armėnijoj,, 
Persijoj, Syrijoj ir Maž. A- 
zijoj tas pats. — Rašo Cle
veland News.

at
ka

agilas.

savo dola- 
savo jaus-j

KOKIOS ŽVAIGŽDĖS 
MATOMOS GRUODŽIO 

MĖNESYJE.
Keista,

Naujas metas prasideda su 
gražiai žvaigždėmis išmargintu 
dangumi. Sausio mėnesio va
karai, ir beveik per visą naktį, 
atvaizdina daugybė pirmo didu
mo žvaigždžių.

Pereitais laikais minėtos ke
letas žvaigždžių, — kaip tai di
džiojo trikampio — Antares, 
Deneb ir Vega — dar vis mato
mos, bet tuojaus jos nusileidžia. 
Pirmiausia pradingsta Antares, 
pietinio trikampio smaigo gale 
esanti žvaigždė; po to nusilei
džia Vega, o Deneb —r su savo 
kryžiumi — palydi jas vėliau
sia.

Apie 8 vai. vakaro žvaigždė 
Capella buna beveik viršuje gal
vos — ji yra arčiausia iš pirmų
jų vakaro laiku pasirodžiusiųjų 
žvaigždžių prie šiaurės arba Po
lar ės žvaigždės.

Prie visų vakarinių žvaigž
džių puikaus vaizdo prisidėjo ir 
planeta Jupiteris. Jupiteris už
lipa ant dangaus tiesiai rytuo
se apie 8 vai. vakare ir paskui 
matosi per visą naktį. Dabar 
nėra skaistesnės žvaigždės vi
same danguje už Jupiterį, ir 
šviesiausia žvaigždė Sirius, ku
ri randasi tiesiai į pietus nuo 
Jupitero, tame pačame rytinia- 

dangaus krašte, yra silpnes-
Jupiteris ir žemė šiuo tar- 

randasi vienoje saulės pusė- 
taigi arčiausia prie žemės,

me 
nė.
PU 

i je* 
j atstume 371,000,00p mylių. De- 
‘ lei to jis taip labai skaistus ir 

didelis matosi. Vienatinis pla
netoms atskirimas nuo tikrųjų 
žvaigždžių yra tas, kad žvaig
ždžių šviesa kruta ir mirga, o 
planetų ne. Jupiteris, tiesa, dė
lei savo didumo (didžiausia, pla
neta visoje saulinėje sistemoje) 
labai daug atmuša saulės švie- 
sj, delei to dalimai irgi lyg mir
ga, tečiaus labai mažai.

žvaigždė Capella, apie kurią 
pirma minėta, yra tokios• pat 
išvaizdos, kaip musų saulė.

Plejados ir Taurus pasiekia 
meridiano apie vidurnaktį ir iš 
vakaro, vos sutemus, jau buna 
ant rytinio horizonto.

Aiškiausiai galima prisižiūrė
ti Oriono žvaigždynui, nes jis 
randasi pietinėje pusėje mums 
žiūrint į rytus ir anksti vakare 
jau buna visos jo žvąigždės ant 
dangaus, žemiau nuo jo, biskį 
į pietus, pasimato žvaigždė Si
rius, vadinama skaisčiausia vi
sų musų erdvėse matomų žvai- 
ždžių. Sirius yra Didžiojo šu
nies žvaigždyne, o beveik tiesia 
linija į šiaurę nuo jo randasi 
Mažojo šunies pirmutinė žvaig
ždė Procyon. Dar toiau į šiau
rius matosi dvynai — Castor ir 
Pollux.

Vėliausia už visas rytiniame 
dangaus šone, šiauriniame kra
šte, pradeda tekėti vadinamoji 
Karališkoji žvaigždė Regulus, 
Levo konsteliacijoje. Regulus 
randasi biskį į šiaurę ir žemiau 
Jupiterio rytuose. Jas vieną 
nuo kitos lengva atskirti, nes 
Jupiteris nors skaistesnis, bet i 
daug mažiau mirga už žvaigždę 
Regulus.

Sausio 3 d. žemė perėjo tą 
'savo kelio dalį,.kurioje ji buna 
arčiausia prie saulės.
kad mes dabar, būdami arčiau
sia prie saulės, turime drebėti 

1 nuo didelių šalčių. Taip visa- 
1 da yra, kas žiema, žemė perei- 
- na arčiausia prie saulės. Ko- 
, del taip yra, skaitykite Jauni- 
• mo skyriuje straipsnį “Kodėl- 

žiemą šalta”. Vasarą, liepos 
mėnesį, saulė buna toliausia nuo 

. žemės, bet tada šilta.
šalip Jupiterio, vakarine pla

neta pradeda rodytis ir Satur
nas, bet dar kol kas teka labai 
vėlai, palengva daeis ant hori
zonto ir sekantį mėnesį turėsi
me progos tą planetą matyti an
ksčiau iš vakaro.

Jeigu šeši mėnesiai atgal mes 
rašėme, kad Didžioji Meška su 
visomis savo žvaigždėmis (lie
tuviškai vadinama Grižulio Ra
tai) randasi išvakaro vakarinia
me dangaus šone, šiaurėje, tai 
dabar ta grupa matosi šiaurėje 
rytuose. Didžioji ir Mažoji Me
ška niekados nuo dangaus ne
nusileidžia, buna dieną ir nak
tį, bet dieną nematome jų tik 
dėlto, jog saulės šviesa jas iš
trina. Kassiopea konsteliacija, 
aiškiai matoma grupelė suda
ranti nelygią raidę W, dabar 
tuoj iš vakaro randasi viršuje 
galvų, paskui nusisuka apie 
šiaurinę žvaigždę į vakarus, o 
antroje pusėje nakties randasi 
apačioje šiaurinės žvaigždės. — 
Tuo tarpu Didėji Meška buna 
viršuje. Lengvai galima šitą 
konsteliaciją susekti iš sekančių 
nuordymų: keturios žvaigždės 
sudaro nelygią pailgai ketur
kampę skrynią, su tolyn nukiš
ta dyseliu, jei mes vadintume 
lietuvišku vardu — Grižulio Ra
tais. Jei vadintume kitų priim
tu vardu, Meška, tai dyselis pa
daro Meškos uodegą. Priešin
game nuo uodegos gale dvi ga
linės skrynios žvaigždės rodo 
tiesiai į šiaurinę žvaigždę, to
kiu budu suradus Mešką arba 
Grižulio Ratus (išeitų ratų už
pakalis), galima atrasti ir šiau
rinę žvaigždę, kuri nors yra ne- j 
didoka ir neatsižymi skaistu- j 
mu, bet aiškiai matosi augšfo- 
kai šiaurėje, atskirai nuo kitų ' 
tokio didumo žvaigždžių, vidų-j * 
ryje tarp vakarų ir rytų.

Norėdami pravesti dangaus ] 
skliauto viduriu, viršuje galvos, 1 
liniją nuo pietų į šiaurius, pri- • 
eisite tiesiog prie šiaurinės. ■’

Posėdis gruodžio 30 d. New 
Yorke. Pranešimai Tarybon:

Išpild. Komitetas informuoja 
įgautomis žiniomis nuo Lietuvos 
Valdžios, jog pardavinėjami 
krasos ženkleliai bus išmainomi 
Lietuvoje ant pinigų.

Paryžiaus Delegacija rašo se
kančiai : “Perskaitęs Amerikos 
Lietuvių dienraščio ‘Draugas* 
No. 271 iš š. m. lapkričio 17 d. 
įžanginį straipsnį ir paskui* to 
straipsnio pažymėjimą" kitam 
tos pat, matyt, pakraipos laik
raštyje vardu ‘Darbininkas’ No. 
135, aš pasiunčiau per Lietuvos 
Valstybės Amerikoj atstovą Jo
ną Vileišį paaiškinimą faktinės 
tos straipsnio dalies, kuriaja 
pasiremdamas straipsnio auto
rius daro savo išvedžiojimus.— 
nuo to laiko, kaip buvau patvir
tintas Lietuvos Valstybės De
legacijos prie Taikos Konferen
cijos nariu, mano veikimas per
ėjo Lietuvos Valdžios žinybon 
ir visą atsakomybę turiu Lietu
vos Valdžiai. Kiekvienas mano 
linginis arba sumanymas buvo 
savo raĮku per Delegaciją, arba 
tiesioginiu budu praneštas Val
džiai. Visi raitai, kuriuos De
legacija siuntė Taikos Konfe- 
rencijon, yra pilnoj tvarkoj, ir 
savo laiku buvo pranešti Val
džiai, todėl Valdžia turėjo ir tu
ri galimybės spręsti ne tik apie 
Taikos Delegacijos, kaipo, to
kios, bet ir apie atskiro jos na
rio darbus. Nei vienas Taikos 
Delegacijos narys neturėjo tei
sės veikti kitaip, kaip tik per 
Delegaciją, kurios posėdžiuose 
atskirų narių sumanymai ir 
nuomonės buvo svarstoma ir 
protokoluojama. — Jeigu atsi
rastų koki nors nenumatyti vie
no ar kito nario prasikaltimai, 
tai vien tik Valdžia galėtų ir tu
rėtų teisę padaryti visapusišką 
tardymą, nes su jos žinia ir nu
rodymais buvo varomas darbas 
ir ji tik viena turi medegos 
spręsti apie kiekvieno musų vei
kimą. Niekas kitas neturėtų 
kištis, nes kitaip išeitų anarchi
ja. — Kaslink mano apkaltini
mo, aš laikau sau pareiga pa
daryti bendrą pareiškimą, ypač 
tautininkų srovei, kurios reko
mendacija aš buvau skiriamas 
Taikos Konferencijon, kad visi 
kalbamojo straipsnio ‘Lietuviai 
ir Kolčakas’ išvedžiojimai yra 
nepamatuoti. — Niekas iš Lie
tuvių, bent su Delegacjjos ži
nia, nėra dalyvavęs Rusų konfe
rencijoj, kur buvo rinktas Kol
čakas vyriausia Rusijos val
džios galva, ir tokią žinią pirmą 
kartą mes išgirdom tik iš ‘Dr- 
go’. Jeigu Valstijos Departa
mento valdininkas tai tvirtina, 
pareikalaukite, kad jis prirody
tų, kas tokis iš Lietuvių ten da
lyvavo, nes, jeigu jis tvirtina, 
tai turi žinoti. — Man gi išro
do, kad tai yra nekuriu politi
kierių keršto pastanga, o, gal 
but, dalimi ir noras išteisinti 
nekuriu • intakingų Amerikos 
statesmanų Lietuvos interesams 
priešinga politika. — Jeigu tai 
butų teisybė, tai nesuprantama, 
kodėl Anglija pripažino musų 
Valdžią, ir net Francuzija, kuri 
labiausiai mums buvo priešinga, 
šiomis dienomis oficialei pripa
žino musų atstovą (pasiuntinį) 
Paryžiuje. — Del kalbamojo in- 
tarinėjimo mane, esant Valsty
bės išdavėju, dar turiu štai ką 
pareikšti. Visą mano dalyva
vimo Taikos Konferencijoj lai
ką, be jau pirmiaus minėto ma
no laiške vieno karto, daugiaus 
absoliučiai jokių nei oficialių, 
nei neoficialių su Rusais ryšių 
neturėjau ir vengiau jų turėti. 
Pagalios, mano užsiėmimas čia 
ekonominiais reikalais mažai su- 1 
teikė man progos užsiimti gry
nai politikos reikalais. —' Tik 
pat Delegacijos egzistavimo pa
baigoj, kuomet visi pamatiniai 
Taikos Konferencijos klausimai 
buvo nustatyti ir išrišti, ir di
džiųjų Valstybių politikos lyde
riai buvo iškeliavę, išvažiavus 
Lietuvos Delegacijos Pirminin
kui, aš, laikinai užimdamas jo 
vietą, turėjau oficiali pasikalbė
jimą su Rusų Delegacijos at
stovu ir vienu draugu Cekosla- 
vokų atstovu.

per-

Sausio 5 d., ryte, visi astro
nomai buvo nukreipę savo akis 
į planetą Venus. Tuo tarpu, 
mat, užpakalyje tos planetos 
praėjo aštunto didumo žvaigždė, 
nuo žemės žiūrint. Tiesa, ne 
žvaigždė praėjo, bet Venus pro 
ją prašliaužė, tūlam laikui ją už
dengdama. Tokis planetos ir 
žvaigždės prasilenkimas atsibu
vo apie 6:30 vai. ryte, prieš sau
lės tekėjimą. Ta žvaigždė nė
ra tai nauja manoma planeta, 
apie kurią pirmiau) buvo pra
nešta ir kurios astronomai pa
siryžo jieškoti gruodžio 30 ir 31 
d. Astronomams prasilenki
mas žvaigždės su planeta yra 
svarbus tubmi, kad tas paleng
vina nustatyti kuotikriausią tos 
planetos tolį nuo žemės.

Kur yra tas, kurs sakosi žinąs, 
Iš kokių gilių gelmių ateinąs, 
Ir į kokias gelmes vėl sugrįžtąs?

Jie sėdėjo ir sergėjo tamsią naktį, den
giančią pasaulį miegu. Tamsumas gilinosi 
amžinybėn; žvaigždės mirgšėjo iškilmin
goj procesijoj. Orionas liepsnojo augšty- 
bėse. Ir Plejados žibėjo, lyg perlai ant 
nakties krūtų. Ten buvo gili tyla, nes ir 
vėjai buvo nutilę. Tai nebuvo mirties ty
la, bet tyla didžios gyvybės, kuri miegojo 
ir sapnavo.

Staigu iš anapus kaimo atlėkė skaudus 
riksmas,. kurs persiskverbė per tylą, lyg 
skausmas. Ir po to riksmo pasigirdo mu
zika. Toji muzika kilo ir krito ant nak
ties. Kartais ji buvo aštri, muzika, — flei
tų spiegiančių balsų ir misinginių cimbo
lų skambėjimo; kartais liūdna ir švelni — 
pilna stygų balsų. Pagalios toji muzika 
susimaišė ir pradingo bubnų drebėjime, 
kuriame girdėjosi monotoniškos priegaidos 
liūdnumas. Ir vėl fleitų balsas!....

Nakties tyla ir sandaringumas liko 
suardyta. Aiškus tamsumas pastojo
matomu. Tolybės susiartino. Daiktų ap- 
rubežiavimas apsireiškė aiškiau. Ir muzi
koje girdėjosi rūstumas ir nesandara, kas 
tempė mintis atgal į širdį.

Jis nesikėlė. Jo mintis nemanė susi
draugauti su tuo liudnumu.

Ir vieninteliai balsai apgaubė dreban
čią naktį.

Tai Jbuvo miręs žmogus.
Jis žilojo, kad tai mirusiojo muzika.
Jis mąstė:
— Kas nors mirė. Jo kūnas guli. Jis 

užšalęs ir tuščias, lyg. lukštas, stuboje tarp 
budėtojų. Siela mirė.\Pradingo. Jų pa
žįstamasis nuėjo. Bet kur? Kas tai buvo 
tas kas nuėjo? . z

Kur jis nuėjo? V.
Ar jis, apleisdamas žemę persi- 

skverbdamas per tamsybę, nuėjo ląbai 
tolimą vietą — anapus žvaigždžių — ne
žinomą vietą, kad išgirsti savo nuospren
dį?

Ar jis, pagyvenęs keletą metų, pada
ręs vieną-kitą gerą darbą, užsitarnavo am
žiną palaimą arba liko nusiųstas į praga
rą per visą amžinastį?

Šiandien pragaras turi būti,labai pra- 
plitęs; pilnas kenčiančių vėlių, kurios kan
kinasi be vilties. Ir dangus — ar tai ta 
vieta, kur nei vienas negeidžia eiti? Oras 
pilnas baimės; prispitęs nepaprastais, ne- 
regiamais, nelaimingais gyviais; kurie pra
eina ir pragaišta.

Muzika paliovė.
Naktis platinosi, žvaigždės žiurėjo 

skaidriomis akimis į pasaulį. Nepapras
tas gražumas ir ramybė apsupo padanges 
ir tylus balsas atskrijo iš erdvės:

— Ne, ne. Taip niekados nebuvo. Jie 
— tai tiktai blogo svajonės, įsikūnijusios 
viduje smegenų. JPažvelgk į dangaus erd
ves. Ten jokio Pragaro nesimato.

— Gyvybė, kas tai gyvybė? —r klausia 
žmogus vienuolio. — Papasakok man ką 
nors apie gyvybę. Kaip tu manai apie ją? 
Koks tavo supratimas?

Vienuolis tylėjo.
) — Kas tai žmogaus siela? Iš kur ji 

ateina ir kur nueina? Ten yra miręs žmo
gus. Žmonės miršta kiekviename momen
te. Akimirksnio sparnai neša juos. Bet 
kur? Žmonės gimsta ir miršta. Iš kur? 
Kur? Aš čia atsiradau. Iš kur atėjau ir 
kur einu? Kas ESMI? Žmogui mirus, kū
nas pradingsta. Kas pasidarytų su jo sie
la. Kur ji nukeliauna?

Vienuolis pakrutino galvą ir prabilo:
— Gyvybė!, kas tai gyvybė?! Ką aš 

galėčiau pasakyti tau apie gyvubę?! Ar 
aš galiu išsaikuoti jurę taurėmis? Gal?! 
Daug lengviau, negu kas galėtų išsaikuo
ti begalybę apribuotuose žodžiuose, nes gy
vybė yra begalinė. Gyvybė.... per am
žius.

— Papasakok kiek apie gyvybę.... 
Pasemk taurę iš juros.

Ir vienuolis atsakė:
— Lai buna taip. Pasemsiu tau tau

rę. Bet atsimink: ji tėra maža taurelė. 
Žodžiai yra labai menki įrankiai teisybei.

Jis laikė savo ranką atkišęs.
Lengvas vėjelis atlėkė iš miegančios 

žemės ir sukvėpavo. Jis murmėjo paimu 
šakose ir krutino jas. Ilgos žolės lenkėsi 
prieš jį; jos lingavo savo plunksnuotas gal
veles, lyg šokančios mergelės.

— Pasakyk man iš kur ateina vėjas ir 
P. Š'čia pridedu ko- kur jis nueina? Gyvybė — tai vėjas. Jis 

pučia į pasaulį. Iš kur jis ateina ir kur

Tą pasikalbėji
mą tučtuojdus pranešiau Dele
gacijai ir Valdžiai, nes tai išėjo 
iš mano kompetencijos. Gerai 
suprasdamas tikrą Rusijos pa
dėjimą, aš skaičiau Kolčako pri
pažinimą sąjungininkų padary
ta klaida, ir daug kartų nuro- 
dinėjau sąjungininkų atstovams 
reikalingumą pakeisti tą su Ru
sija politiką ir remti mažųjų 
tautų nepriklausomybę, o pir
moj vietoj Lietuvą. Pats tautų 
apsisprendimo principas buvo 
pamatiniu mano veikimo dės
niu. — Mano paskelbtieji viešai 
Amerikos Lietuvių presoj raš
tai patenkamai, rodos, nušvie
čia, kokios laikausi Lietuvos 
klausime politikos, ir jokios in
sinuacijos bei abejotinos vertės 
žmonių šmeižtai manęs nuo to 
kelio nenukreips. — Prašau pri
imu augštos pagarbos pareiški- 
mą’*(pasirašo): Tamas Naruše
vičius. P °

(Užbaiga ant pusi. 6-to)

nueina? Jis pučia ir krutina žoles. Ir jos 
gyvuoja. Taigi, ar gyvybė randasi viduj 
jų, kad jos krutinasi?

Vėjas putė smarkiau. Jis atpūtė iš 
tolimų pievų saldų kvepėjimą. Net ir be 
gyvasties lapai ir žolės lenkėsi prieš jį.

— Vėjas pučia ir nustoja — pradin
gsta ; nei vienas nežino kam, iš kur, kur.

Jis susilenkė ir paėmė ilgą žolės stam- 
bą ir -nulaužė. Plonytė švendrė nukrito 
ant žemės ir gulėjo be gyvasties. Jos se
sutės šlamėjo: lingavosi ir lankstėsi į vi
sas puses, kuomet ji gulėjo be gyvasties.

— Kodėl ji guli ramiai? Kur nuėjo 
jos gyvybė, kuri ją judino? Ar dvasia gy
vavo joje ir krutino? Kur ta dvasia? kur 
nuskrijo? ar mirė? ar ji visiškai neturėjo 
gyvasties?

— Gyvybė yra kvapas. Ji ateina mums 
iš amžino. Gyvybė — tai nėra daiktas, 
substancija, kas guli viduj musų, bet ver
smė, kuri išsiliedama į šį pasaulį, sutveria 
musų kunus. Amžinasis yra musų sielos. 
Ir musų sielos yra amžinos. Amžinas tve
ria musų kunus, kad pats galėtų juose ap
sireikšti. Pamąstykime. Jei mes sėdėtu
me ant nuogos uolos, o ne darže, tuomet 
mes tiktai galėtume regėti, o ne jausti. 
Vėjas negali pakrutinti uolos. Oras gali 
judėti-krutėti, bet jis negali apreikšti sa
vo akivaizdos. Gyvybė turi turėti tinka
mą formą, kad galėtų apreikšti save. Ji 
sutveria musų kunus iš mažų trupinėlių ir 
ji tvers juos per amžius, kad apreikšti sa
ve; kad gyvastis galėtų gyvuoti. Gyvybė 
nuolatos kelia musų kunus augštyn, kad 
apreikšti save pilniau. Gyvybė yra išvir
šinė. Ji nėra uždaryta, lyg kalinys nelai
svėje — žemiškame kalėjime, iš kurio bu
tų sunku pasiliuosuoti.

— Ir žmogaus siela? Gyvybė gyvuo- 
ja-laikosi amžinai. Ji amžina. Kūnas grį
žta į žemę. Ar jis negali pasikelti?

— Mano drauge, — tarė vienuolis, — 
pamąstyk. Kas esi? Kūnas ar gyvybė, 
Jcuri sutvėrė, kad gyventų? Kūnas sugrįž
ta į žemę. Ir vėjas vis krutina kitas žo
les? \ Gyvybė nėra daiktas, apribotas vie
nam kariui. Ji ne kūno produktas. Ar 
vėjas žol&s produktas? Stambas be gyva
sties. Jis grįžta į žemę. Žmogus miršta. 
Jo mėsa ir kaulai pavirsta į dulkes. Kū
nas apribotas vdaiktas; gyvybė — begalinė.

Ar tu norėtum šios gyvasties, kuri 
krutino raupuotąjį? Tai buvo raupuota
sis, kurio jie raudojo; kurs buvo . verste 
verčiamas per amžius^ apsireikšti šiame 
vargingame gune. Gyvjmč.,yra pažanga ir 
atmaina. Dvasios spindulys\nuolatos pla
tinasi ir reikalauja didesnės'-"^egos^ k^J- 
galėtų veikti; kad gyvuotų. KfSxvienas 
kūnas pradingsta — pavirsta į dulkes. Iš 
tų dulkių susitveria nauji kūnai — didesni 
ir stipresni, gabesni išpildymui augštesnių 
dvasios paliepimų.

— Taigi, ar nėra nemirtinumo? Ar 
mes turėsime visuomet žengti į užmarštį? 
Dvasia nemirtina, o kūnas mirtinas?!

Vienuolis prisiartinęs paėmė sulaužy
tą žolę ir laikė.

Vėjas nurimo.
— Vėjas nustojo; žolė be gyvasties. 

Vėjas nulėkė krutinti kitus lapus ir žoles 
— ten tolybėje. Šioji žolė be gyvasties kū
nas. Ar jame nėra nemirtinumo?

Vienuolis sudėjo ilgoką laiką nutilęs. 
Tyla viešpatavo Visur, žvaigždės mirgėjo. 
Naktis giliai sutemo. Ji apgaubė perso- 
nališkumą ir akivaizdą.

— Sunku kalbėti apie tai, ko žmogus 
nesupranta; negalima inpinti žodžiuose to, 
kas yra anapus žodžių — ką žodžiai neiš
reiškia. Aš maniau, kad visi žmonės jau- 
tė gyvybės sąmoningumą; kad kiek numa- 
nė-nujautė kas tai yra gyvybė. Prisime
na man, kad dvidešimts penki šimtai metų 
atgal buvo sunku apie tai kalbėti. Ir tie, 
kurie matė ir mokino, buvo pavadinti Mis
tikais, žodžių skaldytojais, vertelgomis de- 
besuose ir miglose, todėl kad jie bandė pa
sakyti tai, kas niekad nebuvo galima pil
nai pasakyti. Bet kad tu klausi, aš pamė
ginsiu atsakyti.

(Bus daugiau)

Žydelis Mauškė buvo vaiske.
— U, aš turėjai gerausią vietą visam 

pulke!
•— Kokią gi?

— Pačią paskutinę, užpakalyje.
— E, tai visai prasta!
— Ale kaip reikia bėgt atgal, aš buvu 

visada pirmutinis!
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LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI.
M. Vitkauskienė, Chicago, Ill. 

atrašė: “Aš prisiunčiu 
idant siuntinėtumėt kas 
tė ‘Dirvą’. ”

Illuminating Building Public Square
THE ILLUMINATING COMPANY

Elektriškas Pečiukas paverčia elektros sro
vę į šilumos bangas ir tuojaus jūsų kamba
rys lieka apšildytas. Galite pirkti Elektri
škus Pečiukus už vidutinę sumą bile ku
rioje Elektriškų daiktų krautuvėje.

Cove, 
‘Gavau nuo 

jūsų vieną numerį ‘Dirvos’ pa
žiūrėjimui, ji man labai patiko, 
tai prisiunčiu prenumeratos $2 
ir prašau siuntinėti man ‘Dir
vą’ ant visų metų. Taipgi sykiu 
prisiunčiu $2 už kito savo drau
go prenumeratą ir siuntinėkit 
jo adresu”.

. « !..

V. Gelažauskas, Glen 
L. I. N. Y., rašo

eš
P. Stankus, Yonkers, N. Y., 

rašo: “Prisiunčiu $1 už prenu
meratą ‘Dirvai’ ir meldžiu siun
tinėti pakol aš vėl atnaujinsiu, 
nes ji man patinka.”

L. Krikštpaniutė, Brooklyn, 
N. Y., rašo: “Prašau jūsų pa
siųsti ‘Dirvą’ į Lietuvą mano 
tėvams. Man ji labai patinka 
skaityti, tai' norėčiau, kad ją ir 
Lietuvoj maniškiai skaitytų; — 
Gavę šį mano laišką su pinigais 
malonėkite man pranešti.”

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALIJONO 
VEDĖJOS GYVENIMAS

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

(Tąsa iš pereito numerio) | reikėjo muštis su jais, kuomet jie iš visų 
Komandierius įsakė pagelbininkui pa-IPus^ graibstė mane. Kaip tik pradedu 

storoti man pilną kareivišką apdarą. Ga-Isnaus^» tuoj pajuntu, kad mano kaimyno 
vau dvi eili apatinių, pasiutų iš storo lini- ranka jau ant mano kaklo, — visu smarku-
nio audeklo, dvi poras kojom vynioti skar- 1 
malu, baltinių maišelį, porą batų, kelines, ’ 
diržą, viršutinius marškinius, porą epale- • 
tų, kepurę su žvaigžde, dvi dėžes kulkoms 1 
ir šautuvą. Mano plaukus nukirpo1 visai 1 
trumpai. 1

Visame bute pasigirdo didžiausias juo- 1 
kas, kuomet aš pasirodžiau pilnose mili- Į 
tarėse drapanose, kaipo reguliaris Ketvir- 1 
tos kompanijos kareivis. Jaučiausi susi- 1 
maišius ir perimta džiaugsmo, net pati sau 
netikėjau. Pirm mano pasirodymo bara
kuose jau buvo tenai pasiekus žinia apie j 
mo-terį-kareivį, o man tenai nuvykus, pasi- . 
pylė šukavimai ir juokas. Mane apspito ] 
iš visų pusių naujokai kareiviai, stebėjosi, i 
bet nekurie net nepasiganėdino paprastu ; 
nusistebėjimu — tokia naujanybe aš jiems . 
pasirodžiau. Jie norėjo persitikrint, ar jų , 
akįs kartais neapsigavo, pradėjo mane ki
binti, žnaibyti, kabintis apie mane ir kitaip.

“Ką kalbi”, suriko vienas, “ji nėra jo
kią baba”.

“Ji ištikro yra baba,” sako kitas, su
žnybęs man.

“Ji bėgs kaip velnias išgirdus tik pir
mutinį vokiečių šūvį”, prasitarė trečias, su
keldamas didelį juoką.

“Mės jai taip užtaisysim, kad ji pasi
jus kaip ugnyje ir pabėgs pirma nuėjimo 
į frontą”, — prasitarė ketvirtas.

Tuojaus pasirodė mano kompanijos ko
mandierius ir visi vyrai nulakstė. Man 
pavelyta dar nusigabenti savus daiktus na
mon pirm apsibuvimo barakuose, aš dar 
paprašiau parodyti man, kaip reikia pagar
bą vyresniems atiduoti. Eidama namon, 
kokį tik sutikau žiųogų uniformoje, visiems 
atidaviau pagarbą. Atsidarius stubos du
ris, sustojau tarpduryje. Motina manęs 
nepažino.

“Ar Marija Lęontjevna Bočkareva yrt.a 
čionai?” užklausiau aštriai, militariu, jįju- 
du. Motina palaikė mane kokiu ftfjį-s pa
siuntiniu nuo komandieriaus, i?i atsakė- 
“Nėra”. /

Aš tuojaus apsikabinau mę^ną. uį kak_ 
lo. Ii nusigando. “Motina^Jjįevo, gelbėk 
mane!” suriko ji. Paskuin^rsitikrin0. jaį 
beverkiant ir beapgailmjIjan^ atėjo tėvas 
ir mažoji sesuo. Mainos nebuvo galima 
nuraminti. Pirmu >karįu dabar pamačiau 
ir savo tėvą verdant. mane vėl ragina pa
mesti savo k<^gtą užsigeidįmą ir sugrįžti 
įgrotų —^feisakyti nuo tarnavimo kariu- 
mene •'- Atsilankė į namus ir namų savi
ninkė ir pavadinta Nastazija Leontjevna 
perkalbėjimui manęs nuo tokio užsimany- 
mo.

mu nustumiu ją. Žiūrėk iš kito šono jau 
kitas prislenka artyn — ir jį reikia nu
spirti šalin. Visą naktį mano nervai buvo . 
intempti ir kumstįs darbe. Artinantis auš
rai, jaučiausi visai nuvargus ir beveik už
snūdau, kaip štai pajuntu ant mano kruti
nės kitą ranką; pirm negu jis suprato ką 
aš darysiu, aš jam kirtau visu smarkumu 
per žandą. Taip mušiausi iki ryte 5 valan
dai, kuomet pradėjo varpas skambinti ir 
visus kelti.

Mums duota dešimts minutų apsiren
gimui ir apsiprausimui, nebuvo laiko pri
siminti apie nuovargį. Gale dešimties mi
nutų visi sustojome į eiles ir ėjo peržiūrė
tojai — rankos, ausįs ir kojų autuvai buvo 
apžiūrimi. Aš taip labai skubinausi pri
spėti į laiką, kad net kelines išvirkščias ap
simoviau, nuo ko tarp visų pakilo didelis 
juokas ir pasityčiojimas iš manęs.

Pradėjome dieną su poteriais už carą 
ir šalį, po to mums visiems išdalinta mais
tas visai tai dienai. Pusryčiai buvo tik iš 
arbatos ir duonos, užsitęsė pusę valandos.

Laike valgio man pasitaikė susipažin
ti su daugiau žmoniškais kareiviais. Ma
no kompanijoje buvo dešimts liuosnorių yį 
visi jie buvo studentai. Po pusryčių įSuvo 
vardošaukis. Kuomet oficieriusz iššaukė 
mano vardą: “Bočkareva!” aš, atsiliepiau. 
Po to mus išvedė lavinimam^' kadangi vi
sas musų pulkas buvojįar tik trįs dienos 
kaip suorganizuotas..-“ pirmiausia taisyklė, 
į ką oficieriai steigėsi atkreipti musų do- 
mą, tai atida,^.Vemyti jo judėjimus ir vei
kimą. NeyYsi rekrutai lengvai tą galėjo 
atlikti. meldžiausi prie Dievo pagelbė
ti maĮp pasekmingai priimti visas kareivio 
taisykles ir pareigas.

“Tik pamislyk, ką su tavim gali pada
ryti vyrai, vienai papuolus į jų būrį!” sa
kė man. “Jie pavers tave į prostitutę. Jie 
užmuš tave niekam nežinant, ir niekas net 
nežinos apie tai. Tik dar aną dieną, nese
nai, pakelyje atrasta negyva moteris, iš
mesta iš kareivių vagono. Tu visada bu
vai tokia protinga mergina, kas su tavim 
dabar pasidarė? Tėvai jau seni ir silpni, 
buvai jų vienatinė viltis. Jie visada kal
bėdavo, kad kada Marusia sugrįš, jie už
baigs savo gyvenimą ramiai. Tu gi dabar 
tik sutrumpini jų gyvenimo dienas, gai
lesčiu perverdama jų širdis ir tempdama 
juos į kapus.”

'Į'rumpam laikui mane vėl sumaišė. 
Mano krutinėję sukilo baisi kova tarpe tų 
dviejų pusių. Vienok ir dabar aš pasili
kau prie pirmesnių nuosprendžių ir visiems 
jų prašymams pasilikau kurčia. Motina 
pagaliaus visai užsikerštavo ir visu balsu 
suriko:

“Tu nesi verta būti mano duktere! Tu 
nustoji savo motinos meilės!”

Su skaudama širdžia palikau namus 
ir išėjau į barakus. Komandierius nesiti
kėjo mane tą vakarą sulaukti, todėl aš pa
siaiškinau, delko negulėjau naktį su savais 
namie. Man parodė vietą gulėjimui ir įsa
kė vyrams nekliudyti mane. Iš visų pusių 
buvo kareiviai, ir pirma mano su jais pra
būta naktis niekad iš minties nepradings. 
Visą naktį negalėjau miegoti nei trumpą 
valandėlę.

Aiškus dalykas, vyrai visai buvo su 
tokiu atsitikimu neapsipratę ir persistatė, 
buk aš esu kokia palaidų jausmų moteris, 
tyčiomis dasigavusi į jų tarpą vedimui sa
vo blogų darbų. Tokiu budu nuolatos man

Gauna vardą “Jaša”. ,
Visai palengva tik buvo galima sueiti j 

į gerus sąryšius su vyrais. Pirmas keletą 
dienų musų komandieriui aš išrodžiau to- 1 
kiu netinkamu dalyku, jog jis tik norėjo, Į 
kad aš prašyčiau paliuosavimo. Pora atve
jų jis beveik prie to norėjo mane privesti, , 
tečiaus aš vis laikiausi savo vietoj ir ne
siskundžiau už jo žiaurumus. Palengva aš 
'pradėjai “įgauti visų pagarbą 'ii* pasitikė
jimą. Mažas 'būrelis liuosnorių-studentų : 
visada mane užtarė. Kadangi visi Rusijos 
kareiviai viens kitą vadina įvairiais pra
mintais vardais, vienas iš mano draugų iš
statė man klausimą, kokiu vardu aš norė
čiau būti vadinama.

“Vadinkit mane Jaša”, sakau jam, ir 
tas vardas ant toliaus man prisegta, su 
kurio pagalba aš net keletą sykių išgelbė
jau savo gyvastį. Varde yra daug svar
baus, ir “Jaša” buvo toks vardas, kuris ka
reiviams patiko ir visados dirbo mano la
bui. Savu laiku jis tapo mylimiausias var
das visame musų pulke, bet ne pirm kolei 
aš dar pergyvenau daugybę visokių bandy
mų ir pagaliaus patirta esanti draugu, bet 
ne moteriške, vyrams.

Viską dariau su atida ir greitai išmo
kau suprasti visus reikalingumus ir įsaky
mus. Kuomet pasibaigdavo dienos užduo
tis ir kareiviai susispiesdavo į atskirus bū
relius, kame jie praleisdavo laiką žaisda
mi arba pasakodami pasakas, mane visi 
kvietė dalyvauti su jais. Aš pradėjau pa
mėgti kareivius, kurie buvo gero budo vy
rai, ir būdavau linksma su jais. Ta gru- 
pa, prie kurių Jaša prisidėdavo, paprastai 
tapdavo populiariškiausia visuose barakuo
se, ir tiktai su mano dalyvavimu joje vis
kas eidavo kuopasekmingiausia.

Tečiaus nebuvo daug liuoso laiko to
kiems pasismaginimams, nes buvome užim
ti nuolatiniu lavinimus! ir į tris mėnesius 
laiko rengė mus išsiųsti į frontą. Sykį sa
vaitėje, nedėldieniais, aš apleisdavau bara
kus ir prabūdavau dieną su saviškiai na
mie, motina palengva prie manęs priprato. 
Šventadieniais mane atlankydavo draugai 
ir giminės. Sykį buvo atsilankius mano se
suo su savo vyru. Tą dieną aš buvau pa
skirta ant sargybos. Tokią užduotį pildy
damas kareivis neturi tiesos atsisėsti nei 
kalbėti. Bet gi aš savo lankytojus priė
miau kaip reikia, tuo tarpu ateina koman
dierius ir užklausia:

“Ar žinai savo pareigas, Bočkareva?” 
“Taip, jūsų blagarodije!” atsakiau.

(Bus daugiau)

Nėra kitos šalies Europoje, o ‘ 
gal ir visame pasaulyje, kuri ' 
butų tokiame gerame piniginia- j 
me stovyje, kaip Lietuva. Ir , 
tai ne pasigyrimas, bet tikras 
faktas. Visos šalįs turi daugiau 
ar mažiau skolų užsienyje, gi 
Lietuva beveik neturi jokių sko- , 
lų. Negana to. Vokietija Lie- ' 
tuvai skolinga virš pusės mili- ; 
jardo markių. Tas yra štai 
kaip. Vokiečiai, laikydami Lie
tuvą per 4 metus iš jos gabeno ' 
turtus. Ką išgabeno išplėšę, to j 
čiaf' jau rokuoti negalima, bet , 
daug ir apmokėjo pinigais spe- . 
cialiai tam padirbtais (taip'va
dinamomis Oštų markėmis). To
kių pinigų Lietuvoje yra pas 
žmones virš 500 milijonų mar- : 
kių. Apart to, Vokiečiai mokė- I 
jo ir tikromis vokiškomis mar- i 
kėmis, kurių yra pas Lietuvos ' 
žmones virš 200 milijonų. Tai- i 
gi, Vokietija Lietuvai skolinga i 
virš pusės milijardo markių. . i

Apart to, Lietuva labai tur- : 
Itinga. Svetimtaučiai dabar tik i 
stebisi, kad Lietuvą plėšė Vo- ' 
kiečiai, plėšė bolševikai, plėšia 
Lenkai, o joje vis yra Siek-tielT 
valgio ir dar pinigų Jfūrsuoja 
virš pusės milijardų-'įnarkių.

Bet Lietuvos Valdžia tuom 
tarpu pinigų neturi;'reikia juk 
viską atstatyt!, reikia kariauti 
su Lenk$i5^"reikia gelžkelių ir 
tt- yfam visam reikia pinigų. 
Lietuvos žmonės taip greitai ne- 

. J ■gali tiek mokesčių sumokėti, (ne
gali nei paskolinti, nes Lietuvos 
dalis laiko tai kolčakininkai, tai 
Lenkai. Dabar reikalauja, kad 
Amerikos Lietuviai paskolintų 
bent 5 milijonus dolarių Lietu
vai.

Apie Paskolą.
Ši paskola paskelbtą ant 5 mi

lijonų dolarių-, bet mes Lietu
vos žmones pradžiugintume, jei 
Lietuvos bonų, išpirktume bent 
už 10 milijonų dolarių. Ypač 
tas lengva> nes mes Suv. Vals
tijų bondsus galime mainyti ant 
Lietuvos bonų. Gi pas Lietu
vius dabar yra mažiausiai už 40 
milijonų Amerikos bondsų. Tik 
išmainykime.

Prie to dar yra grynas pini- 
giškas išskaitliavimas. Ameri
kos bondsai neša nuo 3 iki 4 su 
trimis ketvirtdaliais nuošimčių, 
o čia juk kiekvienas gaus 5-kis 
nuošimčius.

Gvarąncija.
ši paskola yra nutarta Lietu

vos Laikinosios Valdžios, tai 'yra 
Lietuvos Valstybės Tarybos, 
Ministerių Kabineto ir Lietu
vos Prezidento patvirtinta; Gva- 
rantuojama visu Lietuvos tur
tu. Apie užgvarantavimą ir 
kalbos negali būti. Ši paskola 
bus už 15 metų pilnai atmokė
ta, o iki tam laikui kiekvienas 
bono savininkas už kiekvieną 
šimtą gaus po 5 dolarius nuo
šimčio kur jį nebūtų — Lietu
voj ar Amerikoj. Lietuvoje bus 
mokama auksinais sulyg tos 
dienos kurso, o Amerikoje dole
riais.

Kiti gal pasakyti, kad Lietu
va dar nepripažinta, kad gali 
Lietuva pakliūti kitataučių glo
bon ir tie nepripažins tos pasko
los. Tokiu budu paskola ding
tų. Bet taip jokiu budu negali 
būti ir negali atsitikti, žinote 
gerai, kad Alijantai Lietuvos 
Valdžią pripažino (nekurios val
stybės jau pačią Lietuvą pripa
žino), tai gi ta valdžia ir gali

daryti sutartis, užtraukti pas- Misijos New Yorke, 
kolas ir tam panašiai. Jei Lie
tuva ir butų pavesta keno nors 
globon (bet to niekados neatsi
tiks. Niekados!), tai butų pa
vesta‘ir Lietuvos turtai su Lie
tuvos skolomis. Ir vyriausia 
Taikos Taryba, besiderėdama su 
kolčakininkais bei Vokietija tą 
viešai užreiškė. Kas su Lietu
va nebūtų, skola niekados ne
žus. Supraskite, kad net Rusi
jos bolševikai ir tie jau pripa
žino senas Rusijos skolas ir jas 
apmokės. Ką jau ir bekalbėti 
apie kitokias valdžias, kurios 
Lietuvą galėtų valdyti, o ypač 
kad visas pasaulis sulyg taikos 
konferencijos tas skolas 
čia pripažinti.

Suv. Valstijų bondsų 
čia atkreipiame visų 

tai, kad nekurie Suv. Valstijų 
bondsai šiandien ant biržos par- 
sidavinėja pigiau. Sakysime 
Trečios Liberty Paskolos bond
sus galimą gauti pirkti už 92 
dolariu už šimtą. Todėl par
duodant tokius bondsus pasida- - 
rytų didelis nedateklius-^JCedsT 
štai kokią ta)8vklė-zTiustatyta, 
kad padengti tą nedateklių.

a) Visi, kurie už Lietuvos bo
nus duos Suvienytų Valstijų 
tuos Liberty Bondsus, kurie' ant 
biržos šiandien parsidavinėja Į 
mažiau negu po 95 dolarius už 
šimtą, jie visvien gaus pilnos 
vertės Lietuvos boną, tik tokio 
bono bus kanseliuotas dviejų 
metų procentas. Arba kitais 
žodžiais kalbant, tokio bono sa
vininkas negaus per du pirmu
tiniu metu nuošimčio. Tokiu 
budu palaikymas nuošimčio tą 
trukumą padengs.

b) Kurie gi duos tų Liberty 
Paskolų Bondsų, kurie šiandien 
parsidavinėja pigiau negu po 
$100 už šimtą, tie gaus Lietu
vos bonus su kanseliuotu pro
centiniu kuponu vienų metų, t. 
y. bus užlaikytas vienų metų 
nuošimtis.

Pirkite Lietuvos Bonus.
Su šiuomi pradedama parda

vinėjimas Lietuvos bonų. Vie
tose, kur yra didesnės Lietuvių 
kolonijos ir kur gali susiorgani
zuoti komitetai, arba kur mano
ma organizuoti, informacijų rei
kalaukit iš Lietuvos Finansinės

Pavieniai asmenįs gali tiesiog 
savo užsirašymus pasiųsti re
gistruotuose laiškuose money 
orderius, bankų čekius arba Li
berty bondsus pagal viršuje pa
aiškintų išlygų. Nei vienas ne
turi užsilikti nenupirkęs Lietu
vos bonų. Apsauga jūsų pini
gams užtikrinta jūsų pačios Tė
vynės žeme, visu turtu.

Kiek kas išgali, tiesiog priva
lo užsirašyti, gali taipgi pasių
sti per redakcijas arba per ar
timų kolonijų komitetus, jeigu 
jūsų kolonijose nėra komitetų.

Skubėkte kuogreičiausia pirk
ti, neužvilkinėkite: kitose kolo
nijose jau desėtkais tūkstančių 
dolerių bonų išparduota, kitur 
dar nei už vieną dolarį.

Informacijas mielu noru pa
skirų vietų pavieniams žmo
nėms suteiks jūsų redakcijos, 
kuriuos laikraščius skaitot, gi 
visokiais reikalais geriausia ir 
greičiausia susinešti kreipkitės 
šuo antrašu:
LITHUANIAN FINANCIAL 

MISSION
General P. O. Box 252, 

NEW YORK CITY.
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\ JZ Vyrai ir moteris kenčia I
niežėjimą nuo pleiskanų, | 

'A/" ° kenčia bereikalingai, \7 X nes tą niežėjimą galima 1
*'* . . w . * lengvai prašalinti. Nebus .
daugiau niežėjimo, kasjtnosi, plaukų, slinkimo1 ir kitų nesmagumų, 
j vykstančių non pleiskanų.

RUFFLBS
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo. , j

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, j 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be |3 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. # 11

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto ' 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: f I

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

REIKALINGA ŠILUMA GAUNAMA 
PER VIELAS;

Jeigu jūsų namuose yra įvesta elektra, ne
reikia kęsti šalčio laike didelių žiemos pū
gų. Kiekvienoje lemputės skylėje yra už
tektinai šilumos, kurią galima panaudoti 
kada tik reikia. 1

<► <► <►

DIDELIS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“V I E N Y B Ė”

Išeis neužilgo naujas Lietuvių Oiėnraštis 
“Vienybė”. Rus tai bepartiviškas pažan
gos, kultūros, švietimo ir darbo žmonių 
laikraštis. Musų obalsis: Vienyti ir Švie
sti. Bus skyriai jaunuomenės, amatninlęų 
reikalai, pramonės lietuviškos auklėjimas, 
moterų reikalų aprašinėjimai, iš darbo sri
ties, visokios apysakos, eilutės, naujausios, 
žinios iš viso pasaulio ir Amerikos; pla
čiausias laukas žinioms iš Lietuvos ir kova 
už Lietuvos neprigulmybę. Užsirašykite 
dabar “Vienybės” dienraščiui Šerus, kurių 
vienas kainuoja $10. Priimama jau ir pre
numeratos: Amerikoje metams $6; į kitas 
šalis ir Lietuvon $8 metams.

Adresuokit šitaip:
Lithuanian Daily “VIENYBĖ”

120 Grand Street Brooklyn, N. Y.

◄> o o o ◄>

O o o o o o

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

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

OTIS & COMPANY
CUYAHOGA BUILDING

Public Priešais
Square Pačto Stotį
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Kodėl Žiemą Šalta
Paklausus ko nors, kodėl žiemą šalta, 

pasakys — dėlto, kad žiema. Bet kodėl 
žiema? — vėl užklausi. Atsakys — dėlto, 
kad šalta. Ir galo neprieisi.

Musų taip vadinama metinė saulės ke
lionė tarp žvaigždžių turbut patėmyta la
bai ankstyvuose laikuose ir buvo pirmuti
nis žmonių žingsnis j astronomiją — tas 
siekia toli už žinomos istorijos laikų.

Kaip Europoje, Azijoje ir šiaurinėje 
Amerikoje žmonės mato, saulė pavasarį 
pradeda lipti ir lipti vidurdienio laiku aug- 
štyn ant dangaus, taip eidama per trejetą 
mėnesių, kolei ji pasiekia augščiausią va
sarinę saulės stotį (sol-stitium, kaip liko
si pavadinta) šiaurinėje žemės ekvatoriaus 
pusėje, po to ji vėl palengva pradeda eiti 
žemyn — atgal į pietus, rudenį pasiekda
ma tokį pazt pakilimo laipsnį vidurdienio 
laiku, kaip buvo pasiekus pavasarį. Grįž
dama į pietus, saulė vis eina žemyn ir že
myn, iki pasiekia žieminę savo stotį pie
tuose, gruodžio mėnesį, po ko vėl pradeda 
grįžti atgal šiaurėn, tokiu budu padaryda
ma taip vadinamus metlaikius: pavasarį, 
vasarą, rudenį ir žiemą.

' Kiekvienas mato, kad saulė žiemos 
laiku vidurdienyje yra daug žemiau, negu 
vasarą, ir ji teka daug toliau pietryčiuose 
ir nusileidžia taipgi pietvakarių krašte, ne 
kaip vasarą. Jau labai ankstyvais amžiais 
žmonės žinojo, kad protarpis arma metas 
saulės sugrįžimo į tą pačią vietą yra biskį 
daugiau kaip 360 dienų. .

Galima priminti ir tai, kad saulės me
tinė kelionė nėra vien tik į pietus ir į šiau
rius, bet ji taipgi keliauja tarp žvaigždžių 
į rytus, — tą suprantama iš to, jog pava
sarį mes, saulei nusileidus, rytiniame hori
zonte randame kitokias žvaigždes, negu 
žiemą ar vasarą. Pavasarį įžymiausios ry
tiniame danguje konsteliacijos, saulei nu
sileidus, pasirodo Levo ir Bootes; vėliaus 
pradeda tekėti Virgo. Vasarą pamatome 

, Ophiuchus ir Libra, vėliaus gi — Skorpio, 
o viduržiemį — Tauro ir Oriono konstelia
cijas tekant rytuose, po saulės nusileidimo. 

w. Taip kaip mes papratę matyti, išrodo, 
jog žemė sau ramiai ant vietos stovi, o sau
lė aplinkui ją keliauja ;■ bet ištiesų yra vi
sai priešingai, nes kaip žemė, nuo saulės 
žiūrint, pasirodytų esanti bile kurioje dan
gaus dalyje įvairiais laikais, tai nuo že
mės žiūrint saulė turi būti tiesiai priešin
game punkte erdvių, ir vis turi laikytis 
priešingoje lygioje linijoje, einanti tuo pa
čiu heliu danguose (tik šešetu mėnesių vė
liau) ir visada į tą pačią pusę.

Kad ištiesų žemė keliauja, o ne saulė 
apie žemę, jau pilnai patvirtinta ir seno
vės klaidingi persistatymai pasibaigė.

Kas turi geografišką knygą, matyt jo
je, kad abiejose žemės skritulio ekvato
riaus pusėse (ekvatorius yra linija, dali
nanti žemės skritulį į pietų ir šiaurių pu
ses) yra kitos linijos, vadinamos iš Grekų 
kalbos “tropikai”, tai yra saulės vaikščio
jimų ruožai: už tų ruožų saulė, būdama 
šiaurinėje ekvatoriaus pusėje, nepaeina 
daugiau į šiaurę, ir taippat buna jos kelio 
galas pietuose. Tas linijas saulė pasiekia 
birželio mėnesį būdama šiaurėje nuo ekva
toriaus, kada pas mus buna ilgiausios die
nos, ir gruodžio mėn. pietuose nuo ekvato
riaus, kada tenai buna dienos ilgiausios, 
o pas mus trumpiausios.

Vadinamasai saulės kelias tarp žvaig
ždžių yra “Zodiakas”, iš Grekų kalbos; tas 
vardas dėlto saulės keliui duotas, kad ta
me ruože, 16 laipsnių pločio, po 8 laipsnius 
abiejose ekvatoriaus pusėse, pereina sau
lė, o “zodiake” vienuolika vietų iš 12-kos 
užima gyviai — žmonės ir žvėrįs.

Dvylika zodiako ženklų yra šitie: 
Pavasario: Aries, Taurus, Gemini. 
Vasaros: Cancer, Leo, Virgo.
Rudens: Libra, Skorpio, Sagitarius.
Žiemos: Kaprikofnus, Aquarius, Pis

ces. k
Numanantiems apie zodiaką, kurie su

sipažinę nors kiek su astronomija, leng
vai galima susekti vietas planetų, kadangi 
jos ir mėnulis neišeina iš to ruožo.

Be abejo, kalbėdami apie “saulės ke
lią”, mes suprantame tuomi žemės kelią, 
tečiaus nereikia manyti, kad tos konstelia

cijos arba zodiako ženklai yra tai ištiesų 
žemės kelias, ne. Žemei tik pasitaiko pra
eiti ta puse saulės, kurioje randasi minėti 
ir dar kitų daugybės žvaigždynų-konstelia- 
cijų. Kadangi žvaigždės (ne planetos) yra 
taip sakant stovinčios ir savo vietų nepa- 
keičiančios, tai kas metai, žemė atėjusi į 
bile kurią saulės pusėje vietą, tas žvaigž
des jų vietose atranda.

Jeigu geografiškuose rankvedžiuose, 
apsilenkiant su smulkmenomis, sakoma, 
jog žemė aplinkui saulę keliauja panašiai 
kaip ant šniūro parištas akmuo, sukamas 
ore apie galvą, — tai ištiesų žemės kelias 
aplinkui saulę nėra visiškai cirkuliaris ar
ba apvalus, bet maždaug pailgas, visai ma
žai. Neužtenka to, saulė dar randasi ar
čiau vieno galo tokiame pailgame rate, tai
gi yra du punktai, pažymintįs saulės vietą, 
arčiausią ir toliausią prie žemės. Kuomet 
saulė buna atsimiausiame pailgo kelio gale 
prie saulės, tas punktas vadinama “peri
helion”; žemei esant toliausiame kelio ga
le, jos vieta vadinama “aphelione”.

Nuo pavasarinio susilyginimo dienos 
su naktimi laiko (tai yra kada saulė buna 
tiesiai viršuje žemės ekvatoriaus linijos) 
iki rudeninio (kada saulei grįžtant į pietus 
vėl ji buna viršuje ekvatoriaus linijos ir 
diena buna lygi su naktimi), praeina 186 
dienos laike vasaros mėnesių, o nuo rude
ninio iki pavasarinio, per žiemą, saulei su
grįžti ima tik 179 dienos — skirtumas sep
tyniose dienose. Lengviaus suprasime ši
taip : nuo susilyginimo dienos su nakčia pa
vasarį, saulė šiaurinėje žemės ekvatoriaus 
pusėje sutrunka 7 dienas ilgiau, negu jai 
ima po žiemos sugrįžti iš pietų pusės vėl 
iki ekvatoriaus. Būdama perihelione arba 
artimesniame prie saulės savo kelio gale, 
žemė lekia daug greičiau, negu aphelione 
— tolimoje nuo saulės dalyje, dėlto buna 
šitas vienos savaitės skirtumas.

Kadangi žemė buna toliau ir arčiau 
saulės, tai saulė mums tarptais išrodo ma
žesnė ir didesnė; tečiaus tas skirtumas yra 
toks mažas, kad vargu be teleskopų gali
ma patėmyt (skirtumas tėra tik ant 3 nuo
šimčių).

Atlikdama tokią nelygią kelionę api- 
linkui saulę, žemė savo ašį palaipo parale- 
liškai-vienodai, delei mechaniškų priežas
čių, kaip ir bile kokis smarkiai įsisukęs da
lykas, jeigu nepaliestas išlaukinių aplinky
bių. Vadinamoji žemės skritulio “ašis”, 
kurios visai nėra, tik taip persistatoma del 
lengvesnio, supratimo kalboje, yra pakry
pus apie 23i/2 laipsnių į šoną. Jeigu mes 
užsmeigtūme ant virbalo gražiai apvalų 
obuolį ir vieną virbalo galą padėtume ant 
stalo, o ki(ą (viršutinį) prilaikytume pirš
tu, tik ne tiesiog į viršų, bet diktokai pa
kreipę į vieną šoną (į save), tas perstaty
tų žemės skritulio šiaurinio (viršaus) ir 
pietinio (apačios) tikrąjį padėjimą. To
kiame padėjime esanti, žemė nepaliauja
mai sukasi apie tą “ašį” ir sykiu keliauja 
aplinkui saulę.

(Bus daugiau)

MINTIS, ŽIEBKIT LAIMĖS TAKĄ!
Vai mintįs, mintįs, mintįs bėgunės, 
Jus begalinės, budrios lakūnės, 
Giliai paliečiat sielą ir širdį, 
Nors girioj šauksmą mažai kas girdi....

Sklyskit, glamonės, siekius vaidinkit, 
Veskit prie laisvės, jausmus gaivinkit! 
Žengti aš trokštu toli viltyje, 
Per dienas, amžius — ten — ateityje. 

Prie idealų, grožės, augštybėn, 
Žiebiant kibirkštį sielos didybėn, 
Kopsiu, vai kilsiu prie to ramumo, 
Tarpan skaidrybės, svajų meilumo!

Laki, budrioji gyva svajone, 
Vesk prie palaimos, šalin klajonė! 
Žengsiu nors siaurą savo takėlį, 
Siekiant prieisiu viešąjį kelią.

Mintįs galingos, mintįs-lakunės — 
Tos begalinės, reiškios bėgunės, 
Svietui palieskit sielas ir širdis, 
Tegul tas šauksmas girios jiems girdis!

A. J. Jokūbaitis.
Boston University.

1919, XII, 20.
W

šių dienų tragedija.
Raulas Plakaitis buvo apsirgęs. Atė

jo gydytojas. Apžiurėjo. Išegzaminavo.
Ir sako:
— Buk linksmas, p. Plakaiti, dar tu 

galėsi gyventi kad ir pusę šimto metų.
Plakaitis pamislino, pamislino ir tarė:
— Taip, daktare,' fiziškai gal dar da- 

tęsėsiu, bet finansiškai tai jau ne....

JUOKIS
JUOKIS — IR SVIETAS 

JUOKSIS SU TAVIMI

=9
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Visiems poetams ir poetėms, 

kurie ir kurios atsiuntė į šį sky
rių eiles, pranešame, kad delei 
svarbių atėjusių raštų tą vietą 
sunaudojame, bet nepaliaukit 
rašę, o jums vietos bus, kad ir 
kiek vėliau. Juokų Red.

Siį
SOLOMĖS ATVIRAS LAI

ŠKAS ZOSEI.
Solomė atsiuntė mums atvirą 

laišką, pranešdama p-lei Zosei, 
jog gerb. Spragilas, būdamas 
danguose ant medžioklės, buvo 
ir pas ją užsukęs.... Mes, pra
dėję skaityt, labai nusistebėjo
me, kodėl gerb. Spragilas to ne- 
indėjo savo medžioklės aprašy
me. Spėjome, gal pas Solomę 
buvo užėjęs liuosu nuo medžiok
lės laiku, todėl aprašyme ir ap
lenkė. Toliaus skaitome — ran
dame. gerb. Solomės minima to
kių dalykų, kad vardan šventos 
meilės ir p-lės Zosės, gerb. Solo
mės laiško negalime talpinti. Iš 
tolimesnių gerb. Solomės laiško 
eilučių supratome, kad gerb. 
Spragilas jau nedrįso to su ja 
"pasimatymo” aprašyti.... Tik 
nežinia, kodėl gerb. Solomė pa
sidrąsino mums pranešti, jei g. 
Spragilas užtyli. Jeigu abiem 
buvo linksma—reikėjo abiem ir 
tylėt. Iki šiolei musų bendra
darbiai dar tik apie blogumus 
mums skundėsi. Gal gerb. So
lomė nori perversti tą dogmą ir 
įvesti dangišką madą — pasisa
kyti kas gero kanr atsitiko. Bu
tų labai linksma, kad kiekvie
nas mums tą nuodugniai išsirei
kštų!

P. S. Norime pabriežti kele
tą žodžių iš gerb. Solomės bio
grafijos. Daugumui musų pa- 
bažnų skaitytojų apie ją galva 
tuščia. Bibliška enciklopedija

jau suplyšusios, vietoj ‘mačiau’, 
nes “mačiau” šitokiame atsiti
kime laikraštin dėti netinka.

Jonas Trumprotis, Philadel- 
phijoj, išrado ir užpatentavo ši
tokį dalyką: Kaip pasikarti lau
ke, kur nėra medžių. Sako: In- 
kalk lygiame lauke į žemę ilgą 
kuolą, užsilipk ant jo viršaus, 
parišk prie viršūnės virvę, kitą 
virvės galą aprišk ant kaklo — 
ir šok nuo kuolo žemyn, 
virvė turi būti trumpa.

K. Kasulis, iš Detroito, 
“Imu ‘Dirvą’ ant randos 
metų — prisiunčiu $1.”

Tamista į patį laiką sumanei 
tą padaryti. Kitos dirvos žie
mą užšalę, bet musų — kaip tik 
tinkamiausia dirbti. Vakarai il
gi, laiko yra užtektinai — tik 
delnus pasispjaudęs imkis už 
darbo, sulauksi gerų vaisių, o 
toliaus pasirandavosi ant dau
giau laiko.

£

Bet

rašo:
pusei

NUOŠIMTIS
SKAITOS! NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

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

4%
St. Clair ir East 55-ta gatvi, 

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

12000 Superior Ave.

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ’

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ
1920 METŲ
KALĖDINIO

KLUBO.

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

FIDCT trust & SAVINGS co 
rilioI NATIONAL BANK

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

THE GARFIELD 
SA VINGS BANK

Po gvarantija šis bankas siunčia pinigus 
į Lietuvą ir į visas pasaulio dalis. Jus ga
lit taipgi padėti pinigus į Valdžios banką 
Kaune, Lietuvoje, per mus.

M. C. Piotrosiczius, musų užrubežinio 
skyriaus vedėjas, pagelbsti savo klientams 
visokiuose reikaluose. Kreipkitės prie jo.

THE GARFIELD SAVINGS BANK
St. Clair Avenue ir E. 79th Street

sako, kad gerb. Solomė yra bu
vus karalienės Herodienės duk
tė ir labai išdykus arba daug 
norinti. Jos patėvis Herodas ją 
labai mylėjo ir buvo jai viską 
prižadėjęs išpildyti, ką tik ji 
prašys. Ji sykį užsimano šven
to Jono galvoą. Ir išpildyta: su
rastas šv. Jonas, nukirsta jam 
galva ir ant lėkštės paduota So- 
lomei! — Po jos mirčiai niekas 
nežinojo, kur ji dingo, bet da
bar, ačiū musų gerb. Spragilo 
medžioklei ir užtylėjimui, ;apię 
savo atsilankymą pas ją, mes 
sužinome, kad ir gerb. Solomė 
yra danguose, turi kur užkam
pyje vietelę, bet antrašo nepa
davė, manydama, kad jeigu apie 
ją visi ant žemės žinojo, tai tu
ri žinoti ir danguose. O gerb. 
Spragilas vargu mums informa
cijas suteiks, nes jis išsykio pa
sirodė slepiąs gerus atradimus, 
viešumon iškelia blogus, kaip 
piav.Jo susipešimas su Zose už 
tai, kad kiti vyrai savo pačias 
žudo. Juokų Red.

4/
Gerb. A. J. Jokūbaitis atsiun

tė “Special Delivery" eiles — 
“Šalta žiema Jau Ant Kiemo”. 
Stengsimės pirm' vasarai už
eisiant jas patalpinti. Ačiū.

4/
Andrius Laukšis rašo nema

tęs jokio juoko iš pereitame nu
meryje pasakymo, kad J. Palio
nis nusipirko knygą “Kaip Mo
kytis Skaityti ir Rašyti".

Mes taipgi tame nematome 
jokio juoko — tik verkti rei
kia, kad žmogus, išgyvenęs 29 
metus, nesuprato, jog reik mo
kėti skaityt ir rašyt....

Simas Kranauskas nori pa
duoti šitokias musų rašliavai 
pataisas: žodžiui ‘Kalendorius’ 
geriausia tiktų ‘Laikraštis’, ne 
‘metraštis’, nes *kalend6rius’ y- 
ra tik vieniems metams, ne dau
gybei jų surašymui, žodis ‘Or
laivis’ turėtų būti ‘Orlaipis’, de
lei to, kad jis po orą laipioja ir 
aukštyn ir žemyn.

Po Kalėdų.
Jurgis Labutis taupus žmo

gus. Rašo: “Aš Kalėdoms do
vanų merginai nepirkau kokių 
žibučių, bet tikrai- reikalingus 
daiktus. Paveizdan pančiakas: 
žinojau, kad jau suplyšusios — 
ir nupirkau”. Tai labai gerai. 
Tik atleisk, gerb. Tamista, kad 
mums prisiėjo pakeisti vieną 
žodį: indėjome “žinojau”, kad

PINIGAI SIUNČIAMA EUROPON 
UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS

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

LAIVAKORTĖS
Mes parduodame laivakortes ant ..visų trans-Atlantiškų lai

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

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

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

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

Gbe 
Glevelanb 

Urust Gompanę 
šaltiniai virš $92,000,000.00

MAIN OFFICE EUCLID AVENUE PRIE E. 9th STREET

SKYRIAI
St. Clair Avenue prie E. 40th St. W. 25th SL prie Franklin Ave.
Detroit Avenue prie W. 117th St. Woodland Ave. prie E. 22nd St.
Detroit Avenue prie W. 101st St. Broadway prie East 84th Street

Euclid Avė. prie E. 105th St.

IR DVYLIKA KITŲ SKYRIŲ

ti ii ii ii ■■ ■■ ■■ n*ir»ir»HFii'ii n

I Lietuvos Atstatymo Bendrove I 
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija i j

K LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant $1,000,000. Tais E ! 
Efc pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvėsių. Ji pasiryžus tuoj atstatyt: I “ 
ffl 1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ. [ I
n] Jau įvesdinta į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka laivus del Lie- r 1
■ū tuvos valstijos. Visi Lietuvos Atstatymo Be-vėj sukelti pinigai eis Lietuvos atstatymui, ■ ]

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: f j
įfi 1) avalų (shoe) fabriką; 2) chemišką dirbtuvę; 3) įvairias krautuves; steigia: 1) Ke- į j 
ĮC leivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja del Lietuvos Siuvėjų Bendrovę ir tt. I ■ 
D* LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija visokius nota- E ! 
[P tarialius (rejentalius) dokumentus, pirkimo-pardavimo aktus, įgaliojimus, abligatus ir ki- | I 
fP tus popierius, kurie turės galę čia ir Elropoje. e |
Jį STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes jdo daugiau bus kapita- į ] 
Jį lo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. L. A. Bendrovės šėrai po $10, į j 
□R bet neparsiduoda mažiau kąip 5 šėrai. Už pinigus išmokama nemažiau 4 nuošimčių. • į 
Uį INVESTINIMO SAUGUMAS TIKRIAUSIAS, PELNAS NėAPRIBUOTAS. I !
ĮC Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu: I |
| LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION h 
yį 320 Fifth Avenue New York City I!
irinrinrtrirn-inn«nnnni-innnrinnrinririnnnnnnnFiiHnnwnr<r JULUJUUUUlJIJulJlJLJIJLJLIULILIUIJIJIJlJIJlJ UUlZJuullZJuEJUCJEJUIJI



LIETUVOS LEGACIJA 
PARYŽIUJE PRIPA

ŽINTA.

IGRAJINO SMUIKĄ, FLEITAS CIMBOLAI IR 
KONCERTINA.

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

„ Svajonės.
E2511 Rojaus kvietkos.

„ Intermezzo Sinfonico. Iš operos „Rarihas”.

Columbia Lietuviški Rekordą
ĮVAIRIOS LIAUDIES DAINOS. 
{DAINAVO A. KVEDARAS, BARITONAS, 

su piano akompan

Zilburg, buvęs Kerenskio darboNew York. — Caro inpėdinis 
ant Rusijos sosto, Aleksandras sekretorius, dirba Londone tu-

Jau trejetas savaičių prabėgo' Kerenskis, dabar, kaip sako G. loję valgykloje virtuvėje. 
kaip likosi paskelbta Lietuvos 
Laisvės Paskola. Iki šiol dar 
susiorganizavo kolonijose labai 
mažai stočių. O laikas nelau
kia.

Centralis Lietuvos Paskolos 
ofisas jau baigiamas orgariizuo- 
ti, jau dirba keletas merginų- 
stenografių, agitacijos vedėjas 
ir tuojaus prasidės suktis visa 
mašinerija.

Atkreipiame dar kartą visuo
menės atidą į tą faktą, kad šios 
paskolos pasekmingumas pada
rys pasekmingumą musų viso 
darbo.

Kur tik susiorganizavo stotis, 
tuojaus jų sekretoriai praneški
te centran. Praneškite aiškirs 
antrašls stočių viršininkų ir 
kiek užsirašymams knygučių tai 
stočiai reikia. Mes knygutes ir 
visokias informacijas tuojaus 
išsiųsime.

Laikas nelaukia, taigi pasi
skubinkime su darbu. J
Liet. Laisvės Paskolos Raštinė, Į

Gen’l

DELEI LIETUVOS LAIS-I 
VĖS PASKOLOS.

(Liet. Ekzekutivio Komiteto 
Pranešimas)

Šiomis dienomis gavom kabe
liu pranešimą nuo p. B. K. Ba
lučio iš Paryžiaus, kuriame sa
ko, kad “Francuzijos valdžia 
oficialei pripažino Lietuvių Le- 
gaciją Paryžiuje su diplomati
nėmis ir konsularėmis teisėmis. 
Visas delegacijos darbar Pary
žiuje yra užbaigtas. Paskutinis 
laivas su lokomotivais, ginklais, 
amunicija ir visais belaisviais 
išsiųstas. Vokiečiai išsikrausto 
iš Lietuvos palikdami karišką 
ir geležinkelių materiolą, bet 
padarė didelius nuostolius gy
ventojams. Lenkai užėmė Punia 
ir elgiasi žiauriai. Viskas bus 
gerai, jeigu tik prisiųsit pini
gą.”

Anksčiau esam sužinoję, kad 
Lietuvos Valstijos atstovu Pa
ryžiuje paskirtas gerb. Lubič- 
Miloš.

Pastaruoju laiku Lietuvos 
klausimas tapo gyvu reikalu ir 
Suvienytose Valstijose. Iš se- 
mi-oficialių šaltinių mums pra
neša, jog "neužilgo galim tikė
tis labai prielankių ir džiuginan
čių naujienų apie Lietuvos pri
pažinimą nuo Suv. Valstijų val
džios.” Yra taipgi rengiama, su 
žinia valstybės departamento, 
prezentacija Lietuvos reikalavi
mų prieš Suv. Valstijų senatą. 
Visi šie apsireiškimai nurodo 
svarbų reikalingumą, kad musų 
visos kolonijos ir organizacijos 
ir vėl pasistengtų daryti spau
dimą ant savųjų senatorių ir at
stovų išnešant, kur tik galima, 
organizacijų susirinkimuose, 
mass-mitinguose, prakalbose ir 
tt. tinkamas rezoliucijas, reika
laujant nuo Suv. Valstijų pripa
žinimo Lietuvos neprigulmybės. 
Dabar situacija yra ypatingai 
prielanki musų reikalams ir to
kios rezoliucijos turės neabejo
tinas aiškias pasekmes.
Lietuvių Ekzekutivis Komitetas

M. J. Vinikas, Pirm.

P. O. Box 252, 
New York City.

TAUTOS TARYBOS 
B. F. MASTAUSKAS

SERGANTIEJI LIETUVIAI
Jei bandėt ir nepasisekė pasigydyt, atei

kit PAS MANE, aš turiu daug metų paty
rimų gydyme VYRŲ ir MOTERŲ, kentė
jusių CHRONIŠKOM, NERVŲ IR MAIGY
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 šiandienų, 
o aš stengsiuosi jums viskų 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- 
SUNKĖJIMO arba ar turit REUMATIZMĄ, SKAUSMUS STRĖ
NOSE ar SĄNARIUOSE, GALVOSKAUDI, UŽKIETĖJIMĄ, ar 
SVAIGULIUS, PUČKUOTAS VEIDAS ar tri KATARĄ GALVQ- 
JE, NOSYJE ar GERKLĖJE, jeigu taip tai pasitark su manim, as 
turiu geriausių pasisekimų tų ligų gydyme. Duosiu joms savo 
tikriausi paaiškinimų jūsų padėjimo ir tikrų EGZAMINAVIMĄ ir 
pasakysiu, kų aš galiu jums pagelbėt. PASITARK SU MANIM 
DABAR, nes ATIDĖLIOJIMAS GALI BŪTI PAVOJINGAS.

ATMINKIT, PASITARIMAS DOVANAI. N.
Ofiso Valandos: f) D |Z E N E A I Y 10 iki 2 popiet 
9 ryto ki 8 vak. Mill ixLIlLKLI Nedėldieniais

647 Euclid Avc., Antros Lubos, Cleveland, Ohio 
VIRŠUJE NEW • STAR TEATROIDEA KEPTUVĖS Republic Building GRETA

E 3625

E 3842

laišką man rašytą 
1919 m., gavau lap- 
23 d. Laivas, Ju- 
išsiųstas į Liepoją,

Štai yra didžiausia ir moderniškiausia Dantų Tai
symo įstaiga šioje valstijoje, del žmonių, kurie 

kalba svetimomis kalbomis.
ATSAKANČIAUSIA ĮSTAIGA UŽ ŽEMAS KAINAS 

DR. H. MEHLING 
DENTISTAS

2209 ONTARIO ST. VienasBlokas nuo Marketo
Kampas Hurod Road ‘Trie Didelio Laikrodžio”

E2224 .Mano laivas.. Daina.
” J sveikatų. Maršas. Orkest

E 2223 Pamylėjau vakar. Liaudies d 

„ Draugė. Polka-mazurka. Ork

E 3798 Kur vėjai pučia. Baritonas,

Esu garsingas vyras. Bariton

IGRAJINO KVARTETAS ANT MANDOLINŲ. g 
A1656 Atmintis 

„ Italų rinkiniai.

CELLO, SMUIKĄ IR PIANAS.
A 1735 Todėl. (Because.)

„ Motka. (Mother Machree)

Zini

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTĖ. 
su orkestros akompaniamentu. 

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

(DAINAVO KARALIENĖS ANIOLŲ PARAPIJOS CHO
RAS, IS BROOKLYN, N. Y.

E 3188 Ant kalno karklai siūbavo.
„ Pasisėjau žalių rūtų.

E 3189 Oi motulė.
„ Motuš, motus.

E 3289 Karvelėli mėlynasis.
„ Kur bėga Šešupė.

E 3290 Loja šunis ant kiemo
„ Ko liūdi putinėli.

E 3242 Oželis.
„ Męs padainuosim.

E 3243 Beauštant! aušrelė.
„ Saulelė raudona.

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

„ Sukruskime broliai.

IŠ A. L. T. TARYBOS 
RAŠTINĖS.

(Tąsa nuo pusi. 3-čio) 
piją laiško Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio: (Seka antras nuora
šas) : Jo Sveikatai ponui T. Na
ruševičiui, Buvusios Taikos De
legacijos Vicepirmininkui. Ger
biamasai: Su dideliu nusistebė
jimu ir pasipiktinimu išskaičiau 
‘Drauge’ (N. 271, 17 lapkr.) ir 
‘Darbininke’ (N. 135, 22 lapkr.) 
intarimą, buk Tamista dalyva
vęs kpkioj tai Rusų konferenci
joj ir pripažinęs Kolčako valdžią 
delei kokių tai asjneniškų moti- 
vų. Dirbęs čionai Paryžiuje aš 
Tamistą petis petin gerai paži
nau kaipo gerą patriotą, kurs 
niekados neišsižadės Lietuvos 
nepriklausomybės, stebiuos kam 
reikėjo leisti insinuacijų prieš 
Tankistą pasiremiant girdais, 

'kuriems jokio pamato realybėj 
nėra, nes Tamista nedalyvavai 
ir negalėjai dalyvauti jokioj. 
Rusų konferencijoj. — Konstan- 
tuodamas šį faktą prašau Tami
stą priimti mano gilios užuojau- 
smės ir pagarbos išreiškimą. — 
Tamistos (pasirašo) A. Volde
maras, b. Taikos Delegacijos 
Pirmininkas ir Užsienių Reika
lų Ministeris. Originalui atitin
ka: Sekretorius P. Bielskus. Pa
ryžius, Gruodžio 9 d. 1919.”

Laiškelis iš Paryžiaus nuo 
Kap. V. Lazdyno, kuris rašo te
nai laimingai pribuvęs, bet Gen. 
Juododžio ir Kap. Bielskio dar 
neradęs nuvažiavus. Jisai da
bar važiuoja Kaunan.

Nuorašas kabelio iš Pary
žiaus. "Visas musų darbas Pa
ryžiuje užsibaigė. Išsiųsta pa
skutinis laivas su lokomotivais, 
ginklais, amunicija ir visais 
tremtiniais. Norus, Balutis, 
Draugeliutė išvažiuoja Kaunan 
gruodžio 22 d. Paryžiuje lieka 
Lietuvos Legacija su Diploma
tijos ir Konsulato raštine, ofi
cialiai Francuzijos Valdžios pri
pažinta. (Daugiau iš šio kabe
lio patalpinta ant pusi. 1-mo. — 
“Dirvos” Red.) — Balutis.” 

Nutarimai: 1) Pasimatyti su 
Hoover’io Administracija, kuri 
žada Lietuvai didelę pagalbą.

Naruševičiaus laiškas spau- 
don paskelbti.

Išreikšti pilnutį pasitikėjimą ' 
ir padėką Lietuvių delagatams , 
Taikos Konferencijoje.

Užtvirtinti buvusius Taikos 
Delegacijos narius iš Amerikos, ' 
kad dalyvautų Lietuvos Stei- j 
giamajame Seime, Amerikos ; 
Lietuvių reikalus atstovauti. i

Perrinkta Tarybos Valdyba ' 
sekančiam metui: Pirmininku— 
Vincas F. Jankauskas; Vice- 1 
Pirmininku — P. S. Vilmontas; 1 
Sekretorium — J. O. Sirvydas; j 
Iždininku — A. Augunas. (

J. O. Sirvydas, 
Amerikos Lietuvių Tautinės • 

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

A. L.
PIRM.

GAVO NUO LIETUVOS PRE
ZIDENTO SEK. LAIŠKĄ:

Kaunas, Lapkr. 28, 1919.
Tamistos 

spalio 20 d. 
kričio mėn. 
sų rupesniu
ateis tuo metu, kada nei Rusų, 
nei Vokiečių kariumenės Lietu
voje nebebus ir tokiu budu pa
liks liuosas kelias į Liepojų. Ti
kimės jų už kokių dešimties die
nų atsikratyti, per savo ginklą 
ir per alijantų komisiją, kuri 
čia spaudžią Vokiečių vyriausy
bę, kad ji kuogreičiausiai išves
tų iš Lietuvos tuos neprašytus 
svečius. Tas drabužių prikrau
tas laivas bus labai nemaža pa
spirtis Lietuvai ir didelis mora
lia pastiprinimas jos kovoje del 
nepriklausomybės. Mat, musų 
visuomenė, pajus, kad Ameri
kos Lietuviai gelbėja Lietuvą 
kuo ir kiek galėdami.

Netrukus susilauksite 
rikoje Lietuvių misijos, 
siunčia musų vyriausybė,
šau palengvinti kelią jos darbui. Į 
Ta misija praneš jums plačiai 
apie dabartinį Lietuvos padėji
mą ir išpasakos ko jai daugiau
sia trūksta.

Labai malonu girdėti, kad A- 
merikos Lietuviai, nežiūrėdami 
partijų, remia Militarę Misiją, 
kurios tikslas sudaryti Lietuvai 
pavyzdingą brigadą Lietuvos 
kariumenei. Kariumenė Lietu
vai reikia stiprinti, nes tik su
stiprėję galime reikalauti sau 
privalomų teisių.

Ačiū Tamistai ir už Tamistos 
pranešimą, laikytą Amerikos 
Lietuviams, kurio vieną egzem
pliorių gavau vienu žygiu su 
Tamistos laišku.

Didžiai Tamistą gerbiąs 
(Pasirašo)

A. Smetona,
Lietuvos Valstybės 

Prezidentas.

NAUDINGIAUSIOS KIEKVIENAM TURĖTI 
“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS:

Ame- 
kurią 
Pra-

NUŽUDĖ UŽ MELAVIMĄ 
ANT JOS.

Cumberland, Md. — Gruodžio 
31 d. čia įvyko tragedija: mo
teris Kate Uhl, 25 m. amžiaus,

“KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ” — 156 puslapių didelio for
mato knyga, su daug paveikslų, apdaryta $1.25. Neapdaryta 75c.

■Perskaitęs šių knygų, 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
bes. Kiekvienas tų knygų 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” — jvairių 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 garsių senovės tautų 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.

KAZYS VALAIKA 
“Dirvos” Agentas 

Pas Jį galima užsirašyti ir 
atnaujinti “Dirvą”. Adr-. 

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

Užrašyk visiems metams sa
vo draugui-draigei “Dirvą”

trijų vaikų motina, nudurė pei-1?e11 J?8’” _ Gyvenimo O
_. ’ . . . . . Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (g;

J C. J. Benkoski i
ADVOKATAS © 
------------------------------- © 
Society For Saving! Bldg., zjj.

CLEVELAND. O. S’
Męs savo ofise turime kas per- 
kalba lietuviškai. @

liu prie jos besigretinantį kitą @ 
vyrą už melagystę prieš jos vy- — 
rą, buk ji su juo turėjus rei- @ 
kalus. Jos vyras, Uhl, telefo-(g) 
nu pašauktas kur tenai į šokių 
salę; jis išėjo. Jam tik. spėjus Į
išeiti, svetimasis atėjo pas jo 
moterį, užsirakino su ja duris 
ir pradėjo meilintis. Jis dar 
jai pasakojo, kad buk jos vyras 
šokių svetainėje sutikęs kitą 
merginą ir vesiąs ją į jos na
mus. Moteris nuo tokio "meilu
žio” norėjo atsikratyti, bet jis 
vis neprasišalino. Tuo tarpu 
išgirdo pareinant vyrą; jis ra
do duris užrakintas. Ji ėjo at
rakinti duris, tuo tarpu "mei
lužis” prasišalino ir nubėgo aug- 
štyn, kur tame name gyveno. 
Uhl kaltino savo žmoną už tu
rėjimą ryšių su tuo vyru. Ji 
pasakė apie ano pasielgimą, kad

420

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
GYDYTOJAS IR ChkcuRGAS 
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

Telefonai: Rosedale 5758. Princ- 
ton 431

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet 
ir nuo 7 iki 9 'vakare.

Nedėlioj: Nuo.2 iki 4 po piet.

EF’ ŽIŪRĖKIT ČIA!
Sekretai kazirninkams, kad 

kožną sykį išgrajyti. Prisiųękit 
man tik $1.25, o aš prisiųsiu 

ji su juo nesutiko ir norėjo at- didžiausius Sekretus, kuriuos 
sikratyti, bet jis neklausė. Ne- furėdami neturėsit bijoti man- 
tikėdamas, Uhl įsakė savo mote- driausių kazirninkų._ Pinigus 
riai apleisti jo namus. Pašauk- siuskit registruotam laiške ar
tas ir anas vyras. Tas taipgi ba money orderiu; siųskit grei- 
atsisakė motąjį išteisinti, bet neg jjk anį trumpo laiko 
dar bandė ją pabučiuoti, taigi |šitas pagarsinimas. Kas pirma 
ji tuo tarpu sugriebus peilį ir j prjsiut( tas greičiau ir gaus, 
smeigė tam vyrui į krutinę. Jis I M Kunevičius, P. O. Box 5. 
už valandos mirė. j No. 2,''Lost Creek, Pa.

XŽ>PAUDO6 darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
<]T ‘Dirvos' spaustuvė at- 
□J 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;
<TI Biznieriams darome— 

□I Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
fJT Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

ĮDAINAVO S. ŠIMKAUS CHORAS.
E 3905 Ant tėvelio dvaro — Šimkaus maišytas choras.

“ Nesigraudink, Mergužėle, Šimkaus maišytas hc.
E 3906 Važiavau dienų, 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.

E 1927 Rosijos necionalis himnas.
” Serbijos nacionalis himnas.

E 2198 Vokietijos nacionalis himnas.
” Militariškas maršas.

IGRAJINO KARIŠKA ORKESTRĄ.
E 2653 Saulei nusileidžiant. Valcas.
E 2654 Onutė. Polka.

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

E 2526 Prieš audrų. Valcas.
” Bangos. Valcas.

SMUIKĄ SOLO, IGRAJINO 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 Menuett. 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.

[E 4039 Hungarų šokis No. 14, smuiką.
“ Penkats hungąrų šokis, smuiką.

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

12-coliniai Rekordai

KONCERTINA SOLO, IGRAJINO ALEX. PRINCE-
E 987 Ispaniškas Valcas. Al Prince. Armonika.

“ Po dvigalviu ereliu. Maršas,. Armonika.

ARMONIKA SOLO, IGRAJINO ŽINOMAS ARMONISt 
TAS J. KRESELSKIS.

E 2651 Vilniaus maršas.
Audra. Mazurka.

E 2652 Raseinių polka.
ff Kazokas. Valcas.

E 2705 Visur linksma. Valcas
M šak j ratų. Mazurka.

E 3315 Stumbriškių polka.
Jurgiuko kazokas.

E 3316 Polka nuo rudos.
99 Mažarusiška polka.

IGRAJINO MILITARIŠKA ORKESTRĄ.
E 3317 Batų čistytojas. Maršas.

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

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

” Išdykus mergaitė. Polka.
IGRAJINO SARGYBOS ORKESTRĄ.

E.2528 Laimės naktis. Valcas.
” Ant šiaurvakary poliaus. Valcas.

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

E 2655 Žiemos vakaras. Valcas.
" Artisto gyvenimas. Valcas.

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

IGRAJINO REPUbLIKONŲ ORKESTRĄ.
E 2704 Tyki mėnulio naktis. Valcas.

” * Mėlinos akelės. Valcas.
E1924 Marselietė. Francijos himnas.

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

“ Pilviškių valcas — Kauno kapelija.
E 2581 Gražioji polka.

,. 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.
E 1198 Polka. Dalis pirma.

„ Polka. Dalis antra.
E 2001 Mažrusiška polka.'

„ Polka.

ŠOKIAI IR MARŠAI IGRAJINTI IVAIRIAIS 
INSTRUMENTAIS.

IGRAJINO CIMBOLŲ KVARTETS. 
(Marimba Quartet.)

4 1728 Italijos atbalsiai. Two-Step 
n Senorita. Two-Step. i

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 žniwach (Laukuose), Mazurka, dvi smuikos.
“ W karezmie (Karčiamoj), Mazurka, dvi smuikos, 

klarnetas ir gitaras.

ARMONIKŲ DUETAI, IGRAJINO GARSUS ARM0NI8- 
TAI H. ir H. ERICHSEN.

E 2580 šalies grožybė. Valcas.
„ Žuvininkų valcas. t

E 5170 Venecijos karnilavas (dalis I), Benas.
“ Dalis antra.

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

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

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

E 4185 Pięknoscki Wiejskie — Mazurka.
“ Czarujųce oczy (žavėjančios akjs) — 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.

ĮDAINAVO BROOKLYNO KVARTETAS, 
su piano akompaniamentu.

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

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

2227 Per šilų jojau. Liaudies daina.
" Žydas statinėje. Polka. Orkestrą.

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

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

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

Monologai, Dialogai ir Maršai.
E 1170 Velnias ne boba. Atliko A. Radzevičius ir J. 

Papartis.
” Kur bakūžė samanota. įdainavo M. Bradunieni.

E 1248 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 Ave., :—: Cleveland, O.
10 Colinių Rekordų Kaina Kožno 85c.

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

1 aš gydau visas speciales ligas vyrų ir moterų, kaip tai Kraujo, 
Odos, Skilvio, Inkstų, Kepenų, Plaučių, širdies, Nosies ir Gerklės. Su pagalba X-Ray, Ele
ktra ir mano modernišku gydymu, pasveiksi greičiausiu galimu laiku.

Mano Darbe Nėra Spėjimų.
Paslaptįs 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 manę 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

VEIVERIAI, M;
Tarpiškių kai, 

■d. pilietis I. Ant 
savo šeimyna 1 
mie beliko tikta 

L _ kūčių nuo 6 iki 
Tada vyriausia 
nęs nuo sienos 
nežinia iš kokio: 

£ taikė jauniausi: 
B kui į krutinę ir 
| mušė, šitas n 

tikimas perserj 
mažę vaiku ne, 
žiūros ir atsarg 
liūs.

b SEINAI. 
Į - Kad , Lenkai 
fe. Seinus, tame i 

. laiko komendan 
Lenkų inpuolim;

I - nešta, kad leg 
varstų sodžiuje 
ir nuėjo kluban 
jokių žygių net 
ko — komenda: 
valdiškos vietos 
kad gautų.

Lenkai išvaik 
minariją, bet pi 
nigas Aleksa p: 
lė daržus ir bul 
neleido parduoti 
pūdų turėjo jie 
bar viskas St 
brangu: cukrus 

' rui, druskos sti 
markės N 
kai (brangino r 
ras medis kainu 
Jau ir lenkuoja: 
užsidegėlius, po 
kinti. Padaryta 
ja su visa smi 
rekvizicijos, va 
Lenkų kareivių t 
gitacija prieš kai 
rininkus. Supra 
mano, kad Seinų 
gu patektų Len 
skurstų, jeigu I 
jiems nepriduotų, 
tai yra nuo Len 
giriomis atskirti, 
nuošė Lenkai pas 
kšmingai, iškinkė 
žiojo po miestelį 
ros šventoriaus 
Aleksa ir kanai 
tis. Pilsudskis i 
kiek pasimeldė, 
jon, palikdamas 
bažnyčioje. Zol 
škė norįs išrūk 

' biįvd pakviestas 
čio kambarius,i 
pusvalandį. Vi: 
kad jis Lietuvi 
gero velijąs ir 
Lenkais suderiu 
Lietuviai nenu 
kartėmis kartoj 
grindis kardu 
“tai kardas daly 
sudskis buvo ap 
kai, tik prisikabi 
rodąs ant 60 mel 
tąs. Jį arčiau p 
ko, kad juo visa 
sitikėti, nes gi i 
kitą darąs. Vy: 
Pilsudskio nepri

MOSĖDIS.
Mosėdį spalio 

» ėmę 130 Vokieč 
j dinamų bermoi 

susimetė mokykit 
kučiai neturėjo 
Kaikurie čionyl 

■ S čiai” nemėgdavo 
džios ir vis lau 
džios, prie kurios 
šią mokėti.” N: 
tik ne dideliai gi 
8ti.

(“Vienybė" 
r 8 •

LIETUVOS GE1 
t SYKLOS.

Visi žino, kad 
kokį šimtmetį atj 
Dar ir dabar įv. 
(Viiakio-Rudoj, J 
kitur) yra lieka 
kad tenai geležies 
vo užsiimta. Nei 
paskiau liautasi. 
Įima patirti, ar t 
geležis kasti, ar n 
Lietuvoj atsirado 
žies kasyklą, kur; 
tėty jį kasti ir ri 
dingasis procentai 
Ieties’ yra labai d i

Kalbu apie tas i 
nas, kurios pasili 
ypaš Kauno tvirt 
kėj: juk mėtosi d 
”*—lėlių, tvorą, i 

>kių atlužų. 1
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Žinios iš Lietuvos
VEIVERIAI, Mariamp. aps.

Tarpiškių kaime lapkričio 16 
d. pilietis L Andriuška išėjo su 
savo šeimyna bažnyčion. Na
mie beliko tiktai ketvertas vai
kučių nuo 6 iki 12 metų amž. 
Tada vyriausia sūnūs, nukabi
nęs nuo sienos tėvo šautuvą ir 
nežinia iš kokios priežasties, pa
taikė jauniausiam savo broliu
kui į krutinę ir ant vietos jį už
mušė. šitas nelaimingas atsi
tikimas persergsti tėvus, kad 
mažų vaikų nepaliktų be prie
žiūros ir atsargiau laikytų gin
klus.

' SEINAI.
Kad , Lenkai staigiai užėmė 

Seinus, tame visi kaltina ano 
laiko komendantą. Vakare prieš 
Lenkų inpuolimą jam buvo pra
nešta, kad legijonai už kelių 
varstų sodžiuje, jis nusispjovė 
ir nuėjo kluban, delei apsaugos 
jokių žygių nedarydamas. Sa
ko — komendantas vėl jieškąs 
valdiškos vietos. Butų keista, 
kad gautų.

Lenkai išvaikė Seinų Dv. Se
minariją, bet prokuratorius ku
nigas Aleksa pasiliko ir nuva
lė daržus ir bulves, tik Lenkai 
neleido parduoti ir tūkstančius 
pūdų turėjo jiems palikti. Da
bar viskas Seinuose dideliai 
brangu: cukrus 25 markės sva
rui, druskos stinga, duona 6—8 
markės ir'tt. Mišką taipgi Len
kai {brangino nežmoniškai: ge
ras medis kainuoja į 100 rublių. 
Jau ir lenkuojantieji, išskiriant 
užsidegėlius, ponai nebepaten- 
kinti. Padaryta čia mobilizaci
ja su visa smarkybe, daroma 
rekvizicijos, varoma stoikos. 
Lenkų kareivių tarpe varoma a- 
gitacija prieš karininkus ir dva
rininkus. Suprantantieji nusi
mano, kad Seinų apigarda, jei
gu patektų Lenkams, amžinai 
skurstų, jeigu Lietuviai nieko 
jiems nepriduotų, nes gi tie plo
tai yra nuo Lenkijos didelėmis 
giriomis atskirti. Pilsudskį Sei
nuose Lenkai pasitiko labai tru- . 
kšmingai, iškinkė arklius ir ve- ; 
žiojo po miestelį.: Prie--katode 
ros šventoriaus sutiko jį kun. 
Aleksa ir kanauninkas Grigai
tis. Pilsudskis inėjo bažnyčion, 
kiek pasimeldė, inėjo zokristi- i 
jon, palikdamas sayo palydovus 
bažnyčioje. Zokristijoje parei- 1 
škė norįs išrūkyti cigaretę ir . 
buvd pakviestas į kd'n. Grigai- * 
čio kambarius, kame prabuvo į 
pusvalandį. Visą laiką kalbėjo, 
kad jis Lietuvius mylįs, jiems : 
gero velijąs ir norįs juos su 
Lenkais suderinti. “Bet jeigu 
Lietuviai nenusilenks”, kart
kartėmis kartojo Pilsudskis, į : 
grindis kardu barškindamas, ; 
“tai kardas dalyką išriš”. Pil
sudskis buvo apsirėdęs civiliš- ■ 
kai, tik prisikabinęs kardą. Iš- ' 
rodąs ant 60 metų, barzdą sku- ! 
tąs. Jį arčiau pažįstantieji sa- ! 
ko, kad juo visai negalima pa
sitikėti, nes gi vieną šnekąs, o 1 
kitą darąs. Vyskupas Karosas ' 
Pilsudskio neprisiėmė.

čia teisybės, bet esą apskaityta, 
kad Lietuvoj bus apie už 3 mi- 
liardus (3 tūkstančius milijonų) 
auksinų geležies.

Mums trūksta pirklių, vikru
mo. Juk galima butų susitarus 
su valdžia surinkti ta geležis ir 
toliau fabrikams parduoti: mi
lijonai pelno! Valdžiai sunku 
tai atlikti. Tat galėtų tuo užsi-' 
imti valstiečių bendrovė, kurie 
turėdami arklių ir vežimų patįs 
galėtų suvežti tas gerybes vie
non vieton. Juk visas darbas 
butų tame. Jei patįs nepasis
tengsime to atlikti, tat valdžia 
gali būti priversta tai sveti
miems parduoti. Ar gera butų 
tokia nauda kitur išleidus? — 
Laukti negali, nes tą geležį va
ginėjo. ir kasdien jos mažiau ir 
mažiau esti. Be to, paklausite, 
kur darbininkų gauti. Ugi, jei 
patįs nenorėtumėt tuo užsiimti, 
tai gal belaisviais ir kaliniais 
pasivaduotumėte. Vis dėlto ver
tėtų tuojau pagalvojus užsiimti 
tuomi. O gal ir automobilių 
valdžia duotų, jei gavo iš ber
montininkų. D-ras K. Grinius.

ti Rusų kalba ir su antspaudu, 
kuriame stovi Rusų dvigalvis 
erelis. Pranešimo apačioje pa
sirašęs “Pomieščik Fanstil”.

Jei yra Lietuvos valstybės ir 
jos vyriausybė, tai ar galima 
leisti tokiems dvarininkams taip 
elgtis, juk tai be galo piktina 
musų žmones, juk tas viskas 
kolčakizmu atsiduoda. Antra 
vertus, žmonės nuo senų laikų 
moka tam dvarininkui nuomos 
pinigus už žemę, kuri dar caro 
laikais buvo atimta iš žmonių. 
Rodos dabar jau reikėtų-pada
ryti tam galas, reikėtų vyriau
sybei tokiems dvarininkams ne
leist i saviškai tvarkadariauti.

GELAŽIAI.
Prūselių sodžiaus dvi moteri 

nuėjo girion malkų pasirinkti. 
Užėjęs jas miško sargas ėmė 
plūsti ir ketino nušauti. Tos 
prašėsi, bet jis ištiesęs šautu
vą iššovė ir sužeidė vienai mo-

teriai ranką. Tokių atsitikimų 
dar nebūvu nei prie rusų caro.

(“Liet. Ūkininkas”)

Wilmington, Del., parako dir
btuvėje ekspliodavus parakui, 
užmušta 2 darbininkai ir vienas 
sužeistas.

CLEVELANDE
Laike Naujų Metų sutikimo 

šaudymų areštuota už naudoji
mą revolverių ir kitokių ginklų 
60 žmonių. Keletas buvo ne
laimingų atsitikimų: sužeista.

yAWA\WZAWAWAV.WAVZA\WAW.YAVAWAY.

už- 
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MOSĖDIS.
Mosėdį spalio 14 d. buvo 

ėmę 130 Vokiečių plėšikų, 
dinamų bermontininkais,
susimetė mokyklon ir musų vai
kučiai neturėjo kur mokintis. 
Kaikurie čionykščiai “galvo
čiai” nemėgdavo savosios val
džios ir vis laukė tokios val
džios, prie kurios “nieko nereik
sią mokėti.” Na ir susilaukė, 
tik ne dideliai galėjo pasidžiau
gti. ,

(“Vienybė”, Kaune)

LIETUVOS GELEŽIES KA
SYKLOS.

Visi žino, kad Lietuvoj prieš 
kokį šimtmetį atgal geležį kasė. 
Dar ir dabar įvairiose Rudose 
(Višakio-Rudoj, Kazlų-Rudoj ir 
kitur) yra liekanų, rodančių, 
kad tenai geležies gaminimu bu
vo užsįimta. Nežinia, kodėl tai 
paskiau liautasi. Toliau bus ga
lima patirti, ar verta pas mus 
geležis kasti, ar ne. Tuo tarpu 
Lietuvoj atsirado naujų gele
žies kasyklų, kur jau tikrai ver
tėtų jį kasti ir rinkti, nes nau
dingasis procentas iškastos ge
ležies'yra labai didelis.

Kalbu apie tas geležies lieka
nas, kurios pasiliko po karės, 
ypaš Kauno tvirtovės apielin- 
kėj: juk mėtosi daugybė relių, 
vagonėlių, tvorų, vielų, šovinių 
ir kitokių atlužų. Nežinau, kiek

Kuomet pasibaigia Jūsų 
prenumerata už “Dirvą”, 
pasistengkite tuoj atnau
jinti. Pinigus siųskite ar
ba Money orderiais, arba 
pinigais registruotam lai
ške. Niekad nevėluokite 
su atnaujinimu, nes ki
taip turėsime jums laik
raštį sulaikyti.

SUMAŽINA VOKIEČIAMS 
REIKALAVIMUS.

Paryžius. — Augščiausioji 
Taryba sutiko sumažinti Vokie
tijai atlyginimą už laivus, ku
rie nuskandinti pereitą vasarą 
Scapa Flow. Sumažinimas yra 
nuo 400,000 tonų laivų ant 275,- 
000 tonų.
tnuit
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SMITH

Pralinksminkit Savo Namus
su

Columbia Grafonola

SINTAUTAI (šakių apskr.)
Sintautų miestelis nedidelis. 

Visame miestelyje tėra 2 žydų 
ir 2 Lietuvių krautuvės. Nese
nai yra įsikūrus vartotojų ben
drovė, “Aržuolas”. Stovi pu
siau nepabaigta graži mūrinė 
bažnyčia. Tai musų klebono 
nerangumas. Taippat prie baž
nyčios yra sudarytas choras, 
žmonės yra gan susipratę ir la
bai rūpinasi nepriklausomos 
Lietuvos reikalais. Sintautų 
valsčius išleido gana didelį skai
čių jaunuolių į musų kariume- 
nę. Skaito žmonės laikraščius 
ir visokias naudingas knygas.

VILTRAKIAI (šakių apskr.) 
Viltrakių kaimo jaunimas nesi-* 
rūpina švietimo zreikalais. Nėra 
jokių draugijų, nors jaunimo 
yra gana daug. Papročiai yra 
visai blogi: susirinkus jaunimui 
kur į draugę, tuojau prasideda 
lošimas ir ima veikti gana ne
gražus inpročiai. Neapsiriksiu 
sakydamas, kad niekas mergi
nų ir vaikinų neskaito kaip kny
gų taip ir laikraščių, 
bloga. Reiktų kad tą 
mestų.

Labai 
paprotį

apsk.J.PAVENGRUPIS (šakių
Vietos žmonių, o ypač jauni

mo rūpesčiu, yra atgaivinta se
niau buvusi prieš karę ir dar 
kaikurį laiką prie Vokiečių gy
vavusi mokykla. Kaip girdėti, 
ir kiti aplinkiniai kaimai, ku
riems taip pat reikalinga mo
kyklos, nuo jų nenori atsilikti. 
Tik gaila, kad ne visur toksai 
jaunimas. Kitų artimesnių kai
mų jaunimas daugiau nieko ne
žino, kaip kortas, degtinę ir su 
šikšnosparniais vienu metu vai
kščioti. Metas jau butų susi
prasti. Butų gera, kad prie 
minėtos mokyklos atidarytų va
karinius kursus, nes čia jauni
mas jų trokšta. Mat, karės 
metu kiekvienas pamatė mokslo 
naudingumą.

Besidarbuojant bė- 
pakliuvę valdžios

GRAŽIŠKIAI (Vilkaviškio aps).
Musų parapijoj yra garsi plė

šikų gauja, kuri vagia arklius 
ir šiaipjau naktimis plėšia gy
ventojus, 
dūliai buo
rankosna; bet kažkokiu budu 
išsiteisino ir liko paleisti. Iš 
musų parapijos jie nusikėlė Pa- 
prusėn ir ten varė darbą. Bet 
dabar nesenai vienam “veikė
jui”, dvarą beplėšiant, lazda 
galvą prapylė ir pasodino kalė
jimam

ŠANČIAI (Kauno priemiestis).
Rodos carizmo liekanų niekur 

nebeliko, tečiaus praktikos gy
venime ne visai taip, štai Šan
čiuose dar, matyt, užsiliko caro 
režimo liekanų. Sunku, paga-! 
liau, suvokti, kur čia teisybė. 
Iš visokių aplinkraščių numanu, 
kad Šančiai turėtų būti miesto 
savivaldybės žinioje. Tečiau čia 
yra dvarininkas Fanstilis, kurį 
žmonės vadina caruku, nes jis 
čia, galima sakyti, Viešpatis. 
Antroje pusėje spalio mėn. jis 
išleido Šančių gyventojams pra
nešimus, reikalaudamas būti
nai įnešti nuomos / pinigus už 
tuos žemių sklypelius, .kuriuose 
pasistatę trobeles gyvena Šan
čių gyventojai. Ir reikia žino
ti, kad tie pranešimai atspaus-
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Kampas E. 67 ir St. Clair
Virš LaBehr’s Aptiekos

Kampas E. 20 ir St. Clair
Virš Pakelčio Aptiekos

Visas darbas Gvarantuotas 
ant 10 metų.

Gyno Aukso Užtaisymai ir 
Visos Dantų Eilės.

Vartoju “PERIDONTO” 
del beskausmio traukimo.

EGZAMINAVIMAS DYKAI, 
vakarais išskyrus Sederos ir Subatos.
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©Uždaryta visą Dieną Nedėliom ir Seredom popiet. ©
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MANO OFISAS RANDASI PO DIDELIU LAIKRODŽIU

DR. E. E. COWDRICK
2209 ONTARIO STREET

■:
j:

j:

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 i mano ofi
są, pasiduok mano visuotinai egzaminacijai. Po peržiūrėjimo pa
sakysiu, ar yra galima jus išgydyti, arba ne. Neskaitau nieko 
už išegzaminavimą, jeigu pas mane gydysies. — Turiu elektriš
kas ir kitokias reikalingas mašinas ir jeigu pasiduosi toms galėms 
gydytis, jos tau patarnaus. — Neatkreipk domos ką kas sakė apie 
tavo ligą ir nemanyk, kad pats išsigydysi “patentuotais” vaistais. 
Ateik pas mane, pas atsakantį gydytoją ir dasižinok apie tavo li
gą ir apie galėjimą pagydyti. Kasdien esu savo ofise nuo 9 ryto 
iki 7 vakare. Nedėliomis į šventadieniais iki pietų. ■— Visada tu
rim tikrą perkalbėtoją, kuris gali jums viską išaiškint jūsų kalbo
je. Lengva mane surasti: — vienas blokas nuo marketo, tenai 
kur prieš namą randasi didelis laikrodis, ant gatvės

2209 ONTARIO STREET
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The Representative Realty Go
Namai

Vieno Augšto
Dviejų Augštų

Vienos Šeimynos
Dviejų Šeimynų

r 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.

IR

Lietuviškais Rekordais

M

SENIIR JAUNI ŽMONES!
Bent sy
kį į me
tus turė
tų duoti 
išegzami
nuoti sa
vo akis 
pas AKIU SPECIALISTĄ ir 
datirti, ar akįs yra sveikos, ne
silpnus, matymas normališkas ir 
tt. .ui kas kwikia, tai tuoj rei
kia Kenkimą prašalinti.

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

DR. ŠEMOLIUNAS, O. D. 
Lietuvis Akių Gydytojas 

8115 St. Clair Ave., kamp. E. 82. 
CLEVELAND, OHIO.

KAINA $35.00.x
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.

KAINA $140.00
Inmokėjus nedidelę 
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 liriksmiaus, negu ki
tados kada.

SU

a-

I
 pirmiausia ištyrinėja, o 

ne rizikavoja. Leiskite 
mums sujieškoti Patentų 
Ofisą pirm jūsų padavi
mo aplikacijos. Pasius
kit mums jūsų išradimo 
piešinį ir reikalaukit mu
sų knygelės ir “Evidence 
of Conception”. Rašykit 
šiandien.

American European Patent 
Co. 256 Broadway
NEW YORK CITY

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 neuždengiamu 
viršum, bet gražiai pa
dirbta ir tinka bile ko
kiame kambaryje.

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

KAINA $75.00.
Turėdami namuose gr; 

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

Kaina $200.00

Kaina $115Kaina $125

KOVNO KRAUTUVE
Cleveland, Ohio2273 ST. CLAIR AVENUE

%

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

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

Tel. Main 257—Central 1502 R

Po Senovei
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. Karpžiutės, A. Kvedero, M. Bradunienės, M. 
Karužiutės, V. Vaškevičiaus, J. Paparčio. Monologų ir dia
logų J. Paparčio, Glemžų Pranės ir kitų.

KAINA $50.00

DUODAME ANT IŠMOKESČIO: Vietiniams Lietuviams mes duodame Gra- 
f of onus 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.
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f Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese Į
b I Telefonai Princeton 2727 Rosedale 1157 (j

RUOŠKIMĖS!
Lietuvos Laisvės Bonų par
davinėjimas tuoj prasidės.

Clevelande pradėta darbas — 
organizuojama Lietuvos Laisvės 
Bonų pardavinėjimo komitetas. 
Nors ši kolonija yra didelė ir 
vadinama progresiriška, tečiaus 
nekuriuose dalykuose toli pasi
likus nuo kitų. Lietuvos Lais
vės Paskolos darbe Clevelandas 
net sarmatos apturi: kitose ko
lonijose jau už desėtkus tūks
tančių dolarių bonų išparduota, 
o čia dar nei už dolarį.

Na, tas nieko: kaip pradės, 
tai dar ir kitas kolonijas pra
lenks. čia yra darbininkų, yra 
spėkų, yra ir pinigų, tik reikia 
pasidarbuoti. Pasidarbavus, be 
abejonės, čia bus išparduota ne
mažiau $100,000 (šimto tūks
tančių dolarių) bonų. Tai ne 
juokas, bet tikra teisybė.

Čia yra 12,000 ar daugiau 
Lietuvių — tokia suma sudėti 
yra visai menkas dalykas.

Pėtnyčioj, sausio 2 d., “Dir
vos” Redakcijoje atsibuvo orga- 
ganizativio komiteto susirinki
mas: dalyvavo nuo katalikų ir 
nuo tautininkų atstovai. Cleve- 
lando Draugijų Sąryšį atstova
vo: M. J. Šimonis, J. Januška ir 
V. Runta.

Iš tautininkų pusės, nuo Lie
tuvos Liuosybės Savaitės Ne- 
prigulmybės Fondo komiteto 
dalyvavo: Dr. J. šemoliunas, 
K. S. Karpavičius, “Dirvos” re
daktorius, A. Aksomaičiutė ir 
J. M. Baltrukoniutė.

Vienbalsiai visų sutarta pra
dėti darbą išvieno. Nutarta 
parengti didelis viešas susirin
kimas, kuris atsibus greitu lai
ku, išrinkimui tikrojo komiteto, 
kuris darbą varys visu laiku, iki 
Letuvos Laisvės Paskola tęsis.

Delei pasekmingesnio ir grei
tesnio darbo pravarymo, įstei
giamoji komisija nominavo rin
kimams šias ypatas (statome 
pirmiausia daugiausiai balsų 
gavusieji):

Ant pirmininko: >
Petras Muliolis (St. Clair Av. 

Savings and Loan Co. sekreto
rius) ;

Dr. J. šemoliunas;
M. J. Šimonis,
A. Kranauskas.
J. Urbšaitis.
Ant Sekretorių:
K. S. Karpavičius (“Dirvos” 

Redaktorius);
P-i Ona Mihelich;
A. Pogąželskis;
J. Januška;
V. Runta.
Ant iždininko:
A. B. Bartoševičius (St. Clair 

Ave. Savings and Loan Co. pre
zidentas) ,*

L. P. Baltrukonis;,

St. Zaborskis (Liet. Namų ir 
Paskolos Banko vedėjas);

R. Žitkus.
T. Neura.
Kaip matot, perstatyti visi 

labiausiai žinomi ir pasitikėtini 
šioje kolonijoje musų žmonės į 
valdybą. Visuomenė, kuri ren
giasi dalyvauti visuotinuose rin
kimuose, turi laiko apsvarsty
mui tinkamiausius, kuriuos kas 
iš savo pusės žino, čia nebus 
(bent taip nutarta steigiamojo 
komiteto) jokių partiviškumų ir 
neturi būti to laikomasi: visi 
turėsime mintyje tiktai vieną— 
kaip pasekmingiausia pravaryti 
Lietuvai paskolą.

Ant kožno urėdo pastatyta po 
penkis žmones, bet balsuoti rei
kės sekančiai:

Ant pįrmininko: už vieną — 
daugiauisia balsų gavęs liksis 
pirmininku, sekantieji du ga
vę daugiausia balsų bus pagel- 
bininkais (vice-pirmininkais).

Ant sekretorių •— už vieną; 
sekantis daugiausia balsų ga
vęs bus pagelbininku.

Ant iždininko — už vieną; 
pirmutinis daugiausia gavęs bal
sų liks iždininku; antrieji du — 
iždo globėjai.

Šitokias taisykles iškalno pa
skelbiame delei sutaupymo lai
ko ir novinavimas arba tiktai 
rekomendacija visuomenei kan
didatų padaroma vien tik su tuo 
tikslu, kad tame reikale nebū
tų gaišuojama ir kad kokie bol- 
ševikėliai atėję tyčiomis kokių 
savo neva kandidatų nepersta- 
tytų ir darbo neardytų.

šie paskelbtieji kandidatai y- 
ra ne1 galutini, nes jeigu kuris 
neapsiimtų, jo vieton yra no
minuota kiti, tiktai visų čionai 
nesutalpiname, tas bus, paskelb
ta svetainėje.

Dar nepabaigia Kalėdų. Tū
li musų geri tautiečiai ir ikišiol 
Kalėdų' neužmiršta: štai kele
tas aukavusių į Lietuvai Gelbė
ti Draugijos (Liet. Raudonojam 
kryžiui) kalėdinį $10,000 fon-
dą (surinko p-lė J. M. Baltru-
koniutė):

A. Žitkevičius $1
P-i Sankevičienė $1
M. Jančiunas $1
J. Pastarnokas $1

(Lorain, O.)
, K. Grigalius $1

Pet. Šukys $1
M. želvis $1
F. Vaičiūnas $1
Ad. šikšna $1
J. Samuolis $1
A. Adomaitis $1
P. Vaitinas $1

Ant ledo nušautas žmogus.

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGUOS STOTIS

Kurie turit kokių atlie
kamų sveikų drabužių 
ir norit juos padovanot 
Lietuvos vargstantiems 
žmonėms, galit prista
tyt į sekančias vietas:
A. Šimkūno krautuvėn 

1001 E. 79th Street.
B. Veličkos krautuvėn 

6910 Superior Ave.
Petraičių krautuvėn 

5810 Superior Ave.
T. Neuros krautuvėn 

Ant Hamilton Ave.

Pereitą nedėldienį Rockefeller 
parke ant ledo šliaužinėjant, tū
los moteriškos apsiskundė tvar
ką prižiūrinčiam policistui, kad 
tūlas vyras jas perdaug užka
binėja. Policistas jį areštavo. 
Nusivedus į pastogę prie tele-< 
fono,' policistas šaukė vežimą, 
gi areštuotasis tuo tarpu iššoko 
per langą ir bandė pabėgti. Po
licistas vijosi per ledą, bet pa
slydo ir perpuolė. Matydamas, 
kad areštuotasis gali ištrukti, 
ant ledo gulėdamas policistas 
paleido paskui jį kulką. Neno
rėjo nušauti, bet išgąsdinti, kad 
bėgantis sustotų. Bėgantis, pa
matęs, kad policistas šaus, irgi 
puolė ant žemės. Tuo tarpu že
mai paleista kulka, į ledą atsi
mušus, pataikė areštuotajam į 
galvą ir jis mirė.

šio miesto Ukrainiečiai, per 
savo draugiją pasiskelbė orga
nizuoją 3,000 vyrų važiuoti į 
savo šalį kariauti prieš Lenkus. 
Lenkai pakėlė termą ir pareika
lavo teisių departamento at
kreipti į tokį paskelbimą domą. 
Lenkai sako, kad Suv. Valstijos 
pripažino jų šalį, tokiu budu 
šios šalies valdžia neturi leisti 
jokiems kitiems organizuotis ir 
iš čionai važiuoti prieš Lenkiją 
kariauti. Apie tai pranešta ir 
Ukrainų draugijai. Vėliaus Uk
rainiečiai paskelbė, kad tie visi 
vyrai rengiasi išvažiuoti indivi
dualiai, o ne kaipo organizuo
tas kūnas, ir organizuojasi ne į 
militarę grupą, bet į savo atle
tų draugiją. Prieš tai ponai 
Lenkai jau nieko negali išpro- 
testuoti....

Mirė Herman Fellinger, The 
St. Clair Ave. Savings & Loan 
Co. vice-prezidentas. Fellinger 
buvo Vokietis, dalyvavo visoje 
miesto politikoje, buvo valstijos 
legislatures nariu, Pacific Mu
tual Life Insurance Co. genera- 
liu agentu ir Vokiečių Susivie
nijimo prezidentu.

Krutantieji Lietuvos paveik
slai. Sausio 9 ir 12 d. Lark te
atre, ant E. 79th st. (tarpe Su
perior ir St. Clair avė.) atsibus 
perstatymas krutančių paveik
slų iš Lietuvos. Rodys naujai 
susiorganizavus Kauno Paveik
slų Kompanija. Perstatymai at
sibus po pietų ir vakarais.

REIKALINGA — mergina dir
bti dentisto ofise. Gera proga 
likti Dentisto Pagelbininke. 
Geistina, kad mokėtų keletą 
kalbų. Dr. H. Mehling, 2209 
Ontario St.

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

P. MULIOLIS
2006 St. Clair Ave.

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

3433 E. 51st St. — Parsiduo
da namas, labai pigiai, tik 
už $4,000.00. Turi elek
tros šviesą, maudynę ir vi
sokius kitus patogumus. Iš
lygos labai lengvos. (9)

PERKAME VISOKIUS 
NAMUS

Jeigu norit parduoti savo namą, 
tai kreipkitės į mus, o mes greit 
nupirksime. Perkame namus, 
esančius tarp E. 9th ir E. 40th 
gatvių. (13)

A. F. DONALD AND CO.
Reikalaukite managerio

J. V. Mitchell
234 Superior Arcade

Main 6437 Central 44

Prospect 202.

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1396 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

PRANEŠIMAS

DR. J. A. KURLANDER 
DENTISTAS

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.

1920 METAIS PRADĖKIT TAUPYTI ŠIAME BANKE IR GAUKIT 5% (NUOŠ.)
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RADĖKIT taupyt pinigus bile kada: 
bile dieną, bile mėnesį, bile kuriuo 
laiku — ir už jūsų padėtus pinigus 
nuošimtis prasidės nuo tos dienos, 

kada padėjot, o ne nuo lygių pusmečių, 
kaip yra daroma kituose bankuose.

Pinigų apsauga žmonėms apeina pir
miausia. Jau nėra vietos pinigams po mat
rosais, nes vagiliai atėję išima; negalima 
nešiotis diržuose, nes gatviniai banditai te
nai pirmiausia apžiūri. ST. CLAIR AVE
NUE SAVINGS AND LOAN CO. banke 
ir jo skyriuje pinigų saugumą taupytojams

užtikrina ne tik banko vedėjai, bet taipgi 
ir Ohio Valstija, po kurios priežiūra šitas 
bankas veikia. Negali būti abejonės apie 
saugumą, lygiai kaip ir visuose valstijos 
prižiūrimuose bankuose.

šiais laikais, prie viso ko brangumo, 
neverta laikyti pinigus namie arba ant ma
žų nuošimčių — tegul ir jūsų pinigai pakį- 
la, kaip ir visokie daiktai. Pradėję tuo- 
jąus dėti pinigus The St. Cair Avė. Banke 
arba jo skyriuje, už metų laiko matysit kas 
atsitiko: jūsų šimtas atnešė net $5, vietoj 
kitur $2, $3 ar $4.
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BALTI

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

MAIN OFFICE
2006 ST. CLAIR AVENUE
BANKO VALDYBOS NARIAI:

A. B. BARTOŠEVIČIUS, Prezidentas 
PETRAS MULIOLIS, Sekretorius

SUPERIOR BRANCH 
7909 SUPERIOR AVENUE.

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

Nuo 6 iki 8 valandai

SUPERIOR EKONOMINIS KAMPELIS
John Jacoby & Son

NUMAŽINTOS KAINOS ANT VISŲ DALYKŲ 
Vyrų ir Moterų Reikmenis, Papuošalai ir kitkas. 
Viskas geriausio šioje krautuvėje už mažus pinigus.

7036 SUPERIOR AVE. Insteigta 1881.

Pradėsime Naujus Metus savo biznyje su daugy
be dalykų Pigiomis Kainomis —

Storos vilnai maišytos pančiakos po 501. pora — pigesnės 
negu iš tikro šiais laikais kainuoja.

Už 39c. moters gali gauti puikias gražias pančiakas del 
visokio nešiojimo.

Ateikit pas mus ir apžiurėkit kiek visokių dalykų mes 
turime del jūsų.

Iš
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žies dar 
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Tula moteris, dirbusi pas P. 
Polovičių, ant Prospect avė., pa
mylėjo jų keturių metų Mer
gaitę ir sykį su ja prasišalino, 
panorėdama likti jos motiną ant 
visados. Po virš mėnesio jieš- 
kojimo, moteris su mergaite su
rasta. Ji policijai skundėsi, jog 
vienai labai nuobodu, užtai no
rėjo mergaitę su savim auginti. 
Buvo pasišalinus į Pittsburgą, 
paskiausia gyveno Akrone, kur 
ir surasta. Atsibuna jos teis
mas.

“Dirvos” knygyne randasi 
tinkamų Lietuvon pasiųsti 
knygų. Už dolarį-kitą pr&- 
linksminsit visą kaimą. Pa
siuskit saviškiams knygų.

KOPECNY’S 
PHARMACY 
EUROPIŠKA APTIEKA

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

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

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.

HALL’S 
Atpigintos Reikmenįs Del 

Vyrų 
7028 SUPERIOR AVE. 

Atdara laikoma nedėldieniais 
nuo 7: 30 ryto iki 12 dieną

Pamatas ant kurio musų vi
sas biznis sutvertas, yra: 
“Patarnavimas Pirkikams”

The Gegenheimer Drug Co. 
Superior Av. ir Addison Rd.

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.

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

LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1337-K

PAJIEŠKAU DRAIVERIO 
Del išvežiojimo Duonos. 

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

J. Shimkauckas 
2323 W. 5th Street.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generoliški perkraustytojai.vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, isle’ 

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

RANDOLPH VARIETY STORE
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

vmA/vwwvww/wwwwvwwvwwvwwvvwwwwwwwt
DIDŽIAUSIA BUČERNĖ IR GROSERNĖ.

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

T. NEURA 
3246 Superior Ave. 

Telefonas gyvenimo 
Central 4675-K.

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

prieinama. Lankykitės.
wvwwwwvwvwwvwwwwvwwvwm^wwvwwwvw

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 ištaigų, taip

gi išpildome užsakymus laiškais, gavę už tai $1.00.

Gerklės skaudėjimas, diegliai kruti
nėję, influenzos, pasirodymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapaileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurieę. pneumoniją, 
influenza ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandieną sau parankiausi 
oje a pliekoje j’nin-Expellerio. 8 5 o. ir 
65c. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

IKARĄ 4a
Nepriimk kitokiu pamaiuymu arba 

pamėgdžiojimu.
F. AD. RICHTER & CO. 

326-330 Broadway - - New York

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